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Congresso em Santos
supera expectativas
Evento encerrado no dia 21 de abril,
na cidade de Santos, deixa um saldo extremamente positivo para o movimento
espírita paulista e brasileiro, cujas conclusões, enfeixadas na Carta de Santos,
conclamam os espíritas a trabalhar na
construção do homem novo.
“Agora, esse conjunto de princípios,

que põem nossas casas a serviço da
Causa e o Evangelho acima dos personalismos injustificáveis, será replicado
em todo o Estado, na forma de oficinas
e seminários”, afirmou Julia Nezu
Oliveira, presidente da USE. A cidade
sede do 17º Congresso, porém, ainda
não foi definida.

ASSEMBLEIA GERAL

DIA DO ESPÍRITA

SUPLEMENTO

Novo CDE elegerá Diretoria
para o triênio 2015-2018

Evento no Teatro da Feesp
atraiu mais de 500 pessoas

Congressistas lotam
salas de aula da Unip

No próximo 14 de junho, representantes das casas unidas deverão reunir-se em assembleia, na sede da USE,
para aprovação das contas da atual Diretoria. Na mesma data, o novo Conselho
Deliberativo Estadual, composto por
membros indicados pelas Comissões
Executivas dos órgãos de unificação,
deverão eleger os companheiros que
vão integrar a nova Diretoria Executiva da USE Estadual, para o triênio
2015-2018.

Solenidade da Câmara Municipal
contou com participação de artistas,
Coral e Dança de Cadeirantes do C.
E. Nosso Lar/Casas André Luiz, Orquestra Filarmônica do Senai-SP e da
Companhia de Dança da Instituição
Amélia Rodrigues. O Dia do Espírita
é uma iniciativa do médico, vereador
e espírita Rubens Calvo.

Suplemento faz um balanço das 25
oficinas realizadas na tarde de 20 de
abril nas salas de aula da Universidade Paulista (Unip), em Santos, que
recebeu cerca de 800 participantes
do Congresso.

LEIA TAMBÉM
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Adeus a
Arlete

Todos os dias, como se fora uma
revoada de pássaros, almas se levantam
da terra para o céu. E muitas vezes não
podemos sequer nos despedir delas.
Foi assim com Arlete Indalécio, nossa
companheira em várias reuniões preparatórias do Congresso Estadual, que
desencarnou em 16 de abril, dois dias
antes do evento.
Recordo bem da sua disposição e
entusiasmo para o trabalho, bem como o
espírito alegre e hospitaleiro, recebendo
a todos de forma calorosa e fraterna no
Lar Espírita Grupo da Prece, em São
Vicente, cidade que adotou como sua
própria terra natal.
“Não deixe de citar São Vicente”,
cochichou ao meu ouvido quando eu
anotava informações para um videoclipe sobre a colonização da costa brasileira nas primeiras décadas do século
XVI. “Se precisar, posso conseguir os
trajes típicos dos fidalgos e navegantes
portugueses, à época do descobrimento”, falava ela, referindo-se a Martim
Afonso de Souza, fundador da primeira
vila do Brasil.

Campanha

Arlete não viu o Congresso. Mas
certamente deve ter registrado, em
espírito, as preces e vibrações de amor
e gratidão que partiam da Terra em seu
favor, sobretudo no vídeo que encerrou
o Congresso, quando centenas de vozes
saudaram sua memória, entoando um
canto de despedida. São Vicente não poderia receber homenagem mais bonita!
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Convocações

Assembleia Geral Ordinária

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, com
sede na Rua Dr. Gabriel Piza, 433 - Santana,
São Paulo-SP, CEP 02036-011, inscrita no
CNPJ sob nº 43.305.762/0001-09, por sua
presidente Julia Nezu Oliveira, convoca nos
termos do artigo 38 e parágrafos, do Estatuto
Social, as instituições espíritas associadas,
as inicialmente patrocinadoras e as especializadas de âmbito estadual, para a Assembleia
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 14 de
junho de 2015, em 1ª convocação às 8 horas
com a presença de metade mais uma, ou em
2ª e última convocação, às 9 horas com qualquer número, na sua sede social acima, com
previsão de término às 13 horas, conforme a
pauta abaixo:
1. Instalação e prece de abertura pela Presidente
da USE.

2. Leitura da convocação pela Presidente da
USE e eleição da mesa diretora.
3. Apreciar o relatório e a prestação de contas em
fim de mandato da Diretoria Executiva e sobre
eles se manifestar.
4. Dar posse aos novos membros do Conselho
Deliberativo Estadual (CDE) para a gestão
de 2015 a 2018.
5. Dar posse aos novos membros do Conselho
de Administração (CA) para a gestão de 2015
a 2018.
6. Acompanhar a primeira reunião do Conselho
Deliberativo Estadual que elegerá e dará
posse aos membros da Diretoria Executiva
para o mandato de 2015 a 2018.
7. Analisar e deliberar sobre mudança estatutária
de Organização Religiosa para Associação considerando exigência do 1º Registro de Títulos
e Documentos da Capital.

As instituições espíritas associadas que compõem a AGO devem enviar o formulário de atualização (conhecido como formulário de atualização
de cor Rosa) preenchido e assinado pela instituição, à secretaria da USE do Estado, constando o
nome do representante nas Assembleias Gerais.
Os membros do CDE e CA serão empossados
pela AGO e para isso devem os órgãos da USE
enviarem o formulário do cadastro de atualização
(conhecido como formulário de cor Azul para os órgãos locais e Verde para as Regionais), com a nova
comissão executiva eleita em abril (órgãos locais)
e em maio (as regionais), para a secretaria da USE.
São Paulo, 5 de maio de 2015.

