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Destaque

Você e a Paz

caPacItaÇÃo

aVante JuVentuDe!

capa de O Céu e o Inferno, obra publicada na França em agosto de 1865.

aPse

Ao Mestre de Lyon

Movimento idealizado por Divaldo 
Franco pinta de branco o céu de 
São Paulo. Manifesto pela paz 
teve presença de quatro líderes 
religiosos e serviços de saúde 
à comunidade.

Encontro da Área de Estudos reuniu 
53 participantes na sede do C. E. 
André Luiz, em Itanhaém. 

A Confraternização Brasileira de Juven-
tudes Espíritas (Conbraje), que mexeu 
com o Brasil inteiro nos últimos dois me-
ses, está contada por seus protagonistas 
— os jovens.

Encontro da Área de Assistência 
e Promoção Social espírita reforçou 
adesões ao abaixo-assinado que pede 
mudanças na lei que cria o Marco 
Regulatório do Terceiro Setor.
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Palestra em homenagem aos 150 anos de O Céu e o Inferno, no dia 3 de outubro, 
deu a largada para o Mês de Kardec, comemorado em todo o Estado com seminários, 
palestras, feiras de livro e até sessões solenes em câmaras municipais.
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DIRIGENTE
E S P Í R I T A

caMPanha

eDItoRIaL

U ma das sugestões apresentadas pe-
las Federativas, como pano de fundo 

para discussão na próxima reunião da Co-

missão Regional Sul do Conselho Federa-

tivo Nacional (CFN-FEB), no próximo ano, 

diz respeito às tecnologias de informação 

e das mídias digitais para a sustentabili-

dade da Comunicação Social Espírita. Com 

certeza, essa é uma questão capital nos 

dias de hoje, diante dos custos crescentes 

de produção e dos Correios, o que encare-

ce sobremaneira a impressão e distribui-

ção de jornais e revistas.

Por isso mesmo, torna-se ainda mais 

meritória a luta dos companheiros que 

militam conosco na imprensa espírita, 

mantendo acesa a chama da divulgação do 

Espiritismo, em que pesem as dificuldades 

enfrentadas, seja pela falta de recursos 

financeiros, seja pela falta de colabora-

dores. Refiro-me a periódicos como Ver-

dade e Luz (Ribeirão Preto), O Arauto (Pi-

racicaba), Alavanca (Campinas), Nova Era 

(Franca), Tribuna do Espiritismo (Matão), 

O Clarim e Revista Internacional de Espiri-

tismo (Matão), só para citar alguns desses 

veículos já cinquentenários.

E não poderíamos deixar de incluir, na-

turalmente, o nosso Dirigente Espírita, 

que, após 25 anos, está iniciando uma 

nova fase, com mudanças no seu design 

gráfico, visando torná-lo ainda mais agra-

dável e interessante. O que não muda, 

porém, é a sua linha editorial, cujo foco 

permanece voltado à divulgação da Dou-

trina de Kardec e das ações em prol da 

Unificação dos espíritas. 

E nesse sentido, caro leitor, contamos 

sempre com seu apoio, a fim de que o 

Dirigente continue firme e forte, che-

gando às casas e aos corações, a serviço 

do Espiritismo.

 O Editor

Nova era na 
Comunicação
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MensaGeM Da PResIDêncIaMensaGeM Da PResIDêncIa

C aros amigos! Estamos entrando nos 
últimos meses do ano. E isso significa 

prestar contas da nossa administração, não 

apenas a gestão dos recursos materiais e 

humanos, mas principalmente o que esta-

mos fazendo à frente do Movimento de Uni-

ficação em nosso Estado. E isso começa já 

na Reunião Ordinária do Conselho Federati-

vo Nacional (CFN-FEB), 7 e 8 de novembro, 

em Brasília, quando entregaremos nosso 

Relatório de Atividades (outubro de 2014 a 

setembro de 2015)

E mais uma vez, a sensação que temos 

é que esse relatório, com mais de 400 

ações, ainda é muito tímido. Mesmo com a 

varredura feita nas redes sociais e nos pe-

riódicos espíritas, muitas ações acabaram 

ficando de fora desse balanço. Estamos 

certos, no entanto, que nas reuniões do 

CA e CDE, em dezembro próximo (Vejam 

Convocações abaixo), teremos relatório 

mais completo, com a inclusão de dezenas 

de eventos comemorativos aos 150 Anos 

Hora de planejar
de O Céu e o Inferno e ao Mês de Kardec, 

incluindo os encontros estaduais recentes 

nas áreas de Assistência e Promoção Social 

Espírita (APSE) e Mediunidade (MEP).

Mas fim de ano é também hora de pla-

nejar as ações futuras. Pedimos, portan-

to, que atentem para o Programa Geral de 

Atividades para 2016 que estaremos divul-

gando no Portal USE, a fim de que sejam 

evitadas colisões de datas nos eventos ali 

assinalados com a programação nos órgãos 

de Unificação, tanto na Capital quanto 

no Interior.

Congresso Estadual em 2017
O 17º Congresso Estadual de Espiritis-

mo, em Atibaia, está marcado para os dias 

23 a 25 de junho de 2017, mês em que a 

USE completará os seus 70 anos de fun-

dação. Entre os hotéis e centros de con-

venções visitados, a Diretoria Executiva 

elegeu o Tauá Hotel Atibaia, na Rodovia D. 

Pedro I, KM 86, levando em conta a proxi-

midade com os aeroportos de Guarulhos e 

Viracopos e também o conforto do Centro 

de Convenções. 

Nas reuniões de dezembro definiremos o 

tema central e a formatação do Congresso, 

que, por ser comemorativo, pretende privi-

legiar a participação dos órgãos de Unifica-

ção nas oficinas que serão realizadas em 25 

salas, além dos módulos do tema central. 

