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Contagem regressiva

Conselhos e Diretoria
celebram 69 anos da USE
Agenda de reuniões do CA e CDE
teve muito trabalho e também sabor
de festa.

Agenda comemorativa dos 70 anos inclui encontros estaduais, pré-lançamento de
livro sobre Unificação, culminando com a realização do 17º Congresso Estadual na
Estância Turística de Atibaia, em junho de 2017.
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Foto: Divulgação

Suplemento

Casario do período imperial em Atibaia, sede do 17º Congresso Estadual de
Espiritismo.

Julia Nezu corta o bolo na confraternização.

MEDIUNIDADE

CIRCUITO INTEGRADO

Foto: Divulgação

Uma visita inesquecível

Rosana, com “los hermanos” argentinos.

Nossa diretora Rosana Roque conta
sua participação nas 3as Jornadas SAPSE,
na S.E. Te Perdono, em La Plata, e também a visita à sede da Confederação Espírita Argentina (CEA), em Buenos Aires.
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Jacobson Sant’Ana (CFN-FEB) será
um dos facilitadores de seminário sobre metodologias para o desenvolvimento mediúnico.
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Proclamação dos espíritas

C

omo já assinalava o Codificador,

cas que enfrentou. E mesmo em São Pau-

os maiores entraves à propagação

lo, a despeito das divisões e dificuldades,

das ideias espíritas não estão fora, mas

o ideal unificacionista também triunfou,

em nossas próprias fileiras. Com efeito,

com a criação da USE.

mergulhando na história do Espiritismo

Naquele memorável congresso de ju-

no Brasil e mais particularmente no solo

nho de 1947, que contou com a presença

paulista, constato que o grande adver-

de Chico Xavier na solenidade de encer-

sário não esteve no materialismo ou na

ramento, as principais lideranças espíri-

intolerância religiosa, mas, sim, no per-

tas de então sacrificaram caprichos e in-

sonalismo de alguns, que, sem o perce-

teresses pessoais em favor de uma causa

ber, acabaram servindo de instrumento

mais nobre e elevada: a unificação! É por

das trevas.

isso que a USE renova agora o mesmo ma-

Não obstante, o Espiritismo tem avan-

nifesto de 70 anos atrás, a Proclamação

çado, na Terra do Cruzeiro e no mundo,

dos Espíritas, convidando os companhei-

porquanto é um programa do Cristo e

ros de ideal a trabalhar ainda mais pela

nada poderá detê-lo. E o movimento de

Unificação no solo paulista, sem queixas

Unificação continua sua marcha, inti-

ou desânimo, mas com aquele entusias-

morato, porquanto atende igualmente à

mo dos cristãos da primeira hora, com

inspiração superior. Não fosse assim, já

Jesus e Kardec.

teria soçobrado diante das muitas borras-

CAMPANHA

O Editor
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

A César o que é de César

presidencia@usesp.org.br

O

movimento espírita valoriza com toda

Administração, que acontece nos meses

aprovada por unanimidade, para que o livro

justeza as atividades doutrinárias,

de março, junho, setembro e dezembro

comemorativo tivesse o relato histórico de

como as do atendimento fraterno, do pas-

de cada ano (favor consultar as datas no

todas as regiões do Estado e, para isso, as

se, da desobsessão, evangelização da infân-

calendário de programação anual no Portal

24 regionais ficaram incumbidas de reunir

cia e juventude, da assistência e promoção

USE em Material de Apoio/Institucionais).

os relatos dos órgãos locais de sua jurisdição

social, estudos de Espiritismo em geral e a

Caso não tenha um advogado no órgão lo-

para compor o livro. O prazo para envio dos

Assistência Social Espírita, mas muitas ca-

cal, o dirigente poderá recorrer ao jurídico

sas e, também, órgãos da USE negligenciam

relatos com fotos extinguiu-se no último dia

da USE estadual. Após esse procedimento,

quanto à parte administrativa e legal da ins-

o Estatuto alterado deverá ser levado ao

30. E poucas regiões enviaram material. Ou-

tituição. Daí recordarmos a recomendação

Registro de Títulos e Documentos.

de Jesus: “Dai a César o que é de César”,

Para os órgãos que não possuem perso-

ou seja, não devemos descuidar da susten-

nalidade jurídica, estes também deverão,

tabilidade da instituição, da acessibilidade

para funcionar, substituir o Regimento que

e de sua parte jurídica, tributária e contá-

possuem pelo novo modelo padrão, devendo

bil. Por vezes procuram-nos instituições que

todos os órgãos inserir o nome do órgão, en-

não realizam eleições, descumprindo o Es-

dereço e demais informações requeridas

tatuto e a legislação por períodos de anos e

no Regimento e, após assinado pelo presi-

até décadas deixando inclusive de entregar

dente e secretário em duas vias, enviar uma

declarações diversas exigidas por lei, con-

via para a secretaria da USE, em São Paulo.