Julia Nezu Oliveira - Presidente

Conselho Deliberativo Estadual
A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na
Rua Dr. Gabriel Piza, 433 - Santana, São Paulo-SP, CEP 02036-011, inscrita no CNPJ sob nº
43.305.762/0001-09, por sua presidente Julia Nezu
Oliveira, convoca nos termos do artigos 23 e 24, do
Estatuto Social, os representantes dos órgãos Intermunicipais, Municipais, Distritais, das instituições
inicialmente patrocinadoras e especializadas de
âmbito estadual para a reunião ordinária do CDE,
a realizar-se na sede acima, no dia 14 de junho de
2015, às 8h30 em 1ª convocação com metade mais
um e em 2ª e última convocação com qualquer
número, às 9 horas, com a seguinte pauta:

Analisar e deliberar sobre mudança estatutária de Organização Religiosa para Associação
considerando exigência do 1º Registro de Títulos
e Documentos da Capital.
Manifestação da comissão eleitoral constituída no CDE em dezembro de 2014 para
informações sobre a eleição da nova Diretoria
Executiva da USE para o triênio 2015 a 2018.
Apresentação da chapa (s) e respectivo plano
de trabalho da gestão, votação e posse dos membros da Diretoria Executiva.
Definição de local para a realização do 17º
Congresso Estadual de Espiritismo em junho
de 2017, comemorativo dos 70 anos da USE.

PAUTA DE REUNIÃO
Instalação do Conselho Deliberativo Estadual
para a eleição dos membros da Diretoria Executiva da USE para o mandato de 2015 a 2018 e
outras deliberações.

São Paulo, 5 de maio de 2015.

OBSERVAÇÃO: Os órgãos Distritais,
Municipais e Intermunicipais devem enviar
o formulário de atualização devidamente
preenchido com a nova gestão da Comissão
executiva eleita no mês de abril de 2015 e
os respectivos membros, um efetivo e dois
suplentes, para compor o CDE, nos termos
Estatutários, para a secretaria da USE antes da
Assembleia Geral, para esses novos membros
do CDE sejam empossados pela AGO.

Julia Nezu Oliveira - Presidente

Conselho de Administração
A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, com
sede na Rua Dr. Gabriel Piza, 433 - Santana, São
Paulo-SP, CEP 02036-011, inscrita no CNPJ sob
nº 43.305.762/0001-09, por sua presidente Julia
Nezu Oliveira, convoca nos termos do artigos 32
e 33, do Estatuto Social, os representantes dos
órgãos Regionais para a reunião do Conselho de
Administração a realizar-se, na sede social acima,
no dia 14 de junho de 2015, com início às 8h30 em
1ª convocação, com metade mais um e em 2ª e última convocação, às 9 horas, com qualquer número.

Administração da USE (CA da USE) para a
gestão de 2015 a 2018.
Acompanhar a eleição da Diretoria Executiva
pelo CDE.
Analisar e deliberar sobre mudança estatutária de Organização Religiosa para Associação
considerando exigência do 1º Registro de Títulos
e Documentos da Capital.

OBSERVAÇÃO: Os órgãos Regionais
devem enviar o formulário de atualização da
nova comissão executiva eleita em maio de
2015, à secretaria da USE, contendo os nomes
do representante efetivo e suplente para compor
o CA, para serem empossados pela Assembleia
Geral Extraordinária.

São Paulo, 5 de maio de 2015.

PAUTA DE REUNIÃO
Posse dos novos membros do Conselho de

Julia Nezu Oliveira - Presidente
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PERFIL – OSMAR DE GÓES MACIEL E MARILANDI MACIEL
Fotos: Norberto C. Weinlich

Juntos, no lar e na Seara

Um dos casais mais conhecidos e
queridos da Regional São Paulo, Osmar
e Marilandi (Mari) se conheceram na
adolescência, nos anos 60, casando-se
em 1968. Dessa união vieram quatro
filhos: Edilene, Douglas — desencarnado aos 16 anos —, Joelson e Vanessa.
Hoje, a família está ampliada, com
a chegada dos netos Bianca, Livia,
Bruno, Diego, Guilherme e Gustavo.
A primeira ideia que nos vem à cabeça
é que Mari e Osmar seriam mais um
dos muitos casais que procuraram o
médium Chico Xavier, em Uberaba, na
esperança de receber uma mensagem do
filho desencarnado. Mas a história desse
“casal 20”, como os amigos costumam
classificar, é diferente.
Dirigente Espírita: Como conheceram a Doutrina Espírita?
Osmar – Conheci por insistência do
meu sogro, Sebastião Bernardino, que
com outros amigos fundou, em 1974,
o Centro Espírita Caminho da Luz, ao
qual levou também a Marilandi, e onde
permanecemos até hoje. Ao contrário do
que alguns pensam, o nosso encontro
com a Doutrina não foi motivado pela
dor, porquanto tivemos a desencarnação de um filho, com 16 anos; mas
4

sim pela busca
de conhecimento
e respostas para
as nossas indagações filosóficas.
Éramos como a
fonte procurando
o mar.
DE: Conte-nos como foram
os primeiros
passos no trabalho espírita.
Osmar – Iniciei aplicando
passes, passando
em seguida a estudar, ler e expor
o Evangelho nas reuniões públicas,
advindo daí as eleições e os mais diferentes cargos exercidos nas áreas
administrativa e doutrinária.
Marilandi – Comecei com a leitura
de trechos espíritas para os expositores
comentarem nas reuniões públicas,
apliquei passes, executei e executo
ainda várias tarefas para as quais sou
escalada e cuido da cantina duas vezes
na semana.
DE: Como o trabalho espírita impactou suas vidas?
Osmar – Em nosso caso, as atividades espíritas trouxeram um desenvolvimento sem precedentes, demarcando
nossas vidas como um divisor de águas
entre o antes e o depois. Pessoalmente, a
prova do que afirmo está no fato de que,
sendo egresso de uma profissão obscura
em termos literários, jamais sonharia
escrever um dia artigos pertinentes
para um informativo espírita – algo que
faço atualmente.
DE: Quais os companheiros que
mais marcaram essa caminhada?
Marilandi & Osmar – Foram vários
os companheiros, desde o José Isuíno
e, recentemente, o Sidnei Carvalho,
que nesses anos deixaram-nos marcas
e exemplos a serem seguidos, a julgar

