
LEIA TAMBÉM
Leia mais nas páginas 5 e 6.

ENTREVISTA RACHELE 
STEINGRUBER

Em entrevista coletiva, durante 
Encontro Nacional de Comunicação 
Social Espírita, novo presidente da FEB 
falou dos desafios da sua gestão e como 
pretende ampliar a interlocução com as 
Federativas Estaduais. Veja em PERFIL

Conheça a bela história dessa enfer‑
meira da Cruz Vermelha Internacional 
que, após a II Grande Guerra, migrou 
para o Brasil para socorrer os doentes 
nas comunidades indígenas e caboclas 
no planalto mato-grossense. 
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Venda de livros pelo E-commerce, 
e um canal de web-TV são algumas 
das novidades da nova página da USE. 
Ainda como meta da nova gestão, 
entidade contará com um set para 
gravações em sua sede, em Santana, 
na Capital.

Em Assembleia Geral Ordinária 
realizada em sua sede no dia 14 de 
junho, o novo Conselho Delibera‑
tivo da USE deu posse à Diretoria 
Executiva, eleita por aclamação, que 
tem Julia Nezu Oliveira à frente, da 
Presidência, em seu segundo mandato. 

“Vamos prosseguir nas tarefas de unir 
os espíritas paulistas sob a mesma 
bandeira, com Jesus e Allan Kardec”, 
falou Julia, ao agradecer pela segunda 
oportunidade de trabalhar e servir à 
Causa Espírita.
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Novos tempos 
na comunicação

Após participar do III Encontro 
Nacional de Comunicação Social 
Espírita, em Várzea Grande (MT), 
aproveitamos a tarde daquele domin‑
go de maio para conhecer a Fundação 
Espírita Nova Suíça, “laboratório” 
para o trabalho de assistência e pro‑
moção social da Federação Espírita 
do Estado de Mato Grosso (FEEMT). 

E não poderia haver forma mais 
apropriada para aplicar os conteúdos 
vivenciados no encontro. Enquanto 
uns fotografavam, outros iam fazen‑
do entrevistas e coletando informa‑
ções, no que resultou a reportagem 
que publicamos nas páginas centrais 
deste Dirigente Espírita. 

Além da integração entre federativas, 

essa rica experiência sugere interessante 
modelo de atuação das áreas de Comu‑
nicação Social Espírita, gerando bons 
conteúdos na imprensa, no rádio e na 
televisão, como também a revitaliza‑
ção de campanhas permanentes, como 
ocorre agora com a campanha Comece 
pelo Começo (Veja pág. 16). 

No âmbito da USE, esses “tempos 
novos” já chegaram, conforme assinala 
o programa de trabalho apresentado pela 
presidente reeleita, que prevê o redesign 
do Dirigente Espírita (que completou 
25 anos de história), e a criação do Por‑
tal USE, em full HD, formato adaptado 
para smartphones e tablets e conectado 
aos perfis da entidade nas Redes Sociais. 

O novo portal, que acaba de entrar no 
ar, abriga espaço para as 24 Regionais, 
links com sites e blogs dos órgãos de 
unificação e também com a FEB. E 
também nessa página, teremos a nossa 
USEtv, com um canal de streaming-web 
para transmissão de eventos ao vivo 
e exibição de programas exclusivos. 
E tudo de que precisamos para fazer 
disso uma realidade é trabalhar e con‑
fiar sempre!

Campanha

Editorial
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Mensagem da Presidência

Vamos continuar! 

Meus amigos! 

O programa que adotaremos na 
presente gestão estará sustentado em 
três grandes pilares – Trabalho, So‑
lidariedade e Tolerância –, o mesmo 
estandarte empregado pelo Codifica‑
dor à frente da Sociedade Parisiense 
de Estudos Espíritas. Sua íntegra 
pode ser acessada em nossa página na 
Internet (www.usesp.org.br/diretoria). 
Mudanças podem ocorrer, ao longo da 
estrada, o que é natural, mas, em prin‑
cípio, estas são, de forma resumida, 
algumas das ações planejadas para as 
diferentes áreas.

Unificação

Coordenar as atividades do movi‑
mento espírita do Estado por meio de 
seus órgãos locais e regionais, estru‑
turando os departamentos dos órgãos 
locais e regionais em consonância com 
os da USE, visando dar apoio efetivo 
aos centros espíritas. Detectar os mu‑
nicípios que ainda não contem com um 
Centro Espírita e, ali, incentivar a for‑

mação de grupos novos. Participar das 
reuniões anuais e regionais do CFN da 
FEB, também, dos encontros nacionais 
e regionais, de congressos nacionais ou 
estaduais e outras atividades de união 
dos espíritas. Promover a realização do 
17º Congresso Estadual de Espiritismo 
da USE em 2017.

Capacitação de trabalhadores

Incentivar, orientar e organizar a 
realização de cursos para o ensino 
metódico da Doutrina, com base nas 
obras da Codificação de Allan Kar‑
dec. Nesse sentido, daremos conti‑
nuidade na implantação do ESDE no 
Estado, programa da FEB, aos centros 
espíritas que desejarem, bem como 
nos demais programas, especial‑
mente o Estudo da Mediunidade, da 
FEB. Para tanto, disponibilizaremos 
todo material disponível, na forma 
de manuais, apostilas (em papel ou 
no formato eletrônico), incluindo 
modelos de ata de fundação de CE, 
regimentos e estatutos, contratos e 
legislação pertinentes.