tabilidade, e não atentam para o risco que

Os modelos do Estatuto, para quem tem per-

correm de incorrer em multas altas e outras

sonalidade jurídica (ou vai se constituir), e

implicações legais.

os Regimentos, para quem não a tem, en-

Nas reuniões dos Conselhos de Administração e Deliberativo, de junho passado, a
Diretoria Executiva da USE apresentou os novos modelos de Estatuto padrão para serem
adotados pelos órgãos locais (intermunici-

contram-se para download no site da USE,

tras pediram uns dias a mais, para concluir
as pesquisas. E por isso, estamos abrindo exceção, oferecendo um prazo extra.
Será um livro escrito por muitas mãos,
contando a história dos 70 anos da USE, com
fotos e documentos históricos, resgate da
história dos baluartes do movimento espírita
da região. Notícias das ações dos órgãos da
USE no passado e no presente mostrarão a
extensão do trabalho do movimento espírita no Estado de São Paulo. Os documentos,
fotos e textos recebidos farão parte de um
Centro de Documentação Histórica da USE
que, oportunamente, será disponibilizado no

na seção Material de Apoio/Administrativo.

Portal, pela equipe de comunicação da USE.

Livro dos 70 anos da USE. Sua
região não pode ficar de fora!

a reunião do CDE de dezembro de 2016, com

O pré-lançamento do livro está previsto para
lançamento no 17º Congresso.

pais, municipais e distritais) da USE que pos-

Com respeito ao livro comemorativo dos

Vamos juntos escrever o livro histórico

suem CNPJ, ou seja, personalidade jurídica

70 anos da USE, a Diretoria Executiva levou a

dos 70 anos do trabalho da USE de união e de

e regimentos padrão para os órgãos locais e

proposta no CA e CDE de dezembro de 2015,

unificação no Estado de São Paulo!

regionais que não possuem CNPJ, modelos
esses aprovados nas citadas reuniões.
Os Estatutos da USE do Estado de São
Paulo foram alterados atendendo à legislação atual e essa alteração afeta diretamente todos os seus órgãos locais e regionais,
que deverão adotar os novos modelos padrão. Os órgãos locais com personalidade
jurídica devem preencher o novo Estatuto
padrão, devendo assiná-lo o presidente da
Comissão Executiva, juntamente com um
advogado, e encaminhá-lo para a secretaria da USE, em São Paulo, para a aprovação na próxima reunião do Conselho de

Foto histórica: Você seria capaz de identificar os quatro personagens sentados na primeira fileira?
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PERFIL – ALDA SANDRIM

“Casas precisam trabalhar pelo Movimento”
Por Martha Rios Guimarães

físico. Aliás, minha avó paterna era

mento das Distritais, Regionais e USE Es-

benzedeira. Quando mudamos para São

tadual.

Paulo nossa vizinha, trabalhadora do CE

Comecei como representante do Gabi

Gabriel Ferreira (Dona Maria Mineira),

no Departamento de Orientação Doutri-

levou minha mãe ao Centro. No final

nária da USE Vila Maria, depois fui se-

dos anos 70, minha prima (Zilda Sandrim

cretária e cheguei à Presidência. Sempre

Araújo) começou a ter problemas de

que havia eventos na USE Regional São

obsessão e, depois de muito tratamen-

Paulo ou Estadual, o senhor Carlos me

to, acabou tornando-se trabalhadora no

levava para ajudar. E assim fui conhecen-

“Gabi”. Como éramos muito amigas, vez

do esse movimento, passando a ser re-

ou outra eu ia junto com ela ao Centro.

presentante da casa na USE Regional São

A menina tímida, que só pensava em ser

Paulo, que à época se chamava Conselho

esposa e mãe, descobriu que não preci-

Regional Espírita.

sava casar-se e ter filhos para ser feliz.
DE - E quais as primeiras tarefas executadas na seara espírita?

P

DE - Considera importante a união entre os espíritas para o desenvolvimento
das Casas e do movimento?

Alda - No Gabi comecei como recepcio-

Alda - Sem a união não seremos muita

nista, substituindo minha prima (que se

coisa. Acho fundamental a participação da

afastou um pouco por conta do casamen-

Casa no movimento, só assim teremos re-

to), e depois passei a ser divulgadora. Ou

presentação legal, uma representativida-

seja, nas reuniões públicas eu divulgava os

de na sociedade em que estamos inseridos.