pelo entusiasmo e determinação com
que se conduziram no âmbito espírita.
DE: Como conheceram o movimento de unificação?
Marilandi & Osmar – Chegamos à
19ª UDE, hoje USE Distrital da Penha,
representando a Casa Espírita em que
militávamos e para a qual pudemos
levar o ideal da união aprendido nessas
primeiras incursões que fizemos no
movimento espírita.
DE: Quais as tarefas que executam dentro da USE e qual a importância da mensagem espírita para
a sociedade?
Osmar – Atualmente exerço o cargo
de 1º Tesoureiro na USE Regional São
Paulo, onde a Marilandi representa nossa Distrital, crendo que a USE cumpre
com relevância o objetivo para o qual
foi concebida. Também acredito que as
ideias espíritas oferecerão informações
de grande importância para a sociedade.
Porém, as transformações ocorrerão de
forma gradual, pois o Movimento de
Unificação em nossas fileiras é urgente
sem ser apressado; parafraseando Bezerra de Menezes.
DE: Vocês participaram do Congresso Estadual de Santos...
Osmar & Marilandi – Foi muito
bom estar com os companheiros nesses quatro dias. Aprendemos muito,
confraternizamos e fizemos novos
amigos. Muitos se admiravam em
ver-nos de mãos dadas, assistindo às
palestras, comprando livros, aplaudindo e cantando com os grupos musicais
que se apresentavam no Congresso.
Estamos numa idade cronológica
avançada, mas isso não nos tira a
alegria de viver e trabalhar, divulgando as ideias espíritas, e ajudando
a construir o mundo de regeneração
que espera por nós. Aliás, trabalhar
na construção real do mundo novo é
um dos princípios inseridos na Carta
de Santos, não foi? Então, coloquemos
mãos no arado....
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AGENDA USE

Congresso em Santos supera expectativas
Encontro, com mais de 1.200 participantes, é apontado como um dos mais proveitosos já organizados
pela USE, segundo avaliação dos próprios congressistas.

Encerrado no feriado de 21 de abril,
na cidade de Santos, o 16º Congresso
Estadual de Espiritismo deixa um
saldo extremamente positivo para o
movimento espírita paulista e brasileiro,
cujas conclusões, enfeixadas na Carta
de Santos, deverão replicar ainda em
todo o Estado na forma de seminários
e oficinas.
“Esse documento sintetiza, em poucas linhas, a essência dos debates e
reflexões desses quatro dias de trabalho
e deverá agora ser replicado em todo o
Estado, nos próximos três anos, para
reflexão dos espíritas”, observou Julia
Nezu, presidente da USE e da Comissão
Organizadora. A Carta de Santos conclama os espíritas a seguir ao Mestre
Jesus, Guia e Modelo de nossas vidas,
que nos convoca a “sermos perfeitos
como perfeito é o Pai” e a enxergar a
casa espírita como local onde a família
convive de forma integrada e compartilhada. (Veja íntegra no Box.)
A realização do Congresso em Santos
foi também uma oportunidade para homenagear importantes figuras do nosso
movimento, como Altivo Ferreira, um
filho ilustre da terra que escolheu para
viver desde que ali chegou, em 1952.
“Embora tenha perdido 100% da ca-

pacidade visual, Deus me
permitiu abrir os olhos da
alma, e por eles posso enxergar muito mais que antes”, falou Altivo Ferreira,
na cerimônia de abertura,
ao receber um buquê de
flores das mãos da nossa
presidente Julia Nezu.
Ao lado de Altivo, também perfilaram na tribuna
o vice-prefeito de Santos,
Eustázio Alves Pereira
Filho, e o novo presidente
da FEB, Jorge Godinho Nery. Segundo
Godinho, o congresso de São Paulo
contribui também para fortalecer a
união dos espíritas de todo o País e
está sintonizado com o espírito de sua
gestão na Casa de Ismael, “que é levar o
Evangelho à humanidade de uma forma
bem simples”.

Jorge Godinho B. Nery, presidente da FEB,
Túlia Bertoni, ex-presidente da FEMS, e
Julia Nezu

Visibilidade global
O Congresso de Santos registrou
outros ganhos importantes para o
Movimento Espírita paulista, conquistando bons espaços de mídia, tanto na
imprensa espírita quanto nos veículos
de comunicação de massa, incluindo
o Portal G1 da Rede Globo. “Isso foi

um feito inédito, mais uma razão para
que este Congresso seja considerado
um êxito”, assinalou José Antônio Luiz
Balieiro, ex-presidente da USE Estadual
e atualmente à frente da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Além dos mais de 1.200 congressistas, o Congresso foi acompanhado
ainda por 9.585 internautas de 32
países, conectados com a rádio-web
Fraternidade, que fez a transmissão
on-line diretamente da Arena Santos.
No livro de visitas virtual da emissora,
foram postadas mensagens de ouvintes
em Portugal, Alemanha, Suíça, Estados
Unidos, Israel, Espanha, Reino Unido, Canadá e Japão manifestando sua
satisfação com a mensagem inspirada
dos vários expositores. Também foram
registrados comentários de confrades na
Índia, Emirados Árabes, Irã e Indonésia.
Fazendo amizades, partilhando
emoções
O sucesso do evento em Santos pode
ser atribuído também ao congraçamento
que ensejou aos participantes. “Sempre
fomos fãs dos congressos, tanto os da USE
quanto aqueles realizados em nível nacional e também os congressos mundiais”,
disse Antônio Cesar Perri de Carvalho,
que proferiu a conferência de abertura
“Para Onde Caminha a Humanidade”.
Cesar, que encerrou seu mandato na
FEB em março passado, continua residindo em Brasília, dedicando-se agora
à divulgação do Projeto Chico Xavier,
no Núcleo de Pesquisas e Estudos do
Evangelho (Nepe). “É um projeto que tem
uma parte presencial e outra virtual, com a
nossa tutoria”, completou Cesar, que veio
acompanhado do filho, Flávio Rey de Carvalho, que apresentou uma das 25 oficinas
do Congresso, também sobre o Nepe.
5
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foram protagonizados por Chaves
da Luz, Ricardo e Eduardo e Ondamar e Eliana. Mas as emoções
mais fortes estavam reservadas para
o final, quando Moacyr Camargo
cantou com um coral de 40 crianças.
Em seguida, um coral de 100 vozes,
regido pela maestrina Tuca, entoou
Aquarela do Brasil, de Ary Barroso;
Quanta Luz, de Cenyra, e uma versão
da música-tema do filme Irmão Sol,

