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Interior já tem 50% das inscrições
para o Congresso Estadual
Primeiro balanço de inscrições para o
16º Congresso Estadual de Espiritismo
que se realizará em Santos, de 18 a 21
de abril, mostra que o Interior já tem
mais de 50% das inscrições efetivadas
até o momento. Abertas desde setembro,
as inscrições, que garantem bônus de
120 reais ao participante, podem ser
feitas on-line, via PagSeguro, pelo site
www.usesp.org.br.
Página 5

LEIA TAMBÉM

O “21 de setembro” ficará nos anais
da USE como um dia histórico. Quase
70 cidades no Estado comemoraram
juntas, nessa data, o Sesquicentenário
de O Evangelho Segundo o Espiritismo. “Tivemos ainda a participação
de outras dezenas de municípios, que
também comemoraram a efeméride,
mesmo sem terem feito adesão formal
ao projeto”, informa A. J. Orlando, 2º
vice-presidente da USE.

DESBRAVADORES
DA NOVA ERA

Divaldo Franco é homenageado
na FEB e Câmara dos Deputados

O Espiritismo além-fronteiras

Foto: Divulgação

Um dia pra ficar na História

VOCÊ E A PAZ

Foto: Divulgação

EVANGELHO
150 ANOS

Página 6

Brasília inicia novembro no ritmo
da Marcha Brasil sem Aborto e o Movimento Você e a Paz, o que motivou
uma homenagem da Câmara Federal a
Divaldo P. Franco, idealizador da campanha. O médium terá ainda, na sede da
FEB, exposição sobre seus 60 anos de
psicografia e também sobre a Mansão
do Caminho, obra fundada em Salvador
por Divaldo e Nilson de Souza Pereira.

No Suplemento Literário, vamos conhecer um pouco mais sobre os brasileiros que, vivendo no Exterior, contribuem
para difundir as sementes da Boa Nova
espírita. Como Glória Collaroy (segunda,
a partir da esquerda), da Fundação Joana
de Cusa, em Sydney, na Austrália.

Páginas 11 e 12
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Editorial

Despedida de Zildea

Naquele domingo, 21 de setembro, o
coral da União Espírita de Piracicaba parecia cantar para ela. Zildea desencarnara
havia 15 dias, mas participava, em Espírito, das comemorações pelos 150 anos
de O Evangelho Segundo o Espiritismo,
evento que ela própria ajudara a organizar.
Eu ocupava a tribuna naquela singela
homenagem à obra sesquicentenária, na
Câmara Municipal de Rafard, e dali sentia
a doce presença de um espírito amigo, que
não pudera identificar até então. Porém, ao
discorrer sobre a coragem do Codificador
em publicar O Evangelho, mesmo diante
das pesadas críticas à sua Doutrina, que
não obstante conquistava mais e mais
adeptos em toda a França, vi desfilar na
minha mente alguns companheiros que
ombrearam conosco nesta jornada em prol
da Unificação.
Entre estes, recordei Zildea, nossa
brava trabalhadora na região de Piracicaba. A emoção embargou-me a voz, no
momento que fizemos uma saudação à
sua memória. Zildea dedicou boa parte
de sua vida à divulgação do Espiritismo,
doutrina que abraçou ainda na juventude
com devotamento e abnegação.

Campanha

Como escreveram alguns confrades do
movimento useano em Piracicaba e Americana, Zildea doou-se com todas as forças
da alma em favor do movimento espírita
– na livraria e na Banca do Livro, no intercâmbio com espíritas do Brasil inteiro
e nas tarefas doutrinárias na Associação
Espírita Urubatão. Nessa casa, que Zildea
tanto amou, a filha, Ana Cristina, abraçou
as tarefas maternas, a serviço do próximo,
o que, segundo ela, é a melhor maneira de
honrar e homenagear a memória da mãe e
ao mesmo tempo aplacar a saudade.
Mas Zildea dedicou-se igualmente à
USE, em nível local e regional, e também
ao Congresso Estadual de 2003, tendo
sido responsável pelas sinopses das palestras e o relatório final dos trabalhos.
Segundo os companheiros, a conquista
da sede própria da USE Intermunicipal de
Piracicaba muito se deve ao seu empenho.
Zildea partiu, e deixou uma legião de
amigos e admiradores. Que nossa querida
amiga possa fruir toda a paz e bem-estar
na Pátria real, galardão justo para quem
lutou o bom combate e confiou até o fim.
Rubens Toledo
Editor
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Mensagem da Presidência

Processo Eleitoral da USE do Estado de São Paulo

Julia Nezu Oliveira – presidencia@usesp.org.br

A cada três anos acontecem eleições
na USE do Estado de São Paulo, em
todos os seus órgãos e Diretoria Executiva, como devem ocorrer em 2015.
No mês de março, as instituições
associadas da USE indicarão representantes para compor o Conselho
Deliberativo do órgão local. E será esse
colegiado que vai eleger, em abril, a Comissão Executiva das Intermunicipais,
Municipais e Distritais.
Em seguida, os órgãos locais indicam, dentre os seus membros, representantes para o Conselho Deliberativo do
órgão regional a que pertençam. Serão
os membros desse CD que vão eleger,
em maio, a Comissão Executiva do
órgão regional.
Os órgãos locais indicam represen-

tantes para o CD do órgão regional e
também indicam representantes para
compor o Conselho Deliberativo Estadual (CDE), para que, dentre esses,
sejam eleitos, na reunião do CDE de
junho, os membros da Diretoria Executiva da USE. O órgão regional deve
indicar representantes para compor o
Conselho de Administração da USE,
não podendo o representante do CA ser
o mesmo para o CDE.
Na reunião do CDE do mês de dezembro do ano que antecede as eleições
– dezembro de 2014, portanto – é constituída uma Comissão Organizadora da
eleição dos membros da Diretoria Executiva para a próxima gestão estadual.
Em junho, após as eleições dos órgãos
locais e regionais acima referidos, os

centros espíritas unidos darão posse, durante Assembleia Geral Ordinária, aos
representantes eleitos e indicados para
compor o CDE e igualmente os eleitos
e indicados para compor o CA (da USE
Estadual). Empossados pela AGO, os
membros do CDE elegem entre si a
nova Diretoria Executiva da USE.
Por esta razão, fazemos publicar nesta edição do Dirigente Espírita os editais de convocação para as reuniões do
CA e CDE e também para a Assembleia
Geral Extraordinária (AGE), neste 14
de dezembro, quando serão votadas as
reformas nos Estatutos da USE. E desde
já aproveitamos o ensejo da passagem
do Natalício de Jesus para formular os
votos de um Feliz Natal repleto de paz,
saúde e serenidade.