aulista, da cidade de Pau D’Alho, Alda

eventos do Movimento Espírita. No início

de Fátima Sandrim é ativa trabalhado-

dos anos 80, com apoio do Sr. Carlos Cirne,

ra do Espiritismo. Com ampla experiência

assumi a presidência. Muitas mudanças

Alda - No momento eu acho que fal-

no meio, está no comando da USE Distrital

precisavam ser feitas, e a luta não foi fá-

tam mais atividades em conjunto, como

Vila Maria, uma das mais antigas da capi-

cil, ainda mais por minha pouca experiên-

seminários, fórum de debates etc. Para

tal, tendo passagem na Comissão Execu-

cia. Mas valeu a pena e aprendi muito.

mim, o movimento está morno, faltando

DE - Qual sua opinião sobre o movimento atual?

tiva da USE Regional São Paulo e estando

DE – Em que medida as atividades na

entusiasmo, com as Casas Espíritas mui-

na Diretoria Executiva do Centro Espírita

casa espírita contribuem para o desen-

to voltadas para as suas próprias ativi-

Gabriel Ferreira (Gabi).

volvimento do ser humano?

dades, que são muitas. Dessa forma, a

Sua longa e firme trajetória no movi-

Alda - Trabalhar no Centro e no Movi-

falta de trabalhadores sobrecarrega os

mento de unificação foi iniciada e incen-

mento é muito gratificante. Lidamos com

que estão disponíveis. Creio que precisa-

tivada por Carlos Cirne — um dos grandes

as divergências de opinião, o personalismo

mos valorizar mais a participação da casa

colaboradores da USE que teve, entre ou-

(nosso e dos outros), aprendemos a respei-

no movimento.

tros, papel essencial na aquisição da sede

tar os diferentes pontos de vista e a ter

em Santana.

paciência. A Doutrina nos ensina a olhar o

Alda - Gostaria de aproveitar esse espa-

outro não como adversário, mas sim como

ço para agradecer ao querido amigo Car-

irmão de aprendizado.

los da Costa Cirne por ter-me apresentado

DIRIGENTE – Fale-nos um pouco sobre
você...
Alda Sandrim – Nasci em uma família de oito irmãos, sendo a quinta filha,

DE - Como chegou à USE e quais as
tarefas executadas na instituição?

DE - Suas considerações finais.

o Movimento Espírita e ter-me aberto as
portas da USE, permitindo assim tantas

em um lar católico, onde meu pai era

Alda - O senhor Carlos Cirne, que não

oportunidades de trabalho e aprendiza-

lavrador. Minha mãe era muito doente

perdia tempo, logo me levou para USE

do. Amo o movimento. Com ele, e dentro

e, como faltava dinheiro, ela sempre

Distrital Vila Maria (à época 16ª UDE). Ele

dele, aprendo muito e tenho oportunida-

buscou os benzedores para o equilíbrio

fazia um gráfico para explicar o funciona-

des de fazer amigos, muitos amigos!
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AGENDA USE

Contagem regressiva já começou
Agenda dos 70 anos terá confraternizações e pré-lançamento de edição comemorativa,
culminando com a realização do 17º Congresso Estadual de Espiritismo, em junho de 2017.
Da Redação

em 30 de outubro, com

em 5 de junho de 1947, que surgiu a USE,

os editores de jornais e

passando, desde então, a representar o

revistas,

produtores

diretores

de

e

movimento espírita paulista no Conselho

programas

Federativo Nacional (CFN) da Federação

de rádio e TV, bem como

Espírita Brasileira”, assinala Julia Nezu

criadores e designers das

Oliveira, presidente da USE e da Comissão

campanhas

Organizadora. (Veja mais em Suplemento,

promovidas

pela USE – Evangelho no

E

páginas 7 a 10).

Lar e no Coração, Comece

Festejos à parte, as reuniões do CA e

m domingo festivo, marcando mais um

pelo Começo, O melhor é Viver em Famí-

CDE, em 4 e 5 de junho, tiveram pauta

aniversário da USE, membros do Con-

lia e outras.

cheia. Os conselheiros conheceram o teor

selho Deliberativo Estadual e da Diretoria

O momento máximo, porém, da agen-

completo do novo estatuto da USE, que

Executiva lembraram a saga dos pioneiros

da comemorativa é a realização do 17º

atende a exigências do novo Código Civil

da Unificação em solo paulista. André Gal-

Congresso Estadual de

lembeck, Neyde Schneider e Neli Del Nery,

Espiritismo, na estância

entre outros companheiros, gravaram

turística de Atibaia (Tauá

mensagens para o documentário que vai

Hotel) em junho de 2017.

contar a história dos 70 anos da entidade,

“Este congresso, no mês

ao mesmo tempo em que era dada a lar-

de aniversário da USE, é

gada para as comemorações dos 70 anos.

uma coincidência muito
feliz e justifica-se plenamente. Afinal, foi no

além de um seminário de Comunicação,

calor de um congresso,

Fotos: Norberto C. Weinlich

A agenda inclui encontros estaduais das
áreas de Estudos e Mediunidade e APSE,

Reunião do CDE teve “coreografia das mãos dadas”...