Os centros espíritas, através dos órgãos de 

unificação locais, poderão sugerir o temário 

agora para a referida reunião do CDE. Ape-

sar de o Tauá Hotel ser de alto padrão, ne-

gociamos um preço convidativo, que, além 

disso, poderá ser parcelado.  

Contando sempre com o apoio e as pre-

ces de todos, rogamos ao Pai Celestial que 

nos inspire em nossa jornada a favor do 

bem, da paz e da divulgação de nossa que-

rida Doutrina!

presidencia@usesp.org.br

REUNIÃO ORDINÁRIA DO 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 Intermunici-
pais, Municipais, Distritais, das instituições inicialmente patrocina-
doras e especializadas de âmbito estadual para a reunião ordinária 
do CDE, a realizar-se na sede acima, no dia 13 de dezembro de 
2015, às 8h30 em 1ª convocação com metade mais um e em 2ª e úl-
tima convocação com qualquer número, às 9 horas, com a seguinte 
pauta: Informações da Presidência; Secretaria; Tesouraria – apre-
sentação de contas e valor da anuidade aprovado pelo CA; Relato 
da reunião do CFN da FEB e encaminhamentos; Divisão territorial. 
Plano de atividade da USE para 2016; 17º Congresso Estadual em 
2017 – escolha de tema central e comissão organizadora; Projetos 
da USE em andamento; Palavra aos órgãos e Departamentos.

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO, 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 12 de dezembro de 
2015, com início às 13h30 em 1ª convocação, com metade mais 
um e em 2ª e última convocação, às 14 horas, com qualquer 
número, com a seguinte pauta: Informações da Presidência; 
Secretaria; Tesouraria – aprovações de contas e anuidade para 
2016, Divisão territorial. Relato reunião CFN da FEB e provi-
dências; projetos diversos em andamento; Encontros de Unifi-
cação para 2016; Plano de atividade para 2016; 17º Congresso 
Estadual em 2017, escolha de tema central e comissão organi-
zadora; Palavra aos órgãos e Departamentos.

CONVOCAÇÕES

São Paulo, 5 de novembro de 2015.
Julia Nezu Oliveira – Presidente
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PERFIL - ERONILZA SOUZA DA SILVA

O jeito baiano de ser está no sorriso 
franco e aberto. Mas Eronilza Sou-

za da Silva — nossa querida Erô, uma das 
“caras novas’ na Diretoria Executiva — é 
paulistana da gema! Nasceu na Maternida-
de Leonor Mendes de Barros, no bairro do 
Belém. Os pais, Erondino e Nilza, estes, 
sim, são da Bahia. Eles vieram da Chapa-
da Diamantina, município de Mulungu do 
Morro. “Mulungu é nome de árvore mui-
to comum naquela região, cuja semente 
é medicinal”, explica a própria Eronilza, 
personagem perfil desta edição.

Dirigente Espírita – Você disse que ti-
nha algo em comum com o nosso amigo 
Souza. O que é?

Eronilza – Considero muito importante va-
lorizar minha origem baiana. Ao conhecer o 
Souza (Etevaldo Souza), descobri que nossas 
famílias são da mesma região. E pelos rela-
tos, existe grande possibilidade de sermos 
primos! Falando de nascimento, gosto muito 
de celebrar a data de aniversário com can-
tigas, abraços, mensagens e tudo mais. Se 
tiver bolo de chocolate, então, a festa estará 
completa! Nasci em 11 de abril de 1965 e es-
tou comemorando os 50 anos. Quero realizar 
muito! Vamos juntos, “sempre ombro a om-
bro, sempre lado a lado”. Não é assim?

DE – A pergunta clássica: o que te le-
vou ao Espiritismo?

“O Espiritismo me ensinou a 
sorrir para a vida!”

Erô – Esta me fez pegar o “expresso do 
tempo”.  Quando tinha 21 anos, um cole-
ga de trabalho me convidou para “tomar 
passe” no Centro em que ele frequentava, 
pois eu sentia algumas influências. Fui le-
vada a uma sala reservada, luz indireta, e 
a médium, fazendo movimentos, disse-me 
que eu “estava constantemente acompa-
nhada”, entre outras coisas. Nada conhe-
cia da Doutrina Espírita; não compreendia 
o objetivo. Daí a achar que estava sendo 
perseguida foi um instante! (risos). Anos 
depois, quando as impressões se torna-
ram mais intensas, passei a frequentar o 
Centro Espírita Doze Apóstolos, na Penha, 
onde conheci o Marco (Marco Antônio Soa-
res de Oliveira, assessor no Departamento 
de Comunicação).

DE – Vocês frequentam juntos?   

Erô – Sim. Desde então, como casal, 
passamos a frequentar o C. E. Adolfo Be-
zerra de Menezes, no Jardim Helena. Foi 
graças à Doutrina que pude compreender 
a frase “Você está acompanhada” e tam-
bém o meu papel nesta encarnação. E 
isto me faz sentir alegria de viver. Isso me 
encoraja a vencer o maior dos desafios, 
que é minha transformação interior, a ilu-
minação íntima!

DE – Como foi seu ingresso nas lides 
de Unificação? 

Erô – Assim que passei a frequentar o 
CEABEM, fui para o Departamento de Mo-
cidade. Participei de algumas reuniões na 
USE Regional São Paulo, de vários even-
tos e em especial o Encontro Estadual de 
Comissão Diretora de Mocidades Espíritas 
(EECDME) em 2000, em Jaú. Foi simples-
mente maravilhoso! Então decidi assumir 
as tarefas a mim confiadas. Passei a fre-
quentar as reuniões da USE Distrital São 
Miguel Paulista, a trabalhar nos eventos, 

nos estudos, seminários, o mesmo ocor-

rendo na USE Regional São Paulo. No início 

deste ano fui convidada a compor o quadro 

da Diretoria Executiva da USE Estadual.