Comunicação Social 

Dar continuidade e promover as Cam‑
panhas Permanentes: Comece pelo Co-
meço, Família, Paz, Em defesa da Vida, 
Evangelho no Lar e no Coração e outras 
pertinentes aos objetivos da USE. Dar 
continuidade à divulgação doutrinária 
no Dirigente Espírita, no programa Mo-
mento Espírita, veiculado por equipe da 
USE na Rede Boa Nova, e também pelo 
site, Newsletters e Redes Sociais Digitais. 
Revitalizar a marca USE e fazê-la padrão 
de identidade visual em todo o Estado.

Área do Livro

Analisar livros espíritas que existem 
no mercado livreiro e os novos lança‑
mentos enviando os resultados dessa 
crítica literária no aspecto doutrinário, aos 
órgãos de unificação para conhecimento. 
Realizar um estudo de viabilidade para 
continuidade da editora, distribuidora e li‑
vraria da USE. Implantar a livraria virtual 
(e-commerce) com o sistema PagSeguro 
que recebe todos os cartões de crédito ou 
depósito bancário.

Administração das Finanças e 
Patrimônio

Executar todos os atos administrati‑
vos necessários ao desenvolvimento das 
atividades da USE e manter o equilíbrio 
financeiro da USE, inclusive buscando 
recursos para a sua manutenção. Dar 
continuidade e terminar a reforma do 
Teatro e iniciar a reforma da sede do 
Brás na medida das possibilidades. 
Dar continuidade na atualização dos 
cadastros das instituições espíritas e 
dos órgãos de unificação, catalogando 
os seus e-mails para agilizar os meios 
de comunicação com o estado. 

Julia Nezu Oliveira – presidencia@usesp.org.br

A presidente reeleita, Julia Nezu
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Perfil – Jorge Godinho Barreto Nery
“Nossa missão é levar o Evangelho ao Mundo”

O presidente da Federação Espírita 
Brasileira (FEB), Jorge Godinho Bar‑
reto Nery, concedeu esta entrevista 
durante o III Encontro Nacional de 
Comunicação Social Espírita, realizado 
em Várzea Grande (MT), no período de 
15 a 17 de maio. Godinho, que assumiu 
o cargo em março passado, respondeu a 
perguntas de representantes das Federa‑
tivas de Goiás, Mato Grosso, Bahia, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, 
cujos trechos reproduzimos a seguir.

Dirigente Espírita: Qual a sua 
maior dificuldade como gestor 
da FEB?

Jorge Godinho – Não existem dificul‑
dades no movimento espírita, porquanto 
estamos trabalhando com pessoas cons‑
cientes e solidárias, unidas nos mesmos 
princípios e com objetivos iguais. Isso 
facilita muito. A dificuldade talvez seja 
minha. Se eu conseguir com que todos 
os instrumentos dessa orquestra estejam 
afinados, que cada um deles toque o som 
adequado, e eu acredito que estão afina‑
dos, então poderemos tocar a música que 
Ismael deseja e que está no programa do 
Cristo. Então a dificuldade é toda minha.

Dirigente – As Federativas espe-
ram um estreitamento na interlo-
cução com a FEB. Como o senhor 
pretende atender a esse anseio?

Jorge Godinho – Nos dias de hoje, 
graças aos meios de comunicação, as 

distâncias físicas não impedem que 
estejamos próximos, mesmo num país 
continente como o nosso. O Conselho 
Federativo Nacional, que se reúne de 
maneira ordinária uma vez ao ano, é um 
canal de interlocução com as 27 entidades 
federativas e também um meio de chegar, 
por meio dessa capilaridade, aos centros 
espíritas, que são as células básicas do 
Movimento. E são para os Centros Es‑
píritas, que estão lidando diretamente na 
tarefa de levar o Evangelho às mentes 
e corações, que a FEB deve trabalhar. 
E esta aproximação, via CFN, deverá 
estreitar‑se cada vez mais, conforme as 
necessidades assim o exijam.

DE - Como o senhor observa o tra-
balho do jovem espírita nos centros e 
nas atividades das Federativas?

Jorge Godinho – Observo com 
muita esperança. E ante a realidade 
do espírito imortal que somos, não 
há impedimento para que o jovem, 
do ponto de vista biológico, esteja 
desenvolvendo o trabalho daqueles 
considerados adultos. São espíritos que 
retornam à Terra neste grave momento 
de transição e que poderão desincumbir‑
‑se das tarefas até de forma mais exitosa 
do que nós mesmos, contribuindo com 
o Cristo para a regeneração da Humani‑
dade. Acredito mesmo que, num futuro 
não muito distante, esses jovens que já 
atuam nas suas respectivas federativas 
estejam também ocupando lugares no 
Conselho Federativo Nacional, repre‑
sentando seus estados.

DE - A propósito, um dos temas 
deste Encontro foi a motivação do 
jovem para as tarefas de comunicação 
social espírita...

Jorge Godinho – Na minha vida pro‑
fissional, como oficial da Força Aérea 
Brasileira, atuei como chefe do Centro 
de Comunicação, e aprendi a lidar com 
a mídia. Aqui, a mensagem a transmi‑
tir é outra. E a nossa missão é levar o 
Evangelho de forma simples a toda a 
Humanidade. E deve ser transmitido 

com o mínimo de ruído possível, de 
modo que chegue límpido e fiel o pensa‑
mento de Jesus. Minha mensagem é que 
adotemos o Evangelho como roteiro, a 
consciência tranquila como consolo; o 
esquecimento do mal, como estratégia, 
e a prece, como fortaleza.

DE – O exercício das virtudes e das 
leis divinas é a forma de a criatura 
aproximar-se de Deus, o Criador. Os 
espíritas estão conscientes disso?

