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USE inicia renovação de diretorias
em 148 órgãos no Estado
Como ocorre a cada três anos, a USE
inicia 2015 em ritmo de eleição. Em
março, tem início a renovação nos órgãos
locais e prossegue nos meses seguintes
com a indicação de nomes para o Conselho Deliberativo Estadual (CDE) e para
o Conselho de Administração (CA). A
eleição da nova Diretoria Executiva da
USE (em junho) será coordenada por
uma comissão especial nomeada na
reunião do CDE, em dezembro.

LEIA TAMBÉM

Semi Smaira (Distrital Santana), André Galembeck (Intermunicipal de
Guarulhos) e Mauro A. Santos (Intermunicipal de Embu das Artes)
integram comissão eleitoral, que conta ainda com
Raimundo Nonato Porto (APSE).
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CONGRESSO
ESTADUAL

HOMENAGEM

Teatro multiuso pode
ficar pronto em julho

Acordo com hotéis garante
descontos a congressistas

Adeus a Marlene,
um coração nobre

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

CENTRO
CULTURAL

Apesar dos problemas com documentação e estouro no orçamento
original, obras do Centro Cultural-USE entram na reta final. Inscrito no
Programa de Apoio à Cultura (Proac),
em 2012, projeto é financiado com
parte do ICMS recolhido por empresas
industriais paulistas.

A Comissão Organizadora do 16º
Congresso Estadual de Espiritismo
firmou convênio com três excelentes
hotéis de Santos, visando garantir conforto e tranquilidade aos participantes.
Inscritos terão descontos especiais nas
reservas feitas diretamente com a Secretaria do Congresso.

Movimento espírita brasileiro se
cala numa prece de carinho e gratidão
pela querida doutora Marlene Nobre,
desencarnada no último dia 5 de janeiro
em Ilha Bela (SP). Baluarte na luta em
defesa da vida e fundadora da Associação Médico-Espírita (AME), Marlene
apresentou ao mundo a face científica
do Espiritismo.
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Editorial

A força da marca

No mundo contemporâneo, é cada vez
mais importante as instituições não lucrativas serem distinguidas uma das outras
pelo que fazem, mas também como se
posicionam na comunidade onde atuam.
E posicionar-se não significa ter essa ou
aquela posição no sentido de nível, mas,
sim, como são percebidas. Então, estamos
falando de percepção.
Os modernos conceitos de administração são bastante claros, quando atribuem
à instituição responsabilidades a serem
seguidas, e uma delas é a preservação de
sua imagem pública. E essa imagem é o
resultado do que ela faz, e principalmente
como faz, e também a maneira com que
interage com seus diversos públicos.
A USE não pode fugir a essa regra.
Seja em nível estadual ou regional, seja
nas instituições a ela unidas, é preciso
seguir à risca os padrões recomendados
no Manual de Identidade (*), que orienta o
uso de logomarcas, variações do logotipo
(padrão horizontal e vertical), padrão de
cores, dimensões e proporções ideais para
a impressão de material institucional e
outros aspectos referentes à comunicação
visual, gráfica, virtual e sonora.

Campanha

Paralelamente, também é oportuno consultar o Manual para conhecer o que deve
ser evitado na comunicação interna e externa, a fim de que a identidade institucional
(corporativa) não sofra alterações, com a
adição de frases e slogans, embora corretos, não são adequados para o momento.
Outra situação que exige cuidado é o
uso de frases e/ou máximas grafadas em
locais de grande visibilidade no interior
de determinados centros espíritas, cuja
autoria é atribuída de forma aleatória,
sem uma pesquisa mais aprofundada.
Uma imagem pública se forma da soma
de todos esses elementos: o que o público
vê, ouve e sente.
Em casos de dúvidas, recomenda-se
recorrer ao setor responsável no órgão de
unificação estadual ou regional, antes da
produção de impressos e outros materiais
em vista, a fim de preservar a unidade visual estabelecida, perante o meio espírita
e a sociedade como um todo.
Merhy Seba, diretor de Relações Públicas e
Institucionais
(*) Veja opções e formatos dos logotipos em
nossa página www.usesp.org.br.
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Mensagem da Presidência

A marcha da Unificação não pode parar
Julia Nezu Oliveira – presidencia@usesp.org.br

A agenda de trabalho em 2015 é
altamente desafiadora. Mas os avanços
obtidos até aqui são também um alento
para não deter o passo na obra que abraçamos juntos, a serviço da Unificação e
da difusão do Espiritismo. A aprovação
no novo Plano Geral de Atividades, nas
reuniões Conselho de Administração
(CA) e Conselho Deliberativo Estadual
(CDE), em 13 e 14 de dezembro, é um
voto de confiança e estímulo à nossa
gestão, que entra no seu terceiro e
último ano.
Nesses dois dias de trabalho e também muita confraternização, pudemos
deliberar sobre importantes temas
para o nosso Movimento, começando
já na reunião do CA. A contribuição
social, por exemplo, teve o valor da
anuidade mantido – R$210,00 – com
possibilidade de recolhimento em duas
parcelas de R$ 105 ou quatro de R$
55, decisão essa que foi comunicada,
mediante circular, a todos os órgãos e
instituições unidas.
Os membros desse Conselho aprovaram ainda a prestação de contas
do exercício findo e tomaram conhecimento da campanha que visa
ampliar, gradativamente, o volume de
anuidades, ainda limitado a 30% das
nossas casas. O 2º tesoureiro Maurício
Romão, coordenador do Projeto Vivo
Espiritualidade, apresentou os primeiros
resultados desse produto, lançado em
setembro passado.
Na reunião do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) – que abriu espaço
para Assembleia Geral Extraordinária,
convocada exclusivamente para aprovação de alterações nos Estatutos –,
a agenda de trabalho não foi menos

