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CONGRESSO 
BRASILEIRO

HERCULANO 
100 ANOS

Durante quatro dias de abril, a 
estrela do Evangelho fulgiu nas ci-
dades-sedes do 4º Congresso Espírita 
Brasileiro, que também receberam as 
Comissões Regionais do Conselho 
Federativo Nacional. Comitiva da 
USE em Campo Grande (MS) somou 
25 representantes.

Dirigente retoma, neste número, a 
Entrevista para o Futuro, concedida 
por Herculano Pires a Jorge Rizzini, em 
1972. Nas suas projeções para o século 
21, o filósofo prevê a Ciência e a Filo-
sofia esposando conceitos e princípios 
já revelados pelo Espiritismo. 

ENCONTROS  
FRATERNOS
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Paulistas preparam comemoração 
em todo o Estado
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Evento recebeu quase 
7 mil participantes

“Espiritismo será fermento 
para transformação da Terra”

Comitivas visitam regiões 
de Rio Preto e Taubaté

DIRIGENTE ESPÍRITA 
ANO XXIV – Nº 141  – mAIO/JuNHO DE 2014
Veículo de Comunicação da USE
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

Companheiros devotados à causa da 
Unificação assumem postos e reestru-
turam Regionais da USE em São José 
do Rio Preto e Taubaté, regiões que 
participaram dos Encontros Fraternos 
de maio último. No Vale do Paraíba, 
uma nova Comissão Executiva, pre-
sidida por A. J. Orlando, vai dirigir a 
Regional até maio de 2015.

As comemora-
ções dos 150 anos 
de  O Evangelho 
Segundo o Espiri-
tismo, iniciadas em 
fevereiro passado 
com a conferência 
de Divaldo Pereira 
Franco, deverão ter 

outro grande momento em setembro 
próximo, quando a efeméride será 
evocada, simultaneamente, em 150 
cidades paulistas. As adesões estão 
sendo feitas nas USEs locais e também 
pelo site www.usesp.org.br. Não deixe 
sua cidade ficar de fora desse momen-
to histórico!
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Mais cores na 
Unificação

ASSINE 
DIRIGENTE ESPÍRITA

A arte de comunicar é um desafio 
constante. Quando surgiu a televisão, 
nos idos de 50, as emissoras de rádio 
temeram. O mesmo se deu com a chega-
da dos vídeos, que, imaginava-se, iriam 
fechar os cinemas. 

Na virada do século, com a invasão 
dos computadores pessoais e a populari-
zação da Internet e os sites de notícias, o 
jornalismo impresso e o mercado edito-
rial como um todo também balançaram, 
temendo pelo próprio fim.

Entretanto, nem uma coisa nem outra. 
O que se vê é uma multiplicidade crescen-
te de mídias, cada uma delas especializa-
da num segmento de público. E a Internet, 
em vez de inimiga, tem se mostrado alia-
da, contribuindo para maior interatividade 
dos veículos e seus públicos.

Mas, isso é inegável, todas as mídias 
tiveram de adaptar-se aos novos tem-

pos e zelar muito pela qualidade dos 
seus produtos.

Por isso, não se admire o leitor com 
as novas cores e melhorias nos aspectos 
gráfico e editorial do nosso Dirigente 
Espírita, agora com 16 páginas e todas 
elas policromáticas. A linha editorial, no 
entanto, não mudou. Dirigente perma-
nece fiel à sua proposta primeira, que 
é trabalhar pela Unificação e a difusão 
do Espiritismo sob a mesma bandeira: 
“Estudar Kardec para viver Jesus”.

Rubens Toledo 
Editor

“Dirigente Espírita assume novo formato, mas 
permanece fiel à sua proposta primeira, que é 

trabalhar pela Unificação e pela difusão  
do Espiritismo.”

Campanha

Valor anual para Centro Espírita: R$ 30,00
Assinatura Pessoa Física: R$ 50,00

Deposite na Conta 06899‑2, Agência 0725, Banco Itaú. Envie seus dados 
para use@usesp.org.br. Além do jornal impresso, sua Casa Espírita receberá 
também o DIRIGENTE Online, uma newsletter semanal com as principais 
notícias do Movimento Espírita, no Brasil e no Mundo. Para isso, basta acessar 
o site www.usesp.org.br e autorizar o envio.

O Movimento de Unificação agradece!
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Mensagem da Presidência

As Flores do Evangelho de Jesus
Julia Nezu – presidencia@usesp.org.br

Os frutos daqueles dias de abril, de 
Congresso e reuniões das Comissões 
Regionais do Conselho Federativo 
Nacional (CFN-FEB) em quatro capi-
tais nacionais, já começam a aparecer. 
Além do poderoso estímulo recebido 
dos amigos espirituais, dos confrades e 
companheiros de seara, esses encontros 
retemperam nossas forças na marcha em 
prol da Unificação e da divulgação da 
Boa-Nova espírita.

Integrante da Co-
missão Regional Sul, 
a USE reuniu-se em 
Campo Grande, no dia 
10 de abril, véspera 
do Congresso Espírita 
Brasileiro, enquanto 
as demais Comissões 
reuniam-se nesse mes-
mo dia em João Pes-
soa, Manaus e Vitó-
ria. Dos cerca de 150 
participantes, 25 deles 
integravam a comitiva 
paulista. 

A hospitalidade sul-

-mato-grossense excedeu todas as 
expectativas, começando pela anfitriã 
mor, Maria Túlia Bertoni, presidente 
da Federação Espírita de Mato Grosso 
do Sul, que promoveu um jantar de re-
cepção aos visitantes, muitos dos quais 
hospedados em casas de confrades. 

Em meio a tanta fraternidade, os 
trabalhos só poderiam mesmo resultar 
produtivos. Distribuídos em três grandes 

grupos, unindo áreas afins, representantes 
das seis federativas da CR-Sul participa-
ram de várias dinâmicas e exposições dos 
secretários regionais, nas diversas áreas 
de atividades no Centro Espírita. 

As muitas propostas ali surgidas ofe-
receram subsídios valiosos para que o 
CFN deliberasse agora um novo forma-
to para essas reuniões, que passam a ser, 
já a partir de 2015, encontros nacionais, 
conduzidos por coordenadores gerais, 
secretários gerais, coordenador regional 
e secretários das Comissões Regionais.

Mas outras surpresas estavam reser-
vadas. Uma sessão solene na Assem-
bleia Legislativa marcou os 150 anos 
de O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo, ocasião em que foram entregues 
Comendas do Mérito a dezenas de 
instituições espíritas do Estado de Mato 
Grosso do Sul. Uma prece, ao som de 
doce guarânea típica do Pantanal, foi 
elevada ao céu forrado de estrelas. 

Recepção fraterna em Campo Grande: Julia Nezu é abraçada pelas anfitriãs da FEMS, 
Tulia Bertoni e Darlene Cavalcante.

Comitiva da USE, durante coffee-break da reunião da Comissão Regional Sul.
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Perfil – Paulo Ribeiro

Paulo Ribeiro nasceu em Minas 
Gerais, onde viveu até os 17 anos. 
De família católica praticante, entrou 
para o seminário na cidade de Rio 
Claro (interior de São Paulo), de onde 
foi dispensado por incompatibilidade 
ideológica e por “perguntar demais”. 
Tem como uma das principais parcei-
ras de trabalho sua esposa, Angelina. 
Atualmente é diretor do Departamento 
de Estudo e Prática da Mediunidade da 
USE Estadual São Paulo.