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
com sede na Rua Dr. Gabriel Piza, 433 Santana, São Paulo-SP, CEP 02036-011,
inscrita no CNPJ sob nº 43.305.762/000109, por sua presidente Julia Nezu Oliveira,
convoca nos termos do artigos 23 e 24,
do Estatuto Social, os representantes
dos órgãos Intermunicipais, Municipais,
Distritais, das instituições inicialmente
patrocinadoras e especializadas de âmbito
estadual para a Reunião Ordinária do
CDE, a realizar-se na sede acima, no dia
14 de dezembro de 2014, às 8h30 em 1ª
convocação com metade mais um e em 2ª e
última convocação com qualquer número,
às 9 horas, com a seguinte pauta:
Informações da Presidência; discussão
e deliberação da Alteração Estatutária;
Secretaria; Tesouraria; Relato da reunião
do CFN da FEB e encaminhamentos;
Plano de atividade da USE para 2015;
16º Congresso Estadual; Projetos da USE
em andamento; Comissão organizadora
de eleição da DE para triênio 2015/2018;
Palavra aos órgãos e Departamentos.
São Paulo, 5 de novembro de 2014.

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
com sede na Rua Dr. Gabriel Piza, 433
- Santana, São Paulo-SP, CEP 02036-011,
inscrita no CNPJ sob nº 43.305.762/000109, por sua presidente Julia Nezu Oliveira,
convoca nos termos do artigos 32 e 33,
do Estatuto Social, os representantes dos
órgãos Regionais para a reunião do
Conselho de Administração a realizar-se, na sede social acima, no dia 13 de
dezembro de 2014, com início às 13h30 em
1ª convocação, com metade mais um e em
2ª e última convocação, às 14 horas, com
qualquer número, com a seguinte pauta:
Informações da Presidência; Secretaria;
Tesouraria, Relato reunião CFN da FEB
e providências; projetos em andamento;
Encontros de Unificação para 2015; Plano
de atividade para 2015; 16º Congresso
Estadual; Encaminhamento da Alteração
Estatutária para CDE e AGE; Palavra aos
órgãos e Departamentos.
São Paulo, 5 de novembro de 2014.

Editais de Convocação
A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO,
com sede na Rua Dr. Gabriel Piza, 433 Santana, São Paulo-SP, CEP 02036-011,
inscrita no CNPJ sob nº 43.305.762/000109, por sua presidente Julia Nezu Oliveira,
convoca nos termos do artigo 38 e parágrafos, do Estatuto Social, as instituições
espíritas associadas, as inicialmente
patrocinadoras e as especializadas de âmbito estadual, para a Assembleia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 14 de
dezembro de 2014, em 1ª convocação às
9h30 com a presença de metade mais uma,
ou em 2ª e última convocação, às 10h30
com qualquer número, na sua sede social
acima, para discutir e deliberar sobre a
alteração estatutária.
São Paulo, 5 de novembro de 2014.
Julia Nezu Oliveira – Presidente

Julia Nezu Oliveira – Presidente

Julia Nezu Oliveira – Presidente
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PERFIL – LÍVIA HERNANDES
Foto: Divulgação

“Enfermidades são pontes para o crescimento espiritual”

Lívia Hernandes, 27 anos, é farmacêutica, doutoranda pela USP de Ribeirão Preto, atuante no Movimento com
a Juventude e Evangelização na região
de Franca. Diagnosticada com câncer de
mama, ao invés de se entregar, encara
o desafio com sorriso e não abandona o
trabalho. Confira nesta entrevista!
Dirigente Espírita - Como conheceu a Doutrina Espírita?
Lívia Hernandes - Meus pais são
espíritas e desde muito cedo frequento
centros aqui em Franca. Tenho lembranças de ainda muito pequena lendo
livros debaixo da mesa na biblioteca
que meu pai administrava no Centro,
ou entregando pão e sopa no Centro
Espírita Joanna de Ângelis. E depois,
carregando panelas que eram quase do
meu tamanho...
DE – E na Mocidade, como foi
seu ingresso?
Lívia - Depois de passar anos aos
cuidados da queridíssima evangelizadora
Valdete de Paula, fui para a Mocidade
Espírita, com 15 anos. E foi ali que um
mundo novo se abriu aos meus olhos.
Tenho uma gratidão imensa à Mocidade
Espírita Veneranda e aos amigos que fiz
por terem me incentivado a participar
de encontros, como minha primeira
Comenesp, em 2004, que ficou marcada
eternamente em meu coração. E o movimento espírita me proporcionou não só
amigos inestimáveis, que estão ao meu
lado sempre, mas possibilitou também eu
conhecer meu namorado Luiz Fabiano,
que tem sido um anjo em minha vida.
4

DE - Quando soube que estava com
câncer, qual foi sua reação?
Lívia - No início, fiquei totalmente
sem reação. Minha mente ficou vazia e
não pensava em nada. Mas, depois que
passou o choque inicial, fixei os meus
pensamentos na vitória sobre essa
doença. Acredito que a Espirituali
dade sempre está ao nosso lado, nos
motivando a continuar firmes no propósito cristão. Para minha felicidade,
nas semanas que precederam o meu
diagnóstico estava lendo um livro do
José Carlos de Lucca, Cura e Libertação. Em um dos capítulos, o autor faz
uma reflexão acerca de uma frase de
Chico Xavier: “Não vamos dramatizar
a dor. A prova, seja ela qual for, não
vem para esmagar, mas para induzir
a crescer. Está no próprio homem
escolher ser abismo ou ponte”. Esta
frase me marcou muito porque no dia
que li no meu exame a palavra câncer,
decidi que essa doença seria a minha
ponte. Escolher ponte significa para
mim um novo olhar para esse desafio,
o qual já me possibilitou um grande
crescimento pessoal e espiritual, além
da união mais estreita com minha família, amigos, bem como com Deus.
DE - Como o Espiritismo tem auxiliado a passar por essa fase?
Livia – A certeza de que a Alma é
Imortal foi a principal contribuição. O
câncer sempre foi associado à morte e
já tinha ouvido pessoas relatarem que o
medo de morrer é o primeiro sentimento
que aflora após um diagnóstico como
esse. O Espiritismo me mostrou que a
nossa verdadeira realidade é espiritual
e que o Espírito sobrevive ao corpo! E
ainda me trouxe amigos inigualáveis
que têm envolvido meu coração em tantas luzes salutares! Além desses anjos
encarnados, sinto-me constantemente
rodeada de amigos espirituais que trazem ao meu peito a certeza de que nunca
estamos sós em nossas provas.
DE – Qual a reação dos companheiros de USE? Foi a que você esperava?