DE – O que mais te atrai no estudo da 

Codificação Espírita?

Erô – Todas as mensagens contidas em 

O Evangelho Segundo o Espiritismo são 

magníficas! Em diferentes momentos, 

alguns capítulos foram determinantes 

para minhas decisões, especialmente o 

VI e o XX. Neste último destaco os itens: 

4 “(...) Arme-se de decisão e coragem a 

vossa falange! Mãos a obra! O arado está 

pronto, a terra preparada: arai! (...)” E 

o 5:  “(...) Felizes serão os que houverem 

dito a seus irmãos: Trabalhemos juntos, 

e unamos os nossos esforços, a fim de 

que o Senhor, na sua vinda, encontre a 

obra acabada, porque a esses o Senhor 

dirá: Vinde a mim, vós que sois os bons 

servidores, vós que soubestes calar os 

vossos melindres e as vossas discórdias, 

para que a obra não sofresse!”

DE – São chamamentos fortes...   

Erô – E caso ainda houvesse qualquer 

dúvida, temos ainda os convites de Bezer-

ra de Menezes nas mensagens “A tarefa da 

unificação é urgente, mas não é apressada, 

porquanto não nos compete violentar cons-

ciência alguma”... E ainda o texto psicogra-

fado por Divaldo P. Franco que diz: “Unifi-

cação paulatina, união imediata, trabalho 

incessante...” Estas  são minhas motivações 

em contribuir com o Movimento Espírita. A 

USE somos todos nós. E componho o NÓS. 

Portanto, dentro da Coerência Doutrinária 

e de minhas parcas condições, ofereço o 

que estiver ao meu alcance. 

Foto: Lirálcio Ricci
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aGenDa use

A palestra de Sandra Della Pola, na 
sede da USE no dia 3 de outubro, 

não só homenageou a passagem do ses-

quicentenário de O Céu e o Inferno, mas 

também deu a largada para o Mês de 

Kardec, com centenas de eventos come-

Mês de Kardec mobiliza 
todo o Estado

morativos em todo o Estado, do litoral 

até as barrancas do rio Paraná, no extre-

mo Oeste paulista.

A oradora gaúcha, que tem atuado 

também no movimento espírita para-

naense, falou sobre a Justiça Divina 

Segundo o Espiritismo, cerne da quarta 

obra do Pentateuco Kardequiano, pa-

lestra que foi antecedida com parte ar-

tística do cantor e compositor Lirálcio 

Ricci, diretor do Departamento de Artes 

da USE.

Na mesma tarde, o escritor Adria-

no Calsone autografou sua obra mais 

recente Em Nome de Kardec, livro que 

teve a sua resenha publicada no jornal 

Dirigente Espírita (edição nº 149 – set./

out.2015), por Marco Milani, diretor do 

Departamento do Livro.

No dia 7, a Câmara Municipal de Santo 

André, no Grande ABC, rendeu homenagem 

ao Codificador, franqueando sua tribuna ao 

expositor Flávio Otolini. Essa USE Municipal 

realizou ainda, de 18 a 25 deste mês, a 64ª 

Semana Espírita de Santo André, no Parque 

Regional Prefeito Celso Daniel, quando re-

cebeu várias expressões doutrinárias, como 

Eventos comemorativos, abertos com palestra sobre o sesquicentenário de O Céu e o Inferno, 
homenageiam o mestre de Lyon, do Litoral ao extremo Oeste paulista.

Redação Dirigente Espírita

Sandra Della Pola, com amigos e membros da Diretoria Executiva. Oradora conduziu seminário na USE 
Distrital Freguesia do Ó.

Palestra também lembrou os 211 anos de nascimento de h. L. Denisard Rivail. adriano calsone, autor de Em Nome de Kardec.
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A Federação Espírita Portuguesa 
(FEP) e o Conselho Espírita Interna-

cional realizam, de 7 a 9 de outubro de 

2016, em Lisboa, o 8º Congresso Espí-

rita Mundial, cujo tema central é “Em 

Defesa da Vida”, que resgata campanha 

da FEB, lançada em 1993, e que agora 

ganha espaço também na Europa ante 

a escalada do suicídio e da entrada no 

continente de massas de refugiados vin-

dos da África e Oriente Médio.

Segundo Victor Mora Féria, coordena-

Encontro de Corais reuniu grupos de Assis, Platina, Pedrinhas Paulista e Paraguaçu Paulista... ... Público lotou cinema da cidade

aGenDa use

8º conGResso esPÍRIta MunDIaL

Heloísa Pires, Anete Guimarães, Roosevelt 

Thiago, Ricardo di Bernardi, entre outras.

A USE Municipal de Osasco, na Grande 

São Paulo, promoveu o seminário “Ciên-

cia, Filosofia e Moral segundo Allan Kar-

dec” com o professor Cosme Massi em 

duas casas diferentes: dia 24, no Instituto 

Espírita Obreiros do Bem (Módulo I), e no 

dia 25, no C. E. Seara de Jesus (Módulo II).

Interior e Baixada Santista
Em visita ao Centro Espírita Luz e Fra-

ternidade, de Araçatuba, Antônio César 

Perri de Carvalho, que é um filho da terra, 

destacou a saga do mestre lionês ao esta-

belecer os alicerces de uma nova era para 

a Humanidade, num século conturbado 

pelo materialismo de doutrinas e ideolo-

gias negativistas. 