Dirigente Espírita: Conte-nos como 
foi seu primeiro contato com a Dou-
trina Espírita.

Paulo Ribeiro: O primeiro livro que 
li fora dos parâmetros católicos foi Me-
mórias do Padre Germano, que teve a 
função de “amaciar um pouco” minhas 
convicções religiosas e me preparar para 
o que viria depois. Contudo, meu pri-
meiro contato com a Doutrina Espírita 
se deu pouco tempo depois, em 1959, 
quando por problemas pessoais (tinha 
pesadelos) fui levado por um amigo ao 
Centro Espírita Irmã Zoraide (no bairro 
de Perus, Zona Norte de São Paulo).
Guardadas as devidas proporções, foi 

para mim “a Estrada de Damasco”. Pas-
sei a frequentá-lo e, seis meses depois, 
a convite do presidente Gilberto Batista 
da Silva, fui eleito Secretário.

DE – O que veio depois?
Paulo Ribeiro – Comecei estudando 

muito o Espiritismo e aos poucos passei 
a contribuir com os estudos junto a ou-
tros frequentadores do Centro. No ano 
seguinte, tornei-me o responsável pelo 
estudo da mediunidade. Naquele tempo, 
ir de São Paulo a Perus era uma aven-
tura, pois só havia o trem, sendo que o 
último para retorno era às 21 horas. Em 
1963 conheci o Grupo da Fraternidade 
Irmão de Sagres, casa que frequento até 
hoje. Isto é, há mais de 50 anos! 

DE – O que representou em sua vida 
o encontro com a mensagem espírita?

Paulo Ribeiro – Posso dizer que 
devo à Doutrina Espírita tudo que sou 
na presente reencarnação, pois, embora 
não tenha tido formação acadêmica de 
nível superior, considero-me pessoa 
culta. Sou apologista da verdade que 
diz: “A mente que se abre para novas 
coisas, jamais volta a ser a mesma”. Não 
tivesse conhecido o Espiritismo, pouco 
teria crescido espiritualmente, mesmo 
que tivesse me tornado padre, como 
pretendia. Fato interessante para mim 
é que, ao estudar O Livro dos Espíritos 
pela primeira vez, nada me surpreendeu. 
E eu, que era católico, disse para mim 
mesmo: se o Espiritismo é isso, então 
eu sou Espírita!

DE – Como seus passos se entrela-
çaram com o da USE SP?

Paulo Ribeiro: Conheci a USE 
em 1964 através da 6ª União Distrital 
Espírita, hoje USE Distrital Lapa (à 
época, situada na Rua Nossa Senhora 
da Lapa, 748), onde compareci como 

representante do Grupo de Fraterni-
dade Irmão de Sagres. Ali encontrei 
grandes trabalhadores da Doutrina, 
entre os quais Atílio Campanini, Abí-
lio Rodrigues Braga, José Domingos 
e outros importantes companheiros 
que muito me incentivaram nas tarefas 
useanas. Importante também o tempo do 
CME- Conselho Metropolitano Espírita 
(com sede à Rua Maranhão, 404), com 
Alcebíades Beltran, Milton Felipelli e 
meu eterno amigo e irmão Carlos Cirne 
(oriundo da USE Distrital Vila Maria). 
Ocupei vários cargos em diferentes ges-
tões na USE Lapa, USE Pinheiros, USE 
Pirituba (da qual fui um dos fundadores 
e cuja primeira sede foi no GF Irmão de 
Sagres). Pela USE Regional São Paulo 
ocupei várias tarefas, inclusive a de 
presidente, por duas vezes. Fui também 
1° vice-presidente da USE Estadual, na 
gestão 2007/2010, juntamente com José 
Antônio Luiz Balieiro. Porém, o que 
mais me orgulha é ser um trabalhador 
da Causa Espírita.

DE – Como vê o movimento de 
Unificação da atualidade? 

Paulo Ribeiro – A USE representa, 
não só para mim, mas para o movimento 
espírita brasileiro e internacional, um 
elo importantíssimo na propagação da 
Doutrina Espírita em seu tríplice aspec-
to. O trabalho federativo e de unifica-
ção é uma atividade-meio que tem por 
objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e 
aprimorar a ação do movimento espí-
rita em sua atividade‑fim, que é a de 
promover o estudo, a difusão e a prática 
da Doutrina Espírita.

DE: Fique à vontade para deixar 
suas considerações finais.

Paulo Ribeiro – Agradeço, aos 
amigos responsáveis pelo Dirigente 
Espírita, a oportunidade que me foi 
concedida, a fim de que pudesse aqui 
recordar momentos felizes vivenciados 
durante os 50 anos de USE, a serem 
completados em julho próximo. Fico, 
portanto, muito feliz e agradecido. 

“50 anos de amor e trabalho em prol da Unificação”

“Fato interessante para mim 
é que, ao estudar O Livro dos 
Espíritos pela primeira vez, 

nada me surpreendeu.”
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Espíritas mais unidos em Rio Preto e Vale do Paraíba

Como bem asseverou Bezerra de 
Menezes, o movimento de unificação é 
urgente, mas não apressado. Fiéis a esse 
pensamento, a USE vem trabalhando 
em todos os arraiais do Estado, a servi-
ço da união dos espíritas. Os encontros 
fraternos de maio último, no Vale do 
Paraíba e em São José do Rio Preto, 
mostram que o Movimento marcha na 
direção correta. 

O encontro foi realizado na sede do 
Centro Espírita Seara de Luz, em São 
José dos Campos, A comitiva integrada 
por Julia Nezu e pelo secretário geral 
Hélio Alves Corrêa foi recebida em 
clima de alegria e fraternidade por com-
panheiros muito motivados, que agora 
encabeçam a nova Comissão Executiva 
da USE Regional de Taubaté (man-
dato até maio de 2015), formada por 
A.J.Orlando (presidente), Luiz Antonio 
Monteiro (vice-presidente), Cícero Ra-
mos e Aristeu da Silva Maia (primeiro 
e segundo secretários), João Casimiro 

Muniz Filho e Janete Querido Figueira 
(primeiro e segundo tesoureiros).

A Regional, que engloba as Inter-
municipais de Jacareí, São José dos 
Campos, Caçapava, Taubaté e Pinda-
monhangaba, com 24 cidades, retoma 
as atividades em ritmo forte, já se 
preparando para as comemorações dos 
150 anos de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo e também para o 16º Con-
gresso Estadual, em abril de 2015 na 
cidade de Santos.

São José do Rio Preto

Na outra ponta do Estado, compa-
nheiros de Catanduva, Mirassol e São 
José do Rio Preto estão mobilizados 
para formatar a nova Regional de Rio 
Preto. A empolgação dos confrades 
contagiou a comitiva da USE, integrada 
pela vice-presidente Neyde Schneider, 
Mauro A. Santos e o casal Rosana e José 
Sílvio S. Gaspar. 

Polo importante no movimento espí-
rita paulista, Rio Preto tornou-se sede 
da 5ª Assessoria do ESDE – Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita e 
já programou uma sessão solene na 
Câmara Municipal, em 1º de setem-
bro, em homenagem aos 150 anos de 
O Evangelho.