Lívia -- Foi muito melhor! Eu não
esperava ser tão envolvida com tanto
carinho! E foi durante um evento
realizado pelo Departamento de Mocidade da Intermunicipal de Franca que
pude sentir-me abraçada por todos os
meus amigos do movimento espírita.
Na abertura dos Jogos das Mocidades
Espíritas de Franca, realizamos uma
apresentação de bandeiras confeccionadas por cada mocidade e ao final
pedi para cada mocidade levar sua
bandeira para exposição. Mas, para
minha surpresa, um a um foi abrindo
cartazes com mensagens de incentivo,
coragem e ânimo. Foi indescritível
aquele momento! Os meus olhos
captavam a cena, mas meu coração
ainda não compreendia a proporção do
sentimento ali envolvido. Não sei se
ainda nesta vida conseguirei retribuir
todo o carinho que tenho recebido de
tantos amigos, fortalecendo meu coração com mensagens, flores, livros,
poemas e momentos inesquecíveis
como este. Esta experiência tem me
mostrado o quanto podemos fazer a
diferença na vida das pessoas. Agora
eu realmente sei que uma simples
palavra, um olhar, um abraço podem
mudar o dia de uma pessoa. Não sei
se é gratidão associada a alegria, ou
felicidade associada a carinho. Acho
simplesmente que é amor.
DE – Aproveitando esse canal, o
que você gostaria de dizer aos amigos
leitores?
Lívia – Nunca deixem de “falar”
com Deus! Ele guia nossos passos,
acalma nosso coração e protege nosso
Ser. Minha ligação com Deus se tornou muito mais estreita e percebo que
quando me dirijo ao Criador, sobre
minhas dúvidas, medos e inseguranças, Ele responde ao meu coração com
palavras doces e suaves. Confiem!
O Alto nunca nos desampara. E façamos das nossas dores uma ponte
para o nosso crescimento pessoal
e espiritual.
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16º CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO

Interior já tem mais de 50% das inscrições efetivadas

Foto: Norberto Carlos Weinlich

Evento previsto para abril, na cidade de Santos, espera reunir 1.200 congressistas.
Inscrições vão até 31 de janeiro.

“Inscrições se encerram em 31 de janeiro.
Não deixem para a última hora”,
alerta Julia Nezu.

Às portas de mais um Congresso, o
16º de sua história, a USE divulgou,
no início de novembro, os primeiros
números relativos ao processo de inscrição. “Até o presente, mais de 50% das
inscrições efetivadas vêm do Interior
paulista”, informou Elza Sacrin, que
responde pela Secretaria do Congresso.
Realizadas pela Internet, que permite
o recolhimento do Bônus de forma prática e segura, as inscrições podem ser
feitas também no modo convencional,
diretamente na Secretaria. “Algumas
casas preferiram enviar fichas preenchidas manualmente e fizeram depósito
direto na conta da USE. Isso também é
possível”, acrescenta Elza.
Preparativos acelerados
Considerando a forte vocação turística de Santos, a Comissão trabalha
intensamente na reserva de passagens

aéreas e hospedagem aos expositores
com o máximo de antecedência. “Estamos fechando também uma parceria
com alguns hotéis, a fim de conseguir
bons preços para os participantes”,
assinala Rosana Gaspar, diretora do
Departamento do Livro e também
membro da Comissão na área de Infraestrutura.
Rosana informa ainda que, com
relação à Livraria do Congresso, a Comissão acaba de fechar parceria com a
Distribuidora Candeia, de Catanduva

(SP), que ficará responsável pelo transporte e exposição de mais de mil títulos.
“A Candeia vai se encarregar ainda da
confecção de alguns produtos que compõem o kit do congressista, que incluirá
pasta, caneta, bloco de anotações, brindes e outros itens”, acrescenta.
A USE também está buscando novas
parcerias para patrocínio do evento,
que vai permitir, às empresas participantes, veicularem sua marca em todas
as peças de divulgação, antes, durante
e após o evento.

Folhinha Diária Permanente

UMA FOLHINHA PARA A
VIDA INTEIRA!
homenagem aos 150 anos De

“o evAngelho segundo
o espiritismo“
(1864 – 2014)

AllAn KArdec

Folhinha Diária

EDIÇÕES

U.S.E.

A União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo lançou a Folhinha
Diária em homenagem aos 150 anos de
O Evangelho Segundo o Espiritismo.
A cada dia foi dedicada uma bela paisagem, acompanhada de pensamentos
extraídos de cada capítulo da magistral
obra de Allan Kardec.
Após o dia 31, a Folhinha traz ainda
figuras de todos os Espíritos que colaboraram nessa obra, o que demandou
muita pesquisa dos editores ao longo da
História, e faz da Folhinha um excelente
material didático em auxílio aos expositores da Doutrina.
Você já tem a sua? Pois faça já o seu
pedido! Ligue para (11) 2950-6554 ou
escreva para use@usesp.org.br. Preço de
capa R$15,00. Mas órgãos de Unificação
e pedidos acima de 50 unidades terão
descontos especiais!
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Um dia para ficar na História

Comemorações pelos 150 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo mobilizaram 68 cidades. Mas
outras dezenas de municípios menores também aderiram à “festa do Evangelho”.
menor porte, algumas situadas
em estados vizinhos, também
acabou aderindo
às comemorações, explica A.
J. Orlando, 2º
vice-presidente
da USE e idealizador do projeto.
“Ainda estamos
recebendo notas
e fotos desses
Comemoração em Conchal teve Feira de Livro e Videopalestra de
eventos, que vão
Haroldo Dutra Dias, em praça pública.
entrar para a hisO 21 de setembro de 2014 ficará tória da USE”, afirma Orlando.
registrado nos anais da USE como data
Manifestações criativas
histórica. Nesse dia, em que se comeDe ponta a ponta do Estado, as manimora também o Dia da Árvore, espíritas
em todo o Estado se uniram para cele- festações de gratidão a Jesus, a Kardec
brar, ao mesmo tempo, os 150 anos de e às falanges que trouxeram ao mundo
O Evangelho Segundo o Espiritismo,
O Evangelho Segundo o Espiritismo.
De acordo com números oficiais da foram das mais singelas e criativas.
USE, 68 municípios, com população No Guarujá, por exemplo, jovens do
acima de 50 mil habitantes, fizeram Departamento de Mocidade do C. E.
sua adesão ao projeto comemorativo, Casa Esperança, confeccionaram uma
mas quase uma centena de cidades de réplica, na altura de um metro, da edição