A parte artística do 16º Congresso
foi mais um brinde aos participantes e
começou já na abertura, com o teclado
mágico da Família Zago e a execução
do Hino Nacional, com Paula Zamp.
Paula retornaria ainda na manhã seguinte para interpretar outros números
do seu repertório, incluindo a sempre
aplaudida “Jerusalém de Ouro”, cantada
em hebraico e também em português.
Outros lindos momentos de arte

Irmã Lua, que encheu o ambiente de
doces vibrações.
Presenças
Presentes à cerimônia de abertura:
Eduardo Miyashiro, diretor geral da
Aliança Espírita Evangélica; Eduardo
Ferreira Valério, presidente da Associação Jurídico-Espírita do Estado de São
Paulo (AJE-SP); Izabel Vitusso, editora
do Correio Fraterno e a jornalista Eliana
Haddad; Terezinha e Miguel de Jesus Sardano, da Instituição Amélia Rodrigues;
Merhy Seba (acompanhado da esposa),
assessor nacional de Comunicação Social Espírita do CFN da FEB; Esterlita
Moreira, presidente do Instituto Espírita
de Educação (IEE) e Maurício Romão,
conselheiro do IEE e diretor da USE, e
Astrid Sayegh, presidente do Instituto Espírita
de Estudos
Filosóficos,
entre outros.

Julia Nezu e Cesar Perri, e os expositores do Módulo Ética, com a mediadora Ivana Raisky. Nas fotos de baixo, aspectos da mesa principal e do público
na Arena Santos e, mais à direita, o radialista e mestre de cerimônias Benny Coquito.

A Carta de Santos

Os espíritas reunidos no 16º Congresso Estadual de Espiritismo, organizado pela União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo, de 18
a 21 de abril de 2015, na cidade de Santos, após as reflexões propostas pelos
participantes, conclamam o movimento
espírita e todos os espíritas paulistas
e do Brasil dar a sua contribuição na
construção real de um mundo de regeneração. O mundo novo para onde
caminha a humanidade deverá ter a
efetiva contribuição dos espíritas para
a formação de um homem novo. Considerando as reflexões sobre o amor, a
ética e a educação propõem:
• Seguir o Mestre Jesus, como Guia
e Modelo e que nos convoca para
sermos perfeitos como perfeito é
o Pai;
• Pensar o centro espírita como casa,
6

onde a família se encontra e convive
de forma integrada e compartilhada.
Valorizar a família como projeto
divino e reunião de espíritos com
vínculos afetivos;
• Valorizar, no centro e no movimento
espírita, as relações interpessoais e
não somente o desenvolvimento do
intelecto, lembrando a premissa do
Espírito de Verdade de primeiro o
amor, e segundo a instrução;
• Repensar a convivência de trabalhadores e dirigentes espíritas
valorizando as ações e propostas de
trabalho como prática da Doutrina,
acima dos procedimentos formais
e burocráticos;
• Substituir qualquer tipo de isolamento das casas espíritas por maior
integração, união e envolvimento
de todos no movimento espírita,

colocando a casa a serviço da causa,
para que haja acolhimento, consolo,
esclarecimento e orientação;
• Valorizar e incentivar a integração
da criança no centro espírita e o
protagonismo juvenil como caminho
para a real participação do jovem,
agora no presente, no centro e no
movimento espírita;
• Assumir atitude ética, com base na
moral cristã, em qualquer ambiente
e envolvimento, na casa espírita, no
trabalho, na sociedade, na família e
na convivência com todos, espíritas
e não espíritas.
E deste modo e com a participação
de todos como protagonistas do bem,
vamos construir nosso caminho evolutivo, buscando e prosseguindo para
o alvo ao fazer da Terra o paraíso que
ela pode ser.
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LITERÁRIO
DE VOLTA À ESCOLA!
No terceiro dia do 16º Congresso, dedicado às oficinas, mais de 800
congressistas ocuparam as salas de aula da Unip – Santos.

Dinâmica de uma reunião mediúnica, com Eulália Bueno e Sonia Costa: dramatização foi usada
como recurso didático.

Como que revivendo os tempos estudantis, cerca de 800 participantes do 16º
Congresso Estadual tiveram uma tarde
de universidade. Eles ocuparam quatro
andares do prédio da Unip-Santos, em
atividades teóricas e práticas desenvolvidas em 25 salas de aula, que foram
“batizadas” com os nomes de grandes
vultos do Espiritismo.
A oficina desenvolvida na Sala Maria Máximo (“mentora da caridade em
Santos”) atraiu mais de 60 participantes e foi conduzida por Eulália Bueno e
Sônia Costa. Para ilustrar os conteúdos
teóricos, os facilitadores “encenaram”
uma reunião mediúnica, evidenciando alguns vícios e atavismos muito
comuns que devem ser evitados no

Centro Espírita ministrados pela
FEB, na forma presencial e a distância. “Tivemos cerca de 40 participantes nas duas apresentações, o
que confirma o interesse das casas
espíritas neste projeto. Companheiros de Ribeirão Preto já estão se
candidatando a montar uma turma
ainda este ano e houve pedidos de
inscrição para a versão à distância”,
adiantou o secretário geral do CFN.
Enquanto isso, os aspectos jurídicos na constituição de um centro,
desde o registro em cartório até o
recolhimento de tributos e cumprimento de outras obrigações legais,
eram trabalhados por Julia Nezu e
Rosana Gaspar na Sala José Freitas
Nobre, um tema que também atraiu
atenção dos congressistas, já que
muitos deles eram dirigentes das
casas que representavam.