Segundo Ricardo Teixeira, presidente 
da Intermunicipal de S. José do Rio 
Preto, até o dia 27 desse mês, exem-
plares do Evangelho serão distribuídos 
em praça pública, enquanto uma perua 
Kombi percorrerá os bairros da cidade, 
divulgando o livro que é o best-seller 
da nossa Doutrina. 

A Regional de Rio Preto compreende 
64 municípios, envolvendo os órgãos 
intermunicipais de Catanduva, Nhan-
deara e a própria S. J. do Rio Preto. E 
em breve os confrades esperam anunciar 
a fundação da USE Intermunicipal de 
Olímpia, cujo processo de criação está 
bem adiantado.

Em processo de reestruturação, Regionais já preparam eventos comemorativos dos 150 anos 
de O Evangelho Segundo o Espiritismo.

Agenda USE

O projeto de construção da nova 
base de dados da USE, sob a coor-
denação do assessor Ivan René Fran-
zolim, tem prazos importantes para 
serem cumpridos. “O novo cadastro 
foi organizado, corrigido, ampliado e 
complementado com outro cadastro 
de instituições espíritas do Estado 
de São Paulo, atendendo aos padrões 
de endereçamento dos Correios e da 
Receita Federal”, informa Franzolim. 

Uma tarefa que vai depender for-
temente do envolvimento dos órgãos 
de unificação. Caberá a estes a tarefa 
de validar a existência das instituições 
apontadas e seus dados, preenchendo 
um formulário básico. 

Órgãos terão prazos para atualizar cadastro
Censo USE

A validação do cadastro será feita em 
duas fases: a primeira, com a duração 
de 30 dias, será reservada para que se 
confirmem a existência das instituições 
e para o preenchimento dos campos: 
Instituição, Endereço, Bairro, Cidade, 
UF, CEP, Intermunicipal e Regional. 

Na segunda fase, com prazo de 90 
dias, os órgãos deverão confirmar e 
complementar os dados de CNPJ, Filial, 
DG, Tipo, Inscrição Estadual, Telefone, 
Contato (nome e função), E-mail.

Segundo René Franzolim, um ar-
quivo em Excel será enviado para cada 
Distrital, Municipal e Intermunicipal 
– com cópia para a Regional – com 
duas planilhas: SU (sociedades unidas) 

e SNU (sociedades não unidas) com 
todas as instituições da Regional. “Cada 
Intermunicipal, Municipal ou Distrital 
deverá confirmar e preencher apenas os 
dados relativos à sua região”, enfatiza. 

O arquivo, depois de preenchido pelo 
órgão, deverá ser enviado para a Regio-
nal – a fim de que esta aprove os dados, 
verifique se está tudo preenchido e faça 
eventuais alterações de vinculação das 
instituições aos órgãos.

(Todos os contatos para esclareci-
mentos e entrega dos arquivos fica-
rão centralizados no assessor Ivan 

Franzolim, por meio do seu e-mail: 
franzolim@gmail.com)
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Novas turmas começam em junho

Reativada Regional da Nova Alta Paulista

Estão abertas as inscrições para o 
curso de capacitação administrativa 
Gestão do Centro Espírita, que será 
ministrado, a partir de 14 de junho, na 
sede da USE, à Rua Dr. Gabriel Piza, 
433 - Santana, Capital. Estão convida-
dos a participar trabalhadores em geral 
e, sobretudo, dirigentes de instituições. 
O curso é ministrado duas vezes ao mês, 
aos sábados pela manhã. 

Os espíritas da Nova Alta Paulista, ins-
pirados no ideal de unificação, elegeram 
no dia 30 de março a comissão executiva 
da sua USE Regional, órgão que reúne 
as Intermunicipais de Dracena, Osvaldo 

GESTÃO DO CENTRO ESPÍRITA

Lançamentos da Editora EME 2014
Do mar ao infinito
Pedro Santiago • dizzi akibah (eSPírito)

Romance mediúnico
• 16x22,5 cm • 312 páginas • r$ 31,00

Stevens é um jovem rico que não se adapta à 
vida de sua família e nem tampouco se inte-
ressa pelos negócios dos pais. inconformado 
com as atitudes do filho, seu pai o expulsa de 
casa e Stevens se vê despojado de tudo que 
possuía. Um fato inusitado, porém, vem dar 
um novo rumo à sua história.

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

Medo: a fraude que nos aprisiona
JoSUé doUglaS rodrigUeS

estudo
• 14x21cm • 176 páginas • r$ 27,00

neste livro, o autor pretende nos levar ao entendi-
mento do que seja o medo. Com as ferramentas 
oferecidas pelo espiritismo e especialmente por Je-
sus em suas parábolas, ele nos mostra como com-
bater e eliminar este sentimento que tende a nos 
levar a um estado de paralisia espiritual.

Parte do Plano de Trabalho para 
o Movimento Espírita Brasileiro 
2013-2017, o curso Gestão do Centro 
Espírita foi preparado pela Secretaria 
Geral do Conselho Federativo Nacio-
nal, da FEB, e é composto de cinco 
unidades: O Centro Espírita, Estru-
tura e funcionamento do Movimento 
Espírita, Sustentabilidade financeira 
do CE e os Aspectos da organiza-

ção jurídica. O Dirigente Espírita e 
os Colaboradores.

A aula inaugural será ministrada pelo 
secretário geral do Conselho Federativo 
Nacional da FEB, Roberto Versiani, 
de Brasília. Como facilitadores estão 
Geraldo Ribeiro, Pedro Nakano, Julia 
Nezu, Rosana Gaspar, Maurício Romão, 
Hélio Alves Correa e Sílvio Costa. A 
coordenação do curso é de Julia Nezu.

Cruz e Adamantina. A nova diretoria, 
sob a presidência de Vanderly Inácio de 
Vargas, terá seu mandato até maio de 
2015, quando ocorrem as eleições gerais 
em todas as 24 Regionais. 

Compõem ainda a nova Regional 
da Nova Alta Paulista os companhei-
ros: Francisco Sanches Moreno (1º 
vice-presidente), Sílvia Micali (2º vice-
-presidente), Paulo Roberto Ferreira da 
Silva (1º Secretário), João Pereira da 
Silva (2º secretário) Antônio Marcos da 
Silva Calda (3º secretário), Paulo Roberto 
Pessoa (1º Tesoureiro) e Cláudia Sândalo 
(2º Tesoureiro).

A eleição ocorreu na sede do Centro 

de Aprendizagem e Vivência Espírita 
Ave Cristo, em Adamantina, na presença 
de várias lideranças espíritas na região, 
como José Gilson (USE Regional Pre-
sidente Prudente) e Esterlita Moreira, 
membro do Conselho Deliberativo Es-
tadual (CDE). 

A presidente Julia Nezu e o diretor 
Maurício Romão prestigiaram esse 
importante passo para a unificação dos 
espíritas da Nova Alta Paulista, mo-
mento de confraternização e também 
de trabalho. Após o almoço, Mário 
Gonçalves e Neli Del Nery ministra-
ram curso de Monitores do ESDE para 
50 participantes.

Comissão Executiva posa para foto histórica 
com Julia Nezu.
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Um encontro para 7 mil participantes
Congresso “em quatro dimensões” recebe aprovação do público e dos organizadores.