original de O Evangelho. “O público
presente doou cerca de 100 exemplares
da obra para serem enviados ao presídio,
à comunidade terapêutica para recuperação de dependentes químicos, a um lar
de idosos, à Casa do Menor e Fundação
Casa, na Baixada Santista”, informou
Aurinete Trajano, presidente da Intermunicipal do Guarujá e Bertioga.
Em Indaiatuba, na Região Metropolitana de Campinas, os espíritas
reuniram-se no C. E. Apóstolos do
Bem para uma manhã de canto, poesia
e palestra do companheiro Luiz Lemuche. “Em seguida, fizemos o plantio
de belo exemplar de um ipê de quintal”, conta Luiz Silvério, presidente da
USE Intermunicipal.
Na região da Nova Alta Paulista,
confrades de Dracena e Junqueirópolis
organizaram, juntos, belo evento na
Faculdade de Dracena. Vários oradores da região alternaram-se na tribuna
exaltando a excelência da obra sesquicentenária. “Tivemos a participação de
mais de 250 pessoas”, informa Vanderly
Inácio de Vargas, presidente da USE
Regional da Nova Alta Paulista.

Lançamentos da Editora EME 2014
Perdão gera saúde
ArmAndo FAlconi Filho

Agenda Chico Xavier 2015

Autoajuda
16x22,5cm • 224 páginas • R$ 27,00

mensAgens e textos do sAudoso médium mineiro

Este novo trabalho do comunicador e terapeuta
Armando Falconi Filho é um convite para uma
viagem de renovação. Capítulo a capítulo, num clima
informal, o leitor é apresentado a um mapa para essa
viagem de autoterapia exercícios de relaxamento para
meditação e os passos do perdão e do autoperdão.

• Edição LUXO:
• Edição ESPIRAL (wire-o e brochura):
• Edição CAPA DURA (com elástico e fitilho nos
modelos espiral e wire-o):

13,5x18,5 cm • 256 páginas

site: www.editoraeme.com.br | e-mail: vendas@editoraeme.com.br | fone: 19 3491-7000
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LITERÁRIO
Desbravadores da Nova Era
Brasileiros radicados no Exterior ajudam a divulgar o Espiritismo nos cinco continentes,
auxiliados por expositores que, a exemplo de Divaldo e Raul Teixeira, viajam pelo mundo
semeando a Boa Nova espírita.
O fortalecimento desses núcleos em
terras distantes, no entanto, muito se
deve às visitas constantes de oradores
como Divaldo P. Franco e Nilson Pereira de Souza e Raul Teixeira (atualmente
em recuperação do rompimento de
um aneurisma cerebral), que, além da
exposição doutrinária, orientaram seus
dirigentes nesses desafios.
O legado de Nestor Masotti

O Espiritismo além-fronteiras: Raul Teixeira (em recuperação da saúde) e Divaldo P. Franco
estão entre os oradores mais requisitados para palestras no Exterior.

Se o Espiritismo, tal como Allan Kardec nos legou, não está ainda suficientemente conhecido no mundo, o mesmo
não se pode dizer das ideias espíritas.
Inatas no homem e pertencentes às leis
naturais, elas estão vivas em todas as
partes do Globo.
Conforme aponta nota do Boletim
SEI (Serviço Espírita de Informação), em recente edição, temas como
reencarnação e lembranças de vidas
passadas estão cada vez mais presentes
na literatura mundial, nos vários idiomas. “Uma rápida consulta ao site de
vendas Amazon, localizado em várias
partes do mundo, ajuda a entender a
dimensão desse promissor universo

literário”, diz a nota, acrescentando que,
na Amazon americana (www.amazon.
com), a pesquisa pelos termos “reincarnation & past lives” retorna mais de
3.700 resultados.
Paralelamente à popularização das
ideias espíritas, o trabalho de divulgação
doutrinária também se expande pelo
mundo, graças ao trabalho de brasileiros
que, radicados no Exterior, fundaram instituições e núcleos de estudo das obras de
Allan Kardec, acompanhado dos serviços
de fluidoterapia, desobsessão e evangelização infantil, como fazem os confrades
da Casa Os Franciscanos/Fundação Joana
de Cusa, em Sydney, na Austrália (Veja
entrevista neste Suplemento).

A criação do Conselho Espírita Internacional (CEI), em 1992, deu grande
impulso à expansão do Espiritismo no
mundo, iniciativa que se deve, em boa parte, a Nestor João Masotti, ex-presidente da
FEB, desencarnado em setembro passado.
“Nestor contribuiu enormemente para a
difusão da Doutrina e abriu muitos cami-

Nestor Masotti
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nhos para novas realizações”, assinalou
Antônio Cesar Perri de Carvalho, atual
presidente da FEB. Pela Edicel, foram
vertidas obras espíritas para vários idiomas, incluindo o Esperanto, trabalho que
continua ainda mais intenso na atualidade.
Por meio das suas coordenadorias,

segunda cidade mais populosa do país,
num seminário organizado pelo Centre
Spirite Justice, Amour & Charité. “Nas
duas cidades canadenses a tônica do
temário foi união, unificação, estudo
e difusão do Evangelho”, informou o
presidente da FEB.

Britânica de Sociedades Espíritas
(BUSS, na sigla em inglês) sobre
Mediunidade e Xamanismo, Reencarnação e Imortalidade. Estão ainda programados para este último trimestre do
ano a 9ª Jornada Médica de Medicina
e Espiritualidade (em Lisboa) e o 5º

Sede do Centre d’Etudes Spirites Fraternité, em Toronto. Fundada em 2005, instituição mantém atividades também em língua francesa.

o CEI já promoveu seis congressos
mundiais de Espiritismo, o mais recente
em Cuba (2013), e também em âmbito
continental, como o II Congresso Sul-Americano, realizado em Assunção, no
Paraguai, com a participação de 18 conferencistas de nove países. O próximo
congresso sul-americano está marcado
para 2015, no Chile.
O atual secretário-geral do CEI,
Charles Kempf, nascido e residente na
França, diz que, a despeito do materialismo europeu, o nome de Allan Kardec
é respeitado em sua terra. Casado com a
pernambucana Márcia, no tempo em que
morou em Recife (PE), Charles e esposa
foram para a França, onde residem na
cidade de Belfort. “Graças ao esforço do
CEI e a colaboração de pessoas nativas,
já foi traduzida para o Francês a maioria
das obras de Chico Xavier, incluindo a
série André Luiz e os romances de Emmanuel”, conta Charles.
O próprio Antônio Cesar Perri de
Carvalho, presidente da FEB, não se
tem furtado aos convites internacionais
para servir à Doutrina. Com a esposa
Célia Rey de Carvalho, Cesar participou
de uma semana de atividades doutrinárias em Toronto, eventos apoiados pela
Toronto Spiritist Society e o Conselho
Espírita Canadense, e em Montreal,
8