... e depoimentos para o Documentário 70 Anos de Luta, como o de
Walter Flores (acima).
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Fotos: Norberto C. Weinlich

AGENDA USE

Miguel de Pier, de Tupã (de pé), também gravou entrevista para documentário.

Marco Milani, diretor do Departamento do Livro, fala
sobre preparativos do 17º Congresso Estadual.

Prestação de Contas e
Centro Cultural

brasileiro, no qual a entidade está defi-

lidade jurídica ou que venham a requerer

nida como “Associação”, em vez de or-

o seu CNPJ. Também foi disponibilizado

ganização religiosa. Além disso, o termo

(www.usesp.org.br/materialdeapoio) mo-

Membros do CA e CDE aprovaram o re-

“sociedade” teve de ser substituído por

delo de Regimento para os órgãos regionais.

latório de prestação de contas apresentado

“instituição”, com exceção do nome da

“Os órgãos deverão alinhar seu estatuto

pela tesoureira Rosana Gaspar e também

e regimento com o estatuto e regimento

conheceram mais detalhes do projeto “Vivo

O novo estatuto já está disponível para

adotados pela USE Estadual. Ao fazer estas

Espiritualidade”. O diretor de Patrimônio,

download no Portal USE bem como um mo-

mudanças, será interessante que também

José Sílvio S. Gaspar, trouxe novas informa-

delo padrão que deverá ser seguido pelos

seja observado o padrão de identidade vi-

ções sobre as obras no Centro Cultural USE,

órgãos de unificação (Distritais, Municipais

sual da USE, também disponível para do-

no bairro do Brás, cuja gestão deve ser pas-

e Intermunicipais) que possuem persona-

wnload”, falou a presidente Julia Nezu.

sada à responsabilidade da USE.

entidade, onde o termo será mantido.

CURTAS E IMPORTANTES

Bauru receberá edição
cinquentenária da Comjesp

A

Confraternização das Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo

(Comjesp) terá, em 2017, quatro motivos para

Divaldo F ranco re ce be
h ome nage m da UniSanta

O

médium e orador Divaldo Pereira Franco foi distinguido, no último dia 25 de

junho, com o título de Doutor Honoris Causa

Franca garante acessibilidade
na Casa Espírita

A

tendendo exigência da Promotoria
Pública, a USE Regional de Franca,

por meio do seu presidente Jean Carlos

comemorar: os 40 anos da Campanha Perma-

em Humanidades, concedido pela Universi-

R. Julio, solicitou à Prefeitura a instala-

nente de Evangelização Espírita Infantojuve-

dade Santa Cecília (UniSanta), de Santos. A

ção de placas e sinalização de vagas de

nil; os 160 anos de O Livro dos Espíritos; os

homenagem é um reconhecimento às múl-

70 anos da USE e, ainda, os 50 anos da própria

tiplas atividades de Divaldo em favor dos

Comjesp. A 10ª edição da Comjesp, de 13 a

ideais de pacifismo e de amor ao próximo e

16 de abril, na cidade de Bauru, terá prévias

marcou os 55 anos do Complexo Educacional

em 23 e 24 de julho (Indaiatuba); de 30 e 31

Santa Cecília e os 20 anos do curso de exten-

de julho (Cristais Paulista e Álvares Machado),

são em Ciências, Saúde e Espiritualidade. A

e em 6 e 7 de agosto (São José dos Campos).

solenidade deu-se na Arena Santos, palco do

Uma segunda prévia está prevista para janeiro

16º Congresso Estadual de Espiritismo, pro-

de 2017, nas quatro assessorias do DM/USE.

movido pela USE em abril de 2015.

6

estacionamento de veículos reservadas a
pessoas com deficiência defronte casas
espíritas do município. A Regional está
orientando os órgãos locais, da sua jurisdição, a tomar as mesmas providências,
em respeito às normas de acessibilidade
na casa espírita.
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SUPLEMENTO LITERÁRIO
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Congressar é preciso...
O vocábulo não é muito usado, mas se tornou questão de ordem para
o movimento espírita no Brasil e no mundo.

O

Por Rubens Toledo

congresso mundial em Lisboa, de 7

entidades federativas para a expansão do

A tese de Betarello, aliás, deu origem

a 9 de outubro próximo, abre uma

Espiritismo no Brasil, a doutrina espírita

ao livro Unir para Difundir (Editora Uni-

temporada de congressos importantes

é, por excelência, geradora de conhe-

fran) que foi o tema do 13º Congresso Es-

para o movimento espírita brasileiro e in-

cimentos, porque revela leis do mundo

tadual de Espiritismo, realizado em Gua-

ternacional. E, para 2017, já estão agen-

espiritual, e, “por isso mesmo, fazer con-

rulhos, em 2007, ano do Sesquicentenário

dados pelo menos mais cinco congressos

gressos é uma prática que deve repetir-se

de O Livro dos Espíritos.

pelas Federativas estaduais, entre estes o

de forma cíclica,

17º Congresso Estadual de Espiritismo, que

e seus anais de-

a USE fará realizar na estância turística de

vem trazer sempre

Atibaia, de 23 a 25 de junho.

uma contribuição

Um calendário como esse sugere per-

à sociedade e à

guntar: há religião que promova mais con-

ciência”,

gressos que os espíritas? Para o estudioso

o autor.

