
Mostra, no Espaço Cultural da FEB, em Brasília, retrata obra de Frederico Figner 
(Irmão Jacob), no sesquicentenário do seu nascimento.

Comissão 
Organizadora 

divulga programação 
oficial. Inscrições 

continuam abertas.
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DESTAQUE USE 70 ANOS

HOMENAGEM

CONGRESSO ESTADUAL DE ESPIRITISMO

Figner desencarnou em 19 de janeiro de 1947, há 70 anos. Dois anos após, pela psi-
cografia de F. C. Xavier, ditou o livro Voltei.

Desenvolvido pela Conecta, em parceria 
com USE, aplicativo é convite à paz e à re-
novação espiritual. 

Tocando na alma
Páginas 5 e 6

Página 11Páginas 7 a 10

Conselhos CA e CDE aprovam rela-
tórios financeiros e novos projetos 
da Diretoria Executiva para os próxi-
mos anos.

Principal mentor na criação do 
Ceerj, entidade federativa do Rio de 
Janeiro, Gerson Simões Monteiro re-
torna à Pátria.

Página 16



Janeiro/Fevereiro de 2017

2

Diretoria Executiva
Presidente

Julia Nezu Oliveira
1º Vice ‑Presidente

José Antônio Luiz Balieiro
2º Vice ‑Presidente

Allan Kardec Pitta Veloso
Secretário Geral

Mauricio A. Ferreira Romão
1º Secretário

Newton Carlos Guirau
2º Secretário

João Thiago de Oliveira Garcia
3ª Secretária

Eronilza Souza da Silva
1ª Tesoureira

Rosana Amado Gaspar
2º Tesoureiro

João Sgrignolli Junior
Diretor de Patrimônio

José Sílvio Spinola Gaspar

Veículo oficial de divulgação da USE ‑  SP
destinado a dirigentes e trabalhadores de

Centros e Instituições Espíritas.

Conselho Editorial
José Antônio Luiz Balieiro

Julia Nezu Oliveira
Rubens Toledo
A. J. Orlando

Neyde Schneider
Allan Kardec Pitta Veloso

Jornalista Responsável
Rubens Toledo

(MTb 13776)

As colaborações enviadas e não publicadas 
não serão devolvidas. Reservamo‑ nos o direito 

de publicar somente o que estiver de acordo 
com a linha editorial do veículo.

Assinatura Anual: R$ 30,00 / Número Avulso: R$ 5,00
Impressão: Editora EME — Tel/fax: (19) 3491‑ 7000

e- mail: editoraeme@editoraeme.com.br
www.editoraeme.com.br

Expediente:
Rua Dr. Gabriel Piza, 433 ‑  Santana
São Paulo — SP — CEP 02036‑ 011

Tel/fax: (11) 2950.6554
home page: www.usesp.org.br

e‑ mail: use@usesp.org.br

Tiragem:
3.000 exemplares

Fotografia: Norberto Carlos Weinlich
Novo layout: Matheus Vigliar

Diagramação: M arc o M el o

DIRIGENTE
E S P Í R I T A

CAMPANHA

EDITORIAL

D e caráter universal, as ideias espíritas 
são cada vez mais aceitas nas diferen-

tes culturas, e isso se explica, porquanto 
fazem parte da própria natureza humana, 
independentemente de pátria, língua, 
raça ou ideologia política. Por isso mes-
mo, a sua mensagem liberta-
dora, de fé raciocinada, en-
contra acolhida nas culturas 
mais díspares, na Guatemala 
ou na Suécia, Cuba ou Emira-
dos Árabes.

Como movimento organi-
zado, porém, o Espiritismo 
ainda se limita a 44 países do 
Globo, onde conta especial-
mente com a dedicação de 
espíritas radicados no Exte-
rior. A barreira linguística, apesar das faci-
lidades da vida moderna, continua sendo o 
maior obstáculo à expansão do Espiritismo, 
razão pela qual o Conselho Espírita Interna-
cional tem tanto se esmerado em oferecer 
as Obras Básicas nos diferentes idiomas, 
incluindo o Esperanto.

Como afirmou o confrade Charles 

 Kempf, ex-secretário geral do CEI, o mo-
vimento espírita cresce na Polônia e Fin-
lândia, de forma surpreendente, graças a 
boas traduções das obras básicas no idio-
ma local. O desafio maior ainda são as tra-
duções ao mandarim, ao hebraico e árabe.

Com relação ao idioma 
árabe, ao contrário do que 
informamos em edição 156 
(nov.dez/2016), os trabalhos 
de tradução de O Livro dos 

Espíritos estão bem adianta-
dos, já em fase de revisão. 
E isso se deve à iniciativa do 
confrade Haddad, residente 
em Santos (SP), que, com o 
apoio da USE, encaminhou 
texto à FEB e ao CEI.

Como bem asseverou o ex-secretário 
geral do CEI, “o campo do Espiritismo é o 
mundo, independentemente das fronteiras 
geopolíticas”. E cabe, a cada um de nós, 
trabalhar mais pela causa que abraçamos, 
bem como pela unificação do movimento 
espírita, em nível mundial e em nível regio-
nal, como tem feito a USE nestes 70 anos. 

Espiritismo 
sem 

fronteiras
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIAMENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

No ano novo, vamos fazer ainda melhor!
presidencia@usesp.org.br

Caros amigos!

E stamos iniciando um ano novo com 
muitas expectativas. Afinal, vamos 

comemorar 70 anos de história no pró-

ximo 5 de junho, o Dia da USE, como fi-

cou instituído pelo saudoso Antônio Schi-

liró, que era ele próprio nascido nesse 

dia. A agenda de 2017, com efeito, está 

muito bem recheada, como poderão ver 

no Programa Geral de Atividades, dis-

ponível em nossa página na Internet 

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

Mas os órgãos estão convidados a feste-

jar conosco, em eventos temáticos (USE 70 

Anos — União em Movimento), evocando a 

efeméride nas suas feiras de livro, pales-

tras e seminários. A cerimônia de abertura 

do 17º Congresso Estadual de Espiritismo 

também reserva para a noite de 23 de ju-

nho o lançamento de um Selo, pela ECT, e 

uma edição comemorativa, na qual resga-

tamos um pouco da nossa história.

Estas comemorações, no entanto, nada 

têm de nostálgico. O marco dos 70 anos 

enseja também uma profunda reflexão 

do presente e um olhar à frente, o que 

inspirou, para este Congresso, o instigan-

te tema: Prossigo para o Alvo — passado, 

presente e futuro em nossas mãos. Ou 

seja: é preciso pensar a USE estrategi-

camente (desculpem usar o termo já tão 

desgastado), planejando cada ação de for-

ma cuidadosa.

Por isso mesmo, esta Diretoria pro-

pôs mudança no processo de escolha 

de cidade-sede do congresso estadual, 

tendo recebido aprovação dos Conse-

lhos CA e CDE nas reuniões de dezem-

bro passado. A medida passa a valer já 

para o 18ª Congresso Estadual de Espi-

ritismo, em 2020. Até então, as candi-

daturas eram apresentadas em reunião 

ordinária do CDE, durante o congresso 

estadual, quando o Conselho avaliava 

também o evento ainda em andamento. 

Com a mudança, os órgãos de Unifica-

ção interessados em receber o Congres-

so devem encaminhar sua candidatura à 

Diretoria Executiva.

Para o Congresso de 2020, por exem-

plo, os órgãos interessados já podem apre-

sentar sua candidatura à DE, na forma de 

projeto, por escrito. Nessa proposta, o 

presidente do órgão deverá justificar os 

motivos, descrever os recursos e infraes-

trutura física, logística de transportes, 

patrocínio empresarial ou da Prefeitura, 

apoio da comunidade espírita, não só das 

instituições unidas, mas também dos de-

mais órgãos de unificação da sua Regional 

e mesmo de Regionais vizinhas.

Estas propostas serão submetidas à 

apreciação dos Conselhos, de junho pró-

ximo, mas a escolha final será na reunião 

extraordinária do CDE, durante o Congresso 

de Atibaia, na noite de 24 de junho. Esta 

prática permitirá que os órgãos se preparem 

com antecedência e fundamentem bem sua 

proposta, sopesando com cuidado todos os 

detalhes que envolvem um evento dessa en-

vergadura. Então, alguém se candidata?
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PERFIL - VALENTIM FERNANDES

“Na terra do Bandeirante”
Por Rubens Toledo

N ascido em Boa Esperança do Sul, SP, 
Valentim Fernandes é diretor de Doutri-

na da USE Municipal de Matão, órgão que já 

presidiu por três mandatos. Na Regional de 

Ribeirão Preto, ocupa o cargo de tesoureiro. 