intercâmbio com irmãos do outro
plano. “Nessa dramatização estavam
representados o médium de psicofonia,
o dialogador e outros
personagens importantes no processo”,
falou Eulália, dirigente do Lar Espírita
Caminho do Cristo,
em Santos.
Na sala Nestor
Masotti, o secretário
geral do CFN-FEB,
Roberto Versiani,
apresentou os bons
resultados dos Cur- Gestão do centro espírita, nas modalidades presencial e a distância.
sos de Gestão de Oficina foi apresentada por Roberto Versiani, do CFN-FEB.
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Suplemento Literário (continuação)
a oficina Biblio- Liderança servidora e compartilhada
teca Espírita VirO tema “Liderança” foi trabalhado
tual, apresentada
por Maria Helena em três salas distintas – pelo presiMarcon, da Fede- dente do CEERJ Humberto Portugal,
ração Espírita do que trabalhou o conceito de Liderança
Paraná, suscitou Compartilhada, e também pelos colegas
específico interes- da USE Regional da Baixada Santista
se dos participan- e Vale do Ribeira, Allan Kardec Pitta
tes, pelo ineditis- Veloso e Maurício Zumignani, que
mo e as estatísticas traçaram o perfil do bom líder no moapresentadas. “As vimento de unificação.
Noutra sala, que levava o nome do
questões relacionadas com o pro- líder espírita gaúcho Francisco Spinelli,
Maria Helena Marcon (ao centro) apresentou dois projetos vitoriosos da
grama radiofônico a presidente da Federação Espírita do
FEP: Biblioteca Virtual Espírita e o programa Momento Espírita.
Momento Espírita, Rio Grande do Sul (FERGS), Maria
em que frisamos a Elisabete Barbieri, expôs conceitos de
qualidade técnica e doutrinária dos con- liderança servidora. “Este tema vem
Na Academia
teúdos, mereceram igualmente muitas sendo abordado em nossa federativa
Para o professor universitário Pe- indagações”, relatou Malena.
Dialogando com Edudro Nakano, presidente do Centro de
Cultura, Documentação e Pesquisa do cação e Ética no rumo do
Espiritismo (CCDPE), voltar à universi- Amor foi tema da oficina
dade não causou estranheza. “Foi como conduzida pelos compase estivesse trabalhando na Unicamp, nheiros Mauro dos Santos
onde me formei nos anos 70”, lembrou e Fernando Porto. Para
Nakano, um dos facilitadores da ofici- alegria dos facilitadores, a
na que abordou técnicas de pesquisa sala ficou tomada nas duas
bibliográfica ao lado de Luiz Pessoa sessões, com 35 participanGuimarães, autor da obra Vade-Mecum tes no primeiro horário e 40
Espírita, que contém milhares de verbe- no segundo. “Procuramos
tes, relacionados à Doutrina, indicando abordar o Atendimento Uso das ferramentas de mídia digital, na Sala Edgard Arlivro, página e trecho da página onde o Fraterno de uma forma mond, teve participações de Ismael Gobbo e Rede Boa Nova.
ampla, evidenciando a finalidade do já há sete anos e julgamos oportuno
assunto é abordado.
Outro tema relacionado à pesquisa, Atendimento Espiritual, que é transfor- trazê-lo aqui, aos paulistas, para demar aquele que bate à porta gustação”, falou a dirigente. Segundo
do Centro num espírita, Elisabeth é preciso imprimir excelência
um adepto útil, no dizer de naquilo que fazemos, a fim de passar a
Allan Kardec, consciente mensagem do Cristo com correção. “E
e esclarecido. “Ao final de isso deve ser feito em pé de igualdade
cada oficina, mostramos os com a qualidade que temos visto em
diversos estudos de casos, outras doutrinas”, enfatizou a dirigente
caracterizando os dife- gaúcha, que dividiu os trabalhos com
rentes perfis psicológicos o vice-presidente da FERGS, Gados que procuram consolo briel Salum.
e acolhimento”, resumiu
Evangelização Infantil
Mauro, que dirige instituição em Taboão da Serra e
A arte como instrumento de divulgação doutrinária: oficina
O que chamou atenção na sala
é tesoureiro na Diretoria da
com Claudio Marins, presidente da Abrarte.
“Tia Bel” era a presença de bebês. As
USE Estadual.
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Suplemento Literário (continuação)

Convivência de trabalhadores na Casa Espírita, da FEMS, uma das mais concorridas.

O livro espírita e a coerência doutrinária.
Tema foi objeto de reflexão na sala H. Pires.

Luís Cláudio Silva apresentou técnicas de
como realizar o culto do Evangelho no Lar.

demonstrações feitas pelas monitoras
Cíntia e Ivana Raisky não podiam ser
mais práticas e autênticas, quando
algumas mães levaram os próprios
filhinhos para oficina “Evangelização de Bebês”. Usando tatames
e um toca-CD, elas usaram música
e técnicas especiais para acalmar e
harmonizar os pequenos no ambiente
doméstico.
Em outra sala, Anália Franco, Esterlita Moreira apresentava o Projeto de
Gestantes, um caso bem-sucedido no
Instituto de Educação Espírita (IEE),
entidade especializada vinculada à USE.
E ainda na sala Wallace L. Rodrigues,
nossa amiga Marthinha Guimarães,
assessorada por Wladisney Lopes,
desenvolvia outro conteúdo importante para a área: a Literatura Infantil
a serviço da Educação e da ética, cuja
proposta foi demonstrar seu papel na

formação de pessoas mais éticas e esclarecidas. “Além de uma reflexão sobre
o tratamento dado às crianças nas casas
espíritas, a oficina ofereceu elementos
para seleção e adequação de obras a
cada faixa etária, e também estímulos
à leitura”, contou Marthinha.

planos de ação, visando aprimoramentos e melhorias no acolhimento e
convivência de trabalhadores na casa
espírita”, falou Cristina, que esteve
em São Paulo, no início de maio,
participando de reunião preparatória
da Confraternização Brasileira de
Juventudes Espíritas (Conbraje-Sul),
que se realiza em setembro próximo,
em Guarulhos. “Para conhecer o outro, eu preciso me conhecer primeiro. Como gostaria de ser tratado no
Centro Espírita?”, argumentou nossa
companheira na FEMS, que atua no C.
E. Caminheiros de Jesus, em Campo
Grande (MS), e é assessora da Comissão Regional-Sul, do CFN-FEB, para
a área de Infância e Juventude (DIJ).

Alcoolismo e Drogas: tema foi trabalhado
em oficina conduzida pelo psicólogo Luiz
Fernando Penteado.