Jeferson Betarello, autor de tese acadêmica que aponta o impacto (positivo) das

E

afirma

acrescenta:

“Um congresso é
um fórum importante

para

que

a instituição, no
caso a USE, repactue os seus fundamentos,
pios

princí-

e

olhando

missão,
para

o

futuro de forma
a subsidiar as ca-

Foto: Norberto C. Weinlich

sas espíritas com

Jeferson Betarello

informações

e

posicionamentos
que atendam as
demandas da sociedade, em conformidade com os
fundamentos doutrinários”.
7
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SUPLEMENTO
ENTREVISTA – LITERÁRIO
ANTÔNIO CESAR PERRI CARVALHO (CONTINUAÇÃO)

Um Congresso pa

Comissão Organizadora conclui programação do 17º Congresso Estadua
e 12 oficinas, que se repeti
Caravanas a Atibaia
Um desses temas chamou atenção especial do jovem Mateus de Morais, do Centro
Espírita Amor e Caridade, de Artur Nogueira (SP), na região de Campinas. Mateus
já reservou economias para inscrever-se
no evento de Atibaia. “Será meu primeiro
Congresso. E a expectativa é alta”, falou
o jovem de 21 anos. “O dirigente do nosso Centro esteve no Congresso de Santos,
acompanhado da esposa e de mais um casal. E eles contaram que foi uma experiência muito agradável e produtiva.”
Mateus trabalha na Prefeitura de Artur
Nogueira e acha que os espíritas não devem
ter pudor nem receio de atuar na Política.
Ele já sabe que esse será um dos temas que
Vista aérea do Tauá Hotel Atibaia, sede do 17º Congresso Estadual de Espiritismo.

H

será levado às rodas de conversa e está
muito empolgado. “Um Congresso com

á quem considere os congressos um
lugar privilegiado para ouvir belas

a competência pedagógica do espiritismo.

Divaldo Franco, Peixinho e Haroldo, todos

“Com certeza, este encontro será marcan-

juntos, é algo imperdível.” Mateus está

conferências. Isso é verdade. E o Con-

te na história dos congressos já realizados

gresso da USE, em junho do ano que vem,

convidando espíritas de Artur e também

pela USE”, assinala Marco Milani, diretor do

terá excelentes oradores. Mas não apenas

das cidades vizinhas, como Holambra, Pau-

Departamento do Livro e Doutrina, e tam-

palestras; o evento reserva algo mais aos

línia, Cosmópolis e outras, a participarem

bém membro da Comissão Organizadora.

da caravana para o Congresso.

participantes. O Tauá Hotel Atibaia será
fórum para que os espíritas tratem, à luz
do Espiritismo, os temas mais controversos ou polêmicos e permita muita troca
entre expositor e congressista.
Esta Comissão ouviu as bases do nosso
movimento e incluiu, como temas das rodas de conversa, questões complexas da
atualidade e do próprio movimento espírita, como a qualidade doutrinária da literatura espírita, práticas questionáveis em
centros espíritas, a relação entre teorias
científicas e o espiritismo, a sexualidade e
afetividade sob a perspectiva espírita, a relação entre política e espiritismo e, ainda,
8

Salão de Convenções do Tauá Hotel, um dos mais requisitados da região.
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para a História...

stadual de Espiritismo, com quatro conferências, seis rodas de conversa
repetirão em três horários.

... E também para a família
P

articipar deste 17º Congresso Estadual
de Espiritismo, na bela estância turística de Atibaia, é uma experiência duplamente agradável. Além de abastecer-se de
conhecimentos e cultura espírita, vivendo
bons momentos de emoção e espiritualidade, o congressista poderá desfrutar ainda
de um lindo passeio com a família.
Por isso, a Comissão Organizadora optou por fechar “um hotel inteiro” para

usesp.org.br/congresso); mediante depósito em conta bancária ou, ainda, por
meio de cheques pré-datados nominais à
USE. Mais informações podem ser obtidas
no e-mail secretaria@usesp.org.br ou pe-

Observação Importante!
Em caso de desistência por parte do
participante: não haverá cancelamento da
inscrição e devolução do valor já pago; as
parcelas a vencer deverão ser quitadas; o

los telefones (11) 2950-6554 e (11) 3564-

participante poderá transferir sua inscrição

6536. O Termo de Adesão será enviado no

para outra pessoa mediante carta de pró-

endereço do congressista para que seja

prio punho datada e assinada, enviada com

assinado e devolvido.

antecedência de 15 dias ao início do evento.

os congressistas — o Tauá Hotel Atibaia,
um dos mais requisitados da região no
chamado turismo de Negócios. Além da
ampla infraestrutura, o Tauá dispõe de
Monitores para acompanhar e divertir a
criançada nos vários espaços lúdicos, incluindo brinquedoteca.

