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Levado por expositores brasileiros, ou através de obras traduzidas para mais de 
dez idiomas, o Espiritismo vai conquistando adeptos em todo o mundo.
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DESTAQUE CONGRESSO ESTADUAL

MEDIUNIDADE NA INFÂNCIA

AGENDA BRASIL

Julia Nezu, presidente da USE, no VI Simpósio Espírita do Japão, realizado no dia 
1º de maio, em Isesaki (província de Gunma).

Desbravadores da 
Nova Era

Encontro no Recanto Lins, no 
município de Balsa Nova (PR), reuniu 
132 trabalhadores de seis estados. 
Comitiva da USE somou 16 diretores. 
Na foto, reunião da Área de Estudos 
do Espiritismo.
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Correios 
emitirão selo 
dos 70 anos

Peça filatélica será apresentada na 
cerimônia de abertura do 17º Congres-
so Estadual de Espiritismo, em junho 
de 2017, em Atibaia.
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Projeto coordenado por equipe do 
CFN/FEB, com participação das 27 
federativas, aprofunda estudos sobre 
o tema. Informações serão coleta-
das junto a centros espíritas de todo 
o Brasil.
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DIRIGENTE
E S P Í R I T A

CONVOCAÇÕES

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 pre-

sidente Julia Nezu Oliveira, convoca nos 

termos dos artigos 23 e 24, do Estatuto 

Social, os representantes dos órgãos In-

termunicipais, Municipais, Distritais, das 

instituições inicialmente patrocinadoras e 

especializadas de âmbito estadual para a 

reunião ordinária do CDE, a se realizar na 

sede acima, no dia 5 de junho de 2016 

Senhores Conselheiros,
Pedimos especial atenção para as reu-

niões do CA e CDE dos próximos dias 4 e 5 
de junho, respectivamente, cujos editais 
de convocação vão publicados abaixo. 

Sua presença é muito importante, já 
que, entre outros assuntos da pauta, se-
rão apresentados modelos para novos es-
tatutos e regimentos dos órgãos, em face 
do registro das alterações efetivadas no 
estatuto da USE 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, con-

voca nos termos dos artigos 32 e 33, do 

Estatuto Social, os representantes dos 

órgãos Regionais para a reunião do Con-

selho de Administração a se realizar, na 

sede social acima, no dia 4 de junho de 

2016 (sábado), com início às 13h30 em 

1ª convocação, com metade mais um e 

(domingo), às 8h30 em 1ª convocação com 
metade mais um e em 2ª e última convo-
cação com qualquer número, às 9 horas, 
com a seguinte pauta: Informações da Pre-
sidência; Secretaria, estatuto dos órgãos; 
Tesouraria – apresentação de contas; Re-
lato da reunião da CR Sul do CFN da FEB 
e encaminhamentos; Divisão territorial. 
17º Congresso Estadual em 2017 – anda-
mentos e o livro 70 anos da USE; Projetos 
da USE em andamento; Palavra aos órgãos 
e Departamentos.

São Paulo, 5 de maio de 2016.
Julia Nezu Oliveira – Presidente

em 2ª e última convocação, às 14 horas, 
com qualquer número, com a seguinte 
pauta: Informações da Presidência; Se-
cretaria, Estatutos dos órgãos; Tesoura-
ria – aprovações de contas, Divisão ter-
ritorial; reunião Comissão Regional Sul 
do CFN da FEB; projetos diversos em an-
damento; Encontros de Unificação para 
2016; 17º Congresso Estadual em 2017 e 
o livro dos 70 anos da USE; Palavra aos 
órgãos e Departamentos.

São Paulo, 5 de maio de 2016.
Julia Nezu Oliveira – Presidente

Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo Estadual

Reunião Ordinária do Conselho 
de Administração
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIAMENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

Vamos contar nossa história
presidencia@usesp.org.br

C aros companheiros!

O 17º Congresso Estadual de Espiri-

tismo – na cidade de Atibaia, em 23, 24 e 25 

de junho de 2017 – é um marco importante 

para o movimento espírita paulista e tam-

bém para a própria história da USE, já que 

estaremos completando 70 anos de serviços 

em prol da Unificação. Diríamos que a efe-

méride encerra um ciclo, ao tempo que ini-

cia outro, de grandes desafios e mudanças.

Por essa razão, a Comissão Organizado-

ra sugeriu a elaboração do livro USE – 70 

Anos de Unificação, que deve ser escrito 

a muitas mãos, com participação das 24 

Regionais. É um livro para resgatar a his-

tória do movimento espírita em todo o Es-

tado, ilustrado com imagens, fac -símiles 

de documentos raros, inaugurações, lan-

çamento de jornal, selo comemorativo, 

personalidades, enfim, os fatos relevan-

tes para a história do movimento espírita. 

Cada Regional está contemplada com até 

sete páginas nessa edição comemorativa, 

o que corresponde a 23.900 caracteres no 

corpo 12 e na fonte New Times Roman. 

Fizemos esta solicitação no CDE e CA de 

dezembro de 2015 e na própria convoca-

ção do CA de 13/3/2016; divulgamos tam-

bém pelo jornal Dirigente Espírita, que é 

órgão de divulgação da USE. Estamos rei-

terando o convite para que todas as regio-

nais, e respectivos órgãos locais, estejam 

no livro comemorativo dos 70 anos da USE.

Para esse trabalho, que é de caráter co-

letivo (prazo máximo para entrega é 30 de 

junho próximo*), a Regional contará com o 

apoio e envolvimento total dos órgãos lo-

cais sob sua esfera de atuação. Certamen-

te, essas pesquisas vão trazer à luz muitas 

histórias, fatos e personagens que passarão 

a fazer parte do USE Memória, mais um 

dos frutos desse 17º Congresso Estadual.