Convivência na casa espírita
A oficina conduzida por Christina
Spinola e Maria Tulia Bertoni, da Federação Espírita de Mato Grosso do
Sul (FEMS), talvez tenha sido a que
registrou maior número de participantes. “A nossa proposta foi fazer a oficina da forma mais interativa possível,
por meio de dinâmicas de grupo. Em
seguida, os participantes elaboraram

Evangelização de Bebês (Feego): oficina teve atividades práticas, com participação de mães e
filhos com até cinco anos de idade.
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16º CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO

Conferências e expositores agradaram
à maioria dos congressistas
Para mais de 90% dos pesquisados, evento de Santos mereceu conceitos de “ótimo’ e “muito bom”.
pelos filósofos gregos, Anete levou os
espectadores a um exercício de raciocínio, contrapondo atributos da divindade
diante dos conceitos do que é Bem, do
que é Mal.
As participações de Heloísa Pires,
Cesar Perri, Alberto Almeida, Dalva
Silva Souza, Marcia Colasante, Tiago
Essado e André Luiz Peixinho também
receberam pontuações elevadas, o que
permite aos organizadores classificar o
evento bastante positivo.

Anete Guimarães durante conferência que homenageou os 150 anos de lançamento de O Céu e o
Inferno: “A Justiça Divina segundo o Espiritismo”.

Numa avaliação preliminar, que
tomou como base uma amostra de
208 questionários, o 16º Congresso
Estadual de Espiritismo obteve boa
nota dos participantes, especialmente
no que se refere ao desempenho dos
expositores e conteúdo dos temas
apresentados. “Gostei de todas as
palestras, que considerei excelentes,
tanto pelos temas abordados quan-

to pelos expositores escolhidos. O
mesmo digo pelas apresentações
artísticas”, falou Alex Anderson,
de Campinas.
A conferência de Anete Guimarães
“A Justiça Divina segundo o Espiritismo”, em homenagem aos 150 anos de
O Céu e o Inferno, teve a edição em
DVD esgotada. Usando a metodologia
da maiêutica e da lógica empregada

Alberto Almeida

André Luiz Peixinho

Caravana de Franca. Depois da Baixada Santista e Capital, região foi responsável pela maior
participação do Interior paulista.
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AGENDA BRASIL

Por que não à redução da maioridade penal
AJE-Brasil divulga nota justificando as razões pelas quais não é favorável à PEC que reduz
a idade penal de 18 para 16 anos.
Após debates no 1º Fórum de Reflexões, promovido em 7 e 8 de fevereiro
últimos na sede da Federação Espírita
Brasileira (FEB), em Brasília, a Associação Jurídico-Espírita do Brasil
divulgou em nota as razões pelas quais
se posiciona contrária à redução da
maioridade penal no País.
• O Brasil é signatário da Convenção
dos Direitos da Criança de 1989, da
ONU, que reconhece que a criança
– indivíduo menor de 18 anos – é
merecedora de cuidados especiais e
de proteção, por conta de sua falta de
maturidade física e mental;
• O adolescente – indivíduo de 12
a 18 anos incompletos, segundo
a legislação brasileira – é um ser
cuja personalidade está em desenvolvimento físico, mental, moral e
espiritual, devendo lhe ser garantido
o sistema de maior proteção aos direitos fundamentais;
• Para a hipótese de condutas definidas
como crime, o sistema jurídico brasi-

leiro, por meio do Estatuto da Criança
e do Adolescente, já prevê medidas
socioeducativas para a adequada responsabilização do adolescente, não
havendo que se falar em impunidade;
• Ao invés de se adotar o sistema punitivo de natureza penal a adolescentes
de 16 a 18 anos, cumpre ampliar
medidas concretas nas áreas de assistência social, moradia, esporte, lazer,
saúde, educação, entre outras;
• A inserção de adolescentes no sistema
carcerário – que se apresenta superlotado, em condições sub-humanas,
portanto, sem estrutura mínima para
cumprir o fim de ressocialização da
pena e para atender à dignidade da
pessoa humana – implica aumentar
os efeitos deletérios desta realidade,
com prejuízo para o cidadão e para
sociedade em geral;
• Dados estatísticos comprovam que
a maior incidência da lei penal dá-se
em relação a adolescentes pobres,
negros e com baixo grau de alfabetização, o que revela a seletividade

do sistema punitivo. De outro lado,
o número de crimes praticados por
adolescentes é baixo, em torno de
0,1425% (IBGE);
• As políticas públicas devem buscar
a emancipação do ser – em especial
do adolescente que se encontra em
desenvolvimento – em detrimento
do aumento de medidas repressivas,
o que se faz por meio da educação,
que proporciona o aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito imortal;
• A lei humana deve privilegiar a ampliação e não a restrição dos direitos
fundamentais, visando à construção
de uma sociedade justa e fraterna;
• A educação deve ser vista como
prioritária e permanente opção para
a evolução humana. Logo, a proposta
em debate – de aumento de medida
repressiva em prejuízo da adoção de
medida de natureza educativa – se
aprovada, representa retrocesso social e espiritual para os destinos da
sociedade brasileira.

Seis federativas estaduais reuniram-se em Porto Alegre
Capital gaúcha foi sede também do I Encontro Nacional de Atendimento Espiritual
na Casa Espírita (AECE)

Participantes do Encontro

Com representantes das federativas
do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e
Rio Grande do Sul – além de representantes da Federação Espírita do Uruguai,

como convidada –, foi realizado em
Porto Alegre, de 24 a 26 de abril, o
Encontro de Dirigentes de Federativas
da Comissão Regional Sul do Conselho
Federativo Nacional (CFN-FEB).

A reunião, no Ritter Hotel, centro
histórico da capital gaúcha, teve organização da Secretaria Geral do CFN,
coordenada por Roberto Versiani, e
contou com a participação do presidente
da FEB, Jorge Godinho Barreto Nery.
Paralelamente ao Encontro de Dirigentes, ocorreu também o 1º Encontro
Nacional de Atendimento Espiritual na
Casa Espírita.
A USE, representante do movimento
espírita paulista no CFN, esteve representada pela sua presidente Julia Nezu
de Oliveira e o 2º vice-presidente, A.
J. Orlando.
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QUADRINHOS