Jorge Godinho – É uma questão 
reflexiva. Ninguém pode dar daquilo que 
não tem. Assim, é preciso que o homem 
conheça a Deus em espírito e verdade. 
E ao consolidar esse conhecimento, 
então estará apto a amar e a cultivar as 
virtudes mais nobres. Nesse propósito, 
o Evangelho é preciso ser vivenciado 
pelos espíritas. E isso é que lhes 
dará autoridade moral para ensiná‑lo 
aos outros.

DE – Como nossas instituições po-
dem colaborar para minimizar a dor 
e os conflitos modernos?

Jorge Godinho – Os espíritas foram 
aquinhoados com muitos conhecimen‑
tos. Estamos cientes de que a Terra 
se encontra em processo de transição. 
E esta é a oportunidade para que nós 
sejamos não aqueles que vão lastimar, 
mas sim aqueles que levarão a mensa‑
gem de fé e esperança. Porque temos a 
certeza na vida futura, conhecemos as 
leis de Causa e Efeito e também a Lei de 
Destruição, que transforma para melhor 
tanto o princípio espiritual quanto o 
princípio material.

DE – O senhor tomou o livro Brasil, 
coração do mundo e pátria do Evan-
gelho como um Norte para a FEB...

Jorge Godinho – Quando Jesus 
teve aquele diálogo com Ismael, temos 
aqui um fato significativo. Naquele 
momento, Jesus delega a Ismael os 
destinos do Brasil. Ismael é o coorde‑
nador, mas sob a supervisão do Cristo. 
Seu trabalho é impessoal e não pode 
haver interferências.

Fotos: N
orberto C

. W
einlich 
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Mais trabalho, mais tolerância

Agenda USE

Em assembleia geral realizada no dia 
14 de junho, que deu posse aos novos 
Conselhos CA e CDE, a USE conheceu 
a nova Diretoria Executiva estadual 
para o triênio 2015‑2018, que terá Julia 
Nezu Oliveira na sua presidência, pelo 
segundo mandato consecutivo.

Por aclamação, e aplaudida de pé, 
Julia Nezu vai comandar a USE até 
2018. Egressa da Feesp, trabalhadora 
chegou à USE em 1994, tendo partici‑
pado das gestões de Antônio Cesar Perri 

Conselheiros reconduzem Julia Nezu Oliveira à Presidência da USE. Advogada,de 68 anos,
chegou à entidade em 1994

Carvalho (1994‑2000), Attilio Campa‑
nini (2000‑2006) e José Antônio Luiz 
Balieiro (2006‑2012), quando ocupou 
a 1ª Vice‑Presidência.

Na prestação de contas do manda‑
to findo, um dos primeiros itens da 
pauta cumprida pela mesa diretora 
da Assembleia, Julia Nezu desta‑
cou os avanços obtidos, graças em 
muito, segundo ela, à boa gestão do 
seu antecessor, que lhe entregou as 
contas saneadas e um superávit de 

R$ 48.329,17. “Isso permitiu que 
pudéssemos trabalhar com tranqui‑
lidade, dando continuidade a uma 
trajetória positiva em nossa entida‑
de”, falou Julia. Superávit que foi 
mantido e ampliado nos últimos três 
anos – atualmente é de R$ 98.975,99 
–, mesmo considerando os investi‑
mentos realizados na ampliação da 
Sede, que ganhou mais 75 metros 
quadrados com um segundo pavi‑
mento no prédio da Rua Dr. Gabriel 
Piza, em Santana.

Julia lamentou, no entanto, os atrasos 
na reforma do prédio da União Laude‑
lino, no bairro do Brás, recebido em 
comodato por 50 anos, e que deverá 
abrigar o Centro Cultural USE. “As 
obras referentes à primeira etapa, que 
correspondem ao espaço multiuso, 
foyer, reforma de toda a fachada e pai‑
sagismo – deverão estar concluídas em 
junho do ano que vem”, garantiu Julia, 
lembrando que a USE já fez novo pedi‑
do à Secretaria de Cultura, com vistas à 
segunda etapa do projeto.

Entre outros destaques desse pe‑
ríodo, a presidente reeleita citou as 
comemorações dos 150 anos de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, ao 

Presidente reeleita, Julia Nezu agradece a confiança e o apoio dos companheiros.

Parte da mesa diretora da Assembleia, presidida por A. J. Orlando, 
auxiliado por Neli Del Nery e João Lúcio Cruz, secretário ad hoc.

Plenário manifesta-se, pelo voto. Assembleia aprovou contas da gestão 
finda e também a mudança nos estatutos.
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Agenda USE II

longo de 2014, que envolveu cerca 
de 70 cidades paulistas, além da Ca‑
pital, e o exitoso Congresso Estadual 
realizado em abril deste ano, de que 
resultou a Carta de Santos, um ma‑
nifesto que conclama os espíritas a 
trabalharem juntos sob a bandeira de 
Jesus e Allan Kardec.

Também tomaram posse na Di‑
retoria Executiva estadual, triênio 
2015‑2018, os confrades José Antônio 
Luiz Balieiro (1º vice‑presidente), 

Mudança estatutária define USE como Associação

A pauta da Assembleia Geral Ordi‑
nária não se limitou à posse dos novos 
Conselhos (CA e CDE) e Diretoria 
Executiva. A questão estatutária voltou 
a ser discutida, considerando a pre‑
mente necessidade de atender às exi‑
gências cartoriais. Com a vigência do 
novo Código Civil, as casas espíritas 
tiveram de mudar suas denominações, 
enquadrando‑se como associação civil 
ou organização religiosa. A própria 
USE, que traz no nome União das So‑
ciedades Espíritas, teve de atualizar seu 
Estatuto, embora mantenha esse nome 
enquanto marca. 