Obras sociais e Campanhas

A contribuição espírita na Saúde, Educação 

e Assistência Social, preenchendo em mui-

tos casos a ausência do Estado nessas áreas, 

é reconhecida pelos próprios governos e foi 

enaltecida pelo saudoso sociólogo Herbert de 

Souza. Com efeito, nas décadas de 40 e 50, os 

hospitais de saúde mental, de orientação es-

pírita, tornaram -se referência no País. E ainda 

hoje, apesar das mudanças nas políticas pú-

blicas, continuam prestando excelentes servi-

ços. O mesmo se pode dizer dos centros edu-

cacionais e as numerosas obras assistenciais 

de socorro à pobreza e de amparo à infância 

e à velhice, erguidos sob a inspiração espírita.

Também constituem fatos de interesse 

para a História do Movimento Espírita as 

campanhas encetadas pelos órgãos de uni-

ficação em favor da paz, dos valores da fa-

mília, com a instituição da prática do Evan-

gelho no Lar, e pela Vida. Como exemplo, 

podemos citar as Feiras do Livro Espírita, 

as comemorações de efemérides importan-

tes, como o centenário e sesquicentená-

rio das obras básicas e ainda as palestras 

públicas. Também merecem destaque os 

programas de rádio e televisão a servi-

ço da divulgação dos postulados espíritas.

Enfim, eis aí o grande desafio, que vai 

requerer de todos nós, espíritas useanos, 

muito entusiasmo e também esforço e re-

núncia, como, aliás, requer a obra de uni-

ficação. Como bem asseverou Emmanuel, 

“trabalhar, além dos limites do próprio 

dever, será sempre a nossa maior prega-

ção de virtude”. Contamos com vocês!

(*) Conteúdos devem ser encaminhados para o 
e -mail presidencia@usesp.org.br com cópia para julia-
nezu@terra.com.br e rubenstoledo93@gmail.com. Ou 

ainda na forma de CD/DVD, via Sedex, para Secretaria 
USE – Rua Gabriel Pizza, 433 – Santana, São Paulo, SP.

Herculano Pires, Freitas Nobre e Tullman Neto, no II Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espí-
ritas, realizado em São Paulo, em 1958.
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PERFIL – GUSTAVO FERREIRA

Jovem para sempre
Da Redação

P rofissional de Comunicação, atuando 
em empresa de Bauru, cidade onde 

nasceu e reside, Gustavo Ferreira Bento é 
o novo diretor do Departamento de Moci-
dade da USE, cargo que assumiu em ju-
nho do ano passado e no qual parece estar 
muito à vontade, atuando em várias fren-
tes do movimento jovem. Nesta entrevis-
ta, Gustavo fala das suas expectativas com 
relação à Confraternização de Mocidades 
e Juventudes Espíritas do Estado de São 
Paulo e também para o Congresso Estadual 
de 2017. Aos 30 anos, nosso entrevistado 
não parece preocupado com a idade, por-
que, segundo ele, esse ser jovem é estado 
de alma. E assim pretende ficar. Isto é, 
forever young.

DIRIGENTE – Como conheceu a Doutri-
na? Influência dos pais?

Gustavo Ferreira – Nasci em berço espíri-
ta. Desde pequeno ia à evangelização, levado 
por meus pais, que sempre foram muito ati-
vos na Casa Espírita que frequentavam. Fui 

crescendo, estudando O Evangelho e O Livro 

dos Espíritos. Com 11 anos, comecei na Mo-
cidade; com 15, já participava dos eventos 
promovidos pelo DM na USE de Bauru, e, com 
16 anos, participei da minha primeira Come-
noesp, a Confraternização de Mocidades do 
Noroeste do Estado de São Paulo, promovida 
pela 4ª Assessoria do DM/USE. 

DE – E depois? 
Gustavo Ferreira – Após alguns anos 

trabalhando como voluntário nos eventos e 
também como monitor, assumi o DM da USE 
Intermunicipal de Bauru, junto com Alan 
Nagatomo. Depois, assumimos juntos a 4ª 
Assessoria. No ano passado, fomos indica-
dos para o Departamento de Mocidade da 
USE Estadual, cargo que ora ocupo.

DE – O que o atrai tanto no trabalho 
com os jovens?

Gustavo – A força, alegria e determina-
ção deles. O jovem trabalha incansavel-
mente com seus ideais. Envolve -se, luta, 
divulga, reflete e não esmorece. E são 
essas características que mantêm vivo o 
nosso ideal. Hoje temos cada vez mais li-
deranças juvenis atuando junto aos mais 
experientes em todas as frentes do movi-
mento espírita brasileiro. E isso acontece 
também na sociedade. É uma característi-
ca marcante da juventude essa consciên-
cia de que pode transformar a realidade, 
estimulando a mudança onde ela é neces-
sária. Essa empatia, isto é, a capacidade 
de sentir o que o outro sente, dá à ju-
ventude espírita esse poder de movimen-
tar grupos e lutar pela paz, pelo bem e 
pelo progresso.

DE – Vemos também que os jovens es-
tudam a Doutrina, com seriedade... 

Gustavo – É uma das coisas que a juven-
tude espírita mais faz! A “galera” estuda 
muito! Confraterniza, dança, ri, abraça... 
Mas estuda! Nossos eventos são sempre 
pautados em temas doutrinários e prepa-

rados durante longo tempo e com auxílio 
da Área de Estudos da USE e as secretarias 
de Doutrina do DM/USE e das assessorias. 
Hoje temos uma realidade bastante inte-
ressante, e eu diria até promissora.

DE – Como os Dirigentes reagem ao 
movimento jovem? 

Gustavo – Muitos auxiliam, apoiam e par-
ticipam das atividades das mocidades espí-
ritas e dos órgãos locais de Unificação, mas 
ainda há muito preconceito e desconfian-
ça. Alguns não conhecem, não acreditam 
nem botam fé no trabalho com a juventu-
de, achando sempre que se trata apenas 
de brincadeiras. Mas há alguns jovens que 
acham que a presença dos mais experientes 
é apenas para “observar e verificar se está 
tudo em ordem”. O bom mesmo é que isso 
está mudando muito, e hoje as mocidades e 
casas espíritas estão bem mais integradas e 
dispostas a trabalhar juntas.