intensa. Representando todas as
regiões do Estado, os membros
do CDE conheceram o USE+,
que substitui o
antigo Programa
USE de Relacionamento e amplia as vantagens
e benefícios aos
participantes.
Público da Reunião do Conselho
Esse material,
Deliberativo Estadual (CDE).
aliás, constou do
kit entregue aos órgãos, que incluiu adequação ao novo Código Civil e
cartazes e folhetos do Congresso também a exigências legais dos bancos
Estadual de Espiritismo, material e instituições governamentais. Tão
promocional referente ao Projeto logo tenhamos o registro no ofício de
Vivo Espiritualidade, livros e um CD Títulos e Documentos, cópia será enreportando as comemorações dos 150 viada aos órgãos de unificação (locais
Anos de O Evangelho Segundo o Es- e regionais), para que se baseiem nesse
piritismo, relatório de atividades anual modelo padrão para atualização nos
(veja mais detalhes na página 5) entre seus estatutos, principalmente aqueles
outros itens.
que possuem registro no CNPJ. A sugestão é que essa alteração seja efetuada
A pauta dos trabalhos reservou juntamente com a eleição e posse da
ainda espaço para que nosso 2º vice- nova Comissão Executiva do Órgão,
-presidente, A. J. Orlando, apresentasse constando tudo na mesma ata que será
proposta de nova configuração no mapa levada a cartório, o que reduzirá custos
das Regionais, Intermunicipais e Mu- e burocracia.
nicipais, considerando a extinção de
alguns órgãos, que estavam inativos, e
E por falar em eleições, lembramos
a reativação de outros. O estudo (dis- os companheiros que no CD distribuído
ponível na página www.usesp.org.br) aos órgãos foram incluídos os formuestará recebendo sugestões dos órgãos, lários nas cores rosa, verde e azul, que
conforme formulários distribuídos deverão ser preenchidos logo após a
na reunião.
posse dos novos diretores. Também
nesse CD divulgamos o PGA 2015,
onde estão agendadas as reuniões do
Estatutos e Eleições
CA e CDE, encontros departamentais
e outros eventos importantes na agenda
As alterações estatutárias, aprova- deste novo ano, que, temos certeza, será
das em assembleia e também pelos de plenas realizações para todos nós!
Conselhos, atendem à necessidade de Feliz Ano Novo!
3
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PERFIL – ONIVALDO SILVA
Foto: Divulgação

Pelas ondas do rádio e da simpatia

Onivaldo Silva, o Niva que todos
aprendemos a admirar, nasceu em
Avanhandava (interior paulista).
Atua na USE Intermunicipal Guarulhos, cidade onde reside com a esposa, Ivani M. Sontini. O casal tem três
filhos: Marcelo, Márcia e Marina e
também os netos João Victor, Heloísa
e Ketlyn. Niva é um dos integrantes
da equipe do programa radiofônico
Momento Espírita, transmitido aos
domingos pela Rede Boa Nova de
Rádio. Vamos à entrevista:
Dirigente Espírita - Quando e como conheceu a Doutrina Espírita?
Onivaldo Silva - Tomei conhecimento do Espiritismo no final dos
anos 1980, quando minha esposa
participava em um dos departamentos
de Assistência Social da Federação
Espírita do Estado de São Paulo. A
partir de 1984, já morando em Guarulhos, procuramos um Centro Espírita
para que ela continuasse nas suas atividades doutrinárias. Foi quando conhecemos a Sociedade Espírita Discípulos do Evangelho, hoje Associação
Discípulos do Evangelho, localizada
atrás do Hospital “Padre Bento”. Esta
casa foi minha porta de entrada ao
Espiritismo. Dizem que uns chegam
ao centro espírita pela dor; outros,
pelo amor. No meu caso, cheguei pela
4

curiosidade, pois queria saber o que
era essa Doutrina e o que ensinava.
Eu ansiava por respostas para muitas
dúvidas e questionamentos.
DE - Quais as impressões que a
Doutrina Espírita lhe causou?
Niva - O despertar para o Espiritismo veio um ano depois, quando,
assistindo a uma palestra sobre O
Livro dos Espíritos no Centro Nosso
Lar, no bairro paulistano de Santana, fui sorteado com um exemplar
de bolso de O Evangelho Segundo
o Espiritismo. Depois desta obra,
“mergulhei” na leitura de O Livro dos
Espíritos, ampliando o conhecimento
e descobrindo as respostas que tanto
procurava. Desnecessário dizer que
continuo lendo e, mais do que isso,
estudando a primeira obra de Kardec.
DE – Vê-se que o Espiritismo
operou uma grande mudança na
sua vida, não?
Niva - Sem dúvida, porque as atividades espíritas estão direcionadas
para esclarecer e orientar o ser humano, despertando nele a solidariedade,
fraternidade e caridade que ajudam
a compreender o comportamento do
outro e suas reais necessidades no
meio onde vive.
DE - Como chegou à USE? Que
tarefas executa na instituição?
Niva – Comecei, em 1994, a
participar da USE Intermunicipal
Guarulhos, então presidida pelo
Amílcar Del Chiaro, que trabalhava
para unir os espíritas e o movimento
na região. Nesse mesmo ano iniciei
minha participação como reserva
da equipe do programa “Sol nas
Almas”, produzido e dirigido pelo
Amílcar, que ia ao ar desde 1977 pela
Rádio Boa Nova. Infelizmente, por
razões operacionais, a equipe rema-

nescente desse programa teve que
encerrar suas atividades em 2008,
dois anos após a desencarnação do
Amílcar. Em 2009 aceitei o convite
para participar do programa “Momento Espírita”, da USE estadual;
veiculado aos domingos (das 12h às
13h) pela mesma emissora.
DE - O que a USE representa
para o senhor?
Niva – A União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo é o
órgão coordenador e representativo
do movimento espírita do Estado
de São Paulo junto ao Conselho Federativo Nacional da FEB. A USE
não interfere nas decisões tomadas
pelas casas unidas, mas tem a responsabilidade de unir, coordenar e
manter um relacionamento saudável
entre todas elas, com o objetivo de
divulgar a Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec. Alguns
dirigentes, no entanto, ainda não
se conscientizaram da importância
do papel desempenhado pela USE.
Como se sabe, o serviço de unificação foi recomendado por Kardec em
Obras Póstumas, visando preservar
a divulgação do Espiritismo.
DE - Suas considerações finais,
por favor.