Em Campinas, os espíritas também come-

moraram os 62 anos da USE Intermunicipal, 

com uma Caminhada pela Paz e um ciclo de 

palestras com Andrei Moreira, presidente da 

Associação Médico-Espírita (AME-Minas Gerais).

Em Assis, quase no extremo Oeste pau-

lista, o cinema municipal recebeu o 3º En-

contro de Corais, marcando o 3 de Outubro, 

evento da USE Intermunicipal que incluiu Mi-

ni-Feira do Livro Espírita e Banca de Trocas 

de Livros. Ainda no âmbito dessa Regional, 

foi realizada a 27ª Jornada de Confraterniza-

ção Espírita de Rancharia.

No norte do Estado, o 41º Mês de Kardec 

organizado pela USE Intermunicipal de Fran-

ca contou com grandes expressões do nosso 

movimento – como Izaías Claro, Elizeu Mota 

Júnior, Emmanuel Cristiano e Cosme Massi.

A USE Intermunicipal de Santos promo-

veu, por sua vez, a 63ª Semana Espírita, de 

17 a 23 de outubro, com uma série de pales-

tras versando sobre a Justiça Divina Segun-

do o Espiritismo, numa homenagem aos 150 

anos de O Céu e o Inferno, que teve ainda 

dramatização de alguns dos casos relatados 

na obra. Entre os palestrantes, a professora 

Heloísa Pires e o escritor Adeilson Sales, que 

conversou também com os jovens das Moci-

dades Espíritas de Santos e região, e tam-

bém a presença de Roosevelt Thiago, que 

conduziu um seminário sobre Educação.

Evento de Lisboa já tem mais 
de mil inscritos

dor geral, o país receberá o Congresso 

pela segunda vez, repetindo o feito de 

1998, que contou com mais de 3 mil par-

ticipantes. “Desta vez, o evento estará 

concentrado num único ambiente, a Sala 

Tejo do Meo Arena, em Lisboa”, assinala 

o dirigente, mas alerta que a capacida-

de está limitada a 2 mil lugares, pois já 

são mais de mil inscritos até o presente 

(veja Gráfico). A inscrição (no valor de 

100 euros) pode ser feita pelo website 

www.8cem.com e pelo e-mail 

8cem2016@gmail.com.

Agência de Viagem
A RW Turismo, representante da Transalpi-

no, agência oficial do Congresso Mundial, ofe-

rece dois pacotes diferenciados – um restrito 

a Lisboa, sede do evento, e outro que inclui 

tour a vários pontos turísticos do país. “Com 

a ampliação da infraestrutura aeroportuária 

no País, a TAP terá voos diretos partindo de 

várias capitais brasileiras”, informa Marcia 

Valente, diretora da RW Turismo. 

Mais informações (11) 3667-3506 e 

3664-9600 ou www.rwturismo.com.br. 

Cerca de 20 países já garantiram participação no encontro.
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D esde que foi autorizada, em 2011, 
pelo Conselho Federativo Nacional, da 

Federação Espírita Brasileira (CFN/FEB), a 

Confraternização Brasileira de Juventudes 

Espíritas (Conbraje) tem renovado os ares 

do movimento espírita brasileiro.

A Conbraje-Centro, realizada em Goiâ-

nia (GO) no ano de 2013, foi a largada 

para esse processo de renovação, que ga-

nhou ainda mais forças com a publicação 

dos documentos “Diretrizes para Ações” (2) 

e “Subsídios” (3).

Os dirigentes espíritas, percebendo que 

o jovem não é o futuro e sim o presente, e 

O amor de uma nação

que precisamos ter um movimento com o 
jovem e não um “movimento jovem”, aco-
lhem a iniciativa, oportunizando trabalho 
à juventude e orientando suas ações. E 
isso é o que nos permite vivenciar o real 
protagonismo juvenil como uma forma de 
atuação com os jovens, a partir do que eles 
sentem e como percebem sua realidade.

A Conbraje, mais do que um encontro 
confraternativo para os jovens, é oportu-
nidade de trabalho e vivência da unifica-
ção espírita, de reconhecer-se como parte 
do movimento federativo e de despertar o 
sentimento de pertencimento da Casa Es-
pírita a que está vinculado. O Movimento 

Espírita Brasileiro avança, e muito, garan-

tindo aos jovens seu espaço de ação.

Fazemos aqui uma menção especial e mui-

to carinhosa ao paulista e sempre jovem Nes-

tor João Masotti, que, das vivências na moci-

dade no interior do Estado, foi presidente da 

USE e da Federação Espírita Brasileira. E, an-

tes de encerrar sua tra-

jetória à frente da FEB, 

deu início a esse proces-

so de mudança de olhar 

com relação ao jovem e 

possibilitou a realização 

das Conbraje’s.

S U P l E M E N T O

CONbRAJE – CONfRATERNizAçãO bRASilEiRA DE JUVENTUDES ESPíRiTAS

Conbraje-Sul, em Guarulhos, reuniu 722 jovens, representando 283 instituições espíritas do País. Confraternização recebeu ainda visitantes do Equador e uruguai.

“Onde é o ventre dos sonhos? Onde é que se esconde no seu peito o amor? De onde vêm todos 
esses planos? Onde a força encontra braços ao seu dispor?” (1)

Textos: Gustavo Ferreira e João Thiago Garcia. Fotos: Divulgação CONBRAJE
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ENTREViSTA – ANTôNiO CESAR PERRi CARVAlhO (CONTiNUAçãO)

Presidente Julia Nezu faz sua saudação aos participantes da Conbraje-Sul, realizada no Espaço Prisma e 
campus Dutra da unG (Guarulhos).