Esta quarta edição do Congresso 
Espírita Brasileiro, realizado pela FEB 
de 11 a 13 de abril em quatro capitais 
nacionais, parece consolidar um novo 
formato para as próximas edições. Além 
de permitir a participação de maior 
número de espíritas, o Congresso fran-
queou sua tribuna para 64 expositores, 
muitos dos quais, apesar de brilhantes, 
não eram até então conhecidos em nível 
nacional, casos de José Simão (Minas 
Gerais), Jorge Elarrat, secretário de 
Educação do estado de Rondônia

Entretanto, isso não impediu, aos 
congressistas, rever algumas das maio-
res expressões da oratória espírita 
– como Sandra Borba, Haroldo Dutra 
e Divaldo Franco –, que falaram para 
plateias de uma e outra cidade, na aber-
tura ou no encerramento do Congresso.

Com efeito, os quase 7 mil congres-

sistas viveram dias de êxtase, em que 
não faltaram a inspiração e a presença 
da Espiritualidade amiga. Em Campo 
Grande, dos 1.040 inscritos, os paulis-
tas eram cerca de 300, e procediam de 
várias partes do Estado. 

No extremo Leste do País, 2 mil con-
gressistas lotavam o Paço dos Leões, em 
João Pessoa, para assistir às palestras de 
Haroldo Dutra e Celestino Severino da 
Silva, dois estudiosos das letras bíblicas 
que têm se dedicado à tradução dos 
livros sagrados. 

Enquanto isso, na Amazônia, San-
dra Borba e Divaldo Franco falavam 
para mais de 1.200 espectadores no 
Manaus Plaza Centro. Os mesmos ex-
positores estiveram ainda em Vitória, 
palestrando diante de 2 mil congres-
sistas. E como tem ocorrido em con-

CONGRESSO ESPÍRITA BRASILEIRO

Da Redação – use@usesp.org.br

gressos anteriores, o Espírito Bezerra 
de Menezes, o apóstolo da Unificação, 
fez-se presente na mensagem de en-
cerramento, em Vitória, através de 
Divaldo, e nas demais cidades-sede, 
através de outros médiuns.

Sob a constelação do Cruzeiro

Outro aspecto a considerar foi a 
unicidade do tema. Em todas as quatro 
cidades, o sesquicentenário de O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo foi o pano 
de fundo para todas as atividades. A 
obra de Allan Kardec foi esmiuçada em 
todos os seus 28 capítulos por 64 expo-
sitores, incluindo o texto que prefacia o 
livro, que foi lido, do original francês, 
na cerimônia de abertura do Congresso.

Esse ato, que se repetiu nas quatro 
cidades-sedes, foi seguido da exibição 

Abertura do 4º Congresso Espírita Brasileiro, em Campo Grande, com participação do presidente da FEB, Antônio Cesar Perri de Carvalho.
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de um vídeo de boas-vindas, onde uma 
aparente coincidência chamou a aten-
ção dos congressistas. As estrelas sobre 
o mapa brasileiro, indicando Brasília, 
capital federal, e as quatro cidades-sede 
reproduziam a imagem do Cruzeiro do 
Sul, símbolo de um país predestinado a 
Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. 

“Isso nos convidou a olhar o céu nas 
noites aqui do Pantanal, e me pareceu 
que as estrelas do Cruzeiro estavam 
ainda mais perto da Terra”, falou a 
presidente Julia Nezu aos amigos da 
Rádio Fraternidade, logo após usar 
a tribuna do Centro de Convenções 
Ruben Gil. 

Além de Julia Nezu, o movimento 
espírita paulista esteve ainda representa-
do nas palestras de Antônio Cesar Perri 
de Carvalho, atual presidente da FEB, 
e Heloísa Pires, cuja palestra foi tam-
bém momento para uma homenagem a 
Herculano Pires, no ano em que o cen-

tenário de seu nascimento é lembrado 
em todo o Brasil.

Homenagem na  
Assembleia Legislativa

Digna de nota foi, em Campo Gran-
de, em 10 de abril, a Sessão Solene da 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso 
do Sul, em Comemoração aos 150 Anos 

de O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
por iniciativa do Deputado Laerte Tetila. 
A cerimônia, com numeroso público 
presente, contou com a presença dos pre-
sidentes de Federativas e representantes 
da FEB. Na ocasião foram outorgadas 
comendas à Presidente da Federação Es-
pírita de Mato Grosso do Sul, Maria Tulia 
Bertoni, e representantes de instituições 
espíritas naquele Estado.

Centro de Convenções Ruben Gil, em Campo Grande, acolheu mais de mil congressistas.

Conferência de Heloísa Pires foi antecedida de homenagem ao pai, José Herculano Pires, 
no ano do seu centenário.
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Dirigente Espírita retoma nesta 
edição a Entrevista para o Futuro, 
que Herculano Pires concedeu a Jorge 
Rizzini, em julho de 1972, e que ficou 
guardada por 40 anos, até sua publica-
ção no site da Fundação Maria Virgínia 
e J. Herculano Pires.

Agora, por ocasião das comemora-
ções pelo centenário de seu nascimento, 
a entrevista ganha destaque na impren-
sa espírita, permitindo que as gerações 
mais jovens possam conhecer mais o 
pensamento e a obra do grande escritor, 
filósofo e jornalista espírita.

A primeira parte da entrevista foi pu-
blicada no Dirigente nº 139, de janeiro/
fevereiro, e concentrou-se basicamente 
nas dissertações de Herculano sobre o 
caráter científico do Espiritismo. Pros-
seguimos daqui com a segunda parte 
desta entrevista histórica.

Jorge Rizzini – Lembro a você, Her-
culano, que sua resposta é dirigida aos 
ouvintes do futuro. Esta fita pretende 
ser guardada e doada ao Museu Espírita 
da Guanabara. Ela, portanto, pertence 
ao homem do futuro. Como você vê 
o Espiritismo hoje, em 1972, em face 
da Filosofia?

J. Herculano Pires – Esta pergunta 
é bastante interessante, Rizzini, porque 
realmente a filosofia espírita é uma filo-
sofia de renovação, como nós já tivemos 
a ocasião de ver no início da conversa. É 

L I T E R Á R I O
“Entrevista para o Futuro” 

40 anos depois (II)
uma filosofia que sabemos que pretende 
renovar inteiramente a nossa concepção 
do mundo, da vida e do homem, e que 
está – não apenas pretende – na práti-
ca, promovendo essa transformação. 
A filosofia característica deste século, 
o século 20, é a chamada filosofia da 
existência, a filosofia existencial ou, 
como alguns a chamam, o Existencia-
lismo. Pois bem, no campo da filosofia 
da existência, nós temos várias divisões: 
temos o seu nascimento, por exemplo, 
no meio puramente protestante, com 
Sören Kierkegaard. Mas temos também 
o seu desenvolvimento no campo cató-
lico, com Gabriel Marcel, na França, e 
temos o desenvolvimento também na 
Alemanha, no campo protestante dessa 
filosofia, com grandes pastores e gran-
des pensadores.