DE – Vem aí a COMJESP, comemorando 
50 anos. Que espera desse encontro?

Gustavo – Sim! Essa 10ª edição em 
Bauru será histórica. Além dos 50 anos da 
Confraternização de Mocidades e Juven-
tudes Espíritas do Estado de São Paulo, 
comemoraremos também os 70 anos da 
USE, os 40 anos da Campanha Permanen-
te de Evangelização Espírita Infantojuve-
nil e 160 anos de O Livro dos Espíritos. 
Será um evento marcado por muita arte, 
estudo, reflexão, reencontros e emoções! 
Estamos muito animados para o Congres-
so da USE em Atibaia em 2017 também! A 
Comissão tem se reunido e feito um belo 
trabalho e está preparando tudo com mui-
to carinho e cuidado. Logo a programação 
deve ser divulgada pro pessoal, mas sei 
que como já abriram as inscrições tem 
gente animadíssima pra participar! Nes-
sa edição levaremos ainda mais jovens do 
que na edição anterior! O DM estará em 
peso prestigiando!
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CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO

Correios emitirão selo dos 
70 anos da USE

Da Redação

A Comissão Organizadora do 17º Con-
gresso Estadual de Espiritismo, que 

se realizará de 23 a 25 de junho de 2017, 

no Tauá Hotel Atibaia, confirmou o lança-

mento, durante cerimônia de abertura, 

do selo alusivo aos 70 anos da USE, quan-

do representante da Empresa Brasileira 

de Correios procederá à obliteração da 

peça filatélica.

A cerimônia terá ainda lançamento do 

livro 70 Anos de Unificação e conferência 

do médium e orador Divaldo Pereira Fran-

co, que estará comemorando também 70 

anos de oratória. “Divaldo permanecerá 

conosco até o final do encontro, quando 

fará uma saudação aos congressistas, na 

mensagem de encerramento”, adiantou 

Julia Nezu Oliveira, presidente da USE e 

da Comissão Organizadora.

Também estão confirmados, como confe-

rencistas, o médico e psicólogo André Luiz 

Peixinho (Salvador) e Haroldo Dutra Dias 

(Belo Horizonte), que falará sobre os 160 

anos de O Livro dos Espíritos. O tema Unifi-

cação será também tema de palestras de Neli 

Del Nery (presidente da Regional de Bauru) 
e os ex -presidentes Antonio Cesar Perri de 
Carvalho e José Antônio Luiz Balieiro.

Rodas de Conversa e Oficinas

Uma das boas novidades desta 17ª edi-

ção do Congresso Estadual de Espiritismo 

são as “rodas de conversa”, que têm agra-

dado muito aos congressistas, por privile-

giar o debate de ideias e a interatividade 

com a plateia. Serão ao todo seis salas, 

com um coordenador e três expositores 

convidados em cada uma delas. Depois de 

cada exposição, de 20 minutos, serão re-

servados mais 60 minutos para conversas. 

Os resultados desses debates serão leva-

dos à plenária do Congresso. 

“A experiência não é nova, e já ado-

tamos o modelo no Congresso Estadual 

de 2009, em Serra Negra”, lembra José 

Antônio L. Balieiro, que à época presidia 

a USE. “Mas o modelo tem sido aperfei-

çoado, permitindo maior participação do 

público, como vimos recentemente no 

Congresso Espírita da Bahia”, acrescenta 

o 1º vice -presidente da USE.

Coordenador do 4º Congresso Espírita 

Conferência de abertura será proferida pelo médium e tribuno Divaldo P. Franco.

Julia Nezu e J. A. Luiz Balieiro, durante o 16º Congresso Estadual, em abril de 2015, na cidade de Santos.

Lançamento será durante cerimônia de abertura do Congresso e inclui carimbo comemorativo.
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AGENDA USE

CURTAS E IMPORTANTES

Brasileiro, promovido pela FEB em abril de 

2014, Balieiro reconhece que a primeira 

finalidade de um congresso é agregar co-

nhecimento. “Para os espíritas, o congres-

so poderá trazer contribuições nas diver-

sas áreas de atividade doutrinária, seja no 

aspecto filosófico, científico ou religioso”, 

diz o vice -presidente. Para isso, acrescen-

ta, o encontro de Atibaia reservou 12 ofi-

cinas, que estarão a cargo de dirigentes 

dos órgãos de Unificação e serão repetidas 

em três horários diferentes.

Inscrições já tomam 30% das 
reservas no Tauá Hotel

A primeira fase do processo de inscri-
ções para o 17º Congresso Estadual 

de Espiritismo, de 23 a 25 de junho de 

2017, já contabiliza 150 reservas no Ho-

tel Tauá Atibaia, que estão sendo feitas 

diretamente no portal www.usesp.org.

br/congresso, pelo sistema PagSeguro, ou 

ainda via correios, na forma de cheques 

ou depósitos na conta bancária da USE.

Segundo Rosana Gaspar, 1ª tesoureira e 

membro da Comissão Organizadora do 17º 

Congresso, as inscrições com hospedagem 

têm a prioridade nesta fase, até que se 

completem as 550 vagas reservadas à USE, 
conforme acordo com a direção do Tauá Ho-
tel. “Na segunda fase, serão recebidas as 
inscrições simples, que não incluem hospe-

dagem e atendem especialmente aos mora-
dores de Atibaia e região”, explica Rosana. 