Ainda em Toronto, há o Centre
d’Études Spirites Fraternité, fundado
em 2005 por um grupo de 11 brasileiros. “Começamos num pequeno
apartamento e hoje estamos num local
maior, numa área comercial”, conta
Karen Aranda, que se transferiu para o
Canadá em 1988.
Segundo Karen, o CESF mantém
atividade semanal para brasileiros nas
quartas-feiras à noite, palestras de 30
minutos, passes e, em seguida, Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita
(ESDE), além de conferências, com
público variando de 30 a 50 pessoas.
“Nas atividades em Francês temos um
grupo de estudo no sábado de manhã,
incluindo o ESDE, com uma frequência
média de dez pessoas, mas no ano que
vem vamos ter mais conferências nesse
idioma”, assinala Karen, que é ouvinte
assídua da Rádio Boa Nova, especialmente o programa Momento Espírita, da
USE, que é sintonizado também na web.
Congressos, Simpósios e
Conferências internacionais
Merece destaque ainda a atuação
da Associação Médico-Espírita Internacional, como os recentes simpósios
promovidos em parceria com a União

Simpósio de Medicina e Espiritualidade, em Luxemburgo, com participação
da doutora Marlene Nobre, presidente
da entidade, e a professora Irvênia
Prada, titular da Escola de Medicina
da Universidade de São Paulo (USP).

Charles Kempf
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ENTREVISTA – GLÓRIA COLLAROY

O Espiritismo na Austrália

Há 40 anos, a paraense Gloria Collaroy, juntamente com sua mãe, Fernanda,
aportavam em Sydney, capital da Austrália, em busca de uma vida melhor.
Juntava-se às irmãs que já viviam no
País. O objetivo, tão logo fosse possível,
era enviar ajuda aos irmãos no Brasil. E
isso começou a ser feito, com o envio de
roupas recebidas em doação e recursos
arrecadados em almoços beneficentes.
As remessas, custeadas pelos próprios doadores, começaram a crescer,
assim como o grupo de voluntários. E
o destino dos volumes não era apenas
o Brasil, mas também outros países da
América do Sul. “Em dado momento,
tivemos o ímpeto de criar uma instituição de amparo à pobreza e que ao mesmo tempo difundisse os postulados do
Evangelho à luz do Espiritismo”, conta
Glória Antônia Collaroy.
Com efeito, em 1991, a Fundação Joana de Cusa já estava criada,
funcionando paralelamente à Casa
Espírita Os Franciscanos, que Glória
iniciou na garagem da própria casa no
bairro de Rockdale. Dez anos depois, a
entidade estava devidamente legalizada, assim como Os Franciscanos. E no
último 4 de outubro, para comemorar o
Dia de São Francisco, a casa inaugurou
novas instalações (no endereço na 7 The

Strand – Rockdale,
NSW Sydney), como
conta Gloria Collaroy,
nesta entrevista.
Dirigente Espírita – Quais as atividades mantidas
nos Franciscanos?
Gloria Collaroy
- Hoje, a Casa está
aberta seis dias por
semana, com horários para estudo de O
Livro dos Espíritos e
também aplicação de
passes (bioenergia), estudo de O Livro
dos Médiuns e educação mediúnica.
Nessas atividades usamos o Português
e o Inglês, de forma alternada, o que
tem atraído também a presença dos
nativos australianos. Os sábados são
reservados à Evangelização, também
com classes para os dois idiomas. Uma
vez ao mês, fazemos os “Diálogos
Espíritas”, um fórum para discussão
sobre temas do cotidiano à luz do
Espiritismo. E num domingo por mês
é oferecido almoço à brasileira, com
sobremesas variadas e o nosso inigualável cafezinho.
Dirigente Espírita – E quanto às
instalações?
Gloria Collaroy – Foi uma luta
muito difícil até chegar a esta nova
sede. E isso se deve ao saudoso Nilson
de Souza Pereira, que aqui esteve por
duas vezes trazendo seu incentivo. Foi
dele a recomendação de fazermos uma
poupança, que chamamos ‘Pé-de-meia
da Joanna’, o que nos ajudou a superar
as dificuldades no presente. Guardamos
muitas saudades desse amigo e mandamos fazer um quadro dele e, em sua
homenagem, demos seu nome à nossa
sala de estudos.
DE – Alugar um imóvel para ati-

vidade espírita foi uma tarefa fácil?
Glória Collaroy – Não, absolutamente. Tivemos de deixar o imóvel
anterior, sem justificativas. Fiquei
indignada com isso, mas, conversando
com Divaldo Franco, nosso querido amigo incentivou nosso grupo a
não interromper o trabalho. E que
déssemos um jeito de continuar com
as reuniões.
DE – Há resistência ou preconceito
à atividade espírita?
Glória Collaroy – Em geral, os locadores não gostam de alugar para instituições religiosas. Num dos primeiros
endereços que ocupamos, ao chegarem
as 30 cadeiras, ganhas em doação de
uma loja maçônica, o senhorio não
aceitou, ameaçando-nos com Polícia,
dizendo que íamos fazer do apartamento
uma Igreja. Não nos permitiu ficar nem
mais um dia. Fomos mais felizes na
segunda sede, cujo proprietário, de origem grega, ficou nosso amigo. Ficamos
ali mais de dois anos, mas tivemos de
sair em busca de um espaço maior, para
iniciar, a pedido de Divaldo, a nossa
Evangelização Infantil.
DE – E quais as próximas metas?
Glória Collaroy - Tenho em mente,
até mesmo, criar um espaço de vivência
para as “vovós”, que têm necessidade de
falar, trocar emoção, afeto, realizar uma
atividade qualquer, para que a mente
não enferruge e o coração não esfrie.
Ah! Meu filho... Conto com Joanna e
os Espíritos para realizar estes sonhos.
Temos um programa, implantado há um
ano, de auxílio a mães e gestantes, às
quais destinamos roupinhas, sapatinhos,
carrinhos de bebê, e uma porção de coisas de que uma criança necessita. Agora
vai sair o nosso bazar (risos). Bem, creio
que os leitores já podem fazer uma ideia
do que é nossa Fundação. E que todos
recebam o carinhoso abraço de Glória,
a “irmã dos milênios”!
9
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Intercâmbio Brasil–Portugal tem saldo positivo