E temos, como sabemos, na França, 

ainda, o grande desenvolvimento dessa 
filosofia no campo, não digo materialis-
ta, mas pelo menos no campo do ceti-
cismo e ligada praticamente ao ateísmo, 
que é a corrente que tem à sua frente 
Jean Paul Sartre. O existencialismo sar-
triano é a filosofia da negação, a filosofia 
do nada. Mas quando nós investigamos 
o problema do existencialismo, vemos 
que o Espiritismo antecipou, em mais 
de cem anos, o desenvolvimento desta 
filosofia em nosso tempo. Não digo 
propriamente o aparecimento, porque 
Kierkegaard é praticamente um con-
temporâneo de Kardec.

Mas Kierkegaard não fundou uma 
filosofia; ele apenas deu as notas 
fundamentais que seriam desenvolvidas 
posteriormente e que tomariam então, 
em nosso século, o aspecto de filosofia 
da existência. Portanto, o problema foi 
colocado, mas não desenvolvido. Ora, 
nós verificamos o seguinte: a filosofia da 
existência tem por finalidade examinar o 
problema do ser através da existência. A 
existência nos oferece a possibilidade de 
uma investigação do ser, não apenas no 
campo do pensamento abstrato, através 
da cogitação filosófica, mas diretamente 
no estudo do homem. O homem é o 
ser que está concretizado na Terra, 
manifestado na Terra. Esse homem 
manifestado na Terra, ele nos oferece 
uma possibilidade de abordagem para 
o estudo filosófico do ser, de maneira, 
podemos dizer, quase concreta.

S u p l e m e n t O

HERCULANO – 100 ANOS

Sören Kirkegaard.
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Pois bem, essa tentativa da filosofia 
da existência, que inverte os termos 
da filosofia clássica, em vez de partir 
do exame dos problemas puramente 
espirituais para a indagação filosófica, 
parte da existência viva do homem na 
Terra – essa posição é precisamente 
a posição espírita. Quando Kardec 
afirmou que nós temos de investigar a 
natureza do homem através da mediu-
nidade – porque a mediunidade oferece 
um novo campo para a descoberta 
dessa verdadeira natureza humana –, 
ele já se colocava na mesma posição 
de Kierkegaard, com uma diferença: 
que Kierkegaard partia, como teólogo, 
de uma posição abstrata, ao passo que 
Kardec partia, como cientista, de uma 
posição concreta. Ele submetia a cria-
tura humana a todas as experiências 
necessárias para investigar a realidade 
essencial do homem. E foi através dessa 

investigação que ele descobriu não só 
o espírito humano encarnado, mas tam-
bém a possibilidade das comunicações e 
manifestações dos espíritos desencarna-
dos. Isto é de importância muito grande. 
A filosofia da existência implica ainda 
o exame da importância da existência 
do homem na Terra, e do seu destino, o 
seu destino após o terminar a existência.

“O Espiritismo é filosofia de renova-
ção. (...) Que pretende renovar inteira-
mente a nossa concepção do mundo, da 
vida e do homem.”

Podemos lembrar, por exemplo, que 
Martin Heidegger, na Alemanha, que 
foi praticamente um dos mestres de 
Sartre, Martin Heidegger na sua filoso-
fia do ser – ele que nega ser chamado 
existencialista, mas que se inclui na 
filosofia da existência, porque a sua 
posição é tipicamente existencial –, ele 
na sua filosofia do ser afirma o seguinte: 
que o homem, ou melhor, o ser, ele se 

completa na morte... [inaudível] E de 
experiências de vital importância para 
ele, e ele completa realmente um ciclo 
da sua evolução, partindo então para 
uma experiência no espaço, da qual 
voltará em nova existência na Terra. 
Vê‑se, pois, que a Filosofia, no campo 
da Filosofia, o Espiritismo está também 
confirmado pela mais recente corrente 
de filosofias atuais, sem contar as con-
firmações anteriores, que vêm desde 
Platão, desde os gregos, através de todo 
espiritualismo na filosofia clássica.

Jorge Rizzini – Perfeito, Herculano 
Pires. E vamos então à terceira pergunta 
básica, para os ouvintes do futuro. Qual 
a visão que você tem do Espiritismo, 
do ponto de vista religioso, em face do 
mundo moderno e em face das religiões 
atuais em geral?

J. Herculano Pires – Nesse campo 
também nós assistimos aquilo que po-
demos dizer uma verdadeira corrida do 
pensamento contemporâneo em direção 
aos princípios espíritas. Poderíamos 
lembrar, por exemplo, inicialmente, no 
campo do catolicismo, o catolicismo 
romano, que tem sido o mais reniten-
te, o mais teimoso em permanecer no 
passado. Nós vemos que a Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana apresenta‑se 
fragmentada e profundamente abalada 
em nosso tempo. E fragmentada não 
apenas na sua estrutura religiosa, social 
e política, mas também fragmentada no 
tocante ao seu pensamento, à sua solidez 
teológica, que desapareceu ao impacto 
do mundo moderno.

Então nós vemos as renovações que 
se passam no catolicismo, todas elas na 
direção da verdade espírita. Poderíamos 
falar exteriormente, no tocante ao culto, 
à liturgia, às transformações, seguindo 
essa tese famosa, que se tornou famosa 
em nosso tempo, do esvaziamento da 
Igreja, no sentido de esvaziar a Igreja de 
todos os acessórios que lhe foram dados 
através dos séculos, para que ela possa 
voltar ao cristianismo primitivo. A eli-

minação das imagens, dos altares exces-
sivos, de todos os enfeites que existem 
na Igreja, a eliminação do ritualismo, 
de tudo isso que está realmente desapa-
recendo. Isso tudo está mostrando que, 

do ponto de vista exterior, as religiões – 
isto não se passa apenas no catolicismo, 
como sabemos, mas nas demais religi-
ões –, estão caminhando para aquela 
simplicidade primitiva do cristianismo 
que o Espiritismo sustenta, defende e 
prega. Mas no campo teológico, que é o 
mais importante porque é o substancial, 
é o campo do pensamento dirigindo as 
igrejas, nós encontramos essa revolução 
extraordinária que está aí.

“O homem que não estiver integrado 
numa concepção religiosa profunda, ele 
não tem as possibilidades da evolução 
necessária. É necessário que haja reli-
gião.”

Por exemplo, a teologia do padre 

Teilhard de Chardin, no catolicismo. 
O padre Teilhard de Chardin foi quase 
fulminado pelos anátemas dos seus 
contemporâneos. No entanto, agora, 

 “O Espiritismo é filosofia de 
renovação. (...) Que pretende 
renovar inteiramente a nossa 

concepção do mundo, da vida e 
do homem.”

“O homem que não estiver 
integrado numa concepção 

religiosa profunda, ele não tem 
as possibilidades da evolução 
necessária. É necessário que 

haja religião.”

Teilhard de Chardin.
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a Igreja está caminhando rapidamente 
para a aceitação de todas as teses do 
padre Chardin. E quais são essas teses? 
Basta dizer que o padre Chardin nos 
parece, quando nós lemos o seu livro 
fundamental, O Fenômeno Humano, 
ou qualquer outro dos seus livros, nos 
parece um decalque, ou simplesmente 
uma cópia carbono, modificada um 
pouco para se adaptar ao pensamento 
católico, dos livros de Léon Denis, que 
foi o continuador de Allan Kardec, o 
discípulo dele.