Niva - O Espiritismo oferece ao ser
humano uma visão e interpretação existencial mais ampla sobre Deus, a criação
e a vida. Portanto, fortalecer o movimento
espírita através da união e com participação dos centros espíritas é garantir a
continuidade da divulgação da Doutrina
Consoladora. Este será o grande desafio
dos centros espíritas e seus dirigentes neste século XXI. Lembremos Léon Denis,
continuador de Kardec, quando afirmou,
com muita lucidez: “O Espiritismo será
o que dele fizerem os homens”. Vamos
pensar nisto. Mas, pensar agora...
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AGENDA USE

CA e CDE aprovam novo Plano Geral de Atividades
Além da agenda de trabalho para 2015, membros do Conselho Administrativo e Conselho
Deliberativo Estadual aprovaram prestação de contas do exercício findo. E, em assembleia, as
mudanças no Estatuto da USE.
Nos dias 13 e 14 de dezembro,
a USE cumpriu extensa agenda de
trabalho, que começou no sábado
à tarde com a reunião do Conselho
Administrativo (CA) e se estendeu
ao longo de todo o domingo com a
reunião do Conselho Deliberativo
Estadual (CDE) e Assembleia Geral
Extraordinária, que deliberou sobre mudanças no Estatuto (versão
atualizada será divulgada na página
www.usesp.org.br).
As deliberações e debates contribuí
ram para que a atual Diretoria (cuja
gestão se encerra em junho próximo) fizesse ajustes no Plano Geral de Atividades (PGA-2015) e também uma revisão
no atual modelo de interlocução com
os órgãos de unificação no Estado, que
tem mostrado baixo índice de retorno,

seja para atualização de cadastros, seja
para simples preenchimento de fichas
de avaliação.
O levantamento de ações para
construção do Relatório Anual de
Atividades, por exemplo, que a USE
apresentou no Conselho Federativo
Nacional (CFN-FEB), poderia ter
sido ainda mais rico, apesar das 284
ações listadas. “Das fichas enviadas
aos órgãos, tivemos um retorno de
apenas 10%, o que nos obrigou a recorrer a sites, redes sociais, jornais e
outras fontes”, lamentou a presidente
Julia Nezu. “Esses números, ainda que
expressivos, não refletem a pujança do
movimento espírita em nosso Estado.
E poderiam ser ainda melhores, se
todos nós trabalhássemos em rede”,
ressalvou a presidente.

“Apesar das quase 300 atividades listadas, Relatório Anual de Atividades da USE ainda não
reflete a pujança do nosso movimento”, declarou Julia Nezu.

Avaliação no CFN segundo as oito
Diretrizes
O Relatório Anual de Atividades da
USE (de outubro de 2013 a setembro
de 2014), construído de acordo com as
oito diretrizes estabelecidas no Plano
Quinquenal para o Movimento Espírita
Brasileiro, da FEB, traz importantes
subsídios para reflexão.
A difusão do Espiritismo (diretriz
1), com 38% das atividades realizadas,
e a capacitação do trabalhador espírita
(diretriz 7), com 35,2%, foram as mais
contempladas em nosso Movimento.
Considerando a natureza do trabalho realizado pela USE, os eventos
voltados à união dos espíritas e à unificação em nossas fileiras (diretriz 6)
deveriam estar mais bem classificados.
Mas essa diretriz teve apenas 8,8% do
total das atividades. A Comunicação
Social (diretriz 3), um dos temas mais
efervescentes da atualidade, também
não está muito bem pontuada (5%). A
participação do Espiritismo na Sociedade (diretriz 8) representou 10,9%
dos eventos.
E o que chama ainda mais a atenção, a “Preservação da unidade de
princípios doutrinários” (diretriz 2) e
“Adequação dos centros espíritas para
o atendimento de suas finalidades”
(diretriz 4) corresponderam a apenas
1% das ações. A “Multiplicação dos
Centros Espíritas” (diretriz 5), com
apenas 0,4%, merece uma reflexão
maior dos nossos dirigentes, levando
em conta a recomendação do benfeitor
Emmanuel de que “mourões juntos não
fazem cerca”.
5
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AGENDA USE II

Vivo Espiritualidade já mostra resultados
Lançado em setembro passado, projeto em parceria com Operadora
contribui também com obra social na Capital
Nova fonte de recursos para a USE,
o projeto Vivo Espiritualidade – para
veiculação de mensagens de paz e renovação espiritual via celulares, na forma
de texto e áudio – já apresenta bons resultados, desde o lançamento em agosto
passado. De acordo com o 2º tesoureiro
e coordenador do projeto, Maurício F.
A. Romão, a adesão ao serviço exclusivo dessa Operadora garante que parte
do valor da assinatura seja direcionada
à própria USE e também à Associação
Lar Criança Feliz, na Capital.

“Até aqui já foram produzidas, com
participação da USE, um total de 130
mensagens, assinadas por Emmanuel,
André Luiz e Joanna de Ângelis, mas
também com base em textos de autoajuda de autores encarnados”, afirmou
Maurício. “Nas mensagens de voz, a
locução é do nosso companheiro Lirálcio Ricci, diretor do Departamento
de Artes”, acrescentou o tesoureiro, na
sua apresentação aos membros do CA
e CDE, em dezembro passado. Até o
presente, segundo o diretor, foram ar-

recadados R$ 8 mil à USE e outros R$
8 mil ao Lar Criança Feliz.
O produto recebeu milhares de
adesões em todo o País, principalmente nos estados de São Paulo e
Minas Gerais, e já aparece no site da
Vivo e em diversos sites de órgãos
da USE. “Nos próximos meses, o
projeto poderá ser divulgado mais
fortemente nas regionais e nas redes
sociais em geral, bem como nos jornais e programas de rádio ou tevê”,
finaliza Romão.

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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HOMENAGEM

Um aceno de saudade
Por meio da Associação Médico-Espírita, que fundou e presidiu até o fim da existência, Marlene
Nobre levou o Espiritismo à comunidade científica internacional.

O seu último livro, Chico Xavier
– Meus pedaços do Espelho, escrito
durante seus momentos de repouso em
Ilha Bela (SP) e lançado em outubro
passado, tinha algo de autobiografia e
um adeus disfarçado nas entrelinhas.
As saudades do esposo, desencarnado 24 anos antes, e as lembranças da
amizade do famoso médium mineiro,
eram como que um orvalho nas suas
páginas. E em mais um verão na
casa beira-mar, buscando aí talvez
a inspiração para um novo livro,
Marlene Nobre escreveu, sem que o
suspeitasse, o capítulo final de uma
existência fecunda.
“Estivemos com Marlene no último
dia 26 de dezembro, juntamente com
Eduardo Miyashiro, Ercília Zilli, Neyde
Schneider, Antonio Carlos, Kauê Lima
e outros. Foi uma das poucas vezes

que não levei a máquina fotográfica. E
lamento muito por isso, apesar de tê-la
fotografado ao longo destes quase 30
anos de amizade. Vai nos fazer muita
falta. Para mim, Marlene é um grande
exemplo a seguir e recordar”, declarou
Julia Nezu, presidente da USE, no
comunicado que distribuiu aos órgãos
de unificação e movimento espírita em
todo o País.
Cidadã Paulistana
Viúva do jornalista, advogado e deputado José de Freitas Nobre, fundou
com o esposo o Lar do Alvorecer, na
cidade de Diadema, que vinha sendo
presidido por ela. Era também fundadora e presidente do Grupo Espírita
Cairbar Schutel, no bairro do Jabaquara,
em São Paulo e diretora-presidente da

Folha Espírita, lançada em 18 de abril
de 1974, cargo que ocupou desde 1990,
com a desencarnação do esposo. Foi
médica ginecologista, especializada
em Oncologia, e um baluarte na luta
contra o aborto e em favor da vida, desde o momento da concepção. Fundou a
Associação Médico-Espírita (AME),
que presidia em âmbito nacional e internacional, apresentando ao mundo a face
científica do Espiritismo nas Américas
e Europa.
Sua produção literária é vasta. Escreveu, entre outros, O passe como
cura magnética, Obsessão e suas
máscaras, Testemunho da Vida de
Chico Xavier, Não será em 2012, O
dom da Mediunidade, Nossa Vida no
Além, À Luz do Eterno recomeço, A
Alma da Matéria, Lições de Sabedoria e o recém-lançado Chico Xavier
– Meus Pedaços do Espelho. Era
apresentadora do programa semanal
“Diálogos Médicos”, na Rede Boa
Nova de Rádio, e o programa “Portal de Luz”, na TV Mundo Maior.
Em 2013, recebeu o título de Cidadã
Paulistana, conferido pela Câmara
Municipal de São Paulo.
Marlene desencarnou na manhã de 5
de janeiro, vítima de infarto, ao lado da
família, um dia antes de retornar a São
Paulo, cidade onde residiu desde 1962,
após concluir o curso de Medicina em
Uberaba (MG). Na Capital, prosseguiu
a vida acadêmica com várias especializações, uma delas em Paris. No coração
de todos que privaram da sua amizade,
não há lugar para adeus, porque Marlene
apenas se foi com a brisa do mar. E,
como a brisa, esse nobre Espírito estará
sempre presente entre nós.
7
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LITERÁRIO
Como falar de Espiritismo a crianças
e adolescentes?
Pesquisa apresentada durante reunião do CFN, com base no Censo IBGE de 2010, mostra que o
Espiritismo tem tido menor penetração nas faixas de idade mais baixas. Os números sugerem uma
reflexão mais profunda sobre o que temos feito com relação ao público infantojuvenil.
como doutrina de fé raciocinada e que
impõe abandono de dogmas e tradições,
chegar às consciências quase sempre
juntamente com testemunhos e provas
e também com a maturidade. Ao mesmo
tempo, é preciso considerar que crianças
e adolescentes não respondem a pesquisas. E os pais, na maioria das vezes,
ignoram as inclinações religiosas dos
filhos e costumam rotulá-los na mesma
fé que professam.
Afora essas questões, há um ponto
de consenso. O movimento espírita
nacional deve estabelecer novas formas
de atuação junto aos jovens e crianças,
A Evangelização da Infância, área
que em 2014 comemorou 100 anos de
história no âmbito do Departamento de
Infância e Juventude (DIJ-FEB), foi objeto de reflexões e debates na reunião do
Conselho Federativo Nacional (CFN),
de 7 a 9 de novembro, em Brasília. O
tema vem merecendo especial atenção
também no âmbito da casa espírita,
especialmente quando se analisam os
números do último censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
“O Espiritismo penetra em todas as
camadas, mas numa intensidade menor
entre crianças e jovens”, afirmou Jorge
Elarrat, técnico do IBGE, durante apre8

sentação desses dados aos membros do
CFN. Segundo o pesquisador, que foi
palestrante no 4º Congresso Espírita
Brasileiro, o movimento cresceu significativamente em todos os estados
brasileiros, numa taxa média de 70%,
especialmente nas faixas mais altas,
atingindo até 100% em algumas regiões.
“Mas nas faixas de juventude e infância, embora não tenha havido retração,
esse crescimento se deu em proporção
menor, entre 30 e 40 por cento”, observou Elarrat.
Os números apresentados sugerem
diferentes interpretações. O crescimento nas faixas mais altas pode estar
associado ao fato de o Espiritismo,
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de modo a estar mais presente nessas
camadas. “O Espiritismo não foi feito
para uma classe específica. Cabe ao movimento descobrir as formas de tornar-se plenamente universal em todos os
segmentos”, acrescentou Elarrat, que
foi convidado a repetir sua apresentação
para os jovens presentes na reunião do
CFN, que ali acertavam detalhes da programação do Conbraje-Sul e Conbraje-Nordeste, que se realizam em 2015.
Na Casa Espírita
Diante desse cenário, o que se pode
depreender? As nossas instituições
estariam se esquecendo das crianças e
dos jovens? Segundo nossa diretora do
Departamento de Infância, Marthinha
Rios Guimarães, estima-se que cerca
de 70% das casas espíritas unidas
possuem setor destinado à criança,
mas funcionando de forma precária,
por falta de trabalhadores. “E entre
aquelas que não mantêm a atividade, a
justificativa costuma ser falta de espaço
ou mesmo de crianças. Mas quando
os pequenos começam a atrapalhar
as reuniões públicas, os dirigentes
dão um jeito de arranjar espaço para
eles”, observa.
Porém, ainda que em menor número, há instituições que, desde a fundação, já reservam espaço físico para as
atividades de educação da Infância,
sob a coordenação de um Departamento, “mas isso é uma raridade”,
intervém a educadora, acrescentando:
“Infelizmente, há muitas instituições
oferecendo serviço de babysitter, em
vez da educação à luz do Espiritismo.
O objetivo maior, nesse caso, é permitir que os pais assistam às palestras, de
forma mais confortável, enquanto os
filhos tenham um lugar para recreação,
o que não deixa de ser positivo, desde
que evolua para uma atividade organizada e regular, onde a criança possa
também receber a mensagem espírita,
assim como os adultos, mas adaptada
à sua faixa de idade.”

Ainda segundo a diretora da área de
Infância, é comum ver também a atividade com crianças condicionada à assistência social, onde os educandos (e seus
familiares) são meio que “obrigados” a
receber a informação espírita em troca
de algo material. “Felizmente, temos
observado uma mudança de postura de
nossos dirigentes com relação a esse
aspecto. E, à medida que se aprimoram
as técnicas didáticas no trabalho com a
Infância, sintonizadas com a realidade
dos tempos atuais, há um imenso salto
qualitativo”, completa a autora do livro
Comece pelo Comecinho.
Literatura Infantil

Cleber. A fila de autógrafos que tomava
todo o segundo piso da Livraria Cultura,
na Avenida Paulista, era prova da grande
popularidade do cartunista, cujos fãs já
alcançam três gerações.
“A mensagem do Evangelho é universal”, falou Luis Hu, ainda com um
pouco do sotaque peruano. No Brasil
desde 1985, quando ajudou a editar
revistas e na criação da TVCEI, hoje
FEB-tv, Hu já pensa em adaptar a obra
para outras formas de mídia. “Quem
sabe, amanhã, possamos ter um aplicativo do Meu Pequeno Evangelho, um
jogo tabuleiro, um livro de atividades,
uma peça de teatro, mesmo um filme,
quem sabe? Tudo que se puder fazer,
no sentido de trazer luz para essas
novas gerações, é bem-vindo“, falou
Rivas, acrescentando que estão no
prelo os livros Crianças Médiuns e A
Galinha Espiritinha.
Esperamos que a iniciativa inspire
novos autores, desenhistas, compositores a produzir mais para o público infantil, criando séries para TV, games, peças
de teatro e músicas, com bom conteúdo
doutrinário e também qualidade técnica,
ainda que seja preciso fazer parcerias
com grandes profissionais, como fez a
Boa Nova.

Do lado da produção literária, também são poucos os autores encarnados
que se dedicam ao segmento infantojuvenil. A maioria de autores e editoras
concentra sua munição nos gêneros
Romance e Autoajuda. Não obstante,
há respeitáveis exceções, como os lançamentos da FEB-Editora, EME, que
tem revelado novos autores no gênero
infantil, e a Boa Nova, que acaba de
lançar Meu Pequeno Evangelho, de Luis
Hu Rivas e Ala Mitchel, ilustrado com
personagens da Turma da Mônica, de
Maurício de Sousa.
“Foram dez mil
exemplares que se
esgotaram rapidamente, procurados
por pessoas de todas
as idades”, afirmou
Cleber Galhardi,
gestor de Marketing da Boa Nova,
na tarde de lançamento, 13 de dezembro, em São Paulo.
“Os livros de Luis
Hu, como a coleção
Espiritismo Fácil,
vêm tendo muito boa
aceitação. E já há
outras surpresas a
Luis Hu e Maurício de Sousa autografam Meu Pequeno Evangelho,
ilustrado com personagens da “Turma da Mônica”.
caminho”, adianta
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MEMÓRIA: Hernandes Oliveira Martins

Ele fez história na Freguesia
Confrades, amigos e familiares lembram a figura cativante do trabalhador dedicado e alegre,
desencarnado em novembro passado.

Hernandes fundou a primeira instituição espírita no bairro, a Sociedade Bezerra de Menezes. Acima, um momento de alegria no lar, ao lado da filha Rosemeire.

O movimento espírita na região da
Freguesia do Ó, em São Paulo, rende
um preito de gratidão a Hernandes Oliveira Martins, desencarnado no dia 22
de novembro, aos 93 anos.
Alma sensível e dedicada às lides espíritas, Hernandes demonstrava alegria
de viver, trabalhando com otimismo
e sempre acrescentando uma dose de
poesia nas suas palestras e mesmo nos
encontros de família. “Seu Hernandes
tinha especial dom para decorar poemas
dos grandes expoentes da Literatura.
E ele declamava os versos com sentida emoção”, conta um dos amigos
de jornada.
Natural de São José do Rio Preto, Noroeste paulista, Hernandes completaria
94 anos no próximo 23 de janeiro. Os
pais, João e Leopoldina, eram católicos,
mas isso não evitou que Hernandes
descobrisse o caminho da própria fé.
No ano de 1950, a esta altura já casado
com Alzira, Hernandes obteve uma
comunicação do falecido tio Augusto,
informando que seria encarregado de
fundar uma Sociedade Espírita no bairro
da Freguesia do Ó.
10

O Espírito familiar recomendava
ainda que adquirisse as obras de Allan
Kardec.“Naquele tempo, meu pai trabalhava como pedreiro num grande
edifício no centro da cidade. Foi lá que
um colega lhe falou da Liga Espírita,
que então estava localizada na Rua
Brigadeiro Tobias”, recorda a filha Rosemeire Castro.”
Serviços à Doutrina
Identificando-se com os postulados
doutrinários, inscreveu-se como associado na Liga Espírita e passou a assistir
a palestras e a frequentar aulas. Nesse
novo ambiente, conheceu pessoas que
iriam marcar sua existência: Agostinho
Carion, Alcídio Boano, Pedro Moraes,
Nelson Januário, Leonor Ventura.
Em setembro de 1955, Hernandes
e seus companheiros fundaram a Sociedade Bezerra de Menezes, primeira
instituição espírita no bairro e da qual
foi presidente durante 18 anos. Nessa
época, presidiu a 7ª UDE (órgão da
USE, hoje Distrital Freguesia do Ó),
embora tenha sido por curto período
de tempo.

Além de colaborar nessas duas
instituições na Freguesia, Hernandes
trabalhou também na reforma do
Núcleo Espírita Almas Irmãs, local
em que fez muitas palestras evangélicas. Alguns anos depois, retomou
suas atividades doutrinárias na Liga
Espírita do Estado de São Paulo,
agora em novo endereço, na Rua
Adolfo Gordo.
Como o prédio era antigo, em
situação precária, mais uma vez
Hernandes dedicou horas livres na
reforma da casa, instituição onde
encerraria o ciclo de trabalho de abnegação, nesta existência, em favor
da Doutrina Espírita.
Era pai de Ruth, Reynaldo, Roseli,
Renato e Rosemeire, que também lhe
deram vários netos e muitas alegrias.
Alegrias que Hernandes também
soube repartir com todos os irmãos,
cantando seus versos e emocionando
os corações.
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CFN aprova criação da Área de Família
Propostas para o novo departamento serão debatidas ainda no Encontro Nacional da Infância e
Juventude. Contribuição paulista consolida trabalhos da USE estadual e da Intermunicipal de Lins.
da Comissão Regional Sul, do CFN,
para a área de Juventude.
Os relatórios anuais de atividades,
entregues pelas Federativas, foram
analisados pelo Conselho, dentro do que
estabelece cada uma das oito diretrizes
elencadas no Plano Geral de Trabalho
do movimento espírita brasileiro para
o quinquênio 2013-2017. Os dados,
tabulados na forma de gráficos, foram
discutidos em plenários. O material foi
reunido num CD e entregue aos representantes dos 27 estados.
Sessão na Câmara e Exposições

Neyde Schneider, nossa vice-presidente, com Humberto Portugal, presidente do CEERJ, e Cesar
Perri, presidente da FEB.

Em sua reunião ordinária, de 7 a 9
de novembro, o Conselho Federativo
Nacional (CFN), da FEB, ratificou a
criação da Área da Família, que vem
se juntar a outros seis departamentos,
e recebeu contribuições das 27 federativas para a formatação de diretrizes
e ações nesse campo. A própria USE
entregou ao Conselho um documento
que consolida três trabalhos distintos,
um deles da professora Maria Eny
Rossentini Paiva, da Intermunicipal
de Lins, e outros dois das nossas
diretoras Adalgiza Campos Balieiro
(Educação) e Marthinha Rios Guimarães (Infância).
“Todo esse material deverá ser
discutido em maior profundidade no
próximo Encontro Nacional da Infância e Juventude, até que se tenha uma

A reunião contou com a presença
do médium Divaldo Franco em dois
momentos – nas atividades do sábado e no encerramento, no domingo
pela manhã, quando transmitiu
mensagem psicofônica do Espírito
Bezerra de Menezes. Nessa ocasião,
também presentes o médium José
Raul Teixeira e a escritora Suely
Caldas Schubert.

diretriz de trabalho para todo o movimento espírita brasileiro”, observa
a presidente Julia Nezu Oliveira, que
liderou a comitiva paulista integrada
pela 1ª vice-presidente
Neyde Schneider e o 2º
vice-presidente, A. J. Orlando, e ainda pelos diretores
Rubens Toledo (Comunicação) e João
Thiago Garcia de Oliveira (Mocidade)
que responde
Julia Nezu e o 2º vice-presidente, A. J. Orlando, em reunião do CFN,
também como
em Brasília.
Coordenador
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minho”, organizada pelos próprios
trabalhadores da instituição baiana,
que acolhe cerca de 3 mil necessitados no grande complexo assistencial
erguido por Divaldo e o saudoso
“tio” Nilson no bairro Pau da Lima,
em Salvador. Além de fotografias,
medalhas e diplomas de honra ao
mérito, a Exposição reproduziu um
ambiente na Mansão, o “Cantinho de
Joanna”, e também, numa maquete,
todo o conjunto de edificações e
área verde que estão nos limites
da instituição.
O médium Divaldo Franco falou ainda
na Câmara Federal, na manhã de 6 de novembro, evento que marcou o lançamento
do Movimento Você e a Paz em Brasília
e também a abertura da Exposição Presença Espírita no Parlamento Brasileiro.
“Importante destacar que o evento foi
registrado nos anais da casa legislativa
e teve transmissão ao vivo pela TV Câmara”, destacou Antônio Cesar Perri de
Carvalho, presidente da FEB.
Divaldo também foi homenageado
na FEB, com a exposição “60 Anos
de Mediunidade e Mansão do Ca-

Divaldo Franco, no encerramento da Reunião do CFN. Médium é homenageado com a exposição
“O Semeador de Estrelas”, que permanecerá até março no Espaço Cultural da FEB.

Lançamentos da Editora EME 2014
A vingança do judeu

O sonho de Sofia

Vera KryzhanoVsKaia • J. W. rochester (espírito)

Lúcia cominatto

Romance mediúnico
16x22,5 cm • 424 páginas • r$ 30,00

romance espírita
14x21 cm • 192 páginas • r$ 22,00

escrita num estilo forte, vivo e nobre, e com nova
tradução, esta obra, um clássico de rochester, conta
a história de um rico banqueiro judeu que se apaixona
por uma condessa cristã, mas que, por sua origem e
religião, é impedido de ficar com sua amada.

sofia era diferente de outras jovens da sua idade.
sua missão era ajudar sua mãe atual a crescer
espiritualmente. assim, ia tentando incutir-lhe
princípios morais que colaborassem para a reforma
íntima de helena, que ainda não conseguia perdoar
a traição de seu marido.

site: www.editoraeme.com.br | e-mail: vendas@editoraeme.com.br | fone: 19 3491-7000
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Obras no Centro Cultural entram na reta final
Previsão é que obras da primeira fase, com sala de espetáculos e centro de exposições de arte, estejam
concluídas até julho de 2015.

Operários e comunidade local conheceram detalhes do projeto que vai trazer lazer, arte e cultura ao bairro do Brás.

Após superar problemas com segurança e documentação, que acarretou
atraso no cronograma de obras, a
reforma e revitalização no prédio
da União Laudelino, cedido à USE
em regime de comodato, entra o ano
em ritmo acelerado e já permite visualizar contornos do futuro Centro
Cultural, com espaço multiuso para
teatro, cinema e dança, e ainda uma
área para exposições.
A previsão é que as obras físicas e
acabamento (montagem do palco, colocação de vidro nas janelas) estejam
concluídas até julho, conforme relatório
da Expresso Art Consultoria & Gestão
de Projetos apresentado aos membros
do Conselho de Administração (CA)
na reunião de 13 de dezembro último,
na sede da USE.
A campanha de captação de recursos para o projeto, inscrito no Proac/
ICMS, programa da Secretaria de
Estado da Cultura, conseguiu atingir

100% da meta, R$ 891 mil, valor fixado para esta primeira fase do Centro
Cultural USE (piso térreo). Mas a
elevação nos custos de construção,
principalmente materiais, obrigou que
a empresa gestora realocasse recursos
que estavam destinados a equipamentos multimídia.
“Por isso estamos pleiteando R$ 652
mil no programa de apoio à cultura,
pela Lei Rouanet”, informou Claudio
Sartório, diretor da ExpressoArt, apesar
do parecer desfavorável do Minc na primeira tentativa. “A Comissão entendeu
que a USE não tem caráter cultural, e
nós estamos buscando reverter esse
parecer”, acrescentou Sartório. Nesse
montante, estão discriminados recursos
para equipamentos multimídia, elevador, poltronas, ar-condicionado, entre
outros itens.
Em contrapartida, há vitórias a comemorar, como a regularização do imóvel
junto à Prefeitura, graças às gestões

feitas pelo confrade e vereador Rubens
Calvo, e aprovação do projeto no Conpresp. “Temos ainda em andamento,
aguardando aprovação, a certificação do
Corpo de Bombeiros e o tombamento do
edifício no Condephaat”, completou o
diretor da ExpressoArt.
Parceria com Abrarte
Fora do canteiro de obras, o Departamento de Artes já está trabalhando na
programação artística que vai inaugurar
o Centro Cultural. Em novembro passado, a USE firmou uma parceria com a
Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte), com vistas à realização,
em 2016, do 2º Encontro Nacional de
Arte (Enarte). Na ocasião, o presidente
da Abrarte, Claudio Marins, entregou à
Livraria da USE um exemplar do livro
Arte no Centro Espírita, editado pela
Associação, que estimula e orienta as
instituições a produzirem espetáculos
de bom conteúdo doutrinário.
13
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Gestão do Centro Espírita será também a distância

Ayda Sasse (à esquerda) coordena projeto “Gestão do Centro Espírita” da FEB. Na USE, modalidade EAD também deve ser adotada em 2015.

Em novembro passado, dia 22, foi
encerrado em clima de confraternização mais uma edição do curso Gestão
de Centro Espírita, programação
realizada ao longo do ano na sede da
entidade, na Rua Dr. Gabriel Piza, 433,
em Santana.
“Dezesseis companheiros, dos 20
que se matricularam, concluíram o
curso, com aproveitamento e excelente nível de frequência. Metade da
turma registrou presença em 100% das
aulas”, informou Julia Nezu, coordenadora do Curso, já em sua oitava edição.
“Essa é uma turma privilegiada, que
teve aula inaugural ministrada pelo
secretário geral do CFN da FEB, o
nosso companheiro Roberto Versiani”,
acrescentou Julia.
Com os conteúdos aperfeiçoados e
ampliados a cada ano, o curso aborda
aspectos jurídicos, legislação relacionada ao serviço assistencial, temas
doutrinários e outros assuntos de
importância para quem tem a responsabilidade de dirigir uma instituição
espírita. Participam como facilitadores os confrades Geraldo Ribeiro da
Silva (dirigente de classe), Rosana
Gaspar, Maurício Romão, Silvio Cesar Costa e Pedro Nakano, presidente
do CCDPE, entidade que abrigou as
duas primeiras edições do curso, até
ser transferido para a sede da USE,
em Santana.
14

Modalidade EAD em expansão
Para o próximo ano, o curso será
ministrado também nas cidades de São
José dos Campos e Sorocaba e, provavelmente, também em Ribeirão Preto.
Outra medida em estudo é que o curso
seja ministrado também a distância, a
partir de São Paulo, de forma simultânea
para todas as turmas.
O modelo de Ensino a Distância

(EAD), com tutoria especializada, vem
ganhando espaço no movimento espírita
nacional, como se pôde verificar em Brasília, durante oficina realizada paralelamente à reunião do CFN. “Com a chegada
dessa tecnologia, a FEB vem capacitando
os instrutores dos cursos ministrados
desde 2000 agora também, já há quatros
anos, na modalidade que denominamos
Estudo Sem Distância”, explicou Ayda
Sasse, diretora da Área de Estudos.
Segundo Aida, há mais de 6 mil inscritos nos cursos a distância, no Brasil
e no Exterior, e a ideia é oferecer o
curso noutros idiomas, visando expandir a modalidade para outros países. A
oficina reciclou mais de 30 instrutores,
que atuam nas várias Federativas, oferecendo atualização de conteúdos, ajustes
de conduta, disseminação de conceitos
de RH, Economia e gestão de pessoas,
“dentro de uma visão do que o saudoso
presidente Juvanir idealizou como empresa divina”, completou Ayda.
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Comissão Executiva visitou 21 órgãos em 2014

O presidente da
USE Regional de Ribeirão Preto, Edmir
Garcia, um dos anfitriões do Encontro,
juntamente com Mario
Gonçalves, coordenador da área do ESDE
no Estado, anunciou a
realização da 13ª Confraternização Regional da Família Espírita
(Conrespi), que terá
lugar no C. E. Nosso
Encontro fraterno em Andradina: Maurício Romão e o presidente da
Lar, em São Carlos,
Regional de Ilha Solteira, Aparecido A. Carvalho.
no período de 15 a 17
Encerrando o ciclo de Encontros Fra- de fevereiro. “Haverá palestras, estudos
ternos no ano, membros da Comissão e parte artística, bem como a reunião da
Executiva estadual visitaram companhei- Regional”, adiantou Edmir, estendendo
ros de Unificação em Ribeirão Preto e convite aos companheiros.
Andradina, nos dias 15 e 16 de novembro,
respectivamente. Além de Andradina e RiRegional Ilha Solteira
beirão Preto, a Diretoria visitou, ao longo
de 2014, as cidades de Bauru, Birigui,
Em Andradina, a 600 quilômetros
Cachoeira Paulista, Santos, Adamantina,
São José dos Campos, São José do Rio
Preto, Marília, Campinas, Piracicaba,
Jaú, São João da Boa Vista, Presidente
Prudente, São Caetano do Sul, Pedregulho
e Araras. Os Encontros contemplaram 21
das 24 USEs Regionais, ou seja, 87,5%
dos órgãos, somando, em média, quase 8
mil quilômetros percorridos.
O encontro de Ribeirão, na sede dessa
Intermunicipal, teve 47 participantes, representando Araraquara, Barretos, Bebedouro, Matão, São Carlos e São Joaquim
da Barra, além da própria cidade anfitriã,
os quais se reuniram também, por grupos,
de forma setorizada. A comitiva visitante,
integrada por Neyde Schneider (1ª vice-presidente) e Mauro Antônio dos Santos
(1º tesoureiro), apresentou o “Institucional
USE”, destacando a importância do trabalho de unificação, as finalidades da entidade federativa, sua representatividade,
estrutura e forma de atuação, bem como
os benefícios proporcionados à divulgação
da Doutrina.

da Capital, a Comitiva foi recebida
por cerca de 40 companheiros da
região, representantes dessa Intermunicipal e também dos órgãos de
unificação em Pereira Barreto e
Ilha Solteira, além de uma comitiva da União Regional Espírita de
Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.
O presidente da USE Regional de
Ilha Solteira, Aparecido Augusto de
Carvalho (Cido), fez um breve relato
sobre o movimento e sobre o novo
“mapa” da região. Com a desativação da Intermunicipal de Guaraçaí,
Mirandópolis passa a integrar a Intermunicipal de Araçatuba, enquanto as
demais cidades passam a pertencer à
Intermunicipal de Andradina.
A comitiva USE nessa oportunidade
foi integrada pela presidente Julia Nezu
e os diretores Maurício Romão (1º tesoureiro), Sidnei Baptista (2º secretário)
e Fernando Porto, diretor da Área de
Assistência Espiritual.
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16º CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO

Confirmados expositores e conferencistas
Já estão confirmadas as presenças
dos nove expositores do 16º Congresso
Estadual de Espiritismo, de 18 a 21 de
abril, em Santos, os quais irão conduzir
os debates do tema central — Para onde
Caminha a Humanidade.
O presidente da FEB, Antônio César
Perri de Carvalho fará a palestra de
abertura do evento e também abrirá
o primeiro módulo (Educação), já na
manhã de domingo. Esse módulo terá
ainda participação da educadora Sandra

Maria Borba, diretora da Área de Infância e Juventude na Federação Espírita
do Rio Grande do Norte.
No módulo Ética, dividirão a tribuna
os companheiros Tiago Cintra Essado
(AJE-Brasil) e a carioca Anete Guimarães, que também vai proferir a palestra
da noite – A Justiça Divina Segundo o
Espiritismo, em homenagem aos 150
Anos de O Céu e o Inferno, obra de
Allan Kardec publicada em agosto
de 1865.

O terceiro módulo (Amor) terá abordagens do psicólogo baiano André Luiz
Peixinho, que está incumbido também de
conduzir o último módulo (Conclusões).
Também contribuem para as reflexões
nesse módulo a professora Heloísa Pires
(São Paulo) e o médico paraense Alberto
Almeida, que fará ainda conferência de
encerramento, seguido da apresentação
de um coral de 500 vozes. Antes, porém, será divulgada a Carta de Santos,
documento que vai enfeixar as principais
decisões nascidas desses debates.

Comissão garante hotel a preços especiais
Visando garantir conforto e comodidade e descontos nas diárias, a Comissão Organizadora do 16º Congresso Estadual
de Espiritismo firmou acordo com três hotéis de Santos.
Foram bloqueados apartamentos nos hotéis Imperador, Atlântico (estes próximo à Praia) e Monte Serrat, mais próximo
à Arena. A reserva deve ser feita através da Secretaria do Congresso e poderá ser paga em parcelas até o mês de abril,
no máximo até o dia 10 (veja quadro abaixo).
A Comissão Organizadora está tentando, junto à Secretaria Municipal de Turismo, garantir transporte gratuito, por
ônibus, do hotel até a Arena. E poderá ainda, caso haja interessados, contratar vans saindo de São Paulo, no dia 18 de
abril. Mas esse tipo de serviço será cobrado à parte.

Faça já a sua reserva!

Monte Serrat
• Rua Bittencourt, 130 – Vila Nova
• Estacionamento grátis
• Pacote 3 diárias, por pessoa, apartamento duplo
16
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Atlântico
• Av. Presidente Wilson, 01 – Praia
do Gonzaga.
• Estacionamento pago
• Pacote 3 diárias, por pessoa, apartamento duplo
• Pacote 3 diárias, por pessoa, apartamento triplo

Imperador
• Av. Presidente Wilson, 184 – Praia
José Menino
• Estacionamento pago
• Pacote 3 diárias, por pessoa, apartamento duplo
• Pacote 3 diárias, por pessoa, apartamento casal
• Pacote 3 diárias, por pessoa, apartamento triplo