Após pronunciamentos de vários 
companheiros, alguns deles com 
formação em Direito, a Assembleia 
aprovou o enquadramento da USE 
como Associação, figura jurídica 
mais apropriada à sua natureza, 
caracterizando-se, legalmente, como 
representante dos centros espíritas a 
ela vinculados.

Congresso Estadual de 2017

Os conselheiros aprovaram também 
a indicação de Atibaia para sede do 17º 
Congresso Estadual de Espiritismo, 

situada a 70 quilômetros da Capital 
e a 30 quilômetros do Aeroporto de 
Cumbica, de Guarulhos. A candi‑
datura apresentada por João Thiago 
Garcia, em nome da USE Intermuni‑
cipal de Bragança Paulista (Regional 
Jundiaí), deverá contar também com 
apoio da USE Regional Campinas, 
que abdicou da sua proposta de sediar 
o evento. Em dezembro próximo, a 
Comissão Organizadora deverá de‑
talhar a proposta, condições de hos‑
pedagem, transporte e infraestrutura 
para o evento, de 18 a 21 de junho 
de 2017.

Em Assembleia, conselheiros decidem dar à USE figura jurídica de Associação, 
em vez de organização religiosa.

Allan Kardec Pitta Veloso (2º vice‑
‑presidente), Maurício A. Ferreira 
Romão (secretário geral), Newton 
Guirau (1º secretário), João Thiago 
de Oliveira Garcia (2º secretário), 
Eronilza Souza Silva (3ª secretária), 
Rosana Gaspar (1ª tesoureira) e José 
Sílvio Spinola Gaspar (Patrimônio). 
João Sgrignoli Júnior, que compôs 
chapa no cargo de 2º tesoureiro, não 
estava presente, mas teve seu nome 
referendado pelo CDE.

Julia Nezu Oliveira

Nascida em Tupã (SP), a nissei 
Julia Nezu Oliveira é vice‑presidente 
na Distrital Jabaquara e representa 
o Centro de Cultura, Documentação 
e Pesquisa do Espiritismo Eduardo 
Monteiro de Carvalho (CCDPE‑
‑EMC), do qual é um dos seus funda‑
dores e ocupa atualmente o cargo de 
diretora administrativa. 

Com o amigo José Antônio L. Balieiro, que assume a 1ª vice-presidência.
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L I T E R Á R I O
Um anjo no sertão de Mato Grosso

A obra de Rachele Steingruber entre os silvícolas e população cabocla do Brasil central faz 
lembrar a obra missionária de Albert Schweitzer na selva equatorial africana. A caridade, no 

seu mais elevado grau, é o traço de luz unindo esses dois nobres espíritos.

S u p l e m e n t O

Rachelle Steingruber, desenho (crayon) por 
um dos assistidos na Fundação Nova Suíça.

Poucas pessoas sabem que 19 de 
julho é o Dia da Caridade. Porém, 
mais importante do que saber é viver e 
praticar essa que é a mais excelente das 
virtudes, conforme asseverou o Espíri‑
to Paulo, em O Evangelho Segundo o 
Espiritismo. E foi o que fez a suíça Ra‑
chele Steingruber, enfermeira da Cruz 
Vermelha que migrou para o Brasil em 
1949, para dedicar mais de 50 anos da 
existência às crianças, aos sertanejos e 
silvícolas no cerrado mato-grossense.

O convite veio do irmão Benjamim, 
que já morava no Brasil. “Aqui é o lugar 
no qual você precisa estar. Há muita po‑
breza, e as doenças tropicais, incluindo 
a hanseníase, alastram‑se pelo País”, re‑
latava. E Rachele não hesitou. Da Suíça 
para Gênova, na Itália, embarcou para 
o Brasil, trazendo na bagagem alguns 
contêineres com remédios, alguns ins‑
trumentos cirúrgicos e outros recursos.

Em Mato Grosso, comprovou o ce‑

nário descrito por Benjamim, 
percorrendo re giões inós‑
pitas do cerrado e também 
da Amazônia. Em Várzea 
Grande, no entorno da ca‑
pital Cuiabá, montou o seu 
ambulatório e começou a 
atender os doentes. Muitos 
vinham de longe, chegando 
ao posto de socorro já em 
noite escura. Além dos ca‑
boclos, que traziam esposas 
gestantes e crianças peque‑

nas, a enfermeira atendia também às 
comunidades indígenas.

Mas ela queria fazer mais e, por isso, 

retornou à Europa em busca de novas 
especializações e até mesmo um curso 
básico de odontologia. E para ajudá-la, 
trouxe a irmã Rebecca, que ficaria ao 
seu lado pelo resto da existência.

“Ela salvou muitas vidas, em partos 
muito difíceis, ajudada pelos Espíritos 
que a assistiam, já que era portadora 
de mediunidade de cura, sem que ela 
mesma soubesse”, conta Neusa Zan‑
donato, diretora geral da Fundação, 
hoje vinculada à Federação Espírita do 
Estado de Mato Grosso (FEEMT). “Às 
vezes, embrenhava‑se na mata e no cer‑
rado, em plena noite, para levar alívio e 
remédios aos sofredores, acidentados ou 
vítimas de picadas de cobra. Ela mesma 
salvara um recém‑nascido apanhado por 
uma sucuri”, conta Neusa.

Sustos, reveses e alegrias

No final da década de 80, ao retornar 
de uma viagem à Europa, onde fora 
tratar de uma infecção nas vistas, um 
grande susto. Rachele foi impedida de 
reassumir o trabalho no seu ambulató‑
rio. Chegou a apelar até a Embaixada 
Suíça e a pessoas influentes na Eu‑
ropa. Foi quando o suíço Peter Hans 
Schneider, amigo do médium Divaldo 
Pereira Franco, entrou em contato com 
Rachele, recomendando que procurasse 
o médium na Mansão do Caminho, em 
Salvador, onde ele também estaria.