Nas várias formas de expressão artística, jovens cantaram seu amor ao País e sua esperança na transfor-
mação do planeta

Participantes discutiram projetos de ação para a 
área de Juventude em seus Estados e em âmbi-
to regional.

CONbRAJE-SUl

N o período de 5 a 7 de setembro, o Es-
tado de São Paulo abriu as portas e 

o coração para receber – na Conbraje-Sul 
– outros 15 estados brasileiros (Amazonas, 
Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Gran-
de do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Santa Catarina e Tocantins) e dois países 
visitantes (Equador e Uruguai). Organiza-
da em conjunto com os estados que inte-
gram a Comissão Regional Sul do CFN-FEB 
(RS, SC, PR, MS e RJ e SP), a Conbraje-Sul 
demandou meses de preparo, reuniões, 
discussões e ajustes para que tudo fosse 
realmente especial, como de fato foi.

Na cidade de Guarulhos, 722 pessoas 
reuniram-se no Espaço Prisma e no campus 
Dutra da UnG com o propósito de conviver, 
estreitar laços de fraternidade, aprender 
e trocar ideias e experiências por meio de 
reflexões baseadas na história de Paulo de 
Tarso, o Apóstolo dos Gentios, que cede 
seu nome ao nosso Estado. 

Certos de que “juntos somos um” (4), es-
távamos em 283 instituições espíritas repre-
sentadas de norte a sul do país e pudemos 
ver em cada olhar um desejo de transforma-
ção, de fazer melhor para que, juntos, pos-

“Jovem, e agora, por que 
te deténs?”

samos fazer da Terra um planeta onde reine 

o amor. Foram momentos de intensa alegria! 

Os jovens deslocaram-se de seus Estados na 

sexta-feira (4/09) e foram chegando ao lo-

cal, se acomodando e conhecendo os novos 

amigos que compartilhariam com eles de to-

dos esses momen-
tos especiais.

A abertura 
oficial do evento 
deu-se na manhã 
de sábado (5/09) 
com presença 
dos coordenado-
res estaduais de 
Juventude das 
seis federativas anfitriãs. À noite, após um 
dia de intensa atividade, com a presença 
da presidente da USE, Julia Nezu Oliveira, 
e representantes das outras cinco Federa-
tivas, foi feita uma saudação aos jovens. 
Estiveram também presentes a coordena-
dora nacional da Área de Infância e Juven-
tude do CFN/FEB, Miriam Lúcia Herrera 
Masotti Dusi, o coordenador adjunto de 
Juventude, Cirne Ferreira Araújo, e dos 
assessores da FEB para a Conbraje, Eduar-
do V. Mesquita e Marco Leite.

Os espaços estavam iluminados, reple-
tos de sorrisos e um brilho no olhar que 
encantava a todos que percebiam a bele-
za de estar ali. Os jovens e coordenadores 
de juventude tiveram suas atividades em 
sala, discussões acerca do tema “Jovem, 
e agora, por que te deténs?”, participa-
ram de seminários, dinâmicas e discutiram 
projetos de ação para a área de juventude 
de seus Estados e em âmbito regional.



Novembro/Dezembro de 2015

9

Mais que amigos, irmãos se encontravam 
(ou se reencontravam?), sentados ali escre-
vendo seus recados ou andando pelos corre-
dores ou convivendo nas salas, esperançosos 
e dispostos a seguir em frente com a tarefa 
de fazer o bem prevalecer na Terra. E agora 
nada mais poderá detê-los, pois esse evento 
repercutirá nos corações e mentes da juven-
tude espírita brasileira por muito tempo.

Nas Redes Sociais
Encerrada a Conbraje-Sul, muitas fo-

tos, vídeos e mensagens foram publicadas 
nas redes sociais dos jovens que participa-
ram do evento. Todas as postagens tentam 
descrever, de alguma forma, as emoções 
que eles vivenciaram nesses dias, como a 
do jovem Antônio Vinícius (SP), que diz:

 “A melhor coisa desse evento foi poder 
conhecer um pouco de cada Estado que ali 
estava; na verdade, não importa se tinha 
BOLACHA ou BISCOITO. Se VC fala Noiss-
ss, Guris, Porque, Oxente! ou toma Sopa 
Paraguaia, toma chimarrão ou tereré... O 
importante foi conhecer cada um de vcs. 
E isso eu levarei por toda a minha vida...”

Arte na Mocidade
A Conbraje serviu também para mostrar 

um pouco do potencial criativo dos jovens nas 
mais variadas expressões artísticas. Uma no-
vidade que agradou a muitos foi a confecção 
de CDs por parte da organização com duas 
músicas enviadas de cada Estado, sendo uma 
já conhecida do movimento e outra inédita, 
feita especialmente para a Conbraje-Sul. 

Além disso, jovens talentos da CR-Sul 
tiveram a oportunidade de se encontrar 
em uma das reuniões da Comissão Orga-
nizadora, no Recanto Lins de Vasconce-
los (Paraná), e criarem, juntos, a músi-
ca tema oficial do 
evento. (Todas as 
músicas podem ser 
ouvidas e baixadas 
pelo link: https://
soundcloud.com/
conbrajesul2015)

CONbRAJE-SUl

Marco Leite, assessor para conbraje, e cirne 
araújo, coordenador nacional de Juventude.

Dra. elizabeth R. nicodemos (aMe-sP e aMe
-Brasil).

Com Julia Nezu e João Thiago (USE), de pé: Paulo Ricardo feil (fEC), Gabriel Salum (fergs) e Miriam Masotti Dusi 
(Área Nacional de infância e Juventude, da fEb), Sentadas, Marlise Ribeiro (fergs) e Elisângela D. Toledo (fEP).

O evento estava envolvido por muito 
amor e luz. Além do envolvimento dos 
jovens, o evento contou com o apoio da 
Associação Médico-Espírita (AME- Regional 
São Paulo). Os médicos que deram plantão 
foram o Dr. Marcelo Saad, atual presidente 
da AME-SP, e a Dra. Elizabeth Resende Ni-
codemos, que também representou a AME
-Brasil. Também colaborou nos plantões o 
Dr. Ênio Luiz Ribeiro, da Federação Espíri-
ta do Rio Grande do Sul (Fergs).

Cerca de 100 jovens foram atendidos no 
plantão médico que funcionou em tempo 
integral até o final das atividades diárias. 
E na mesma sala, também se fez o Aten-
dimento Fraterno, com serviço de passe 
pela equipe de médiuns dos Centros Es-
píritas locais, coordenado pela USE Inter-
municipal de Guarulhos. Os atendimentos, 
em sua maioria, referiam-se a pequeno 
mal-estar pela mudança de temperatura, 
cansaço de viagem e fator emocional.

Os diversos voluntários da USE, das ca-
sas espíritas de Guarulhos e também de São 
Paulo, Bragança Paulista e Atibaia, traba-

lharam sempre sorrindo, cantando e colo-
cando muito amor em tudo que faziam.

Tudo correu bem e, durante a reali-
zação, tivemos expressões artísticas mu-
sicais e teatrais dos seis estados da Co-
missão Regional Sul do CFN, distribuídas 
entre os três dias do evento. Mas tivemos 
também um palco auxiliar na área do re-
feitório, onde jovens de outras Federa-
tivas puderam se apresentar durante os 
horários de almoço e jantar. Foi lindo ver 
e ouvir tantos sotaques reunidos, sentir e 
assistir à integração da juventude, que se 
fazia ali diante de nossos olhos, onde cada 
um identificava-se com o outro como se 
olhasse em um espelho.

A união da juventude também foi ex-
pressa através de recadinhos que os jovens 
podiam escrever uns para os outros e deixar 
em envelopes que formavam um mural lin-
do repleto de cores e carinho. Cada jovem 
tinha um envelope com seu nome para re-
ceber seus recados. Nesse espaço de inte-
gração também havia espaço para criação 
textual, pintura, descanso e leitura.
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Além do fundo do poço
Marco Antônio Vieira | Jonas 
(espírito)

14x21 cm • 192 páginas

Este primeiro livro psicografado 
por Marco Antônio Vieira nos traz o 
relato emocionado e sofrido de um 
jovem que, envolvido pelas drogas 
e pelos prazeres fáceis durante sua 
adolescência e juventude, se depara, 
de repente, com uma realidade que  
não sabia existir...

Meu filho
Wanda A. Canutti • Eça de Queirós 

(espírito)

14x21 cm • 296 páginas

Thomas culpa o próprio filho pela 
morte prematura de sua esposa. O 

garoto vive e cresce abandonado 
pelo pai. Mas ninguém é colocado 
no nosso lar por acaso. Ou temos 

compromissos com eles para serem 
ressarcidos, ou eles têm conosco e 
precisam do nosso amor, do nosso 

entendimento para desfazerem 
os seus.

ENTREViSTA – ANTôNiO CESAR PERRi CARVAlhO (CONTiNUAçãO)

Momento de abertura.

Evento em Pernambuco teve duas sedes: em Paulista e no Recife.

CONbRAJE-NORDESTE

C omo o trabalho não para, a juventude 
seguiu firme e confiante para mais um 

encontro da Confraternização Brasileira 
de Juventudes Espíritas, a Conbraje-Nor-
deste, organizada pela Comissão Regional 
Nordeste do Conselho Federativo Nacional 
(CFN/FEB) nas cidades do Recife e Paulis-
ta, no Estado de Pernambuco.

Entre os dias 9 a 12 de outubro, o even-
to reuniu jovens espíritas dos nove estados 
nordestinos e mais 11 estados visitantes. 
São Paulo esteve presente, representado 
pelo diretor do Departamento de Mocidade 
da USE, Gustavo Ferreira, e pelo coordena-
dor regional de Juventude da Comissão Re-
gional Sul do CFN, João Thiago Garcia.

Durante o evento tivemos oficinas, se-
minários, palestras, apresentações musi-
cais, atividades de integração e a típica 
comida nordestina. Foram dias carregados 
de emoções e sotaques deliciosos que ain-

“Vai, e faze tu o mesmo”

da ecoam em nossas mentes e corações!

A Conbraje é isso... É sonho! É alegria! É 

vivência! É juventude espírita em ação. Que 
a força da juventude alcance cada vez mais 
corações para que possamos dar as mãos e 
“ombro a ombro, lado a lado” (5) possamos 
seguir adiante no esforço contínuo de ilumi-
nar nossas consciências, de erguer a nossa 

voz, “levando o amor e a caridade, não im-
porta o estado e a cidade. Somos da Pátria 
do Evangelho, Juventude do Brasil, e logo 
dois mais dois se tornam mil” (6).

Encerramos com trecho da mensagem 

de Leopoldo Machado a nos lembrar que 
“A juventude avança, com sua força varo-
nil e renovadora, voltada para a constru-
ção de um mundo melhor, edificado sob as 

bases do Evangelho.” (7)

Notas Bibliográficas

(1) Trecho da música BRAÇOS À FORÇA, do 
Projeto Carrossel (DM/USE 1ª Assessoria)

(2) Diretrizes para Ações da Juventude Es-
pírita do Brasil (CFN-FEB 2014)

(3) Subsídios às Ações da Juventude Espírita 
(DIJ-FEB 2014)

 
(4) Trecho da música SOMOS UM, do Projeto 

Carrossel (DM/USE 1ª Assessoria)

(5) Trecho da música CANÇÃO DA ALEGRIA 
CRISTÃ, de Leopoldo Machado.