Em agosto último, dois dos integrantes do Departamento de Infância da
USE Estadual São Paulo, Álvaro Ramos
e Martha Rios Guimarães, estiveram
em Portugal para um seminário voltado
aos trabalhadores do Departamento de
Infância e Juventude do Grupo Espírita
Batuíra (localizado na Estrada das Romeiras, 14 – Algés).
Na oportunidade foi reforçada uma
troca de experiência iniciada em 2012,
quando os companheiros de além-mar
fizeram o curso a distância com os
brasileiros objetivando conhecer novos
formatos de trabalho que possibilitem
levar a mensagem espírita aos mais
jovens. Essa troca efetuada através da
internet prosseguiu após a finalização
do curso, culminando com o Encontro,
dessa vez presencial, dois anos depois
do intercâmbio haver iniciado.
A atividade foi dividida em duas

etapas, sendo a primeira delas um espaço de discussão.
Nesse momento foram citadas
as características do movimento local, as dificuldades
enfrentadas e as necessidades
percebidas pelos que atuam
junto ao público infantojuvenil. Também foi um momento
de fortalecimento e reafirmação da importância da tarefa
que, portanto, merece ser levada
adiante mesmo quando surgem eventuais obstáculos.
Sugestões de aulas, estruturação do
departamento, distribuição de tarefas,
dicas de como trabalhar com os pais
e como integrar o setor na estrutura
da Casa Espírita foram outros temas enfocados.
Outro assunto bastante comentado
foi o cuidado com a literatura espírita,
tanto aquela que serve de base para o
trabalho da equipe, como os livros destinados a crianças e jovens. Nesse item
concluiu-se ser essencial que a leitura
seja fonte de prazer de modo a formar
novos leitores. Para tanto, o livro deve
ter qualidade em seu conteúdo e visual.
Dando prosseguimento ao programa de
intercâmbio, um seminário reuniu cerca
de 150 pessoas que participaram com
interesse da exposição que enfatizou a im-

Confraternização “luso-brasileira” na sede do Grupo Batuíra, em Algés. Mais à
direita, o fundador da casa, Orlando S. Carvalho.
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portância da Doutrina Espírita na vida do
espírito em reinício de existência carnal.
Recheada de exemplos práticos, a
apresentação ressaltou os objetivos da
tarefa, o papel dos dirigentes e dos pais
no desenvolvimento da atividade, a importância dos Centros Espíritas receberem
adequadamente as crianças e os jovens e os
benefícios provenientes do contato com a
Doutrina Espírita desde a mais tenra idade.
Entre os presentes, um dos mais entusiasmados foi o fundador e presidente do
Grupo Espírita Batuíra, Sr. Orlando dos
Santos Carvalho – sua inspiração foi o
grupo espírita de mesmo nome, situado
em Perdizes, São Paulo, onde foi colaborador quando morou no Brasil. Além
de participar de todas as etapas do intercâmbio, fez questão de manifestar publicamente seu apoio:“ensinar o Espiritismo
para as crianças é uma das tarefas mais
importantes dentro de uma Casa Espírita
e devemos nos empenhar totalmente para
que isso ocorra de forma responsável e
constante”, declarou Carvalho.
Muito mais do que a troca de informações e materiais, o encontro entre
colaboradores do Brasil e de Portugal
reafirmou a importância de os adeptos
apoiarem-se mutuamente, oferecendo
também o ombro amigo. Em muitos
momentos é a maior ajuda que podemos
precisar ou oferecer.

Seminário presencial, para trabalhadores da área de Infância e
Juventude, reforça intercâmbio via Internet.
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“Novembro espírita” mobiliza capital do País
Reconhecimento internacional
Divaldo é um dos maiores oradores
espíritas, reconhecido nacional e internacionalmente pelo trabalho social
que realiza na Mansão do Caminho,
em Salvador (BA). Por meio deste
projeto, já foram atendidas mais de
35 mil crianças. Já psicografou, em
60 anos de serviços na mediunidade,
116 livros, muitos deles vertidos para
vários idiomas. No campo da oratória,

ABORTO

o tribuno já proferiu mais de 10 mil
conferências nos cinco continentes.

Divaldo Franco: “o trator de Deus”, no dizer de
Chico Xavier, é idealizador do Movimento Você
e a Paz, que já chegou a 15 países e a mais de
200 municípios brasileiros.

Em defesa do Estatuto do Nascituro
Sessão solene neste 6 de novembro
na Câmara dos Deputados, em Brasília,
presta homenagem a Divaldo Pereira
Franco, ocasião em que será lançado,
na Capital Federal, o movimento “Você
e a Paz”, iniciativa do próprio médium
que já foi levada a 15 países e a mais de
200 municípios brasileiros.
A solenidade, marcada para as 9h30 do
dia 6 de novembro, será ponto de partida
para uma série de eventos espíritas no
Distrito Federal. No dia 7, o médium estará presente à inauguração da exposição
“Homenagem aos 60 anos de Psicografia
de Divaldo Pereira Franco e à Mansão do
Caminho”, na sede da FEB.
O tribuno baiano cumprirá ainda um
ciclo de palestras em Brasília e cidades
satélites: dia 6, em Taguatinga (no Taguaparque, às 20 horas); dia 7, no Gama
(Clube Recreativo Flamboyant, às 20
horas), e no dia 8, também às 20 horas,
na Comunhão Espírita de Brasília.
Encerrando o ciclo no Distrito Federal, Divaldo Franco participa da Reunião do Conselho Federativo Nacional
(CFN-FEB), no dia 9 de novembro. O
movimento Você e a Paz em Brasília
tem o apoio da FEB e da Federação
Espírita do Distrito Federal.

Primeira mobilização pós-eleições, em Brasília, defende os direitos
da criança por nascer e a inviolabilidade da vida desde a concepção.
No último 4 de novembro, Brasília
assistiu ao primeiro ato público pós-eleições – a 7ª Marcha pela Cidadania
em Defesa da Vida – Brasil sem Aborto,
movimento que une várias instituições nacionais, incluindo a Federação
Espírita Brasileira (FEB). De caráter
suprarreligioso e suprapartidário, a marcha reuniu mais de 2 mil manifestantes
que foram às ruas para defender a vida,
desde a concepção, e também a reforma
do Código Penal Brasileiro.
Como se sabe, a legislação brasileira
proíbe o aborto, exceção feita apenas
a três situações: nos casos de estupro,
nos casos de risco para a vida da mãe
e, mais recentemente, após decisão do
Supremo Tribunal de Justiça, nos casos
confirmados de anencéfalos. Mas o
Projeto de Lei 236/2012, que propõe a
legalização do aborto até a 12ª semana
de gestação, em total desacordo com
o pensamento dos brasileiros e com a
Constituição, continua em tramitação
no Congresso Nacional e é uma das
motivações desta mobilização.
“O substitutivo aprovado na Comissão
Especial modificou este ponto, em parte
devido à pressão da população, man-