As reservas de hospedagem – R$870 por 
pessoa (apartamentos duplos e triplos) e 
R$ 1.500 (single) – dão direito a café da 
manhã, coffee -breaks, almoço e jantar 
nos três dias do evento. “Lembramos que 
crianças até seis anos estão isentas de 
inscrição. Para aquelas até 12 anos, será 
cobrado um adicional de R$ 400. Mas to-
das elas deverão ficar no quarto dos pais”, 
alerta a tesoureira.

Vista aérea da Estância Turística de Atibaia, sede do 17º Congresso Estadual de Espiritismo.

Hotel Tauá, com sua bela área de lazer.

Regional Grande ABC tem 
nova diretoria

T omou posse, em 13 de março, a nova 
Comissão Executiva da Regional Grande 

ABC, que tem como presidente o confrade 

Glauco Nepomuceno (Municipal de São Cae-

tano do Sul). A Regional integra as municipais 

de São Caetano e Santo André e as intermu-

nicipais de Mauá e São Bernardo do Campo.

Regional São Paulo lança 
revista digital

S ob direção da jornalista Marthinha Rios 
Guimarães e com design de Reinaldo 

Papeschi, já está circulando a revista digi-

tal Integração, órgão de divulgação da USE 
Regional São Paulo. A proposta, segundo 
Marthinha, é ampliar os canais de interlo-
cução com as Distritais, oferecendo uma 
resenha de assuntos variados de interesse 
da comunidade espírita. Integração tem 
periodicidade bimestral e é distribuída 
para assinantes. Para cadastrar -se, escreva 
para integracao@useregionalsp.org.br.

Gestão de Centro Espírita, em 
Ribeirão Preto

A Intermunicipal de Ribeirão Preto 
deu início a mais uma edição do 

Curso de Gestão de Centro Espírita, 
cujas aulas ocorrem na S. B. E. Milton 
Mattos (Rua Américo Batista, 1824 – 
Ipiranga). Estruturado pela Secretaria 
Geral do Conselho Federativo Nacional 
(CFN) da FEB, o curso tem sete meses 
de duração. Foram disponibilizadas 
30 vagas.
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A afirmativa de Humberto de Campos, 
Espírito, de que o Brasil é o Coração 

do Mundo e Pátria do Evangelho tem sus-

citado dúvidas em muitos confrades. Mas 

se tomada no sentido moral e espiritual, a 

expressão do jornalista e poeta maranhen-

se tem sim inspiração superior. A despeito 

das misérias que ainda lhe caracterizam, o 

Brasil é de fato, como na metáfora usada 

pelo escritor, o “coração” a bombear a sei-

va viva do Evangelho para o organismo pla-

netário. Levada por expositores brasileiros, 

a semente espírita tem brotado nos solos 

da Europa e da América, chegando também 

à África e ao Extremo Asiático.

O trabalho de Julia Nezu Oliveira, pre-

sidente da USE, junto aos confrades espí-

ritas japoneses é um bom exemplo, como 

veremos nesta reportagem. Em sua segunda 

visita à terra dos pais (que emigraram para 

o Brasil no início do século passado), Julia 

pôde colher alguns frutos sazonados da via-

gem realizada em 2006, quando ajudou a 

fundar a Associação dos Divulgadores do Es-

piritismo, a ADE-JP. “Estávamos num posto 

de estrada comemorando o Natal, quando 

surgiu a ideia de se criar uma Associação 

de Divulgadores nos moldes da existente no 

Brasil. Foi uma sugestão muito feliz que hoje 

produz muitos frutos”, acrescenta Julia.

A comemoração dos dez anos da ADE-JP 

foi uma das razões para essa nova visita, 

além da participação no 6º Simpósio Es-

pírita, promovido pela própria ADE-JP, em 

parceria com a Comissão de Integração 

do Movimento Espírita no Japão (Cimej), 

que anualmente reúne as casas espíritas 

do país para troca de experiências. “Te-

mos hoje 13 instituições associadas, mas 

sabemos há mais de 20 núcleos espíritas 

no Japão”, assinala Adalberto Prado Mo-

rais, presidente da ADE-JP. Segundo ele, o 

S U P L E M E N T O

SUPLEMENTO LITERÁRIO

Desbravadores da Nova Era
Em sua segunda viagem ao Japão, Julia Nezu constata os avanços e expansão do 

Espiritismo na terra dos seus ancestrais.
Por Rubens Toledo 
Fotos: Julia Nezu

próximo passo agora é concluir a tradução 
de todas as Obras Básicas para o Japonês, 
uma exigência das autoridades para que o 
Espiritismo seja registrado como religião 
professada no país. “Temos na língua ja-
ponesa O Evangelho Segundo o Espiritis-

mo, tradução de Tomoh Sumi, já publica-
do, e agora também O Livro dos Médiuns, 
vertido diretamente do Esperanto, num 
esforço da Oomoto do Japão, mas que ain-
da não temos em mãos”, diz Adalberto. 
O presidente da ADE-JP lembra que essa 
mesma organização religiosa, reencarna-
cionista, publicou também, com tradução 
a partir do Esperanto, a obra Nosso Lar (de 
André Luiz, psicografado por F. C. Xavier) 
e a Parte Primeira de O Livro dos Espíri-

tos, de Allan Kardec, ambas esgotadas.

Comemoração dos dez anos da ADE-JP. Ao lado de 
Adalberto P. Morais (camisa branca), a senhora Lu-
cia P. Morais e Davis Silva, coordenador da ADE-JP 
- Região de Aichi e diretor do NEC-JP.
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ENTREVISTA – ANTÔNIO CESAR PERRI CARVALHO (CONTINUAÇÃO)SUPLEMENTO LITERÁRIO

V iajando a serviço da Doutrina, com 
apoio institucional da Federação Es-

pírita Brasileira (FEB) e do Conselho Espí-
rita Internacional (CEI), Julia Nezu levou, 
ao Japão, cerca de 70 quilos em livros es-
píritas, doações da FEB, da Livraria Can-
deia e da própria USE.