Lançamentos da Editora EME 2014
No silêncio dos claustros

Desafios da sexualidade

Eulália BuEno • inspirado por ThErEza (EspíriTo)

alExandrE pErEz

romance espírita
16x22,5 cm • 272 páginas • r$ 28,00

sexo, educação e saúde
16x22,5 cm • 352 pp. • r$ 30,00

Século 14: em Portugal renasce para o mundo Maria

Problemas

Isabel, sendo acolhida e criada pela rainha Isabel de

crianças e jovens, fantasias sexuais, masturbação,

Aragão. Século 20: renasce para o mundo Luíza, no

homossexualidade – neste livro, o médico Alexandre

interior de São Paulo, com a missão de amenizar as

Perez encara esses e outros desafios da sexualidade

dores de seus irmãos. Que terão em comum Maria

com uma exposição franca de questões raramente

Isabel e Luíza? Descubra o que une estas duas

discutidas no meio espírita, relacionando o espiritismo

personagens e o que podemos aprender com elas.

ao assunto sexualidade de forma natural e interativa

conjugais,

educação

sexual

para

com o leitor.

site: www.editoraeme.com.br | e-mail: vendas@editoraeme.com.br | fone: 19 3491-7000
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Quem canta, reza duas vezes

Reunidos em Santos, Marisa Cajado, Moacyr Camargo e Ricardo & Eduardo afinaram as vozes já
pensando no II Enarte, em 2016.

Médium Marisa Cajado e o projeto Cancioneiros do Infinito. Obras trazem assinatura de grandes compositores da MPB e também do maestro Carlos Gomes.

A participação dos artistas espíritas
no Congresso de Santos ensejou momentos de confraternização e reflexão
sobre o papel da arte na divulgação
doutrinária e como instrumento de elevação espiritual e harmonização, tema,
aliás, tratado numa das 25 oficinas realizadas nas salas de aula da Unip pelo
presidente da Abrarte, Claudio Marins,
auxiliado pelo nosso diretor de Arte,
na USE, Liralcio Ricci. “Aproveitamos
também para anunciar a realização do
nosso II Encontro Nacional de Arte, no
ano que vem, na Capital”, falou Ricci.
Segundo Moacyr Camargo, que se
apresentou no Congresso com um grupo de crianças, a Música, como outras
formas de expressão artística, terá papel
importante neste período de transição
no Planeta. “A cada dia, a arte será mais
transcendente, inspirada em nova temática, num processo de criação sintonizado

Doutrina”, falou Ricardo. Com vários
CDs gravados, a dupla mantém uma carreira paralela dedicada à divulgação do
Espiritismo, cujos shows e venda de CDs
têm sua receita revertida à obra social
espírita no bairro da Penha, na Capital.
“Quem canta, reza duas vezes, não é?”,
lembrou Eduardo.
A médium Marisa Cajado, que viu,
no Congresso, a sua amiga e cantora
Célia Tomboly interpretar algumas das
obras que lhe foram ditadas por consagrados nomes da MPB, aproveitou o
ensejo para entregar à dupla uma cópia
em MP3 da canção que recebeu de Leandro (da dupla Leandro e Leonardo),
desencarnado em 1998. “A arte é a
linguagem da alma”, falou Marisa, residente no Guarujá. Ao longo dos últimos
40 anos, a médium recebeu mais de 700
canções, assinadas por Noel, Ari Barroso, Ataulfo Alves, Assis Valente, Sergio
Bittencourt, Dolores Duran, Adoniran
Barbosa, Luiz Gonzaga, Vinícius, entre outros, além de obras do maestro
campineiro Antônio Carlos Gomes,
que, segundo Marisa, é o coordenador
do projeto “Cancioneiros do Infinito”.

com outros valores”, observou o compositor, num “sarau” improvisado na sala de
Imprensa da Arena, da qual participaram
também a médium Marisa Cajado e a
dupla sertaneja Ricardo & Eduardo.
A dupla foi uma das atrações no Congresso, interpretando belos números da
música popular (Romaria, de Renato
Teixeira) e também do repertório espírita – Alma Gêmea, Nova Era e outras.
De família espírita, na
cidade de Brasília, os
dois irmãos vieram para
São Paulo, há 16 anos,
para fazer carreira na
Música. “Meu pai é
um dos pioneiros no
povoamento de Brasília, aonde chegou ainda
no fim dos anos 50, e
a família mora lá, até Ricardo & Eduardo: além do sucesso na carreira profissional,
hoje, dedicando-se à irmãos também cantam repertório com mensagem espírita.
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Juventude espírita: trabalho, união e renovação
Por João Thiago Garcia, diretor do DM/USE

43ª Comenesp, em São José do Rio Preto: vagas preenchidas antecipadamente. No total, as Confraternizações reuniram, em todo o Estado, 1.100 jovens.

Mais uma vez os jovens espíritas paulistas deram o exemplo do que é trabalho
e união. As tradicionais Confraternizações de Mocidade do Estado de São Paulo
(Comelesp, Comecelesp, Comenesp,
Comenoesp), no feriado de Páscoa nas
cidades de Lorena, Campinas, São José
do Rio Preto e Assis, reuniram mais de
1.100 participantes.
Destacamos o preenchimento de todas as vagas da Comelesp e Comenesp
antes do fim do prazo de inscrição; a
comemoração dos 40 anos da Comecelesp em Campinas, na mesma cidade
que sediou a 1ª edição do evento em
1975; e a abordagem cativante do livro
O Céu e o Inferno, pelos organizadores
da Comenoesp, em comemoração aos
150 anos da obra publicada por Allan
Kardec em agosto de 1865.
Momento de muita emoção e gratidão
quando das despedidas dos Assessores
do DM/USE, que encerram este ano um
ciclo de trabalho, e alegria na indicação
dos novos jovens que atuaram junto às
Mocidades representando o Departamento de Mocidade da USE em todo o
Estado de São Paulo.
A integração entre os jovens e adultos
também merece nosso destaque. Mais
uma vez as USEs que apoiaram e trabalharam junto com seus jovens na organização das “Comes” puderam dar o
exemplo do que é protagonismo juvenil,
14

fortalecendo ainda mais o Movimento
com o jovem espírita.
Não podemos deixar de registrar que,
por meio de suas Mocidades, estiveram
representados nos eventos mais de 240
Centros Espíritas de aproximadamente
90 cidades do estado, além de contarmos com a participação de jovens dos
Estados do Paraná, na Comenoesp, e
Amazonas, na Comecelesp.

Encerramos uma fase de trabalho no
Departamento de Mocidade da USE, e não
poderia deixar de agradecer aos Assessores que seguem comigo até junho na coordenação dos trabalhos com as Mocidades
no Estado de São Paulo, pelo empenho,
dedicação e principalmente superação. É
muito bom trabalhar em algo que acreditamos, mas é melhor ainda quando estamos
com amigos ao nosso lado.
A partir de junho, com a indicação
dos DM/USEs Regionais para a nova
Comissão Estadual e após a nomeação
dos indicados pela Diretoria Executiva da
USE, outro grupo de jovens, porém com
o mesmo amor e dedicação, assumirá os
trabalhos do Departamento de Mocidade
da USE no Estado de São Paulo.
Finalizamos com um trecho da música Hoje, da banda Paroles (São Paulo),
que diz: “Olha pra trás e vê tudo o que a
gente construiu. Olha pra frente e me diz
que a gente ainda vai lutar por tudo que
não conseguiu... Juntos, sempre juntos.”
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LIVROS

Pense comigo sobre a Bíblia, novo
livro de Lauriano
Autor é diretor da USE Intermunicipal de Registro, no
Vale do Ribeira.

Nosso companheiro Lauriano dos
Santos, diretor da USE Intermunicipal
de Registro, no Vale do Ribeira, lançou
seu sétimo livro – Pense Comigo sobre
a Bíblia (Daia Editora) – durante o 16º
Congresso Estadual de Espiritismo,
em Santos.
“Fizemos uma releitura da Bíblia, à
luz do conhecimento espírita, levantando o véu do simbolismo que permeia os
textos bíblicos e acrescentamos nossos
comentários naqueles pontos considerados conflitantes com a Terceira Revelação”, falou Lauriano após autografar
a obra para congressistas na Livraria
Candeia montada na Arena Santos.
Além de Pense Comigo sobre a
Bíblia, Lauriano tem outros seis livros
sobre a Doutrina e 21 livros de poesia.
Pedidos podem ser feitos ao próprio autor pelo e-mail laurdossantos@bol.com.
br, e o livro será enviado pelos correios.
Num balanço preliminar, antes do
término do evento, a Livraria havia contabilizado a venda de 7.276 livros, com
destaque para as obras Meu Pequeno
Evangelho (Luís Hu Rivas), Transtor-

nos Mentais (Suely
Caldas Schubert),
Sempre Melhor (José
Carlos de Lucca),
O Grande Enigma
(Léon Denis) e Vigiai
e Orai (Carlos Bacceli/Irmão José). Entre
os DVDs, o destaque
ficou para as apresentações de Anete Guimarães – no módulo
Ética e na conferência
“A Justiça Divina e
o Espiritismo”, em
homenagem aos 150
anos de O Céu e o
Inferno, de Allan Kardec — que se esgotou rapidamente.
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o lançamento do Portal Vanguarda
Espírita, de auxílio à captação de recursos para instituições beneficentes.
O Dia do Espírita, comemorado
como sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo, tem como proponente o vereador Rubens Calvo,
que participou da cerimônia ao lado
da esposa, Juliana Calvo, e da mãe,
dona Irma. Neyde Schneider, nossa
1ª vice-presidente, agradeceu a homenagem, em nome da USE.

VOCÊ E A PAZ

Campanha chega a
São Paulo

CENTRO CULTURAL

A iniciativa, que tem apoio
da USE, é encabeçada por Jonas
Pinheiro, presidente da Associação
de Desenvolvimento Espiritual
Reencontro, e está recebendo adesões
de instituições diversas, de todas as
religiões e todos os amantes da Paz.
De caráter suprarreligioso e suprapartidário, o “Você e a Paz” paulistano terá
presença de Divaldo Franco e espera
receber milhares de pessoas no Parque
do Ibirapuera. Haverá pronunciamentos
de líderes religiosos, apresentações de
artistas e palestra do médium espírita.
Desde 1997, quando Divaldo deu
início à campanha, falando a milhares
de pessoas na Praça 2 de Julho, em Salvador, o Você e a Paz vem se espalhando
pelo mundo, levado pelo próprio Divaldo. Em Amparo (SP), o movimento
já está em sua terceira edição, apoiado
pela família Beira e o Serviço Espírita
de Proteção à Infância (Sepi).
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incentivos do Proac
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Data foi comemorada
na sede da Feesp
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Lançado em 15 países e presente já
em mais de 200 municípios brasileiros,
o movimento Você e a Paz, idealizado
por Divaldo P. Franco, deverá ter, em
setembro próximo, sua primeira edição
na cidade de São Paulo.

Proposto inicialmente pelo saudoso
vereador Alberto Calvo, o Dia do Espírita foi comemorado no último dia 15
de abril no Teatro da Federação Espírita do Estado de São Paulo (Feesp), na
Capital, evento que atraiu público de
500 pessoas e representantes de várias
instituições espíritas.
Artistas do Teatro e da TV, como
Renato Prieto e Ana Rosa, participaram das homenagens, que contaram
também com apresentações do Coral
e Dança de Cadeirantes do C. E.
Nosso Lar/Casas André Luiz, Orquestra Filarmônica do Senai-SP e da
Companhia de Dança da Instituição
Assistencial Amélia Rodrigues (Santo André). O encontro marcou ainda

A Diretoria Executiva da USE encaminhou requerimento à Secretaria de Estado
da Cultura (no âmbito do Proac/ICMS),
visando nova captação de recursos junto
às empresas industriais participantes desse programa de incentivos para o Centro
Cultural no bairro paulistano do Brás. Os
recursos pleiteados, no valor aproximado
de R$ 985 mil, deverão cobrir despesas
com infraestrutura, elevador, iluminação
cênica, sistemas de projeção e sonorização, ar condicionado, incluindo a troca
das cadeiras do antigo auditório, entre
outros itens.
Uma vez aprovado o pedido, será
retomada a campanha junto às empresas
parceiras da Indústria, para que destinem parte do ICMS (3%) em favor do
projeto, a exemplo do que se fez no ano
passado, quando foram arrecadados valores equivalentes, utilizados na reforma do prédio da Fundação Laudelino,
que teve todas as estruturas reformadas
ou substituídas. O projeto atual já atende aos padrões de sustentabilidade, com
vistas ao aproveitamento de luz natural
e águas pluviais.