(6) Trecho da música JUVENTUDE DO BRA-
SIL, de Camila Rabêlo.

(7) AVANÇA JUVENTUDE! - Mensagem psi-
cográfica recebida por Marta Antunes.  
FEB/Brasília, reunião mediúnica, 
8/10/2015
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Você e a Paz

O céu cinzento e nublado da Capital 
foi tomado por centenas de balões 

brancos na tarde do último sábado (26) na 
região da Mooca (Parque Sabesp), enquan-
to cerca de 2 mil pessoas entoavam “Paz 
pela Paz”, canção de Nando Cordel que se 
transformou num hino do Você e Paz.

Foi assim que São Paulo, representada 
no ato pela primeira-dama do Estado, Lu 
Alckmin, tornou-se a quinta capital bra-
sileira a receber o movimento idealizado 
pelo médium e orador espírita Divaldo Pe-
reira Franco, que já foi levado a 15 paí-
ses da Europa e América, incluindo edição 
na sede das Nações Unidas, em Nova York 
(EUA).

E foi o próprio Divaldo que fez a entre-
ga do Troféu da Paz às “Instituições Que 
Realizam”, às “Empresas Que Viabilizam” 

São Paulo também é da Paz
Primeira edição do movimento na capital paulista teve participações de quatro lideranças 

religiosas. No Parque Sabesp Mooca foi enterrada a “cápsula da paz”, que será aberta em 2045.
Rubens Toledo

Divaldo franco lembrou Manifesto da Unesco 
pela paz mundial no ano 2000. 

Jornalista e historiador, heródoto Barbeiro apre-
sentou as bases do Budismo.

Soltura de balões, manifestações artísticas, serviços de saúde à comunidade e pronunciamentos. A paz 
invadindo os corações.

Divaldo e dois homenageados com o Troféu da Paz: lu Alckmin, primeira-dama do Estado, e Jonas Pinhei-
ro, presidente da Associação Reencontro de Desenvolvimento Espiritual, com sede na Mooca.

e a “Personalidades Que Se Doam”, como 
Jonas Pinheiro, presidente da Associação 
de Desenvolvimento Espiritual Reencon-
tro, que coordenou a promoção do even-
to, apoiada por várias instituições, in-
cluindo a USE. 

“Esperamos repetir este encontro to-
dos os anos e, em 2045, vamos abrir a 
cápsula da paz, que será ‘plantada’ neste 
parque, contendo objetos, fotos, jornais 
e mensagens entregues por todos os que 
se cadastrarem conosco, até o próximo 3 
de novembro”, falou o dirigente espírita. 
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AléM-TExTO
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C om inscrição gratuita, mas com vagas 
limitadas, a USE Intermunicipal de Ita-

nhaém/Mongaguá promoveu no dia 18 de 

outubro, em Itanhaém, o seu primeiro En-

contro de Capacitação de Monitores, que 

reuniu quase 60 participantes, pertencen-

tes às casas espíritas nessas duas cidades.

Aprender mais. Para melhor ensinar

Nova “Lei das ONG’s” preocupa instituições

cIRcuIto InteGRaDo

estuDos

aPse

Encontro na cidade de Itanhaém discutiu as várias metodologias usadas no ensino 
da Doutrina Espírita.

Encontro estadual da área discutiu proposta da Rebrates para mudanças na Lei 13.019, 
que entrará em vigor no próximo ano.

Coordenado pela Área de Estudos da 

USE, o encontro realizado na sede do 

Centro Espírita André Luiz, apresentou 

as metodologias dos cursos ESDE (Estudo 

Sistematizado de Doutrina Espírita), EADE 

(Estudo Aprofundado de Doutrina Espírita) 

e MEP (Mediunidade: Estudo e Prática), 

departamento este que terá 

seu encontro estadual no próxi-

mo 8 de novembro, na sede da 

USE em São Paulo (veja cartaz).

No encontro que tomou todo 

o dia (das 9h às 16h), os partici-

pantes conheceram a estrutura 

da Área de Estudos e conteúdo 

programático dos cursos. Eles 

debateram também o papel do 

monitor em grupos de estudo, 

liderança e trabalho em equipe.

“Foi um domingo muito proveitoso. 

Valeu a pena o esforço de toda a equipe, 

incluindo o pessoal da Cozinha, que fez 

um almoço delicioso”, contou Jaqueline 

de Barros Ribeiro.presidente da USE Ita-

nhaém/Mongaguá.

Além de itanhaém, evento recebeu espíritas de Mongaguá, Peruíbe, itariri e Pedro de toledo.

N o dia 25 de outubro, USE realizou 
o I Encontro Estadual de Assistên-

cia e Promoção Social (APSE), área que 

vem sendo dirigida, nesta gestão, pela 

companheira Neyde Schneider. O en-

contro discutiu um plano de ação nesse 

setor, considerando o novo cenário po-

lítico e a legislação que regula o setor. 

“Traçamos um plano de ação, que será 

viabilizado com ajuda de nossos assesso-

res nas várias regiões do Estado”, falou 

Neyde Schneider.

Os participantes conheceram conteú-

do do Manual do APSE, editado pela FEB 

(www.usesp.org.br/materialdeapoio), 

do qual foram extraídos subsídios para o 

plano de ação. No encontro, participantes 
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APSE (CONTiNUAçãO)

conheceram também a nova estrutura da 
área APSE.