Nesse encontro, Rachele experimen‑

Quadro no Museu de Cultura Popular, em Cuiabá-MT.
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Rachele Steingruber (continuação)

Neusa Zandonato, diretora da Fundação 
Nova Suíça: instituição funciona como 
“laboratório’ para trabalhadores da área 
de Assistência e Promoção Social Espírita 
(APSE), da FEEMT.

Além das doenças tropicais, a missionária 
também socorreu a muitos hansenianos.

Rachele ia até os doentes, nos lares mais 
humildes:”Alguém pode estar precisando de 
mim”, dizia.

Ambulatório funcionava como “hospital” no 
meio do cerrado.

Rachele Steingruber, recebendo prêmio das mãos de Albert Schweitzer: Admiração recíproca.

taria forte emoção. Divaldo psicografa 
mensagem de Joanna de Ângelis diri‑
gida à missionária, na qual destacava 
antigos compromissos assumidos por 
Rachele, tarefas que incluíam o próprio 
Peter Schneider.

Bastante comovida e agradecida, 
Rachele retomou as lutas junto aos 
necessitados, confiante na Providência 
Divina. E seguindo orientação de Di‑
valdo, procurou a Federação Espírita 
mato-grossense. “Eu atendia à recepção 
quando vi entrar aquela senhorinha 
simpática, magra e de baixa estatura, 
falando com forte sotaque”, lembra 
Neusa. Com ajuda da Federação mato‑
-grossense, nascia, em 16 de novembro 
de 1991, a Fundação Beneficente Nova 
Suíça, pondo fim a quaisquer problemas 
de ordem legal.

Os sustos, porém, não haviam termi‑
nado. Como já alertara o Espírito Joanna 
de Ângelis, “os inimigos do progresso 
e adversários do bem irão produzir 
ainda algumas perturbações, mas não 
impedirão a luz que deverá afastar as 
sombras”, e que ela tivesse paciência e 
confiança em Deus.

Num dos convênios firmados com ór‑
gãos públicos locais, Rachele havia as‑
sinado, indevidamente, algumas folhas 
em branco, do que se valeram algumas 
pessoas de má‑fé para se apropriarem 
de parte do imóvel. Depois de quase 
vinte anos, e utilizado para finalidades 
menos nobres, o imóvel foi abandonado 

em precárias condições. “Foi então que 
o Ministério Público Estadual decidiu 
reverter o patrimônio à Fundação Nova 
Suíça Rachel Steingruber.

As sombras batiam em retirada, e 
uma nova fase de progressos tinha início 
para a Fundação. Um empresário do 
agronegócio soube das necessidades da 
Fundação e prontificou-se a investir na 
reforma do prédio, bem como em obras 
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Novos tempos, novos desafios

Rachele Steingruber (continuação)

de benfeitoria e urbanização dos jardins 
e parque infantil.

A missão de Rachele estava cumpri‑
da. Ao lado da irmã Rebecca, passou a 
dividir um cômodo num dos pavilhões 

da Fundação, um período de refazi‑
mento para esses nobres espíritos, que 
também amavam a cultura e as artes. O 
piano num canto da sala, os contâineres 
usados para trazer remédios do Exterior 

são alguns traços daqueles anos glorio‑
sos, contados também no livro O Anjo 
de Mato Grosso, de Hans Haller.

Numa das paredes, dezenas de foto‑
grafias testemunham a saga e obra de 
Rachele Steingruber. Uma delas registra 
a solenidade em que recebia o Prêmio e 
Medalha Albert Schweitzer, das mãos do 
próprio Schweitzer, médico alemão que 
dedicou mais de 40 anos em serviços 
humanitários na África Equatorial.

Rachele partiu em junho de 2006. 
Rebecca, dois meses depois. E segun‑
do relatos mediúnicos, as duas irmãs 
continuam trabalhando em favor dos 
necessitados, no posto de socorro es‑
piritual erguido naquele ponto do orbe 
terreno. O que não é de surpreender 
quando nos referimos a criaturas como 
estas. Verdadeiros anjos da caridade!

Nos dias atuais, o cerrado mato‑
-grossense cedeu espaço às plantações 
de soja e outras culturas. As cidades 
cresceram e, com elas, vieram os 
problemas tipicamente urbanos. No 
entorno da Fundação Espírita Nova 
Suíça, não mais as ocas indígenas ou 
as choupanas de caboclos, vaqueiros e 
garimpeiros. Várzea Grande fundiu-se 
à capital mato-grossense, da qual se 
separa apenas pelas águas caudalosas 
e piscosas do rio Cuiabá. Os desafios 
agora são outros: a desagregação fa‑
miliar, ante a escalada dos vícios e da 
violência; prostituição e outros surtos 
epidêmicos, além da hanseníase, ainda 
com índices elevados no Estado.

O trabalho, no entanto, continua fiel 
ao idealismo de Rachele Steingruber, 
mas já não se limita ao pão material. 
“A Fundação se transformou no la‑
boratório de práticas e programas de 
promoção do Espírito, que vão além 
do atendimento às necessidades mate‑
riais”, assinala Romildo, trabalhador 
na área de Assistência e Promoção 
Social Espírita (APSE).

Ao lado da equipe multidisciplinar, 
que reúne médicos, psicólogos, professo‑

Um dos pavilhões da Fundação Nova Suíça, onde Rachele passou a residir a partir de 1994, já 
tendo a companhia de sua irmã Rebecca. 

res, pedagogos e assistentes sociais, a Fun‑
dação Nova Suíça oferece às crianças, no 
período livre da rotina escolar, atividades 
culturais e esportivas, reforço de apren‑
dizagem, refeições, assistência médica e 
odontológica (em clínicas conveniadas). 
Abriga ainda cinco portadores de necessi‑
dades especiais, há mais de 20 anos.

Outro trabalho importante, conside‑
rado “a menina dos olhos” na Fundação, 
é o atendimento às famílias no bairro 
23 de Setembro, na periferia de Várzea 
Grande, que está baseado em cadastra‑
mento realizado 
em parceria com 
a Universidade 
Federal de Mato 
Grosso (UFMT). 
O cadastro obe‑
deceu a pesquisa 
junto a 230 famí‑
lias do bairro, que 
permitiu o ma‑
peamento social 
e identificação 
das necessidades 
e os quadros de 
alcoolismo, abuso 
sexual e violência. 

“A atenção a estas famílias tem per‑
mitido resgatar muitos irmãos, alguns 
deles hoje trabalhando na Fundação”, 
acrescenta Romildo.

Em convênio com o SENAI, a 
Fundação tem oferecido cursos pro‑
fissionalizantes a jovens e adultos, nas 
ocupações de pintor, pedreiro, encana‑
dor e eletricista. E graças à parceria com 
o SESI, as mulheres, por sua vez, têm 
aprendido diversas formas de geração de 
renda doméstica, nas áreas de costura e 
principalmente na culinária.

Momento de despedida, num dos portões da Fundação Nova Suíça, em Vár-
zea Grande (MT). Agachado (segundo), Romildo, nosso “guia” na região.
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Lançamentos da Editora EME 2014
Quando Deus abre portas
Donizete Pinheiro

Autoajuda
16x22,5 cm • 208 páginas • R$ 27,50
A leitura de textos espíritas tem a capacidade de 
iluminar nossa caminhada, abrindo os nossos olhos 
para a luz do entendimento e a nossa mente para 
o sentido de nossa jornada neste planeta e a sua 
consequente continuidade no mundo espiritual, 
nossa pátria de origem e morada definitiva. 
De leitura agradabilíssima, Quando Deus abre portas 
será de grande utilidade, servindo como páginas 
diárias de meditação.

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

O segredo da felicidade
Geziel AnDrADe

Autoajuda
16x22,5 cm • 224 pp. • R$ 25,00
A felicidade está associada ao desenvolvimento 
da alma. Quanto mais você se desenvolve em 
conhecimento, em qualidades, mais feliz você fica, 
pois a felicidade é a satisfação de se desenvolver como 
espírito, dando novos passos rumo ao progresso. Geziel 
Andrade debruçou-se sobre os ensinos divulgados por 
Allan Kardec, bem como em outras relevantes obras, 
para nos trazer seu aprendizado nesta busca – de 
vencer a distância que nos separa da condição tão 
desejada, a felicidade.

Além-Texto
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Coadjuvantes ou protagonistas?

Agenda Brasil

Assessores para a área de Juven‑
tude da Comissão Regional Sul do 
CFN‑FEB reuniram‑se na sede da 
USE, nos dias 1º e 2 de maio, para 
acertar os detalhes da próxima Con‑
fraternização Brasileira de Juventude 
Espírita (Conbraje‑Sul), que se rea‑
lizará na cidade de São Paulo, de 4 a 
7 de setembro.

“As confraternizações de ju‑
ventude estão resgatando uma fase 
efervescente das décadas de 50 e 
60, quando tivemos intensa partici‑

pação dos grupos de 
mocidades, sobretudo 
em São Paulo, Sul de 
Minas e Goiás”, assi‑
nalou Eduardo Vieira 
Mesquita, coordena‑
dor nacional junto à 
FEB para a área de 
Juventude. “O jovem 
não é uma esperança 
de futuro, mas uma 
força realizadora do 
presente”, enfatizou 
o coordenador.

Segundo Eduar‑
do, o “protagonis‑
mo juvenil’ deve ser 
exercido também fora 
dos departamentos 
de Mocidade, pro‑
jetando‑se também 
nas demais ativida‑
des doutrinárias. “Na 
Comunicação Social 
Espírita, por exem‑
plo, o jovem poderá 
contribuir muito, con‑
siderando sua afini‑
dade natural com as 

tecnologias modernas”, acrescentou 
Eduardo Mesquita, que falou também 
sobre o tema no III Encontro Nacio‑
nal de Comunicação Social Espírita, 
realizado em Mato Grosso.

 “Quando se dá oportunidade ao 
jovem, não apenas para atividades 
operacionais, ele tem condições de 
colaborar também na concepção de 
ideias e gestão dos projetos. E nesse 
momento, não será mais um coadju‑
vante, mas sim um protagonista no 
processo”, concluiu.

Programada para setembro próximo, na Capital, a Conbraje-Sul deverá reafirmar relevância da 
participação jovem nas lides espíritas.

Eduardo Mesquita, durante reunião preparatória da Conbraje-
-Sul. “Proposta é fazer junto, para fazer melhor”, afirmou o 
coordenador nacional da Área de Juventude do CFN-FEB.

Thiago F. Toledo, de Cuiabá (MT): Protago-
nismo na Comunicação.