Quanto isso vai custar?
O pacote fechado pela USE com o
Tauá Hotel tem preços imbatíveis. A reserva de um quarto (R$ 870 para apartamento duplo ou triplo e R$1.500 para
apartamento single) já garante também
a taxa de inscrição e diárias dos três dias
do evento, desde a entrada, na tarde de
sexta-feira até o almoço de domingo.
Além disso, crianças até seis anos estão
isentas de pagamento.
O pagamento pode ser feito em parcelas, contanto que a última delas não
exceda a data de 31 de dezembro de
2016, quando se encerram as inscrições.
O congressista poderá pagar via PagSeguro, acessando o Portal USE (www.
9
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17º CONGRESSO

Lançamentos EME
Mediunidade para iniciantes

Leila, a filha de Charles

Luiz Gonzaga Pinheiro

Denise Corrêa de Macedo
Arnold de Numiers (espírito)

Mediunidade • 14x21 cm
• 184 páginas • R$ 29,90
Este estudo é fundamental para os
que desejam se informar sobre o
que significa a mediunidade, qual
o papel dessa faculdade, tornando-nos mais aptos a perceber os seus
sinais em nossa vida.

Romance mediúnico • 16x22,5 cm
• 272 páginas • R$ 36,90
A história até então proibida de
Yvonne do Amaral Pereira revela
todo o drama vivenciado por aqueles
que se entregam ao suicídio.

www.editoraeme.com.br | vendas@editoraeme.com.br | (19) 3491‑7000
10
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MEMÓRIA

De mãe para filha
Legado de Anita Brisa, que ajudou a idealizar a USE, continua vivo na obra de Neyde Schneider.
drões culturais da época.
Seu nome, Anita L. Brisa,
mãe de nossa companheira Neyde Schneider,
diretora da Área de Assistência e Promoção Social Espírita (APSE). “Eu
era uma adolescente e
acompanhava minha mãe
às reuniões do grupo”,
contou Neyde aos membros do Conselho Deliberativo Estadual, reunidos
na Sede da entidade, em

Neyde Schneider

N

a década 40, após a rica semeadura
de Anália Franco, Batuíra e Cairbar

Schutel, o movimento espírita experimentou grande expansão no solo paulista. Nesse período emergem figuras importantes
na criação e consolidação da USE, o chamado “Grupo dos Seis”, que tinha a liderança de Edgard Armond, então secretário-geral da Federação Espírita do Estado
de São Paulo (Feesp).

Deputado Romeu Campos Vergal, em palestra na sede da Sociedade 3 de
Outubro, fundada por Anita Brisa.( 03/10/1968).

5 de junho passado, data de aniversário

tinos do movimento espírita, bem como os

da USE.

vários projetos em estudo, as famosas teses

Anita era presidente da Sociedade Espí-

que seriam levadas ao Congresso de 1947,

rita 3 de Outubro, localizada no bairro da

no qual saiu vitoriosa a tese do comandante

Lapa, uma das maiores instituições espíri-

Edgard Armond. Foi Neyde quem sugeriu o

tas da Capital, e secretária da Liga Espíri-

nome “União Social Espírita” para a futura

ta. Nos guardados de Neyde, encontramos

entidade, que vigorou por dois anos até que

fotos de Anita em palestras por diversas

fosse adotada a atual denominação.

cidades do Estado, incluindo suas visitas

Após a criação da USE, em 1947, Ani-

às cidades mineiras de Poços de Caldas,

ta passou a dedicar-se ao filho, Arnaldo,

Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, onde vi-

que adoecera gravemente e viria a de-

sitou o médium mineiro Chico Xavier.

sencarnar, em 1948. Em sua homenagem,

Neyde lembra-se muito bem quando a

fundou, com outros companheiros da So-

Nesse grupo, chama atenção a presen-

Comissão decidiu convocar as casas espíritas

ciedade 3 de Outubro, um hospital para

ça de uma mulher, considerando-se os pa-

para uma série de encontros, que culmina-

tuberculosos em Campos do Jordão, no

ram nas grandes
no

Curiosamente, não foi pelas mãos de

Ginásio do Pa-

Anita que Neyde viria ingressar na USE,

caembu

assembleias

Anita Brisa, em palestra no N. E. Humberto de Campos, em Poços de Caldas (MG),
em 24/11/1951.

Vale do Paraíba.

no

mas sim por um convite do saudoso pre-

Vale do Anhan-

sidente Attílio Campanini, já no final dos

gabaú.

e

“Foram

anos 90. “Graças ao senhor Attílio estou

encontros a céu

na USE e muito feliz”. E desde então,

aberto, da qual

Neyde já ocupou a vice-presidência da en-

participaram 550

tidade, secretariou dezenas de reuniões e

in s t it u iç õe s ” ,

também alguns congressos. Atualmente,

conta a direto-

além de diretora do APSE, é nossa “embai-

ra do APSE. Em

xadora”, representando a USE nos eventos

casa, mãe e filha

e também na Rede Brasileira do Terceiro

discutiam os des-

Setor (Rebrates).
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AGENDA BRASIL

Educação Integral na
Evangelização Infantojuvenil
Encontros em Santa Catarina reuniram cerca de 150 participantes. Pela USE, participou o
diretor de Infância, João Thiago Garcia.
Da Redação

O

segundo secretário e também diretor interino do Departamento de In-

fância, João Thiago Garcia, representou
a USE no Encontro de Educadores Espíritas, promovido pelo Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita
Catarinense (FEC) em dois fins de semana

Encontro em Campo Grande
Representantes do Departamento de

nários em todo Estado, a fim de levar es-

de da USE participarão ainda de um en-

sas informações a todos que atuam com

contro de formação organizado pela Área

crianças e jovens aqui em terras paulis-

de Infância e Juventude do CFN-FEB em

tas” concluiu.

lis e Chapecó.
O encontro buscou ampliar a visão a
respeito da educação integral na evangelização infantojuvenil com base nos
conteúdos dos documentos Orientação
para a Ação Evangelizadora Espírita da
Infância: Subsídios e Diretrizes e Orientação para a Ação Evangelizadora da Judos pelo Conselho Federativo Nacional,
da FEB, na sua reunião de novembro
de 2015.
“Foram momentos muito ricos, onde
pudemos, além de fazer uma síntese do
documento, colaborar nos estudos e nos
debates com os evangelizadores catarinenses”, afirmou João Thiago, que vinha
participando dos preparativos do ENEESC
desde janeiro, em reuniões virtuais.
O evento contou com a participação
de aproximadamente 150 evangelizadores nos dois polos e “serviu como pausa
avaliativa da tarefa de evangelização e
de profundas reflexões sobre o trabalho realizado junto à criança e com o
jovem”, disse o diretor e secretário da
USE. “Atividade similar está sendo pensada para que os documentos de Orientação possam ser conhecidos também
por todos aqui no Estado de São Paulo”,
acrescentou João Thiago.
12

“Após esse encontro, realizaremos semi-

Infância e do Departamento de Mocida-

(14/ 15 e 21/22 de maio) em Florianópo-

ventude: Subsídios e Diretrizes, aprova-

Campo Grande (MS) em agosto próximo.

Participantes já pensam agora em Campo Grande
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CIRCUITO INTEGRADO

**APSE**

Entre irmãos de outras terras

Na Argentina, diretora da USE participa das Jornadas SAPSE e visita sede da Confederación
Espiritista, em Buenos Aires.

U

ma experiência inesquecível. Assim

S.E. Te Perdono: “Na ONG unimos nossas

Rosana Roque, secretária da Área de

mãos com absoluto respeito e harmonia

Assistência e Promoção Social (APSE), defi-

para atender à necessidade que reclama

niu sua participação nas 3as Jornadas SAPSE,

silenciosa, valorizando a educação inte-

em La Plata, província de Buenos Aires, no

gral como ferramenta para construir,

dia 14 de maio. As Jornadas, um evento or-

com todos, um mundo melhor. Estamos

ganizado pela ONG La Casita, vinculada da

seguros que todos eles só esperam ter

S. E. Te Perdono, contaram com a presença

uma oportunidade”. A ONG está aberta

de Gustavo Martínez, presidente da Confe-

365 dias por ano.

deração Espírita Argentina, e dirigentes de
dezenas de instituições espíritas no País.

“A forma gentil e fraterna com que
fomos recebidos pelos confrades Raúl
Kasiztky e Natalia Correa, dirigentes da
Sociedade Espírita Te Perdono, me deixou o coração repleto de felicidade e a
mente iluminada para as empreitadas
futuras”, contou Rosana. “Tenho consciência de que as tarefas espíritas são
realizadas por muitos, em todo o Mun-

Raúl Kasiztky e assistidos na ONG Camino a
La Casita.

do, e ressalvadas as peculiaridades de
cada país, da presença de culturas tão
ricas e distintas entre nós, a presença amiga da espiritualidade e a Lei de
Amor universal nos faz sentir um todo
sem distinção”, acrescentou.
Antes de imergir nas Jornadas, Rosana ouviu Raúl Kasiztky, presidente da

Visita à Confederación
Na visita à sede da Confederação Espírita Argentina, Rosana foi recebida pela
secretária geral Carmem M. da Rosa (gaúcha residente na argentina há 18 anos)
A Confederação conta com 33 centros
espíritas legalmente constituídos e outros 20 grupos informais (grupos familiares). Um deles, a Associação Espírita
Constância, fundada em 9 de fevereiro
de 1877, é o primeiro centro espírita
das Américas e foi dirigido por Cosme
Mariño, patrono do Espiritismo na Argentina e primeiro presidente da CEA.
“A CEA é membro fundador do Conselho Espírita Internacional (CEI) e mantém vínculos fraternos e de trabalho
conjunto com a Federação Espírita Brasileira, desde nossa fundação em 1900.
Pelas mãos do Dr. Thiesen e de Cecília
Rocha recebemos em 1985 o programa
do ESDE, que foi traduzido ao espa-

Salão de Palestras da CEA. Ao fundo, bustos de Allan Kardec e Amalia Domingo y Soler.

nhol”, falou Gustavo, saudando os espíritas brasileiros.
13
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**MEP**

Um método de estudo para
médiuns iniciantes
Encontro estadual, em parceria com CFN-FEB, será dia 7 de agosto.

J

á estão abertas as inscrições para o Encontro Paulista de Mediunidade, a ser

realizado no próximo dia 7 de agosto, na
sede da USE, que tem como facilitadores o
coordenador nacional da Área de Estudos da
Mediunidade do Conselho Federativo Nacional (CFN), Jacobson Sant’Ana, e a vice-presidente da FEB, Marta Antunes.
No programa, a ser desenvolvido das
9 às 17 horas, os participantes conhecerão metodologia FEB que orienta o
médium iniciante nas primeiras experiências de transe, incluindo exercícios
de concentração, irradiação e prece na
reunião mediúnica.
A mediunidade na criança e no adolescente, médiuns sob obsessão espiritual, também serão abordados no
programa.

Constituem

público-alvo

do evento os dirigentes e coordenadores de atividades da área mediúnica, monitores e estudantes, além de
trabalhadores em reunião mediúnica.
Informações e inscrições pelo e-mail
mediunidade@usesp.org.br e pelo telefone (11) 2950-6554. Será cobrada taxa
de R$20,00.
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Jacobson Sant’Ana, coordenador nacional da Área de Mediunidade, será um dos facilitadores.
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**ESTUDOS**

Mais de 400 inscritos no
Encontro Paulista

Vagas já foram preenchidas em cinco das oito cidades que receberão o evento.

D

as oito cidades que receberão o En-

tânea em oito cidades em vez de um só

dologia para o estudo do Espiritismo em

contro Paulista da Área de Estudos,

local, está permitindo maior participação

grupo, seguida de três oficinas, nas quais

no próximo dia 24 de julho, cinco delas

de interessados. “As cidades foram esco-

serão discutidos os programas ESDE, EADE

já preencheram suas vagas, informa Mário

lhidas de modo que o participante não te-

e MEP, baseados em material do Conselho

Gonçalves, coordenador da área de Estu-

nha de viajar distâncias superiores a 150

Federativo Nacional da Federação Espírita

dos da USE. “Mas inscrições ainda podem

quilômetros”, explica Mário.

Brasileira (CFN – FEB).

ser feitas nas cidades que ainda dispõem
de vagas”, alerta o coordenador.

A programação a ser cumprida, no en-

Inscrições e informações no portal

tanto, será a mesma nas oito casas que re-

www.usesp.org.br, acessando banner do

O novo formato do Encontro Paulista da

ceberão o Encontro: apresentação da Área

evento, ou ainda: F. (11) 2950-6554 •

Área de Estudos, com a realização simul-

de Estudos do Espiritismo da USE e Meto-

E-mail: encontropaulista.aee@gmail.com.

Araçatuba: C. E. Irmã Angélica – Rua Tancredo de
Paiva Morel, 511 - Sumaré

Itapeva: S.A.E. “Dona Lurdinha” – Rua Marcos
Krischner, 67

Marília: C. E. Luz e Verdade – Rua XV de
Novembro, 1146

Mauá: C.E. Allan Kardec - Rua Santo André, 284 –
Jardim Haydee

São Joaquim da Barra:
C.E. Bittencourt Sampaio – Rua São Paulo, 2447

Rio Claro: USE Intermunicipal de Rio Claro – Rua
14, nº 240

São José dos Campos: Obra Social Célio Lemos –
Rua Ana Gonçalves da Cunha, 30 Jd. Paulista

Sorocaba: C. E. Francisco Gonçalves – Rua Jorge
Kenworty, 29 – Vila Hortência
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