Lei das ONG’s
Outro tema tratado no encontro refe-

riu-se à Lei nº 13.019/14, a chamada Lei 
das ONGs, que foi rejeitada pela socieda-
de civil em julho passado, mas que deverá 
voltar ao Congresso no segundo semestre 
de 2016. Um abaixo-assinado da Rede 
Brasileira do Terceiro Setor (Rebrates), 
propondo emendas à Lei, foi “engrossa-
do” com adesões de vários presidentes de 
casas espíritas presentes ou enviado aos 
representantes legais para que se colha 
a assinatura.

“A carta da Rebrates, que foi encami-
nhada à Presidência da República e ao 
parlamentar Eduardo Barbosa, relator 
na Comissão que estuda a matéria no 
Congresso Nacional, pede a revogação 
do artigo 37 e inciso VIII do artigo 42 da 
Lei 13.019, conhecida como Marco Regu-
latório do Terceiro Setor, que afeta di-
retamente as instituições que possuem 
creches, escolas, hospitais, assistência 
social, orfanatos, asilos de idosos e ou-
tras atividades sem fins econômicos, ou 
sem fins lucrativos”, falou Neyde Sch-
neider, diretora do APSE. 

A presidente da USE, Julia Nezu, lem-
brou também que os espíritas poderão 
contar, caso necessitem, com assesso-
ria técnica dos companheiros Clodoal-
do Lima Leite e sua esposa, Marília de 
Castro, que atuam na área jurídica da 
Associação Comercial de São Paulo, uma 
das entidades signatárias da Carta da 
Rebrates, ao lado dos clubes de serviço 
Rotary e Lions, casas maçônicas, funda-
ções privadas, entidades assistenciais, 
culturais e esportivas e outras organiza-
ções não-governamentais.

A Redação

cIRcuIto InteGRaDo
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cIRcuIto InteGRaDo

Livros na praça
LIVRo

José Antônio Luiz Baliero

Estamos em intensa temporada de feiras 
do livro espírita em todo o território 

paulista, com os nossos órgãos ocupando 
praças públicas, espaços de convivência, 
clubes e áreas de aglomeração de pessoas, 
para exposição, mostra e comercializa-
ção de produtos que visam a divulgação 
da doutrina espírita. Nessas ocasiões são 
lembradas datas relevantes para o Espi-
ritismo, o lançamento das Obras Básicas, 
comemoração de datas de aniversários de 
personagens espíritas, datas dedicadas 
pelo poder público às comunidades espíri-
tas, como o Dia dos Espíritas, Dia de Allan 
Kardec e outros eventos significativos.

A literatura espírita, observando os ca-
tálogos de editoras e distribuidoras, atual-
mente, deve ter aproximadamente 16 mil 
itens, distribuídos entre Filosofia, Ciência, 
Religião, romances, contos e histórias, bio-
grafias, relatos investigativos, os tratados de 
autoajuda, coletâneas, pesquisas e levanta-

mentos, orientação e projetos para as casas 
espíritas etc. Essa literatura atende ao pú-
blico infantil e juvenil, a todas as fases da 
vida, englobando, vez ou outra de modo in-
devido, até mesmo obras espiritualistas que 
se acomodam ao lado do conteúdo espírita. 
A apresentação é através de livro, CD, vídeo, 
revista e os meios eletrônicos.

Diante de universo tão volumoso, ao ir à 
praça o livro espírita necessariamente passa 
por processo de escolha sobre o que levar 
para a mostra. É ponto onde ainda procu-
ramos solução adequada, que atenda aos 
quesitos financeiros, à qualidade e conteúdo 
das obras oferecidas, ao desejo de atender 
às demandas.

De modo geral, entre 1.000 e 1.500 itens 
são oportunizados aos visitantes das feiras, 
nos eventos de nossos órgãos. Observações 
sobre ausências acontecem, mas os coorde-
nadores devem ter a certeza e segurança de 

oferecer o mais adequa-
do para o acesso ao co-
nhecimento espírita.

Para a organização 
de centros de estudo da 
doutrina temos o uso de 
bibliografia básica de cerca de 160 obras. Os 
títulos emanados de médiuns que mais con-
vivem com o movimento giram em torno de 
900 produtos; as edições das Federativas que 
compõem o órgão nacional de unificação es-
tão em torno de 500 itens! Dentro desse con-
texto, temos diretriz segura para conduta 
facilitadora na definição dos títulos a serem 
apresentados em uma feira. No processo são 
avaliados autores encarnados e desencarna-
dos, médiuns e trabalhadores, e seus com-
promissos junto à causa e valores espíritas.

Em nossa cidade, vivemos a 42ª. Feira do 
Livro Espírita de Ribeirão Preto, com mil tí-
tulos expostos, uma das pioneiras em nosso 
país, alcançando em suas edições ininterrup-
tas a colocação de mais de 520 mil  livros 
(itens)  espíritas. Em todos os anos entre os 
mais procurados estão os livros da Codifica-
ção Espírita e as obras psicografadas por Chi-
co Xavier. Neste ano o autor homenageado 
foi Léon Denis e o livro homenageado foi O 
Céu e o Inferno, pelos seus 150 anos, obra 
bem classificada no rol das mais procuradas, 
ficando logo após O Evangelho segundo o Es-
piritismo e O Livro dos Espíritos.

Ir à praça pública levando o Livro Espírita 
é responsabilidade ímpar para o movimento 
espírita. É oportunidade que os espíritas têm 
de tomar parte na  sociedade, oferecendo 
a ela o que tem de melhor:  o Livro, o co-
nhecimento, com o entendimento e escla-
recimento sobre os princípios espíritas. É o 
ensejo de mostrar o reconhecimento e gra-
tidão aos poderes constituídos, junto com o 
respeito e consideração pelas oportunidades 
que nos são oferecidas. Ainda é o grande mo-
mento de trabalho e confraternização, ação 
e fraternidade, alegria e convivência entre 
os membros da  família espírita.
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