tendo proposta semelhante ao Código
atual. Entretanto, ainda há pontos a serem
aperfeiçoados, para os quais devemos
estar alertas, a fim de que o texto não retroceda à proposta inicial”, destaca texto
divulgado pelo Movimento Nacional da
Cidadania pela Vida – Brasil sem Aborto.
Estatuto do Nascituro
A mobilização visa ainda sensibilizar os parlamentares para a aprovação
do Projeto de Lei 478/2007, mais
conhecido como Estatuto do Nascituro, em defesa dos direitos da criança
por nascer, que tramita na Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados e já foi aprovado em
outras duas Comissões. “Apoiamos
ainda a PEC 164/2012, no artigo 5º da
Constituição Brasileira, acrescentar, ao
termo inviolabilidade do direito à vida,
a expressão desde a concepção”, diz o
texto divulgado na Internet.
Mais informações podem ser obtidas
na página do Movimento Nacional da
Cidadania pela Vida – Brasil sem aborto
(www.brasilsemaborto.com.br) e também pelo e-mail cidadaniapelavida@
gmail.com.
11
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Chico Xavier – Meus Pedaços do Espelho

Novo livro da doutora Marlene Nobre resgata sua própria trajetória nas doces lembranças da amizade
que cultivou ao lado do inesquecível médium de Pedro Leopoldo.

Só mesmo depois de conhecer um
pouco da biografia de Marlene Nobre
poderemos aquilatar o significado
desse livro – Chico Xavier – Meus

pedaços do Espelho, publicado pela
Folha Espírita Editora e lançado no
último 6 de outubro na sede do Grupo
Espírita Cairbar Schutel, na Zona de
São Paulo.
Fundadora e presidente da Associação
Médico-Espírita (AME-Brasil e AME-Internacional), Marlene acompanhou
de perto os passos do médium mineiro,
desde 1958, quando Chico Xavier ainda
estava residindo em Pedro Leopoldo
(MG), sua cidade natal. À época, a jovem
Marlene, que vivia na pequena Severínia,
quase divisa com Minas Gerais, recebeu um recado do médium, “para uma
conversa”. Chico estava preparando sua
transferência para Uberaba.

Viúva do Freitas Nobre, com quem
fundou a Folha Espírita, Marlene
é autora de várias obras de cunho
médico-científico e espírita – Muito
Além dos Neurônios; A Obsessão e
suas Máscaras; O Dom da Mediunidade, Não será em 2012 e O Clamor
da Vida, este último um brado de
alerta antiaborto, uma das grandes
bandeiras que abraçou, juntamente
com a entidade que preside.
Marlene Nobre é uma das expositoras do 16º Congresso Estadual
de Espiritismo, de 18 a 21 de abril,
em Santos, no Módulo Ética, quando
abordará “A ética espírita e a regeneração planetária”.

Vivo Espiritualidade

Mensagens de Paz e
Renovação no seu Celular!
Por meio deste serviço, você vai receber, via
SMS, textos de paz e renovação espiritual que
vão ajudá-lo a encarar o dia com mais disposição
e alegria.
Você também pode ligar grátis para o Portal
de Voz do serviço e ouvir o conteúdo exclusivo
desenvolvido por voluntários da USE, a União
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
Como devo fazer?
Para assinar Vivo Espiritualidade basta enviar
um SMS com a palavra LUZ para o número 3387.
Você pode experimentar Vivo Espiritualidade
GRÁTIS por 7 dias. Depois, o serviço custará
apenas R$ 1,99 por semana.
Para saber mais acesse:
http://vivomaissaudavel.com.br/servicos-para-voce/
vivo-espiritualidade/
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LIVRO

Orientação ao Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
A Federação Espírita Brasileira
acaba de lançar Orientação ao Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita. O
objetivo é subsidiar casas e trabalhadores na implantação, acompanhamento e
manutenção do ESDE.
O conteúdo desta publicação é
resultado do trabalho coletivo de diretores, coordenadores e facilitadores
do ESDE na FEB, nas federativas

INFÂNCIA

estaduais e em diversas casas espíritas
em 2012 e 2013.
“O livro reflete a experiência acumulada ao longo de 30 anos de existência
da ferramenta e oferece subsídios para
que as instituições desenvolvam atividades do ESDE de acordo com as
próprias condições. A obra pode ser
adquirida por R$ 20 na livraria da USE
ou diretamente na FEB.

Semeando um futuro melhor

No mês de outubro, como sempre
ocorre, as Casas Espíritas ofereceram
muitas palestras que trataram do tema
“A Criança e a Casa Espírita”. Nossa equipe, aliás, se desdobrou para
atender os muitos convites recebidos.
Obviamente, ficamos felizes com essas
ações, uma vez que colocam o setor em
evidência. E tal providência é sempre
importante, razão pela qual, parabe-

nizamos as instituições que tiveram
esse cuidado.
Contudo, devemos nos lembrar que
a Doutrina Espírita na vida das crianças
é um tema muito importante e, portanto, deve fazer parte das atividades das
casas e do meio espírita durante todos
os dias do ano.
Somente assim estaremos cumprindo
nosso papel de espíritas que amam a

mensagem e têm consciência da bela
colheita que ela produzirá se semeada
nos corações dos pequeninos.
Um ano novo desponta no horizonte,
momento de efetuar esse belo plantio.
O Departamento de Infância da USE
Estadual São Paulo está à disposição
dos que desejarem auxílio na tarefa.
(Por Martha Rios Guimarães, diretora
Departamento de Infância).

JUVENTUDE

“De agora em diante serás pescador de almas”

Edição do EECDME 2012 foi realizada
em Americana.