O roteiro na “Terra do Sol Nascente” 
começou com um encontro de trabalhado-
res, no dia 29 de abril, no Grupo Espírita 
Florescer, na cidade de Funabashi, provín-
cia de Chiba, perto de Tóquio, a capital. O 
dirigente desse grupo, Rogério Schmitt, e 
a sua esposa, Márcia, possuem um serviço 
espírita de correspondência com os estran-
geiros condenados e presos nas diversas pe-
nitenciárias do Japão (Veja Box).

No dia seguinte, 30, Julia realizou 
palestra no Grupo de Orações Viver em 
Equilíbrio com a Vida, na cidade de Hon-
jo, província de Saitama (bem próximo a 
Isesaki), dirigido por Aldo Uto e sua espo-
sa, Geocy Terumi Takano. Julia Nezu dis-
correu sobre o tríplice aspecto do Espiri-
tismo, como Ciência, Religião e Filosofia, 
considerando que boa parte da plateia 
era de participantes do ESDE, o Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita. “Um 
grupo teatral formado pelos trabalhado-

O Espiritismo na Terra do Sol Nascente
Com mais de 20 núcleos trabalhando, um órgão de unificação e uma associação de divulgadores, movimento espírita japonês expande-se em todo o arquipélago.

res da casa e de outro grupo encenou uma 

réplica de três vídeos do canal Amigos da 

Luz: Taca-lhe passe, Sai do armário e Ob-

sessor. Depois, num ambiente de muita 

descontração, foi servido um rodízio de 

churrasco à brasileira”, conta.

No feriado de 1º de maio, Julia Nezu já 

estava em Isesaki, para as atividades do 6º 

Simpósio Espírita do Japão, que incluíam pa-

lestras e seminários em cinco outros grupos 

espíritas. Realizado das 10 às 17h30, na Piz-

zaria Alegria, o evento reuniu cerca de 60 

pessoas, plateia essa formada basicamente 

por dirigentes e trabalhadores das casas es-

píritas. Por escolha das instituições partici-

pantes, o tema central tratou da União dos 

espíritas, desdobrado nos subtemas “União, 

uma necessidade”; “Missão dos espíritas” 

e “O trabalhador na casa espírita”. “Nessa 

oportunidade, lançou-se a ideia de se criar 

a Federação Espírita do Japão, proposta que 

teve aprovação unânime e será objeto de 

nova reunião, para a qual serão convocados 

representantes de todas as instituições espí-

ritas no país”, acrescentou Julia.

Na noite do dia 2 de maio, Julia fez pales-

tra em Kariya, província de Aichi, região onde 

há muitos brasileiros residindo. O encontro 

foi organizado pela Casa Espírita de Prece 

Allan Kardec – Cepak, com o tema “Bullying 

nas escolas e educação espírita”, realizado 

num centro de convenções, o Kariya Sangyo 

Shinko Center, com auditório lotado. 

Nesse dia 2, na parte da manhã, Julia foi 

visitar o presidente do Núcleo Espírita Cris-

tão, localizado na província vizinha de Ai-

chi, em Gifu, na cidade de Toki, Luiz Carlos 

Okabayashi que juntamente com dezenas de 

voluntários, aproveitando os feriados do iní-

cio de maio (no Japão tem uma semana de 

descanso do trabalho no início de maio; em 

agosto e por ocasião do ano novo) para re-

formar a futura sede própria do núcleo. São 

dois imóveis adquiridos em espaço contíguo 

que terá um grande auditório e espaços 

para cursos, assistência espiritual, evange-

lização infantojuvenil e atividades diversas. 

Luiz Carlos é conhecido dirigente e médium 

que recebe o Espírito Dr. Romano, o qual, 

no Brasil, é conhecido como Dr. Adolf Fritz.

Reformas e ampliações na sede do Núcleo Espírita 
Cristão do Japão, em Toki. Com Julia Nezu, a diretora 
do NEC e o seu presidente, Luiz Carlos Okabayashi.

Integrantes do Grupo de Estudos Espíritas Amigos da Luz, de Suzuka, que estiveram em Kariya para a palestra. 
Entre eles, os dirigentes Alice e Victtorio Destefanis.
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SUPLEMENTO LITERÁRIO

O Espiritismo na Terra do Sol Nascente
Com mais de 20 núcleos trabalhando, um órgão de unificação e uma associação de divulgadores, movimento espírita japonês expande-se em todo o arquipélago.

Os seminários que seriam realizados no 
Núcleo Espírita Cristão do Japão, NEC, e 
na cidade de Suzuka (circuito da Fórmula 
1), na província de Mie, foram cancelados 
em virtude da antecipação do retorno da 
palestrante. Os dirigentes do Grupo de Es-
tudos Espíritas Amigos da Luz, de Suzuka 

Visão parcial do público, na Pizzaria Alegria, antes 
do início do Simpósio, em Isesaki.

Palestra no auditório do Kariya Sangyo Shinko Center, 
promovida pela Casa Espírita de Prece Allan Kardec. 

— Alice Hatsumi Toma Destefanis e seu ma-
rido, Victtorio Destefanis — conduziram a 
palestrante, de Kariya para Suzuka, onde 
funciona o grupo, e de lá, no dia seguinte, 
seguiram para o Aeroporto Internacional de 
Kansai, em Osaka, para retorno ao Brasil.

Registrem-se os agradecimentos da 

ADE-JP, Grupo Espírita Florescer e G. E. 
E. Amigos da Luz que receberam os livros 
espíritas da Federação Espírita Brasilei-
ra, da USE-SP e da Editora e Distribuidora 
Candeia, de Catanduva. Os demais grupos 
visitados receberam a “Folhinha da USE” e 
alguns livros da Codificação.

Julia entrega ao presidente da ADE-JP, Adalberto P. 
Morais, livros doados pela FEB, Candeia e USE-SP.