Encontro vai reunir cerca de mil jovens 
espíritas. Ao contrário do que está indicado 
no cartaz, evento será em universidade da 
capital paulista.
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A segunda edição do Encontro Nacio‑
nal da Área de Mediunidade, realizada 
em Macapá (AP), nos dias 19, 20 e 21 

Quatro representantes e um estudo de 
caso. Esse é um resumo da participação 
da USE-SP no 1º Encontro Nacional 
da Área de Estudo do Espiritismo, 
organizado pelo Conselho Federativo 
Nacional, da Federação Espírita Brasi‑

de junho, demonstrou que não há distân‑
cias que não possam ser vencidas, mes‑
mo num país continental como o Brasil. 
O evento uniu, de Norte a Sul, todas as 
Federativas que compõem o Conselho 
Federativo Nacional (CFN‑FEB).

A USE participou dos estudos 
com Julia Nezu Oliveira, presidente 
reeleita, e os diretores Rosana Gaspar 
(tesoureira) e José Sílvio Spinola 
(Patrimônio), uma vez que a nova 
Executiva estadual, empossada na 
semana anterior, ainda não definiu o 
novo diretor para a área de Mediuni‑
dade, função ocupada até então pelo 
confrade Paulo Ribeiro.

Voltado para dirigentes e coordena‑
dores da Mediunidade, o Encontro tem 
como objetivos favorecer a unificação 

espírita e a troca de experiências junto 
aos representantes nacionais e esta‑
duais da Área.

Filme premiado 

Além de abrigar o Encontro Nacio‑
nal da Área de Mediunidade, a Fede‑
rativa do Amapá, na região do extre‑
mo Norte do País, ganhou destaque 
na grande mídia com a realização do 
filme “Agora Já foi”, premiado no V 
Festival de Cinema Transcendental de 
Brasília, em maio passado. O curta‑
-metragem, roteirizado e dirigido por 
Manuela Oliveira, conquistou duas 
das quatro premiações oferecidas e 
trata das consequências morais do 
aborto e do suicídio.

Encontro sobre Mediunidade une Sul ao Norte

Área reuniu as 27 Federativas em Belo Horizonte 

Agenda Brasil II

Estudos do Espiritismo

Entidade anfitriã, Federação Espírita do Amapá comemora também premiação de filme no Festival de 
Cinema Transcendental de Brasília

Encontro Nacional analisou casos e ensejou troca de experiências na aplicação dos vários  
programas e ferramentas pedagógicas

leira (CFN/FEB). Encontro, 
com apoio da União Espírita 
Mineira, ocorreu em Belo 
Horizonte (MG), no período 
de 5 a 7 de junho.

Mário Gonçalves, diretor 
do Departamento do ESDE, 
liderou a comitiva da USE, 
composta por Ana Maria Sou‑
za, Katia Penteado e Silvana 
Correa. A representatividade 
paulista no Encontro Nacio‑

nal esteve ainda mais forte, já que a 
Área de Estudo do Espiritismo conta 
outras duas companheiras, Marlene 
Gonçalves, na Assessoria Regional, e 
Sônia Maria Arruda Fonseca, coorde‑
nadora nacional da AEE.

Estudo de caso

Buscando socializar as experiências 
exitosas dos grupos de estudo existentes 
nas instituições espíritas, o encontro 
abriu espaço para a apresentação de 
casos de sucesso pelo Brasil. E um 
dos cases selecionados pela Comissão 
Executiva do Encontro foi o Programa 
de Estudos das Obras Básicas, instituído 
pelo Centro Espírita Gabriel Ferreira, de 
São Paulo (SP), e foi apresentado pelo 
diretor Mario Gonçalves.

A Área de Estudo do Espiritismo 
tem como objetivo congregar grupos do 
ESDE, EADE, Obras Básicas e outros 
cursos, funcionando como espaço de 
troca de ideias. 

Comitiva paulista que participou do Encontro Nacional da 
Área de Estudo do Espiritismo (AEE), em Belo Horizonte.
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Integração nacional e dinamização das atividades

Departamento tem novo ciclo de desafios

comuNIcAção

lIvro

No período de 15 a 17 de maio, foi 
realizado em Várzea Grande (MT) o 3º 
Encontro Nacional da Área de Comuni‑
cação Social Espírita, promovido pelo 
Conselho Federativo Nacional da Fede‑
ração Espírita Brasileira (CFN‑FEB), 
com o apoio da Federação Espírita do 
Estado de Mato Grosso.

O evento contou com as presenças 
do presidente da FEB, Jorge Godinho 
Nery, a vice‑presidente, Marta Antu‑
nes, e, pelo CFN, o secretário geral 
Roberto F. Versiani e o secretário Aston 
Brian (Regional Centro) e ainda com 
presidentes de três das 24 federativas 
estaduais representadas.

A abertura do evento ocorreu na sexta‑
‑feira, 15 de maio, com a saudação de 

Merhy Seba, coordenador da Área de 
Comunicação Social Espírita do CFN. 
Após a manifestação dos componentes 
da mesa, houve a leitura de Mensagem, 
acompanhada pelo jovem Ronaldo Ro‑
drigues, da Orquestra do Instituto Flauta 
Mágica, e, em seguida, Ivana Leal Raisky, 
assessora nacional da Área de CSE, pro‑
feriu a palestra sob o tema: Divulgação 
da Boa Nova: Os tempos já chegaram.

Constaram da pauta quatro temas: 
Integração das Áreas de atividades do 
Movimento Espírita (estudo em gru‑
po), Juventude Espírita: Motivações 
às atividades de Comunicação Social 
Espírita (exposição de Eduardo Vieira 
Mesquita‑ Área de Juventude), Estraté‑
gias Inovadoras de Mídia (exposição de 

Mayara Paz ‑ ComFEB) e Mídia para o 
grande público com foco na campanha 
Comece pelo Começo (exposição de 
Merhy Seba ‑ CSE‑CFN).