Jorge Rizzini – Você acredita que a 
Doutrina Espírita, pelo seu desenvol-
vimento no sentido da amplitude do 
movimento espírita de todos os países, 
irá dominar totalmente? Que as religiões 
irão desaparecendo aos poucos, em face 
das conversões do povo, das massas?

J. Herculano Pires – Rizzini, eu não 
encaro precisamente assim. Eu acredito 
que a função do Espiritismo, como, 
aliás, queria Kardec desde o princípio, 
ele não pretendeu, segundo ele declara 
positivamente, inclusive no livro O 
que é o Espiritismo, ele não pretendeu 
de maneira alguma fazer uma nova re-
ligião, entre tantas religiões existentes 
na Terra. Ele queria, como Codificador 
do Espiritismo, dar uma contribuição 
para a modificação das religiões, para 
a modificação da concepção humana a 
respeito da vida na Terra. Essa contri-
buição é que era importante, era a que 
ele dava grande importância. Mas nós 
sabemos que o Espírito da Verdade, 
em suas comunicações com Kardec, 
e outros espíritos pertencentes à sua 
falange, deram grande importância ao 
problema religioso. Por quê? Porque 
o problema religioso é fundamental. 
O homem que não estiver integrado 
numa concepção religiosa profunda, ele 
não tem as possibilidades da evolução 
necessária. Não se abrem diante dele 
as perspectivas do futuro como devem 
se abrir. É necessário que haja religião.

Eu entendo que o Espiritismo não 
irá dominar a Terra, como uma forma 

religiosa. Entendo que ele fará o que o 
cristianismo fez, com relação à transfor-
mação do mundo antigo, o mundo clás-
sico greco‑romano. Nós sabemos que o 
cristianismo modificou esse mundo em 
todos os seus aspectos; modificou no 
campo da política, modificou no campo 
jurídico, no campo filosófico, no campo 
das estruturas sociais, enfim, em todos 
os sentidos ele modificou, de acordo 
com os seus lineamentos, os lineamen-
tos cristãos. Estes lineamentos não eram 
perfeitos, a modificação não foi total. 
Mas o Espiritismo está realizando o 
completar dessa obra; o Espiritismo está 
transformando tudo através da influên-
cia dos seus princípios fundamentais, 
porque esses princípios correspondem 
à realidade, correspondem à verdade.

“Eu entendo que o Espiritismo não 
irá dominar a Terra como uma forma 
religiosa. (...) Mas irá criar a possibi-
lidade de uma sintonia, no tocante aos 
problemas fundamentais. Isso caracte-
rizará a Era Espírita.”

Jorge Rizzini – Mas o Espiritismo, 
dominando, penetrando em toda a 
humanidade, reformando, trazendo à 
humanidade uma nova cultura, uma 
nova visão de Deus, uma nova visão 
do destino, uma nova visão cósmica, 
as religiões irão subsistir?

J. Herculano Pires – Acredito que 
as religiões podem subsistir. Não todas, 
porque há religiões ainda tão retrógra-
das, tão atrasadas, mesmo no seu de-
senvolvimento, que não podem atingir 
o futuro, a não ser que se reformulem 
totalmente. Mas nós sabemos que uma 
característica do ser, ou seja, da cria-
tura, seja ela humana ou divina, uma 
característica é a sua individualidade. 
Cada criatura humana é uma posição 
na corrente do tempo, assim como um 
barqueiro na corrente de um rio tem a 
sua posição própria, e o outro tem outra. 
Cada consciência humana tem, portan-
to, a sua própria posição diante da vida, 
do mundo e dos problemas humanos.

Então, nós sabemos que os homens 

nunca poderiam ser totalmente aglome-
rados numa posição única. E essas di-
ferenças individuais produzem também 
as diferenças de agrupamentos. Assim 
como, apesar do domínio do Cristia-
nismo durante os 2 mil anos decorridos 
– apesar do domínio do cristianismo, 
nós vimos que ele se fragmentou em 
numerosas posições, determinadas pelas 
seitas religiosas –, também acredito que 
a modificação produzida pelo Espiritis-
mo não será igualitária do homem, não 
irá estabelecer uma igualdade absoluta, 
mas irá criar a possibilidade de uma 
sintonia, no tocante aos problemas fun-
damentais. Isto sim. Isto caracterizará a 
Era Espírita que, para nós, está surgindo 
agora no século 20.

Essa Era Espírita está marcando já 
os pontos fundamentais, para os quais 
estão convergindo todas as correntes 
do conhecimento, como nós vimos no 
campo da Ciência, da Filosofia e da 
Religião. É nesse sentido que eu acre-
dito que haja uma igualdade, não total, 
não massiva, por assim dizer, mas uma 
igualdade num plano abstrato do pen-
samento, numa concentração de todos 
os espíritas para os pontos fundamentais 
da Doutrina Espírita.

Jorge Rizzini – Todavia, Herculano, 
ainda abordando esse aspecto, que é 
muito importante: com a evolução da 
técnica, com a evolução da sociedade, 
da humanidade em geral, escolas, fa-
culdades, universidades, a humanidade 
alfabetizada, porque está marchando 
para isso, o problema da fome sendo 
resolvido no futuro com a técnica, com 
a Ciência, e todos os povos tendo co-
nhecimento da Doutrina Espírita, espa-
lhando-se centros por todo o nosso orbe, 
você não acredita que esta humanidade 
lúcida, culta, consciente da sua posição 
em face do Universo, você não crê que 
não haverá então, em nosso planeta, 
condição para as religiões vigentes?

J. Herculano Pires – Eu confio, 
Rizzini, que realmente a transformação 
será tão grande, que nós não podemos 
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prever certos aspectos. E é até uma 
temeridade nós querermos falar deste 
assunto para o futuro. Mas em todo o 

caso, nós estamos dando a medida do 
nosso alcance no presente.

Jorge Rizzini – Mas eu estou me 
referindo ao futuro sem marcar data, 
lembre-se disso.

J. Herculano Pires – Sim, não há 
dúvida. Mas de qualquer forma, o fu-
turo sempre virá trazendo coisas em 
que nós nem sequer pensamos hoje. 
Mas eu acredito que realmente não 
haverá necessidade de insistirmos no 
domínio, por exemplo, do pensamento 
espírita, no sentido como nós o co-
nhecemos hoje, para todo mundo. O 
importante é que o Espiritismo sirva de 
fermento, aquele fermento de que fala 
Jesus no Evangelho; o fermento que 
modifica, leveda a massa do mundo e 
a transforma. É esta a grande função 
do Espiritismo. 

O Espiritismo não tem mesmo 
pretensões a um domínio religioso, 
porque – e os seus postulados são 
bem claros nesse sentido – deve haver 
sempre, como base fundamental para a 
evolução das criaturas, o princípio da 
liberdade, sem o qual não haverá tam-
bém o princípio da responsabilidade. 
Ora, a liberdade de cada indivíduo e 

a liberdade de grupos de indivíduos, 
dentro mesmo da concepção espírita 
da vida, que irá dominar o planeta 
– a concepção espírita sim, esta irá 
dominar totalmente o planeta –, ha-
verá a possibilidade de formações, de 
agrupamentos, de ponto de vista reli-
gioso, que possam divergir de outros 
agrupamentos. Acho que poderá haver 
realmente diversidade de religiões, 
mas sempre dentro de uma norma ge-
ral, que será a norma espírita.