Rogério Schmitt, 54, natural de Porto 
Alegre, RS, residindo no Japão desde 

1996, é o dirigente do Grupo Espírita Flo-
rescer, fundado em 6 de janeiro de 2013, 
na cidade de Funabashi, na província 
de Chiba.

Informou que hoje, na região onde 
se situa a cidade Funabashi, há cerca 
de 3 mil moradores de rua, na maioria 
japoneses que foram donos de empre-
sas, ex-engenheiros, professores, es-
critores, que tiveram insucesso na vida 
e não conseguiram se levantar ou en-
carar a família. Eles vivem em casa de 
papelão, tapumes, plásticos, nos locais 
permitidos pela prefeitura local. O gru-
po, além de levar alimentos e roupas, 
providencia remédios e entrega mensa-
gens espíritas traduzidas para o japonês 
e fotocopiadas.

No final de 2005, a partir de duas car-
tas recebidas e que se encontravam na 
gaveta do centro espírita que frequen-
tava nessa época, Rogério teve a inicia-
tiva de responder a elas e obteve novas 

300 mil brasileiros residindo no Japão e 
que hoje esse número está em 170 mil, 
pois, a partir do terremoto de março de 
2011, o Japão entrou em crise, e muitos 
brasileiros ficaram desempregados, re-
tornando ao Brasil. Nessa época, relata 
Rogério, o governo japonês ajudava as 
famílias para que retornassem ao país de 
origem, doando-lhes 300 mil yens (cerca 
de 10 mil reais) para as passagens, com o 
compromisso de não voltar ao Japão nos 
cinco anos seguintes.

Atendimento aos brasileiros presos nas penitenciárias do Japão
respostas dos presos. Diz que desde então 
até hoje corresponde com 218 presos, 
que se encontram cumprindo pena em 47 
presídios, sendo que, desses, 95% são bra-
sileiros. Os restantes são peruanos, boli-
vianos, espanhóis, portugueses, africanos 
e até russos. 

Além da resposta e atendimento às so-
licitações de roupas, calçados, localização 
de familiares, orientações espirituais, na 
primeira resposta sempre é enviado um 
exemplar de O Evangelho segundo o Espi-
ritismo, de Allan Kardec e após, em outras 
respostas, outros livros da Codificação, ro-
mances e autoajuda. Após consultar suas 
anotações informa que em três anos e três 
meses enviou 950 livros. E quando conse-
gue, envia livros em espanhol ou inglês 
para outros estrangeiros.

Para a demanda sempre crescente, Ro-
gério conta com 10 colaboradores de ou-
tros grupos espíritas, para quem envia as 
cartas escaneadas, via e-mail, e a equipe 
responde, atendendo as solicitações. Ro-
gério diz que há 10 anos havia cerca de Rogério Schmitt e Márcia Satiko Tanaka Schmitt.
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O Espiritismo na Terra do Sol Nascente

Com mais de 20 núcleos trabalhando, um órgão de unificação e uma associação de divulgadores, movimento espírita japonês expande-se em todo o 
arquipélago. 

-------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

BOX 2
   A partida de Edison Oliveira

A viagem de Julia ao Japão teve, infelizmente, uma nota triste, que foi o acidente sofrido por seu esposo, Edison Oliveira, em São Paulo. 
Ele caminhava pela rua, quando tropeçou, caiu e bateu a cabeça, ficando desacordado. Levado ao hospital, no setor de Emergência, os 
filhos acompanharam o seu tratamento e tinham esperanças que pudesse ser liberado. Mas Edison teve novas complicações, vindo a óbito 
no dia seguinte. 

A ADE-JP providenciou a antecipação do retorno de Julia Nezu ao Brasil, o que se deu na noite de 3 de maio. Mas não houve tempo para 
despedida do esposo. A ausência de Julia na cerimônia de adeus, no entanto, foi suprida por centenas de amigos, parentes e confrades 
espíritas na cerimônia fúnebre, especialmente os amigos e diretores da Fraternidade Espírita Gina, que atualmente tem a presidência de 
Ombretta Gori Saco, casa que Edison frequentou ao longo de mais de 30 anos, tendo sido colaborador e exercido o cargo de tesoureiro. 

Box 3
Contatos:
ADE-JP – Isesaki - spiritism.japan@gmail.com e Adalberto Prado de Morais – tioada@yahoo.com.br
CEPAK, de Kariya – Presidente Alvaro Hein – www.grupodeestudodaprece.wordpress.com 
NEC-JP – Toki – presidente Luiz Carlos Okabayashi – www.necdojapao.com e necdojapao@hotmail.com 
G E Florescer – Funabashi – Presidente Rogerio Schmitt – louroze@hotmail.com 
GEE Amigos da Luz – Suzuka – Alice Hatsumi Destefanis – victoryht@hotmail.com 
G Orações – Saitama – Aldo Uto – www.grupodeoracoes.jp 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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MEMÓRIA

T odos os dias, almas se levantam 
da Terra para planar na outra di-

mensão da vida. Algumas, pelos méritos 

acumulados no serviço ao bem, podem 

ascender a esferas mais altas. Joaquim 

Soares, o Juca, nosso companheiro 

de USE, é um exemplo de dedicação 

e trabalho.

Juca ajudou a fundar a Fraternida-

de Irmã Dolores, em 1965, ao lado do 

amigo Sander Salles Leite. “Eu redigi a 

ata de fundação; e Juca assumiu a vice-

-presidência”, conta Sander, autor de 50 

Anos de Fraternidade, lançado em setem-

bro passado no Jubileu de Ouro da institui-

ção, que guarda boas memórias do movi-

mento espírita paulistano.

Na FID, Juca era responsável pela coor-

denação de reunião mediúnica, tendo pas-

sado muito tempo pela Evangelização da 

Infância e outros cargos, acrescenta San-

der, que também atuou na USE, ao lado 

de Juca. “Em 1967, recebemos a visita de 

dois companheiros da USE Distrital Tatuapé 

(antiga 17ª Zona) — Agostinho Andreoletti 

e Benedito Eleotério —, convidando -nos 

a colaborar no movimento de unificação. 

Desde então, Juca e eu não mais deixamos 

a USE”, lembra.

Na USE estadual

Com efeito, Juca sempre esteve ligado 

à USE nos últimos 40 anos, tendo partici-

pado dos quadros da Diretoria Executiva 

nas gestões de Antônio Schiliró, Nedyr 

Mendes da Rocha, Antônio Cesar Perri de 

Carvalho e Attilio Campanini. 

“Recordo a visita de Juca e Attílio à 

minha casa, em 1989. Eles cogitavam 

da minha candidatura à presidência 

Aos que partiram
Amigos rendem preito de gratidão e carinho a Joaquim Soares, desencarnado em março passado. 

Juca assessorou Diretoria Executiva de quatro presidentes da USE.

da USE. Durante os três mandatos que 

exerci no cargo máximo da entidade 

federativa paulista, Juca colaborou e 

atuou em vários momentos, afastando-

-se apenas em momentos de enfermida-

de e quando se ausentou para realizar 

trabalho profissional no Equador”, con-

ta o ex -presidente.

Ismael Gobbo, em viagem ao Peru, 

não pôde despedir -se do amigo e gran-

de incentivador do seu trabalho de di-

vulgação através do boletim Notícias 

do Movimento Espírita. “Juca era dedi-

cado, lhano no trato com as pessoas e 

extremamente simpático. Estava sempre 

enviando novos nomes para que fossem 

incluídos na lista de endereços”, falou 

emocionado. “Que nosso amigo Juca 

receba, no mundo espiritual, essas lem-

branças em forma de flores, de vibra-

ções positivas.”

Reunião da Diretoria Executiva. Juca está à direita do então presidente da USE, Cesar Perri. Abaixo, em 
foto recente.
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AGENDA BRASIL

Encontro das seis federativas incluiu visita à Sede Histórica, Biblioteca de Obras Raras  
e Teatro da FEP, em Curitiba (PR). 

A Comissão Regional Sul do Conselho Fe-
derativo Nacional da Federação Espíri-

ta Brasileira (CFN -FEB), reunida no Recanto 
Lins, município paranaense de Balsa Nova 
(de 15 a 17 de abril), selou 30 anos de histó-
ria da CR -Sul, retornando ao mesmo Estado 
onde ela começou, em abril de 1986.

“Estamos em festa, nos dois planos da 
Vida”, falou o presidente da Federação Es-
pírita do Paraná (FEP), Adriano Greca, na 
recepção às caravanas estaduais e comiti-
va do CFN -FEB. Com efeito, a presença dos 
amigos espirituais seria registrada ao final 
dos trabalhos, em mensagem do espírito 
Arthur Lins de Vasconcelos, transmitindo 
alento e esperança aos irmãos da Terra.

Das atividades, em sete áreas específi-
cas, participaram 132 trabalhadores, que 
tiveram também momentos de confrater-
nização e aprendizado, como na visita à 
Sede Histórica e Biblioteca de Obras Ra-
ras, em Curitiba, momento em que foram 
saudados por Virgílio Góes, que fora secre-
tário na primeira reunião da CR -Sul. Góes 
descerrou foto daquele encontro memorá-
vel, ao lado do presidente da FEB, Jorge 
Godinho, e de João Thomás de Lima, outra 
expressão importante do movimento espí-
rita paranaense. Em seguida, os visitantes 
juntaram -se à plateia do Teatro FEP, no 
prédio anexo, para ouvir apresentação do 
Coral do C.E. Ildefonso Correa.

Os projetos e ações discutidos na CR-
-Sul, somados aos resultados das demais 
Comissões Regionais (Centro, Norte e 
Nordeste), darão subsídios para as deli-
berações da próxima reunião do CFN, em 
novembro, considerando as contribuições 
trazidas pelas Federativas e também os 

CR -Sul comemora 
30 anos

cional. (Veja mais em Circuito Integrado.) 
Próxima reunião da CR -Sul será em maio 
de 2017, no Rio de Janeiro. 

resultados preliminares do projeto “Me-
diunidade na Infância”, que tem envolvi-
mento de quatro áreas e abrangência na-

Da Redação

 Divulgação FEP 
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C onhecer de forma ampla, direta, com 
menos teoria e mais praticidade, as 

características das manifestações mediú-
nicas na criança é o objetivo do projeto 
Mediunidade na Infância, que tem coorde-
nação geral da FEB e consultoria de Suely 
Caldas Schubert.

Trata -se de um trabalho a ser realizado em 
conjunto por quatro áreas das Comissões Re-
gionais do CFN e que pretende dar resposta 
à ideia corrente de que, nos tempos atuais, 
os casos de mediunidade 
em crianças têm aumen-
tado, bem como apare-
lhar a casa espírita no 
atendimento da família.

De acordo com o 
cronograma divulgado, 
nos próximos meses se-
rão capacitados entre-
vistadores para a cole-
ta de dados nos centros 
espíritas, federativas e 
Comissões Regionais 
Sul, Norte, Centro e 
Nordeste, com base 
em um questionário 
dirigido. O levanta-
mento visa identificar 
sinais de mediunidade 
e ocorrências como 
lembranças espontâ-
neas de vidas passadas 
ou plano espiritual, 

Mediunidade na Infância

CIRCUITO INTEGRADO

**MEP**

Projeto coordenado pelo CFN -FEB integra quatro áreas e vai coletar informações nos 
centros espíritas de todo o Brasil.

sonambulismo, vidência, comportamentos 
de tristeza excessiva, alterações no padrão 
habitual do sono, do humor etc. 

Em novembro, os dados terão a sua pri-
meira consolidação, parcial, e os resulta-
dos serão apresentados na reunião do CFN. 
Os coordenadores esperam concluir o pro-
jeto até junho de 2017, quando os dados, 
totalmente consolidados, serão divulgados 
na forma de artigos, entrevistas, audiovi-
suais, palestras e seminários, livro ou DVD.

Sílvio Costa: diretor do MEP e coordenador da 
área na CR -Sul do CFN.



Maio/Junho de 2016

14

**ARTE**

Julio Nunes, do Departamento de Arte: “Encontro vai reunir 450 artistas, em S. Miguel Paulista”.

São Paulo pronta para o 
II Enarte

C erca de 450 artistas espíritas de todo 
o Brasil estarão, de 26 a 29 de maio, 

“concentrados” na capital paulista duran-
te o II Encontro Nacional de Arte Espírita, 
evento promovido pela Associação Brasileira 
de Artistas Espíritas (Abrarte). A Escola Es-
tadual Dom Pedro I, na Rua Américo Gomes 
da Costa, em São Miguel Paulista, abrigará 
também o 13º Fórum Nacional de Arte Espí-
rita e 3ª Mostra Nacional de Dança Espírita.

Dezenas de trabalhos, inscritos nas 
áreas da Música e Artes Cênicas, serão 
apresentados durante o Enarte, mas o ob-
jetivo central “é oferecer um espaço de 
convivência, onde cada qual possa mos-
trar o que está fazendo e saber também 
das realizações do outro, nas diferentes 
linguagens e formas de manifestação ar-
tística”, afirmou Edmundo César, presi-
dente da Abrarte. 

Apoiadora do evento, USE participa 
do Fórum Nacional por meio do seu De-
partamento de Arte, dirigido por Lirál-
cio Ricci e Julio Nunes, que também são 
membros da Abrarte. 
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**ESTUDOS**

**EVENTOS**

Araçatuba, Itapeva, Marília, Mauá, Rio Claro, São Joaquim da Barra, 
S. J. dos Campos e Sorocaba receberão o evento, em 24 de julho.

Diretoras da USE participam de homenagem e visitam instalações da sede central da 
Legião da Boa Vontade

Encontro Paulista atenderá 
todo o Estado

Dia do Espiritismo, na LBV

A USE SP promoverá, em 24 de julho de 
2016, das 8h às 17h, o Encontro Pau-

lista da Área de Estudos do Espiritismo. 
O evento ocorrerá simultaneamente em 
oito cidades: Araçatuba, Itapeva, Marília, 

D evotada à paz mundial e ao ecume-
nismo, a Legião da Boa Vontade (LBV) 

promoveu, no dia 27 de abril, o Dia do Es-
piritismo, de cujas homenagens participa-
ram nossas diretoras Ângela Bianco (Even-
tos) e Rosana Roque (APSE). As visitantes 
foram recebidas por um coral de crianças 
e muito calor fraterno e conheceram as 
instalações do complexo educacional da 
sede central da LBV, localizada na Avenida 
Sergio Tomás, 745, Bom Retiro.

Além da Creche, a unidade inclui Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e um núcleo 
de cursos profissionalizantes e geração de 

Mauá, Rio Claro, São Joaquim da Barra, 
São José dos Campos e Sorocaba, com a 
mesma programação.

“O objetivo da descentralização é permi-
tir que mais pessoas participem do Encontro, 
sem que tenham de se deslocar por distância 
superior a 150 quilômetros”, explica Mario 
Gonçalves, presidente da Intermunicipal de 
Ribeirão Preto e diretor da Área de Estudos. 
O público esperado para estes encontros são 
dirigentes espíritas, coordenadores de De-
partamento, monitores de grupos estudos e 
interessados no estudo do Espiritismo.

Na programação, estão previstas Apre-
sentação da Área de Estudos do Espiritis-
mo da USE e Metodologia para o estudo 
do Espiritismo em grupo, seguida de três 
oficinas, nas quais serão discutidos os pro-

renda para moradores do bairro. Em todos 
os espaços, nossas diretoras sentiram a at-
mosfera positiva e agradável que sempre 
envolve as atividades no Bem. “Notamos 
também o uso de água fluidificada e a 
existência de ambientes reservados à pre-
ce e à meditação”, falou Rosana Roque.

Encerrando a visita e o “Dia do Espiri-
tismo”, nossas diretoras foram convidadas 
para um delicioso café com doces e salga-
dos, na companhia das crianças, da assesso-
ra de Comunicação da LBV, Isabela Paes, e 
dos assistentes Allan e Renata. 

Fundada, em 1º de janeiro de 1950, pelo 

gramas de estudo do ESDE, EADE e MEP, 
baseados em material do Conselho Fe-
derativo Nacional da Federação Espírita 
Brasileira (CFN -FEB). Inscrições e infor-
mações, no portal www.usesp.org.br. Ou 
ainda pelo tel. (11) 2950-6554 e o e-mail: 
encontropaulista.aee@gmail.com. 

Mario Gonçalves apresenta novo formato do 
Encontro, aos membros do CDE

Recepção calorosa: Ângela Bianco e Rosana 
Roque, com crianças da LBV.

poeta e radialista Alziro Zarur, a LBV mantém 
obra social em mais de 70 cidades do Brasil e 
está presente também na Argentina, Bolívia, 
Paraguai, Uruguai, Estados Unidos e Portugal.
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Araçatuba • Itapeva • Marília • Mauá • Rio Claro
São Joaquim da Barra • São José dos Campos • Sorocaba

Das 8h às 17h
Contribuição: R$ 25,00
Informações e inscrições:
www.usesp.org.br
encontropaulista.aee@gmail.com
11. 2950.6554

Apresentação dos Cursos ESDE, EADE, MEP

ENCONTR       PAULISTA
DA ÁREA DE ESTUDOS
DO ESPIRITISMO

24.julho.2016 REALIZAÇÃO

SIMULTÂNEA

união das sociedades espíritas
do estado de são paulo
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