É oportuno registrar o carinho com 
que a Federação Espírita anfitriã acolheu 
os participantes, desde à recepção ao 
encerramento do evento; a Equipe, sob 
a direção de Márcia Antonia Ferreira 
e Carlos Barradas desdobrou‑se e não 
mediu esforços para proporcionar o 
melhor a todos. A nossa gratidão e 
sinceros votos de muitas realizações 
na lavoura de amor do Mestre Jesus. 
Nossos agradecimentos também à 
FEB tv, pela transmissão via Internet, e 
a todos que, com outras ações contribuí-
ram anonimamente.

Um projeto que esteve na gaveta na 
gestão anterior, a “Loja Virtual” (e‑
‑commerce) para o Departamento do 
Livro poderá ter vez agora, com a cons‑

Propostas de loja virtual e retomada de Editora serão reavaliadas 
pela nova Diretoria Executiva 

trução da nova página da USE na web, 
com mais recursos de navegação. Os 
estudos que vinham acelerados desde 
o ano passado serão retomados agora 
junto ao desenvolvedor do portal.

A implantação do novo serviço prevê 
uso do sistema PagSeguro, que recebe 

Merhy Seba (merhy@ig.com.br)

todos os cartões de crédito ou depósito 
bancário com total segurança para o con‑
sumidor, e ainda uma gestão integrada no 
controle de estoque e logística dos Cor‑
reios. Outra meta para a nova Diretoria 
é estudar a viabilidade de retomada da 
Editora e Distribuidora de Livros.
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O Centro de Cultura, Documentação 
e Pesquisa do Espiritismo – Eduardo 
Carvalho Monteiro (CCDPE‑ECM) e a 
Liga de Historiadores e Pesquisadores 
do Espiritismo (LIHPE) realizam o 11º 
Enlihpe, em 29 e 30 de agosto, na sede 
da USE (à Rua dr. Gabriel Piza, 433 - 
Santana, Capital).

Para esta 11ª edição do Encontro 
Nacional da Liga de Pesquisadores do 
Espiritismo, que vai debater o Panorama 
Atual das Pesquisas Científicas sobre Re-
encarnação, o convidado é o professor e 
doutor em Filosofia, Cosme Massi, estu‑
dioso do Espiritismo há mais de 30 anos.

“Os espíritas de São Paulo poderão 
conhecer um pouco mais desse extra‑
ordinário estudioso do Espiritismo, 
que é Cosme Massi, conta Pedro 
Nakano, atual presidente do CCDPE. 
Com efeito, Cosme, que ganhou o 
prêmio Moinho Santista em Lógica 
Matemática, é também idealizador do 

Instituto de Pesquisas Espíritas Allan 
Kardec (Ipeak) e autor de diversas 
publicações científicas na área da 
Lógica e Filosofia. Na área espírita, 
escreveu A Estrutura Didática de O 
Livro dos Espíritos.

As inscrições devem ser fei‑
tas nos sites www.ccdpe.org.br e 

USE receberá Encontro da Liga de Historiadores
EvENtoS

Lembrando Eduardo Monteiro. Patrono do 
CCDPE, num passeio pelas ruas de Paris, 
em companhia de Divaldo Franco.

Cosme Massi: doutor e mestre em Lógica e 
Filosofia da Ciência pela Unicamp e gradua-
do em Física pela UFRJ.

www.lihpe.org.br ou ainda na Secretaria 
da USE, pelo tel. (11) 2950-6554, que é 
também uma das apoiadoras do Encon‑
tro, ao lado do jornal Correio Fraterno 
e Vade Mecum Espírita.
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Rio Preto preparada para receber 
7º Encontro de Monitores

ESDE

Após receber a Comenesp, que reu‑
niu mais de 200 jovens, a USE Regio‑
nal de São José do Rio Preto prepara‑
-se para novo ciclo de realizações e já 
tem pela frente o 7º Encontro Estadual 
de Monitores do ESDE – Estudo Sis‑
tematizado da Doutrina Espírita, nos 
dias 25 e 26 de julho, com a presença 
de Cosme Massi.

“Um grande evento, com certeza, 
para o qual convidamos todos os com‑
panheiros. Os preparativos estão sendo 
finalizados, envolvendo as cinco Asses‑
sorias do ESDE no Estado”, destacou 
João Lúcio Cruz Campos, presidente 
(reeleito) da Regional rio-pretense, que 
tem ainda outros grandes eventos para 
o segundo semestre do ano.

“Em setembro, teremos um “mês 
espírita” com participação de vários 
oradores, como Izaías Claro, Suely 
Caldas, Nazareno Feitosa e André So‑
breiro. E no final do ano, a nossa Feira 

do Livro Espírita no Shopping 
Center Rio Preto”, assinalou 
João Lúcio, que foi um dos 
secretários ad hoc da Assem‑
bleia Geral Ordinária, de junho 
passado, na sede da USE, em 
São Paulo, que deu posse aos 
novos Conselhos CA e CDE.

Com relação à nova Dire‑
toria Executiva, João Lúcio 
destacou a liderança e es‑
pírito de trabalho de Julia 
Nezu Oliveira, reconduzida 
à presidência da USE. “Des‑
de a gestão de José Antônio 
Luiz Balieiro, quando as‑
sumiu a vice‑presidência, 
Julia já revelava esse perfil 
de grande trabalhadora”, 
completou. 

Regional inicia nova gestão sediando mais um importante evento na agenda 2015
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Leia as obras fundamentais
do Espiritismo (Codificação Espírita) 

de Allan Kardec

RESPOSTAS À RAZÃO 
E AO CORAÇÃO, 

QUE REVIVEM JESUS.

Conheça o 
Espiritismo 

pelo começo

A ordem natural
de conhecer o Espiritismo.