Jorge Rizzini – Bom, de qualquer 
maneira, é a implantação da Doutrina 
Espírita, não nos seus detalhes, mas no 
seu conjunto na Terra. Seria?

J. Herculano Pires – Sim, como 
nós analisamos ao falar da Ciência, Fi-
losofia e Religião, o Espiritismo está, 
como aquilo que escreveu Humberto 
Mariotti, o nosso companheiro da Ar-
gentina: o Espiritismo está como uma 
estrela de amor no horizonte do mun-
do, esperando que todas as correntes 
do conhecimento cheguem até ela. A 

Ciência está chegando, a Filosofia está 
chegando, a Religião está chegando, 
a Estética está chegando, a Técnica 
(tecnologia) está chegando, a desco-
berta, por exemplo, agora pelos russos 
– no seu pensamento materialista de 
Estado, sustentado pelo Estado –, a 
descoberta que eles fizeram do peris-
pírito é um passo gigantesco no campo 
da técnica, mostrando que a Técnica 
também está evoluindo para a pesquisa 
além da matéria e no campo espiritual.

Jorge Rizzini – E sem esquecer, Her-
culano, a contribuição dos próprios Es-
píritos, através do fenômeno mediúnico.

J. Herculano Pires – Sim, é claro. É 
como dizia Sir Oliver Lodge: nós esta-
mos trabalhando dos dois lados de uma 
montanha, furando um túnel, dizia ele. 
Do lado de lá está o mundo espiritual, 
do lado de cá o mundo material. Nós ca-
voucamos o túnel através da montanha, 
do lado de cá, mas os Espíritos estão 
cavoucando do lado de lá. E vamos nos 
encontrar no meio do túnel.

Humberto Mariotti
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Novo diretor, que já colaborava com 
a USE nas transmissões on-line, já tem 
planos para o Centro Cultural no Brás. 

O profissional de Informática Lirálcio 
Ricci, que tanto tem colaborado com a 
instituição nas transmissões ao vivo pelo 
Canal 500 (www.canaldubem.com.br), 
acaba de assumir o Departamento de Artes 
da USE. Na sua apresentação aos colegas 

de Diretoria, no último dia 10 
de maio, o novo diretor deu 
o tom das futuras reuniões, 
apresentando alguns núme-
ros musicais na abertura dos 
trabalhos. 

Inteirado dos projetos 
para a área, Ricci já vinha 
acompanhando a reforma 
do prédio da Fundação Lau-
delino, no bairro do Brás, 
que dará lugar ao Centro 
Cultural, espaço de caráter 
multiúso. “Esse local é de 
importância vital para a di-
vulgação da Doutrina Espí-

rita, especialmente por meio da 
arte”, comentou o novo diretor. 

A chegada de Ricci é mais que opor-
tuna, considerando que o projeto entra 
agora na fase de orçar sistemas de áudio, 
mesa de luz e outros equipamentos e tec-
nologias voltadas a espetáculos artísticos. 
“O Centro Cultural estará apto a receber 
eventos de pequeno e médio porte, como 
shows, peças teatrais e afins. E não deverá 
nada a qualquer outro espaço semelhante 

em São Paulo”, acrescentou. 
Ricci acredita que o Centro virá suprir 

uma lacuna no movimento espírita paulis-
ta, que não dispõe até então de um local 
adequado para realização de encontros 
e eventos doutrinários de médio porte, 
além de revitalizar uma área que perdeu 
qualidade de vida. 

“O Brás faz parte da história de São 
Paulo; eu nasci no Brás, em 1962, quando 
era um bairro essencialmente formado 
por imigrantes italianos. O espaço fica a 
poucas quadras do Metrô Bresser-Mooca. 
E está a poucos metros de um dos corre-
dores mais importantes da Zona Leste 
de São Paulo, a Avenida Celso Garcia”, 
observou o diretor.

ARTES
Lirálcio Ricci assume departamento

A construção de um segundo piso no 
edifício-sede da USE, na Rua Gabriel 
Piza, já permite mais conforto e comodi-
dade nos eventos da Casa, como se pôde 
perceber no último dia 10 de maio, quan-
do Diretoria Executiva e Departamentos 
tiveram de reunir-se separadamente, 
antes das deliberações finais. 

Embora ainda sem a mobília, o novo 
espaço já foi “inaugurado” com uma 
exposição de Fernando Porto, diretor da 
área de Atendimento Espiritual, trazen-

do reflexões para aperfeiçoamento desse 
trabalho na casa espírita. O projeto, 
que está sendo estudado com carinho 
por toda a Diretoria, propõe ações para 
transformar frequentadores em “adeptos 
úteis” da Doutrina, no termo usado pelo 
Codificador. 

A proposta vem ainda ao encontro 
dos novos conceitos de Seminário 
Integrado e Eixos Temáticos, ferra-
mentas que a USE adotou no seu Plano 
Geral de Trabalho.

ATENDIMENTO ESPIRITUAL

Reunião inaugura espaço no piso superior

Novo diretor, que já colaborava com a USE nas transmissões 
on-line, já tem planos para o Centro Cultural no Brás.
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Sandra Borba confirma presença em Ribeirão Preto

Confraternizações reuniram mais de 700 jovens 

Para não ter de punir os adultos

As Confraternizações do DM/USE 
de 2014 tiveram ao todo 727 jovens 
participantes, sendo estes de 138 cidades 
diferentes e 199 Mocidades/Centros Espí-
ritas representados. Entre os trabalhadores 
registramos 282 pessoas que colaboraram 
diretamente para a realização dos encon-
tros em Santo André, Jundiaí, Ribeirão 
Preto e em Avaré. Registramos aqui a 
participação do presidente da FEB, Cesar 

Perri, e da presidente da 
USE, Julia Nezu, na 50ª 
edição da Comenoesp. 
Para 2015 os encontros 
serão: Comelesp, na re-
gião de Cachoeira Pau-
lista; Comecelesp, em 
Campinas; Comenesp, 
em São José do Rio Preto, 
e Comenoesp, em Assis.

O Departamento do Estudo Siste-
matizado de Doutrina Espírita (ESDE) 
promoverá em Ribeirão Preto, nos 
dias 19 e 20 de julho de 2014, o 6º 
Encontro Paulista de Monitores do 
ESDE. Antes, porém, em 1º de junho, 
uma prévia foi realizada em Rio Claro, 
com representantes das cinco Asses-
sorias no Estado – Capital e Grande 
São Paulo, Bauru, Sorocaba, Ribeirão 
Preto e São José do Rio Preto. 