“Não temas. De agora em diante
serás pescador de almas”. Tendo essa
sugestiva passagem do Evangelho como
pano de fundo, mais de uma centena de
jovens reúne-se em Bauru, de 14 a 16
de novembro, no 10º Encontro Estadual
de Comissão Diretora de Mocidade
Espírita (EECDME).
Jovens que, em seus Centros Espíritas de origem, atuam na coordenação dos trabalhos junto à Mocidade Espírita.
“A proposta é promover o engaja-

mento do coordenador de Mocidade,
que muitas vezes é um jovem, na vivência do Evangelho e no compromisso
assumido perante o grupo”, explica João
Thiago, diretor do Departamento de
Juventude da USE.
“Os 113 inscritos representarão 62
instituições espíritas do Estado, de 38
cidades diferentes e vêm em busca de
formação inicial e continuada, com base
no Evangelho e fundamentada nas Diretrizes para Ações da Juventude Espírita
do Brasil”, conclui João Thiago.
13
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Cursos em Matão e na Capital capacitam novos Monitores
O Departamento de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, da USE,
promoveu, em Matão (2/11) e em São
Paulo (9/11), curso para formação de
monitores do ESDE.
Em Matão, a programação foi realizada pela Assessoria ESDE-Ribeirão
Preto no Centro Espírita O Clarim.
Os participantes tiveram oportunidade

ainda de conhecer o Memorial Cairbar
Schutel e foram agraciados com apresentação artística.
O curso abordou os seguintes tópicos:
Organização e Funcionamento do ESDE;
Condições Essenciais do Monitor; Ensino
e Aprendizagem na Doutrina Espírita; Vivência de uma Reunião do ESDE; Metodologia; Operacionalização e Conclusão.

Na Capital, o encontro se deu na
sede da USE – no Anexo Superior –,
sob a orientação da Assessoria ESDE- São Paulo.

REGIONAIS

Diretoria encerra ano com mais cinco visitas ao Interior

Diretores e companheiros da Regional de Franca reuniram-se em Pedregulho.

Os Encontros Fraternos de Unificação,
que já percorreram 19 regiões do Estado
até o presente, completam o ciclo 2014
visitando, no próximo dia 15 de novembro, as Regionais de Mogi Mirim (em
Mogi Guaçu) e Ilha Solteira (em Andradina), e, no dia 16, as Regionais de Jales,
Ribeirão Preto e Sorocaba.
Em 28 de setembro, a comitiva da USE
Estadual – composta por A. J. Orlando,
Mauro Antônio dos Santos e Newton
Guirau – visitou a Regional de Franca,
encontro realizado na sede do G. E. Fé,
Esperança e Caridade, em Pedregulho.
Na recepção aos visitantes, que incluiu momento artístico, estavam Jean
Rodrigo Campos Júlio, presidente da
Regional francana, e cerca de 30 trabalhadores, não apenas de Pedregulho,
mas também de Itirapuã, Altinópolis,
Batatais e Jeriquara.
Segundo A. J. Orlando, 2º vice-presidente da USE, o encontro foi dos mais
14

proveitosos, ensejando oportunidade para
que os diretores apresentassem o Plano
de Trabalho Quinquenal da FEB, com o
qual também estão alinhadas as ações da
USE, tarefa que ficou a cargo do diretor
Mauro Antônio dos Santos.
“Foram colocados em pauta ainda
outros pontos importantes na gestão da
casa espírita, como a regularização de
documentos frente aos órgãos municipal,

estadual e federal, e também a participação dos jovens nas tarefas doutrinárias e
administrativas”, afirmou Orlando.
Além das Intermunicipais de Franca e
Pedregulho, a Regional francana abrange
ainda a Intermunicipal de Batatais, cujas
atividades deverão ser redinamizadas, integrando e envolvendo as casas espíritas
nessa cidade e também nos municípios de
Altinópolis e Santo Antônio da Alegria.
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APSE

Instituições que recebem verbas oficiais
devem ficar atentas à nova legislação
Lei nº 13.019, chamada também “marco regulatório”, será debatida no
Encontro Estadual APSE, em Bauru.

Feiramor – Evento mobiliza centenas de voluntários nos serviços de assistência e promoção social.

As casas espíritas que recebem verbas do Governo devem estar atentas
à Lei nº 13.019/14, assinada em 31
de julho deste ano, e prevista para
entrar em vigor já a partir deste 1º
de novembro.
Segundo a nova legislação, também
denominada Marco Regulatório, as parcerias entre a sociedade civil e o poder
público (no âmbito federal, estadual ou
municipal) serão firmadas agora por
meio de termos de colaboração ou de
fomento, e não mais através de convênios ou contratos.
A legislação mantém em vigor, até
o final de sua validade, os contratos e
convênios existentes. Mas as futuras
parcerias deverão ser objeto de licitação, “com amplas exigências a serem
cumpridas”, alerta Neyde Schneider,
1ª vice-presidente da USE e dirigente
da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de
Outubro, no bairro da Lapa, na Capital.
“É possível que sua entrada em vigor
seja adiada, conforme solicitação feita”,
acrescenta Neyde.

gula as relações entre poder público
e a sociedade civil serão debatidos no
Encontro Estadual APSE - Assistência
e Promoção Social Espírita, que será
realizado em Bauru, no próximo dia 9
de novembro.

O seminário vai tratar da legislação em vigor, incluindo o novo
Marco Regulatório, e também conceituar a Assistência e Promoção
Social Espírita, destacando ao mesmo
tempo suas diferenças em relação à
Assistência Social prevista na legislação oficial.
O Encontro APSE terá lugar no
Centro Espírita Chico Xavier, na Rua
Inconfidência, Quadra I, e será conduzido por expositores do Departamento
de Assistência Social da Federação
Espírita Brasileira (FEB) e da USE.
Simultaneamente ao seminário, vai ser
realizada, no mesmo local, a 27ª edição
da Feiramor – tradicional evento que
mobiliza toda a comunidade bauruense
em ações de caráter social.

Encontro Estadual APSE
Este e outros aspectos da legislação
federal, estadual e municipal, que re15
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Uma profunda reflexão dos problemas humanos
e os caminhos, propostos pela Doutrina Espírita,
para levar a Terra a um novo padrão de
desenvolvimento ético-moral.
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• Oficinas de apoio às ações nas
Instituições e no Movimento Espírita.
• Livraria totalmente informatizada
com mais de mil títulos.
• Abordagem de temas atuais à luz da
Doutrina Espírita.
• Expositores de todas as regiões do
Brasil.

Altivo Ferreira
(ex-diretor da FEB)

Heloísa Pires
(São Paulo, SP)

André Luís Peixinho
(Salvador, BA)

Anette Guimarães
(Rio de Janeiro, RJ)

Marlene Nobre
(AME - Brasil)

Alberto Almeida
(Belém, PA)

Adalgiza Balieiro
(USE-SP)

Antônio Cesar Perri de
Carvalho (FEB)

Tiago Cintra Essado
(AJE-Brasil)

Sandra Borba (Natal, RN)

Inscrições pelo site www.usesp.org.br. Vagas limitadas para as Oficinas.
Correalização:

Realização:

USE -Regional Baixada Santista e Vale do Ribeira
16 - Intermunicipal de Santos
USE

União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo

Apoio:

