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OBRA BIOGRÁFICA RESGATE 
HISTÓRICO

Livro da jornalista Ana Landi, A 
Trajetória de um dos Maiores Médiuns 
de Todos os Tempos, foi lançado em 
São Paulo, com a presença de Dival‑
do. Direitos autorais serão revertidos 
em favor da Mansão do Caminho, 
em Salvador.

Congresso Estadual contribui para 
resgatar a memória do movimento 
espírita no Litoral Sul paulista, que 
tem em Eldorado, no Vale do Ribei‑
ra, a mais antiga instituição espírita 
em funcionamento no País – o C. E. 
João Evangelista.

ELEIÇÕES 
NA USE
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O centro espírita mais antigo
em funcionamento no brasil

Livro resgata vida e obra 
de Divaldo Pereira Franco

O exercício democrático
no movimento espírita

DIRIGENTE ESPÍRITA
ANO XXV – Nº 146  – mARÇO/AbRIL DE 2015
Veículo de Comunicação da USE
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

Processo eleitoral nas instituições 
espíritas unidas, em curso desde janei‑
ro passado, entra em nova fase, com 
eleição dos Conselhos Deliberativos 
nos órgãos de unificação locais (Dis‑
tritais, Municipais e Intermunicipais). 
Em abril, serão eleitas as Comissões 
Executivas nesses órgãos.

Às portas de mais um Congresso, o 16º 
de sua história, a USE finaliza os prepa‑
rativos para o grande encontro de 18 a 21 
de abril na Arena de Esportes de Santos. 
“Estamos próximos de atingir a meta de 
mil inscrições, incluindo os quase 100 
voluntários que estarão trabalhando no 
evento”, assinala Julia Nezu, presidente 
da USE e da Comissão Organizadora. 

Mais importante, porém, do que 
o número de participantes é, segun‑
do Julia Nezu, o aprendizado que 
um congresso dessa envergadura 
pode proporcionar, bem como as 
conclusões dos debates, a Carta de 
Santos, documento que vai nortear 
o movimento espírita paulista nos 
próximos anos.
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Nem céu, nem 
inferno

A visão de um reino de beatitudes, 
reservado aos eleitos do Senhor, 
contraposta à de um abismo povoado 
por monstros, em meio a toda sorte 
de horrores, onde os que faliram são 
condenados a arder no fogo eterno, 
foi sustentada pelas religiões ao lon‑
go de milênios e se mantém ainda 
hoje em algumas doutrinas.

Com a chegada do Espiritismo, 
porém, o dogma das penas eternas 
cai por terra. E o céu, como reino 
de bem‑aventuranças, abre‑se para 
todos, indistintamente, cabendo, a 
cada um, o resultado de suas obras. A 
partir de então, céu e inferno ganham 
novos significados: não mais o Éden, 
o paraíso, região de seres angelicais 
em contemplação, tocando suas har‑
pas; nem as labaredas a consumir as 
almas de pecadores esquecidos para 
sempre da Misericórdia do Pai.

Allan Kardec, na sua faina incan‑
sável, mesmo tendo já publicado 
três grandes obras – O Livro dos 
Espíritos, O Livro dos Médiuns e O 
Evangelho Segundo o Espiritismo – 
lançou‑se noutra grande empreitada 
editorial, para aprofundar, em O 
Céu e o Inferno, a dinâmica das leis 
divinas no processo de reeducação 

das almas diante das próprias que‑
das morais.

Nessa obra magistral, lançada 
em agosto de 1865 – e cujo sesqui‑
centenário a USE comemorará ao 
longo deste ano em todo o Estado –, 
o Codificador fez incluir mensagens 
daqueles que enfrentavam, no mundo 
dos Espíritos, o tribunal da consci‑
ência, relatando seu estado feliz ou 
infeliz, de dor ou de alegria, de glória 
ou pesar e frustração.

Será justo lembrar que o próprio 
Allan Kardec, na figura do sacerdote 
tcheco João Huss, fora anatematizado 
pela Igreja do século XV e lançado na 
fogueira inquisitorial. E assim como 
labareda alguma pode aliviar ou re‑
dimir as criaturas nos seus quadros 
de culpa e sofrimento, as chamas do 
Tribunal de Constança não puderam 
demover das suas convicções o gran‑
de precursor da Reforma Religiosa.

Quatro séculos depois, o mesmo 
João Huss estava de volta, numa 
Europa bem diferente daquela da 
Idade Média, capaz de compreender 
as ideias libertadoras do Espiritismo 
e a realidade do Espírito imortal, para 
instruir os homens e promover uma 
nova Era para a Humanidade!  

Campanha

Editorial
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Mensagem da Presidência

Estatutos, Eleições, Congresso...

O serviço na Seara do Mestre impõe, 
ao trabalhador sincero, discernimento 
e bom‑senso diante dos embaraços 
e complexidade da vida moderna. A 
administração da USE, ainda que sua 
missão maior transcenda às coisas 
terrenas, não escapa às mesmas nor‑
mas que regem as demais organizações 
sem fins lucrativos e de interesse pú‑
blico. E isso tem a ver também com os 
seus estatutos.

Em dezembro passado, realizou‑se 
a alteração estatutária da USE, aprovada 
pelos Conselhos (CA e CDE) e pela 
Assembleia Geral Extraordinária, 
convocada especialmente para esse 
fim. Essa alteração afeta diretamente 
os estatutos dos órgãos de Unificação, 
o que merece atenção especial de todos 
nós. 

Para os órgãos que não estão inscritos 
no CNPJ e seguem o Regimento Inter‑

no, a Secretaria enviará novo modelo. 
Os que possuem CNPJ, porém, estes 
deverão realizar as correspondentes 
alterações para registro em cartório. E 
para não ter duas despesas, seria con‑
veniente (para os órgãos que possuem 
CNPJ) realizar a eleição da Comissão 
Executiva e a alteração estatutária a 
um só tempo, na mesma Assembleia 
Geral Ordinária, prevista para este mês 
de abril.  O modelo será enviado aos 
órgãos, tão logo tenhamos registrado o 
Estatuto da USE estadual, que está em 
processo de legalização.

Da mesma forma, o processo eleitoral 
em nossa entidade, que se realiza a cada 
três anos, obedece a regras estatutárias 
e a um calendário específico e requer, 
dos dirigentes, o preenchimento de 
formulários próprios (pela casa espírita, 
pelo órgão local e órgão regional), que 
devem ser encaminhados à Secretaria 
(Veja na página 6 um passo‑a‑passo 

do processo, explicado em detalhes). A 
atualização desse cadastro é vital para o 
bom andamento dos trabalhos na USE, 
principalmente agora que a entidade 
inicia a construção de sua nova página 
na web.

Congresso Estadual e Encontros 
Nacionais do CFN

Como já nos referimos em outro 
artigo, a agenda para 2015 é altamen‑
te desafiadora. E não se resume às 
eleições. Neste Congresso Estadual de 
Espiritismo, que faremos realizar em 
Santos, de 18 a 21 de abril próximo, a 
USE inicia as comemorações pelos 150 
anos de O Céu e o Inferno, na confe‑
rência da doutora Anete Guimarães – A 
Justiça Divina segundo o Espiritismo, 
na noite de 19 de abril, na Arena Santos, 
com entrada franca. E durante todo o 
ano, a efeméride será lembrada em todo 
o Estado, nos eventos organizados em 
148 órgãos de unificação.

 
Como entidade federativa represen‑

tante de São Paulo no Conselho Fede‑
rativo Nacional (CFN‑FEB), a USE tem 
ainda compromissos com o movimento 
espírita brasileiro. Ainda neste semestre, 
nossos diretores estarão presentes nos 
encontros nacionais em seis áreas: As‑
sistência e Promoção Social (Salvador, 
BA), Infância e Juventude (Brasília, 
DF), Dirigentes de Federativas (Porto 
Alegre, RS), Estudos (Belo Horizonte, 
MG), Mediunidade (Macapá, AP) e 
Comunicação Social (Cuiabá, MT).

Diante de tamanhos desafios, só nos 
resta pedir aos amigos leitores que vi‑
brem muito em favor da USE. Afinal, a 
USE somos todos nós!

Julia Nezu Oliveira – presidencia@usesp.org.br

Miguel de Jesus Sardano (à esquerda) e Julia Nezu Oliveira, em lançamento de obra biográfica 
sobre Divaldo Pereira Franco, na Capital.
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PERFIL – LUÍS LEMUCHE
Legenda viva no Movimento Espírita em Indaiatuba

Os cabelos ficaram mais grisalhos, 
a voz mais pausada, mas o espírito de 
serviço não mudou. Apesar da redução 
nas atividades, por conta da saúde, Luís 
Lemuche não deixou o trabalho no C. 
E. Zabeu Kauffman, tampouco nas lides 
de unificação no movimento espírita de 
Indaiatuba. 

Nas comemorações dos 150 anos de 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, lá 
estava ele, na tribuna, exaltando a ex‑
celência da Doutrina, como nos verdes 
anos, quando saiu de Julio Mesquita, 
no interior paulista, para trabalhar na 
Capital. Mas esse ciclo se encerrou, e 
Lemuche voltou para o Interior, onde 
continua trabalhando até hoje pelo 
Espiritismo. 

Dirigente Espírita – Por que In-
daiatuba?  

Luís Lemuche – Deixei a pequena 
cidade de Julio de Mesquita e fui morar 
em São Paulo. O ano? 1945. Embora es‑
tivesse bem adaptado à vida paulistana, 
morando na Freguesia do Ó e muito bem 
acolhido na Sociedade Espírita Bezerra 
de Menezes, eu queria voltar para o In‑
terior, mas que não ficasse longe demais 
da Capital. A escolhida foi Indaiatuba, a 

90 quilôme‑
tros de São 
Paulo, pela 
q u a l i d a d e 
de vida que 
ali se podia 
desfrutar... 

D E  – 
Você já era 
e s p í r i t a 
atuante...  

L e m u -
che – Sim... 
Iniciei mi‑
nha cami‑
n h a d a  n o 
movimento 
espírita no 
i n í c i o  d a 

década de 70, na Sociedade Espírita 
Bezerra de Menezes, vinculada à Dis‑
trital da Freguesia do Ó. Nessa época, 
já participava do movimento de uni‑
ficação. Lembro de quando o querido 
Milton Felipelli reorganizou a então 
7ª UDE ‑ União Distrital Espírita, 
juntamente com outros companheiros. 
Sinto saudades!

DE – E como foi sua adaptação na 
volta para o Interior?

Lemuche – Não foi difícil, porque 
logo identifiquei algumas boas casas 
espíritas para trabalhar, como o Zabeu 
Kauffman, onde ainda mantenho ativi‑
dades. Participo como estudante e às 
vezes coordeno atividades nos cursos 
de Iniciação e também Estudos e Prática 
da Mediunidade (EPM), o Estudo Siste‑
matizado da Doutrina Espírita (ESDE) 
e Estudos Avançados (EADE). Tenho 
saudade das reuniões que fizemos para 
planejar o nosso Congresso Estadual, 
realizado em Campinas, no ano de 2003, 
e também o Bicentenário de Nascimento 
de Allan Kardec, em 2004. Mas agora 
meus compromissos estão restritos à 
região, começando por Indaiatuba e nas 
cidades de Monte Mor, Elias Fausto, 
Rafard. Evito viagens mais longas... 

DE – Questão de saúde?  
Lemuche – Depois de 2008, quando 

sofri grande alteração orgânica, por 
causa de um problema cardíaco, não 
pude mais atuar plenamente. Troquei a 
casa térrea, grande, por um apartamen‑
to, onde vivo com a esposa, Claudete. 
Neste momento, minha filha, meu genro 
e neto estão morando conosco, mas em 
caráter temporário.

DE – Quantos netos ao todo?  
Lemuche – São cinco netos, e um 

deles nasceu em Portugal. E ainda há 
chance de aumentar o contingente. 
Imagine o velho aqui jogando bola 
com eles! O máximo que posso fazer 
agora é caminhar, bem pouco e devagar. 
Ah... Mas posso ler, e eu sou amigo dos 
livros. E também aprecio ir ao cinema, 
com a esposa, pra ver um bom filme...

DE – Você falou em Congresso... 
Qual sua expectativa para o encontro 
de Santos?  

Lemuche – Gostaria muito de estar 
lá, mas vou acompanhar a distância. 
Sei que esse encontro está muito bem 
formatado e há de atingir seus objetivos.  
A USE Intermunicipal está mobilizando 
nossas casas para que se forme uma 
caravana. Seria interessante que os no‑
vos diretores começassem já sua gestão 
participando de um Congresso... Isso 
poderá trazer mais dinamismo e um 
novo “gás” para o movimento.

DE – A propósito, como avalia o atual 
momento pelo qual atravessamos?

Lemuche – Eu nasci em 25 de se‑
tembro de 1942, no auge da II Grande 
Guerra. Era um período crítico, de‑
sesperador. Estou confiante de que a 
Terra entrará num ciclo de paz, sob o 
comando do Cristo.  Da mesma forma 
vejo o Espiritismo expandindo‑se por 
toda a face da Terra, à medida que o 
homem for descobrindo sua natureza 
espiritual. Vejo no futuro o triunfo da fé 
raciocinada, substituindo a intolerância 
e o fanatismo religioso.  Confiemos 
todos no Cristo de Deus. 
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Perto de atingir a meta de mil inscri‑
ções (até o fechamento desta edição já 
passavam de 800), este 16º Congresso 
Estadual de Espiritismo — que se rea‑
lizará em Santos, de 18 a 21 de abril 
— agrega, pela primeira vez na sua 
história, a participação de seis federa‑
tivas estaduais, Conselho Federativo 
Nacional (CFN‑FEB) e expositores do 
Norte, Nordeste, Centro e Sul do País, 
o que dá características peculiares ao 
encontro e mistura outros sotaques além 
do paulista.