O Encontro de Monitores enseja 
a troca de experiências e aperfeiçoa‑
mento. Os companheiros, que ainda 
não tiveram contato com este progra-
ma de estudos, terão oportunidade de 
conhecer os objetivos, a metodologia 

A todo o momento somos bombardea-
dos por notícias negativas dando conta de 
acontecimentos no Brasil e no mundo. 
Invariavelmente, elas vêm acompa-
nhadas da mesma conclusão: de que a 
saída para um mundo mais igualitário e 
harmonioso passa necessariamente pela 
melhoria na educação das crianças (e 

demais pessoas, claro). Seguindo o mes-
mo (e correto) raciocínio deixamos aqui 
a reflexão: nossas Casas Espíritas estão 
dando à Educação Espírita da Infância a 
atenção que ela merece? Ela é prioridade 
dentro da instituição? Temos pessoal 
capacitado (e valorizado) para a tarefa? 
Acompanhamos a atividade para que 

ela cresça qualitativamente? As crianças 
(e os jovens) são respeitadas, ouvidas e 
inseridas na estrutura organizacional das 
sociedades? Independentemente das res-
postas, lembramos que o Departamento 
de Evangelização da Infância está à dis-
posição para ajudar no que for preciso. 
Contate-nos: infância@usesp.org.br.

e a filosofia do ESDE, 
através de oficinas e 
debates. O tema desta 
sexta edição é “Bus-
cai e Achareis”, uma 
homenagem ao sesqui-
centenário de O Evan-
gelho Segundo o Espi-
ritismo pela escritora 
e palestrante Sandra 
Maria Borba Pereira, 
diretora da Federação 
Espírita do Rio Grande 
de Norte.

Programação  
completa no site:

www.usesp.org.br

ESTUDOS

INFÂNCIA

MOCIDADE
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A multiplicação dos Centros Espíritas

Na sequência dos comentários sobre 
as Diretrizes de Ação constantes do 
Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita 2013‑2017, que têm relação 
com a área de Relações Públicas e 
Institucionais, nesse número, aborda-
remos o item 5 – A Multiplicação dos 
Centros Espíritas.

Na tarefa de implantação de novos 
centros espíritas, podemos identificar 
várias funções específicas de Relações 
Públicas e Institucionais, dentre elas 
destacam-se:

• Prover a nova casa espírita de mate-
riais de orientação aos frequentadores, 
quanto aos objetivos do Espiritismo e 
das instituições em si, bem como do 
funcionamento da instituição e das ati-
vidades regulares semanais/mensais;

• Proporcionar à direção da nova casa, 
juntamente, com outros setores da 
instituição, a implantação de canais 
de comunicação como Mural, Site, 
Boletim, Jornal ou Revista e outros 
para maior visibilidade das atividades 
gerais da casa e de divulgação doutri-
nária, até mesmo em parceria com o 
órgão de unificação local ou regional.

•  Participar ativamente das reuniões 
de diretoria, com vistas à sugestão de 
projetos e meios que auxiliem o enca-
minhamento e o desenvolvimento das 
atividades, de modo a facilitar a inte-
gração com outras áreas de trabalho ou 
departamentos da casa.

• Representar a instituição perante os 
órgãos e/ou instituições públicas, 
bem como perante os meios de co-
municação de massa existentes local 
ou regionalmente.

• Proporcionar condições, por meio de 
campanhas publicitárias e/ou ações 
de relações públicas adequadas que 
estimulem a união dos espíritas e a 
unificação do movimento espírita.

Tomando por advertência o pen-
samento de Bezerra de Menezes, em 
mensagem recebida por Chico Xavier – 
“É indispensável manter o Espiritismo, 
qual foi entregue pelos mensageiros 
divinos a Allan Kardec, sem compro-
missos políticos, sem profissionalismo 
religioso, sem personalismos depri-
mentes, sem pruridos de conquistas a 
poderes terrestres transitórios” –, enten-
demos que, nas lides da Comunicação e 
das Relações Públicas e Institucionais, 
poderemos contribuir, em muito, para 
que esse direcionamento não se des-
virtue, através de projetos envolventes 
de comunicação planejados e coerentes 
com a proposta espírita.

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Merhy Seba, durante II Encontro Nacional de 
Comunicação, em Goiânia.



Maio/Junho de 2014 Dirigente Espírita

16

A atriz Ana Rosa, destaque em tele-
novelas e filmes com temática espírita, 
o ativista Luiz Bassuma (ex-deputado 
federal), o vereador de Santo André 
Edson Sardano e representantes dos 
governos federal, estadual e municipal 
foram algumas das personalidades par-
ticipantes do Dia do Espírita, realizado 
em 16 de abril no Centro de Convenções 
Anhembi, na Capital. 

Na forma de livre debate, o evento 
promovido pela Câmara Municipal 
de São Paulo foi mediado por Jether 
Jacomini (Rádio Boa Nova) e teve pre-
senças de Marlene Nobre (Associação 
Médico-Espírita), Ercília Zilli (Abrape), 
Julieta Pacheco (FEESP), Eduardo 
Myashiro (Aliança), Miguel de Jesus 
Sardano (Creche Amélia Rodrigues), 
além da própria USE, representada pela 
presidente Julia Nezu e os diretores José 
Sílvio Gaspar e Rosana Gaspar. 

O Dia do Espírita é uma iniciativa 
do vereador Alberto Calvo, e hoje con-
tinuada pelo filho, o médico e também 
vereador Rubens Calvo. O objetivo é 
reconhecer o trabalho de instituições 
espíritas, a serviço do bem e da paz e 
também no campo social. 

Dia do Espírita reúne 
personalidades 

no Anhembi

Campanha na 
Internet

pede canais 
espíritas 

nas tevês por 
assinatura 

Todos contra 
o abuso e a 

exploração sexual

Uma campanha pelas redes sociais 
digitais vem captando adesões em 
abaixo-assinado que pede a inclusão de 
canais espíritas nos pacotes das opera-
doras de tevê por assinatura.

A justificativa para o movimento 
parte de um dado concreto. A Doutrina 
Espírita é a terceira maior religião do 

MÍDIAS

REBRATES

Brasil e uma das que mais crescem no 
mundo, e seus adeptos têm o direito de 
assistir aos canais espíritas. 

Com efeito, segundo o censo do 
IBGE de 2010, o Espiritismo tem o 
público com a maior renda per capita e 
maior nível de escolaridade entre todas 
as religiões, possibilitando a entrada de 
milhares novos telespectadores. 

Com programação de altíssima 
qualidade, canais como TVCEI (da 
Federação Espírita Brasileira) e TV 
Mundo Maior (da Fundação Espírita 
André Luiz), para citar apenas estes 
exemplos, veiculam mensagens de paz 
e esclarecimento espiritual.

Os organizadores da campanha 
(ainda não identificados) cobram das 
empresas prestadoras dos serviços de 
tevê paga que liberem o sinal desses 
canais, para que sua programação 
edificante, a serviço do Bem e da Paz, 
possa chegar à população brasileira, 
especialmente na atual crise de valores 
ético-morais.

“Somos assinantes e temos o di-
reito a canais que nos representem, 
a exemplo de outras religiões já con-
templadas”, conclui  o texto, seguido 
do link: http://www.euconcordo.com/
peticao/322/tvs-espiritas-na-net-sky-
-e-claro-tv/

Autoridades dos ministérios de Jus-
tiça e do Trabalho e representantes de 
entidades do Terceiro Setor debateram 
ações e providências para conter abu-
sos e exploração sexual de crianças e 
adolescentes, especialmente durante a 
Copa do Mundo. O fórum, realizado no 
dia 15 de maio, na Capital, foi iniciativa 
da Comissão de Direitos da Criança 
e Adolescente da Rede Brasileira do 
Terceiro Setor (Rebrates), entidade da 
qual a USE é uma das fundadoras. O 
evento antecedeu ato público na Arena 
Corinthians em 18 de maio, escolhido 
como Dia Nacional do Enfrentamento 
ao Abuso e Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes.