Sotaques que virão não só da tribu‑
na da Arena e das oficinas que serão 
desenvolvidas no campus da Universi‑
dade Paulista (Unip), mas também dos 
próprios congressistas.  Além da Grande 
São Paulo e Baixada Santista, que so‑
mam 50% dos inscritos, a outra metade 
é composta de gente do interior paulista 
(35%) e outros estados, sem contar os 
60 jovens que estarão envolvidos na 
organização e apoio.

Um congresso mais que paulista

AGENDA USE

Nem por isso o Congresso será me‑
nos estadual. Das 25 oficinas previstas, 
18 serão conduzidas por diretores de 
Departamento da USE ou representan‑
tes dos seus órgãos de unificação, locais 
e regionais, além de duas entidades 
especializadas vinculadas à federativa 
estadual — o Instituto Espírita de Edu‑
cação (IEE) e o Centro de Cultura, Do‑
cumentação e Pesquisa do Espiritismo 
(CCDPE‑ECM). 

E por falar em pesquisa, a Comissão 
Organizadora, inspirando‑se no vasto 
patrimônio histórico e cultural do Li‑

toral Sul paulista, aproveita o ensejo 
para resgatar a memória de alguns 
vultos do Espiritismo do País e prin‑
cipalmente daqueles ligados à história 
do movimento espírita na Baixada e 
Vale do Ribeira.

Durante o Congresso, Reunião 
Extraordinária do CDE 

Na segunda‑feira, dia 20 de abril, 
com início às 18h30 em 1ª convocação 
e às 19 horas, em 2ª e última convoca‑
ção, realizaremos a reunião extraordi‑
nária do CDE da USE para avaliação 
do 16º Congresso e inscrição das 
USEs candidatas a realizarem o 17º 
Congresso Estadual de Espiritismo, 
em 2018. As instituições candidatas 
devem trazer ao conhecimento da 
plenária, para inscrição, as condições 
que a cidade oferece para a realização 
do Congresso, como: local, acomoda‑
ções, condições de hotelaria para re‑
ceber por volta de 1.000 congressistas 
no mínimo, meios de transporte para 
o acesso de congressistas e conferen‑
cistas de outros estados que virão de 
avião, etc.

Participação de seis federativas estaduais, além do Conselho Federativo Nacional, da FEB, dá 
características regionais ao encontro de Santos.

Reunião da Comissão Organizadora do 16º Congresso Estadual, na sede da Associação Espírita 
Jesus e a Caridade, em Santos. 



Março/Abril de 2015 Dirigente Espírita

6

AGENDA USE II

Os companheiros interessados em 
concorrer às eleições da nova diretoria 
executiva da USE têm até 15 de maio 
para montar chapa. O pleito será durante 
a Assembleia Geral Ordinária de junho 
próximo, após constituição do novo 
Conselho Deliberativo Estadual. 

De acordo com Mauro Antônio dos 
Santos, diretor‑tesoureiro da atual Dire‑
toria Executiva e membro da Comissão 
Eleitoral, ainda é muito cedo para falar 
em chapas, porque é preciso aguardar 
as eleições nos órgãos de unificação 
locais (Distritais, Municipais e Intermu‑
nicipais), que devem ocorrer ao longo 
de abril. 

“Essas comissões executivas (dos 
órgãos), eleitas e empossadas, é que 
vão indicar, entre os membros dos res‑
pectivos conselhos deliberativos locais, 
os representantes, sendo um efetivo e 
dois suplentes, para o novo CDE. Esse 
colegiado é quem vai eleger a nova Di‑
retoria da USE para o próximo triênio’, 
completa Mauro.

Entenda o processo eleitoral, 
passo a passo

O formulário rosa é um instrumento 
de atualização de cadastro do centro 
espírita unido. Deve ser encaminha‑
do à Secretaria da USE logo após 
empossada a nova diretoria. O que se 
dá normalmente em fevereiro do ano 

eleitoral1. Nele devem constar ainda o 
nome do representante da instituição 
na Assembleia Geral Ordinária que, em 
junho, dará posse aos membros do novo 
Conselho Deliberativo Estadual (CDE) 
e do novo Conselho de Administração 
(CA) e aprovará as contas da DE em 
final de gestão. Deverá informar ainda 
os nomes dos seus representantes no 
conselho deliberativo do órgão de 
unificação ao qual está vinculado, 
sendo dois titulares e dois suplentes.

Em março, na reunião do Conselho 
Deliberativo do órgão local, as institui‑
ções deverão apresentar correspondência 
contendo os nomes desses representantes, 
atendendo ao pedido do órgão local, con‑
forme item 1, para compor o seu novo 
CD. (§ 1º, art. 17, do Estatuto).

Em abril, é feita a eleição da Co‑
missão Executiva (CE) do órgão local.   
Ato contínuo, o órgão local preencherá 
o Formulário Azul2, com os novos 
membros eleitos para a CE, nos termos 
do § 2º, do art. 17, para gestão de três 
anos (abril/2015 a abril/2018). Nesse 
formulário deverá constar também o 
nome de um representante efetivo 
(preferencialmente o presidente da 
CE) e dois suplentes para comporem o 
Conselho Deliberativo Estadual (CDE) 
da USE. Concomitantemente, a nova 
Comissão Executiva deverá informar 
em carta dirigida ao órgão regional os 
nomes dos dois representantes efetivos 
e dois suplentes que vão integrar o CD 
da Regional3.

Em maio, o processo eleitoral ocorre 
no âmbito das USEs Regionais. A esco‑
lha da sua Comissão Executiva é feita 
dentre os membros do seu CD (veja 
item acima) para o mandato de três anos 
(maio/2015 a maio/2018). Ato contínuo 
preenche‑se o Formulário Verde, de 

atualização dos órgãos regionais. Desse 
formulário constam os nomes da nova 
Comissão Executiva e os nomes de um 
representante efetivo e um suplente, 
indicados pelo CD da Regional, para 
compor o Conselho de Administração 
(CA) da USE4.

Finalmente, em junho, os conselhos 
locais indicarão membros – um titu-
lar e dois suplentes – para compor 
o Conselho Deliberativo Estadual, o 
CDE, que terá a missão de eleger a 
nova Diretoria Executiva da USE do 
Estado de São Paulo. Os seus membros, 
igualmente, estarão aptos a votar e ser 
votados para cargos eletivos.

Eleições na USE começam no centro espírita
Prazo para Inscrição de chapas visando às eleições da nova 

Diretoria Executiva da USE vai até 15 de maio. Mas o processo se inicia nas bases do 
movimento – nas casas unidas e órgãos locais.

1 Se o órgão está realizando eleições 
fora de época prevista no Estatuto 
da USE (que vale para todos os ór‑
gãos), a assessoria jurídica da USE 
poderá ajudar a ajustar a data do 
pleito, adequando‑se aos termos 
do Estatuto.

2 O Formulário Azul atualizado 
original deve ser enviado à Secre‑
taria da USE Estadual; uma cópia 
à Regional, junto com a carta re‑
ferida, e uma cópia deverá ficar 
arquivada no órgão local, para 
consultas e futuras alterações.

3 Para os órgãos locais inscritos no 
CNPJ é preciso registrar a ata da 
eleição e da AGO especificando 
dia, mês e ano em que inicia e ter‑
mina a gestão ( .../abril/2015 a .../
abril/2018); caso contrário, o car‑
tório não aceitará o pedido de re‑
gistro.

4 Nos termos do art. 30, do estatuto 
da USE, é vedada a representação 
concomitante para o CDE e CA.

Observações
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L I T E R Á R I O
RESGATE HISTÓRICO

Uma terra de pioneiros e benfeitores

Um dos ganhos importantes deste 
congresso estadual, que vem na esteira 
dos seus preparativos, é o resgate histórico 
do próprio movimento espírita na cidade 
e todo o Litoral Sul paulista. Basta dizer 
que o mais antigo centro do Brasil ainda 
em funcionamento nasceu aí, no Sítio Pri‑
meira Ilha, bairro Tiatan, atualmente mu‑
nicípio de Eldorado, no Vale do Ribeira.

Fundado pelo fazendeiro José Lore‑
na de Souza, em 24 de junho de 1880, 
o Centro Espírita João Evangelista 
continua acolhendo e consolando as 
almas que batem à sua porta, uma pro‑
va de perseverança e devotamento dos 
espíritas dessa região, como Francisca 
Gonçalves da Veiga (já desencarnada), 
que dirigiu o centro por décadas.

Segundo narra Washington Nogueira, 
no livro História Viva do Espiritismo, 
naquele ano José Lorena viajara até 
Curitiba, no Paraná, para descobrir mais 
sobre a nova doutrina que revolucionava 

S u p l e m e n t O

as bases da Ciência, da Religião e da 
Filosofia. “Provavelmente teria usado 
canoa, descendo o rio Iguape até o 
litoral, prosseguindo dali, em navio de 
cabotagem, até o Porto de Paranaguá. 
Dali teria seguido até Curitiba em tropas 
de mula, pois a subida da serra dificil‑

mente era feita por cavalos”, relata o 
pesquisador baiano. 

Ao retornar à Fazenda, em Primeira 
Ilha, José Lorena fundou o centro espí‑
rita com o nome de João Evangelista, 
apesar de a data fazer alusão ao Dia de 
São João (o Batista). “Mas o fundador 
estava mesmo homenageando o apósto‑
lo, que teria desencarnado num dia 24 
de junho no século primeiro de nossa 
Era”, observa Julia Nezu, presidente da 
USE e também membro do Centro de 
Cultura, Documentação e Pesquisa do 
Espiritismo (CCDPE).  Segundo Júlia, 
o registro consta também da obra Insti-
tuições Centenárias (Editora EME), à 
venda na Livraria da USE, em sua sede, 
na Capital. 

Associação Beneficente 
Anjo da Guarda

Também centenária é a Associa‑
ção Espírita Beneficente Anjo da 
Guarda, de Santos, fundada em 1º de 

Visita ao Centro Espírita João Evangelista, na zona rural de Eldorado, 
Vale do Ribeira. O mais antigo e em funcionamento.
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Suplemento Literário (continuação)

novembro de 1883 por Benedito José 
de Souza Junior. “A entidade ainda 
é lembrada com carinho e gratidão 
pelos santistas, especialmente pelos 
serviços prestados durante a gripe 
espanhola, uma epidemia que asso‑
lou todo o País no início do século 
passado”, afirma José da Conceição 
de Abreu, o Zezinho, secretário da 
USE Intermunicipal de Santos e 
vice‑presidente da Regional Baixada 
Santista e Vale do Ribeira.

A fundação do “Anjo da Guarda” 
deu‑se na casa da negra alforriada 
Maria Patrícia, que era parteira respei‑
tada na cidade. Com Patrícia, Olimpio 
Malheiros e outros companheiros, Be‑
nedito fundou também a Associação de 
Auxílio aos Necessitados e a Farmácia 
28 de Agosto, de inestimáveis serviços 
à comunidade. Benedito de Souza 
trazia consigo uma saudade imensa 
da mãe, que falecera quando ele tinha 
apenas 12 anos”, conta Edith Pires 
Gonçalves Dias, que resgatou em livro 
a história do Anjo da Guarda.

Em 1884, trazido ao Espiritismo 
por um amigo, começou a desenvolver 
a mediunidade, que lhe daria um dos 
momentos mais felizes da existência – a 

visão da própria mãe, a quem identifi‑
caria depois como o espírito amigo e 
protetor. A mediunidade de cura tam‑
bém se pronunciara e Benedito passou a 
receitar remédios homeopáticos, assisti‑
do por seus guias espirituais. “Vestindo 
avental branco e portando uma maleta, 
ele subia os morros, a pé, atendendo 
pobres e ricos”, conta a autora, aos 96 
anos de idade. 

A história da Associação, que teve 
as atividades interrompidas nos últi‑
mos anos, estaria perdida não fosse um 
fato curioso. Ao refazer a pintura do 
prédio, o pintor retirou do forro de um 
dos cômodos um pacote embrulhado 
em jornais. “Eram documentos, atas e 
anotações diversas sobre a instituição”, 
conta Edith.

A desencarnação de Benedito, em 
1934, foi motivo de comoção em toda 
a cidade, lembra Edith, especialmente 
pelos santistas mais humildes, que 
tanto haviam recebido do seu coração 
generoso. A Misericórdia Divina, po‑
rém, não os deixaria órfãos, porque, 
três anos depois, era fundado o Cen‑
tro Espírita Ismênia de Jesus, outra 
importante obra social, fundada por 
Maria Máximo. Se na cidade Benedito 

é lembrado como o Pai dos Pobres, 
Maria receberia o título de Mentora 
da Caridade (veja Box).

Anália Franco, Leão Pitta...

Outros importantes vultos do Espiri‑
tismo deixaram suas marcas na região, 
como a grande educadora Anália Franco, 
que fundou o Asilo‑Creche de São Vicen‑
te, funcionando ainda hoje na Rua XV de 
Novembro, 59. Em Santos, a força reali‑
zadora dessa grande espírita também está 
presente no Educandário Anália Franco, 
fundado em 1922, e no Colégio Cesáreo 
Bastos, que leva o nome do seu sobrinho.

Em Itanhaém, onde Anchieta escreve‑
ria na areia o poema à Virgem Maria, vi‑
vem hoje devotados trabalhadores, como 
Maria Eugênia Pitta Veloso, filha do 
bravo propagandista do Espiritismo João 
Leão Pitta, que fez história em Piracicaba, 
Ourinhos e norte do Paraná. “Lembro de 
meu avô, com sua longa barba, contando 
histórias sobre as correspondências que 
mantinha com Cairbar Schutel e outras 
lideranças do Espiritismo à época”, conta 
Allan Kardec Pitta Veloso, nosso compa‑
nheiro na USE Regional Baixada Santista 
e Vale do Ribeira.

Edith Pires G. Dias: resgate histórico.

Leão Pitta, ao centro, de longas barbas. A foto clássica, em família.
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C. E. ISMÊNIA DE JESUS

A trajetória da atriz portuguesa 
Maria da Piedade, que se tornou a 
“Mentora da Caridade” em Santos, é 
também uma epopeia de amor e servi‑
ço ao semelhante. Ao lado do esposo, 
o também ator e dramaturgo Miguel 
Máximo, o Duo Max fazia uma turnê 
pelo País nos idos de 1920, quando 
Maria ouviu o chamado superior ao 
qual não poderia fugir. A mediuni‑
dade, multivariada, aflorava com 
força irresistível. As visões, o fluido 
curativo que lhe corria nas mãos e os 
transes mais profundos, quando se 
fazia canal para manifestações dos 
Espíritos, eram uma convocação ao 
trabalho na Seara do Bem. 

E nas mensagens de encorajamento 
que lhe chegavam do mundo espiritual, 
identificou tratar‑se do próprio pai, o 
médico Aurélio Augusto de Azevedo. 
Segundo ela, “Pai Aurélio” era o seu 
mentor e conselheiro, de quem ouvia, 
nos momentos mais difíceis, a palavra 
de conforto e confiança em Deus. “O 
banco da Misericórdia Divina não a dei‑
xará sem recursos para a obra que deve 
levantar. Confie, e os recursos virão.”

Sem hesitar, Maria trocou o palco 
e as luzes de ribalta pela oficina de 
serviço ao semelhante, fundando, 

em 1937, o Centro Espírita Ismênia 
de Jesus, em Santos, que começava 
já, naquele ano, a recolher crianças 
abandonadas e servir refeições aos 
necessitados, além de oferecer con‑
forto moral e espiritual. 

“Importante destacar as muitas 
faculdades, mas não descuidou de 
incentivar o estudo da Codificação e 
também o movimento de Mocidade”, 
conta Ismael L. Leite, atual presidente 
do C. E. Ismênia de Jesus, apontando 
num quadro a visita histórica de Leo‑
poldo Machado.  

Em poucos anos, a prodigalidade 
do Ismênia de Jesus rendia‑lhe o 
nome de Casa dos Pobres, já conheci‑
da em toda a cidade. A ampla cozinha 
com refeitório, inaugurada em 1941, 
passa a distribuir alimentos a mais 
de 150 pessoas, diariamente, e assim 
continua até os dias atuais.

No dia 7 de setembro de 1944, 
um novo prédio de três andares, com 
1.200 metros quadrados, era inaugu‑
rado no terreno da Avenida Conse‑
lheiro Nébias, 425. Ali funcionariam, 
a partir de então, o abrigo para mães 
solteiras carentes e, três anos depois, 
a Escola Espiritualista Ordem e 
Progresso, que mantém atualmente 
mais de 500 alunos matriculados no 
Ensino Fundamental.

Visitas a Chico Xavier 
O peso dos anos e as atividades 

ininterruptas de Maria deixavam‑lhe 

marcas no corpo já cansado e sinais de 
uma deficiência cardiovascular. Porém, 
contrariando o conselho de familiares, 
médicos e amigos, continuava a servir, 
sem tréguas. Em duas ocasiões foi a 
Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 
visita a Chico Xavier, e pelas mãos do 
médium  recebeu o Hino da Casa dos 
Pobres, do poeta João de Deus, e uma 
mensagem do benfeitor Emmanuel.  
Na segunda visita, em 1943, nova 
mensagem de Emmanuel e um poema 
agora de Casimiro Cunha. 

Em 1945, com a saúde frágil, 
Maria cede aos apelos da família e 
vai  repousar na Granja Fé, Espe‑
rança e Caridade, em Ribeirão Pires, 
uma subsede do Ismênia de Jesus. E 
também ali, entrega‑se ao serviço da 
mediunidade, fazendo passes, recei‑
tando remédios e transmitindo comu‑
nicações dos Espíritos, sofredores ou 
já esclarecidos. 

Alguns amigos, como Camilo 
Lourenço, afirmam que Maria Máxi‑
mo comparecia, em desdobramento, 
às reuniões mediúnicas do Ismênia, 
em Santos. “Suas faculdades eram 
as mais diversas, incluindo as de 
efeitos físicos”, acrescenta Ismael 
Leite, o atual presidente. E assim 
Maria continuou trabalhando, até a 
desencarnação em agosto de 1949. 
As cortinas se fechavam. Maria en‑
cerrava, com brilho, a mais bela peça 
que poderia encenar nos palcos da 
existência terrena.

O maior espetáculo de Maria Máximo

Maria Máximo (1884–1949)
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ENTREVISTA – ALTIVO FERREIRA
Sempre Altivo

Um dos homenageados no 16º Con-
gresso Estadual de Espiritismo, Altivo 
Ferreira classifica o evento como o co-
roamento de décadas de lutas e esforços 
dos espíritas de Santos, anos a fio, na 
divulgação da Doutrina Espírita, fiéis 
a Jesus e a Kardec.

Aos 89 anos e gozando boa saúde, 
apesar do glaucoma que lhe comprome-
teu 100% da visão, Altivo continua mi-
nistrando palestras no Centro Espírita 
Ismênia de Jesus e também atualizado 
com as notícias do movimento espírita 
nacional, desde os tempos de rapaz, 
em Barretos (SP), participando das 
Concentrações de Mocidade Espírita do 
Brasil Central e Estado de São Paulo. 

Em Santos, onde se radicou em 1952, 
Altivo fundou, com outros companhei-
ros, o jornal Mensageiros da União, 
hoje Espiritismo e Unificação.  Traba-
lhando em Brasília, como auditor da 
Receita Federal, atuou no movimento 

espírita do Distrito Federal e também 
na Federação Espírita Brasileira 
(FEB). Na Casa de Ismael, ocupou uma 
das vice-presidências e dirigiu por 30 
anos a revista Reformador.

Dirigente – Como recebe a notícia 
de que Santos vai sediar o 16º Con-
gresso Estadual de Espiritismo?

Altivo Ferreira – Magnífico! Este 
congresso é o coroamento dos esforços, 
anos a fio, dos espíritas de Santos, no 
trabalho de divulgação da Doutrina Es‑
pírita, fiéis a Kardec e a Jesus. Acredito 
que o movimento santista alcançou a 
maturidade necessária para realizar um 
evento desta envergadura, fazendo jus‑
tiça a esses benfeitores, como Benedito 
José de Souza Junior e Maria Máximo, 
que tão bem dignificaram o nome do 
Espiritismo nesta cidade.

DE – Os espíritas de Santos pro-
tagonizaram, em 1957, um dos pri-

meiros atos públicos no movimento 
de unificação... 

Altivo – Recordo que nas comemo‑
rações do Centenário de O Livro dos 
Espíritos, tivemos memorável palestra 
no prédio da Alfândega, Praça da Repú‑
blica, com casa lotada. De lá seguimos 
para a Praça Mauá, para inaugurar a 
Banca do Livro Allan Kardec. 

DE – Sabemos que é natural de 
Colina, norte do Estado.  O que o 
trouxe a Santos? 

Altivo – Questões profissionais. 
Como técnico do IBGE, percorria toda 
a Baixada e Vale do Ribeira. Fui se‑
cretário de Finanças em Santos, até ser 
convidado por Francisco Dorneles para 
trabalhar com ele na Receita Federal. 
Estive em Brasília, de 1974 a 1988, 
quando também estreitei laços com o 
movimento espírita no Distrito Federal, 
incluindo a FEB. Fiz palestras em todas 
as capitais do País e também no interior 
de alguns estados. Representei a FEB 
em vários congressos da USE, como o 
de Campinas, em 2003, e também no 
Congresso Espírita Mundial, de 2007, 
em Cartagena, na Colômbia.  

DE – Vemos que fez questão de 
inscrever-se no Congresso, mesmo 
sabendo que seria um dos convidados 
de honra. Por quê?  

Alt ivo – É preciso apoiar  o 
movimento espírita e as ações que 
promovem a divulgação do Espiritismo, 
como é o Congresso Estadual. Eu não 
poderei participar das atividades, o 
que gostaria muito, mas irei com muita 
satisfação à solenidade de abertura, 
quando poderemos levar nosso abraço 
aos companheiros de USE e também ao 
amigo Cesar Perri, que fará a conferên‑
cia da noite.  E desde já quero desejar a 
todos um excelente Congresso, com as 
bênçãos de Jesus e Bezerra, o apóstolo 
da Unificação.
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Uma vida missionária

AGENDA BRASIL

Lançado em São Paulo, o livro A 
Trajetória de um dos Maiores Médiuns 
de Todos os Tempos, sobre o médium 
Divaldo Pereira Franco, é mais um mar‑
co na divulgação do Espiritismo. Numa 
bem‑sucedida estratégia mercadológica 
da Bella Editora, o livro da jornalista 
Ana Landi teve ainda, de quebra, repor‑
tagem no Fantástico, contribuindo para 
o alto Ibope da Rede Globo na noite de 
domingo (22 de fevereiro). 

Bom para o Espiritismo, bom para 
a Mansão do Caminho, o grande com‑
plexo de promoção social que Divaldo 
e o primo Nilson Pereira levantaram 
em Pau da Lima, bairro pobre na 
periferia de Salvador, em 1952. Os 
direitos autorais do livro, que já al‑
cançou a marca de 40 mil exemplares 
só na pré‑venda, serão revertidos em 
favor da instituição, que atende 6 mil 
pessoas por dia, em atividades como 
escola integral de educação infantil e 

fundamental, cursos complementares 
e profissionalizantes, com ambulatório 
médico e maternidade.

A narrativa de Ana Landi pouco acres‑
centa às biografias já feitas por alguns 
autores espíritas, como O Semeador de 
Estrelas, de Suely Caldas Schubert, ou 
O Fenômeno Divaldo Franco, do dr. 
Miguel de Jesus Sardano, que tem sido 
um fiel escudeiro do médium nas suas 
vindas a São Paulo. “Mas é o primeiro 
perfil jornalístico, o que supõe isenção 
e impessoalidade de uma profissional 
que já atuou em grandes veículos de 
comunicação de massa”, assinala Ismael 
Gobbo, divulgador espírita. “A obra com 
robusto conteúdo é ricamente ilustrada e 
tem belíssima apresentação”, acrescen‑
ta Ismael.

Por trás do mito

“A ideia que a gente tem é que o Di‑
valdo é aquele das multidões, o orador, 

o seguro. Isso é tudo verdade, mas o 
que a gente tem que perceber é que ele 
está cumprindo a missão que abraçou: 
levar a doutrina espírita para os luga‑
res aonde ela nunca chegou e para as 
grandes plateias”, afirmou Ana Landi, 
em reportagem publicada pelo diário 
baiano A Tarde.

Ana Landi diz que o livro é resultado 
de entrevistas com o médium ao longo 
dos dois últimos anos, o que lhe per‑
mitiu identificar traços do biografado, 
que muitas vezes escapam à maioria 
dos olhos. 

“O homem por trás do mito teve que 
pagar um preço altíssimo. Divaldo é 
muito sozinho, tem agenda cheia, horá‑
rios rígidos. Não cobra por palestras e 
vive da pensão de funcionário público, 
com a qual paga as viagens. É muito 
criterioso com o dinheiro da venda dos 
livros psicografados e doações, que é 
todo repassado diretamente à Mansão 
do Caminho, contou Ana Landi.

A reportagem destaca a obra social 
da Mansão do Caminho e também o 
movimento Você e a Paz, idealizado 
por Divaldo Franco em 1998 e que 
vem disseminando a cultura da não‑
‑violência pelo Brasil e o mundo.  
“Tenho um amor a Cristo, um amor ao 
mundo espiritual. Tenho tanta certeza 
da imortalidade que respeito todas 
as religiões e não religiões. Prefiro o 
materialista de caráter ao melhor cris‑
tão sem dignidade, porque quando o 
indivíduo tem bons princípios, ele  não 
precisa de religião. A religião é uma 
metodologia da arte de bem proceder 
e todas são boas, porque ensinam a 
mesma coisa”, falou Divaldo. 

Obra biográfica da jornalista Ana Landi sobre Divaldo P. Franco tem direitos autorais revertidos para a 
Mansão do Caminho, mantida pelo médium em Salvador, BA.

Divaldo Pereira Franco e a jornalista Ana Landi
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Lançamentos da Editora EME 2014

Tudo leva ao amor
Luiz GonzaGa Pinheiro

Mensagens e poemas
14x21 cm • 144 páginas • R$ 25,00

De maneira poética e profunda Luiz Gonzaga Pinheiro 
nos embala com textos de grande emoção com um 
fundo de ensinamento moral e cristão para todo aquele 
que tem olhos de ver, sentindo a beleza da vida, como 
obra do Criador. Tipo de leitura que se faz diariamente, 
como lenitivo e inspiração.

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

A estação
Luiz CezaR CaRneiRo RoDRiGueS

Romance espírita
16x22,5 cm • 224 páginas • R$ 28,00

uma história tão empolgante e envolvente que não 
conseguimos parar de ler. enquanto Cássio espera por 
Cristina, ele conhece novas pessoas e reencontra velhos 
conhecidos; realiza missões que lhe são confiadas, 
visitando lugares estranhos e ajudando em situações 
extremas. nós nos reconheceremos em várias dessas 
situações, e, como Cássio, teremos a nossa oportunidade 
de despertar.

Seguro na Casa Espírita. você já pensou nisso?

Apesar de terem conseguido a sede 
própria com o esforço e a dedicação 
de muitas pessoas durante vários 
anos, muitos Centros ainda não fa‑
zem seguro e colocam em risco todo 
patrimônio e obras sociais alcança‑
dos à custa de sacrifícios em favor 
da comunidade.

Fazer seguro faz parte da gestão de 
qualquer organização, principalmen‑
te daquelas que visam a promoção 
humana. A responsabilidade de ad‑

ministrar um Centro Espírita é muito 
grande para desprezar a oportunidade 
de sua proteção.

Os riscos de incêndio, raio, explo‑
são, queda de aeronave, impacto de 
veículos, desmoronamento, roubo são 
reais e ocorrem diariamente em casas, 
empresas e indústrias.

Para os Centros pequenos e médios, 
o preço do seguro costuma variar en‑
tre R$ 400 a R$ 900. Isso incluindo 
coberturas como de Danos Elétricos, 
Quebra de Vidros / Equipamentos e 
Vendaval / Impacto de veículos.

Outra cobertura importante é de 
Responsabilidade Civil que não pode 
ser esquecida, pois consiste na obri‑
gação legal de reparar eventual dano 
ou prejuízo causado a outra pessoa. 
O Centro Espírita trabalha com vo‑
luntários e está sempre sujeito a erros 
e acidentes que podem gerar uma 
ação indenizatória.

Caso a instituição tenha funcio‑
nários registrados, será necessário 
incluir o seguro de vida e o auxílio‑
‑funeral para atender as exigências da 
convenção trabalhista da categoria.

Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode 
faltar o necessário. – O Livro dos Espíritos (Q. 930)

Alegar falta de recursos não é 
razoá vel, uma vez que os valores 
anuais não são elevados, e, da mesma 
maneira que se obtêm recursos para 
outras finalidades, vale a pena um 
pequeno esforço a mais para proteger 
tudo o que se conseguiu.

Diversos serviços podem estar 
incluídos e sua utilização acaba com‑
pensando o valor pago do seguro, 
como chaveiro, reparos elétricos e 
hidráulicos, desentupimento, reparos 
em bebedouro e em eletrodomésticos. 
A utilização gratuita de dois ou três 
desses serviços no ano pode represen‑
tar uma economia de mais da metade 
do valor do seguro!

Entre em contato com uma corre‑
tora de seguros e peça uma cotação 
sem compromisso. Leve o assunto 
para análise no seu Centro Espírita. 
Afinal, por maior que seja a proteção 
espiritual, há providências que cabem 
mesmo aos encarnados, não é mesmo? 

(*) Ivan Franzolim é escritor e 
palestrante espírita. Na vida profissional, é 

consultor de seguros. 
(ivan.franzolim@eduanseguros.com.br)

Ivan Renê Franzolim

AGENDA ESPÍRITA
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Rio Preto receberá o 7º Encontro Paulista de Monitores
ESDE

O Departamento do Estudo Siste‑
matizado de Doutrina Espírita (ESDE) 
promoverá em São José do Rio Preto, nos 
dias 25 e 26 de julho de 2015, o 7º En‑
contro Paulista de Monitores do ESDE. 

O Encontro possibilitará, àqueles que 
já utilizam a metodologia, vivenciar a 

troca de experiências e aperfeiçoamen‑
to. E para os companheiros, que ainda 
não tiveram contato com esse programa 
de estudos, o encontro vai ensejar rica 
oportunidade de conhecer a ferramenta, 
seus objetivos, metodologia e filosofia, 
participando de oficinas e debates.

Um convidado especial para conduzir 
o Encontro é o expositor Cosme Massi, 
de Curitiba, autor do livro A Ordem 
Didática de O Livro dos Espíritos e 
divulgador da Doutrina Espírita por 
meio de cursos, seminários e encontros. 

Massi foi ainda criador do Instituto 
de Pesquisa Espírita Allan Kardec, que 
mantém o site www.ipeak.com.br, onde se 
podem acessar preciosas ferramentas para 
a pesquisa e o estudo da obra de Kardec.

A abertura do Encontro, dia 25 de ju‑
lho, tem horário previsto para 13 horas. A 
primeira oficina será desenvolvida das 14 
às 16h30. À noite, com início às 19h30, 
os participantes vão assistir a palestra de 
Cosme Massi. No domingo, 26, o expo‑
sitor conduz também a primeira oficina 
do dia, das 9 às 11h30, quando abrirá o 
diálogo com os participantes. O encerra‑
mento está previsto para as 12h30.

Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (11) 2950‑6554 ou pelo 
e‑mail epmesde@usesp.org.br.

Anuncio-Dirigente.indd   1 10/03/2015   23:36:28

Rafael Bernardo e Sílvia Correa, na sede da USE: preparando o 7º Encontro de Monitores do 
ESDE, em julho, na cidade de S. José do Rio Preto.
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MOCIDADE
Confraternizações mobilizam todo o Estado

A mocidade espírita protagoniza, neste 
mês de abril, mais um grande momento 
de mobilização, em quatro regiões do 
Estado. As Confraternizações das Moci‑
dades Espíritas do Estado de São Paulo 
(Comenoesp, Comecelesp, Comenesp e 
Comelesp) vêm com a força e o entusias‑
mo de mil jovens.

Norte e Noroeste paulista

A 52ª Comenoesp, de 2 a 5 de abril, 
em Assis, evoca o sesquicentenário 
da obra O Céu e o Inferno, de Allan 
Kardec, com o tema “Quantas mortes 
necessitamos ainda?”, um estudo sobre 
o nascer e o morrer. A Comenoesp 
estima a participação de 200 jovens 
que atuam nos Departamentos de 
Mocidade das USEs de Araçatuba, 
Assis, Bauru, Ilha Solteira, Jaú, Nova 
Alta Paulista, Marília e Presiden‑
te Prudente.

Já a 43ª Comenesp, de 3 a 5 de 
abril em S. J. Rio Preto, espera reunir 
outros 200 jovens representantes dos 
DM nas Regionais de Franca, Jales, 
Ribeirão Preto e da própria cidade de 
Rio Preto.  O encontro aborda um dos 
grandes flagelos da atualidade com 
o tema “Depressão e Ansiedade. Fui 
eu que causei? ‑ A responsabilidade 
de cada um com seus processos de 
criações mentais”. 

Leste e Centro-Leste

A Comelesp, de 3 a 5, que será em 
Lorena, no Vale do Paraíba, chega à sua 
37ª edição com o tema “Vícios e virtudes 
– nem tudo lhe cai bem!” A Comelesp 
abrange as USEs Baixada Santista e Vale 
do Ribeira, Cachoeira Paulista, Grande 

ABC, São Paulo e Taubaté. A previsão 
dos organizadores é de que 300 jovens 
estejam em Lorena.

Já a Comecelesp, que congrega as 
Mocidades do Centro‑Leste paulista, 
volta a Campinas 40 anos depois da sua 
primeira edição, que aconteceu exata‑
mente ali na cidade das andorinhas. A 
sua 47ª edição, de 2 a 5 de abril, reunirá 
participantes do movimento jovem nas 
Regionais de Campinas, Jundiaí, Mogi 
Mirim, Piracicaba, Rio Claro, Sorocaba 
e São João da Boa Vista.

São 250 vagas, que deveriam ter sido 
preenchidas até 22 de março, data‑limite 
para inscrição. O tema é o mesmo da 
Comelesp – “Vícios e Virtudes. Nem 
tudo lhe cai bem!”

(Informações: dm2@usesp.org.br).

As chamadas “Comenôs” vão mobilizar cerca de mil jovens espíritas, de norte a sul, leste a 
oeste do território paulista.
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Uma viagem pela história
COMUNICAÇÃO

Os 90 anos da Revista Internacional 
de Espiritismo – comemorados no últi‑
mo dia 15 de fevereiro – nos remetem 
a uma linda história feita por pioneiros 
e idealistas. História que pretendemos 
contar na oficina A Divulgação Doutri‑
nária na Era Digital, que levaremos ao 
16º Congresso Estadual de Espiritismo 
– na tarde de 20 de abril, Sala Edgard 
Armond, na Unip‑Santos.

Para fins didáticos, dividimos a his‑
tória da Comunicação Social Espírita 
em quatro fases. A primeira, que deno‑
minamos “Romântica”, tem início com 
o lançamento da Revista Espírita, por 
Allan Kardec, em janeiro de 1858, em 
Paris, e termina com a publicação da 
RIE, em 1925. É a fase do idealismo, 
numa era em que não se conhecia a ener‑
gia elétrica e em que as prensas eram 
manuais, como a usada por Cairbar para 
imprimir O Clarim, fundado em 1905.

A fase seguinte, ou moderna, vai de 
1925 até as duas participações de Chico 
Xavier no programa Pinga‑Fogo, na TV 
Tupi, em julho e dezembro de 1971, o 
maior índice de audiência da televisão 
brasileira. Esse período também é mar‑
cado pelo devotamento e idealismo de 
figuras como Anália Franco e Antônio 
Gonçalves da Silva (Batuíra).

De 1971 aos dias atuais, temos a Era 
Digital, porquanto a informática vai subs‑

tituir equipamentos analógicos e também 
alguns sistemas manuais. É o fim das má‑
quinas de datilografia. A diagramação dos 
jornais passa a ser feita em computadores. 
A fotocomposição substitui a linotipia. O 
uso de satélites inaugura uma nova era 
nas comunicações, com transmissões ao 
vivo a longas distâncias.

Finalmente, eis o período em que 
vivemos – a era pós‑digital – com os 
sistemas de pré‑impressão e impressão 
interligados, sem necessidade de fo‑
tolitos. É a era dos smartphones e das 
redes sociais, das TVs por assinatura 
e da comunicação on‑line. Daqui para 
frente, é impossível prever o que virá. 

INFÂNCIA

Departamento disponibiliza cursos e oficinas
A temporada de cursos e oficinas 

do Departamento de Infância da USE 
Estadual São Paulo está aberta, tendo 
na agenda as cidades de São Paulo, 
Embu das Artes, Itapevi, Piracicaba, 
Santos, Guarulhos e Limeira. Outras lo‑
calidades estão em fase de fechamento, 
sendo que a maioria dos pedidos são do 
curso de capacitação para Educadores 

Espíritas da Infância.
As Oficinas de “Literatura como 

ferramenta da Educação Espírita da 
Infância”, “Jogos Espíritas”, “Planeja‑
mento de Aulas”, “Dinâmicas de grupo 
como recurso para estudo da infância”, 
entre outras, também são muito soli‑
citadas, uma vez que possibilitam ao 
Educador Espírita elaborar reuniões 

mais atrativas e que prendam a atenção 
dos Educandos.

Para obter agenda do setor e levar os 
cursos e oficinas do Departamento de 
Infância para sua cidade, contate‑nos 
pelo e‑mail use@usesp.org.br. Todas as 
iniciativas são realizadas com o apoio 
do órgão local, possibilitando maior 
alcance das atividades.
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Na Boa Nova, você almoça com eles 
todos os domingos!

۞ Antonio Carlos Amorim ۞ Suzete Amorim ۞ Luiz Fernando Penteado ۞ Wladisney Lopes  
۞ Onivaldo Silva ۞ Adilson R. Gambera ۞ Adonay Fernandes ۞ Martha Rios Guimarães  
۞ Ivania Furlan ۞ Mauro Spínola ۞ Jeferson Betarello ۞ Marilda Volva ۞ José Carlos Volva  

۞ Irineu N. Barbosa ۞ Álvaro Ramos۞ Rosa Helena Branco ۞ Maria Aparecida Alvarez  
۞ Paulo Generoso ۞ Sidnei Batista ۞ Sonia Rocha Faria ۞ Sérgio Ramos Faria ۞ Ivani Oliveira 

۞ Ana Maria Souza ۞ Reinaldo Papeschi ۞ Eda Rocha. 

Equipe USE de Rádio: 

NAS ONDAS DO RÁDIO

Programa “Momento Espírita” 
Todos os domingos, das 12h30 às 13h30, pela Rede Boa Nova - 1450 AM e 1080 AM. Ou ainda na página da RBN 

(www.boanova.com.br).