Somando tudo, Valentim sempre esteve com-

pondo quadros na USE, há mais de 20 anos.

No Centro Espírita Allan Kardec, também 

tem uma longa folha de serviços. É presi-

dente do Conselho Deliberativo e diretor de 

Doutrina. Trabalha nessa instituição desde 

1991. Mas há um lugar onde Valentim pare-

ce estar mais à vontade: o Memorial Cairbar 

Schutel, junto ao antigo parque gráfico da 

Casa Editora O Clarim, onde serviu e conti-

nua a servir desde 1981! “É uma honra coo-

perar na obra de Cairbar Schutel”.

Dirigente Espírita - Como você e os 

companheiros lidaram com as mudanças 

na Casa Editora O Clarim?

Valentim Fernandes - Vinha trabalhan-

do como gráfico na Editora, desde 1981. 

Em 2010, após diversos estudos, a Dire-

toria decidiu desativar o parque gráfico, 

terceirizando o serviço de impressão. Num 

primeiro momento, fiquei nostálgico, com 

saudade daquele cheiro da tinta no papel, 

do ruído das máquinas e aquela movimen-

tação geral. Mas, emoções à parte, a medi-

da foi acertada. O Memorial era um sonho 

antigo dos diretores da Casa Editora O Cla-

rim e faz jus à grandeza do Bandeirante do 

Espiritismo e também do cidadão Cairbar 

Schutel, o primeiro intendente de Matão, 

cargo esse equivalente ao de prefeito. 

Também foi o primeiro farmacêutico da 

cidade e um dos fundadores da Associação 

Comercial e do Hospital de Caridade, além 

de outras atividades. Depois de um vasto 

trabalho de pesquisas, esse sonho tornou-

-se realidade em novembro de 2013.

DE — Como se tornou espírita? Pela 

dor, pelo amor...?

Valentim - Conheci a Doutrina em Ara-

raquara, em 1980, quando ainda namorava 

minha esposa, Fátima. Sendo ela médium, 

as manifestações, os sinais, começaram a 

aparecer. Por orientação de amigos, fomos 

até a Sociedade Espírita Obreiros do Bem, 

para que ela recebesse o tratamento espi-

ritual. Não demos sequência, porque talvez 

não estivéssemos preparados para absorver 

aqueles ensinamentos. Em 1981, ingressei 

na Casa Editora O Clarim, como paginador. 

E a leitura dos textos, uma das atribuições 

desse profissional, encantou-me, sobretu-

do os de Cairbar Schutel. Passei a frequen-

tar o Centro Espírita Amantes da Pobreza 

(hoje C. E. O Clarim) e não mais parei. Isso 

me possibilitou o envolvimento com diver-

sas atividades no movimento.

DE — O que mais o impressiona na his-

tória de Cairbar Schutel? Qual o traço de 

virtude que mais destacaria? 

Valentim — Cairbar foi firme e corajoso 

na defesa do Espiritismo, enfrentando o 

preconceito e a intolerância, sem se dei-

xar amedrontar pelos ataques da Igreja 

ou tentativas de afastar clientes da sua 

Farmácia. Perseverou até o fim e, como 

fosse um homem de bem, conquistou a 

todos com o seu carisma. A generosidade 

e perseverança são marcas deste grande 

homem. Fundar um jornal, uma revista e 

editar 17 livros, entre estes os clássicos 

Parábolas e Ensinos de Jesus, O Espírito 

do Cristianismo e Vida e Atos dos Após-

tolos, numa época como aquela, é um 

exemplo a toda hora, que não pode sair 

de nossa memória.

DE - Falemos um pouco do movimento 

de Unificação.

Valentim — Apesar das dificuldades cria-

das por nós, homens, o movimento espírita 

em Matão vai muito bem. Poderíamos dizer 

que existe uma união entre as seis casas, 

o que nos enche de alegria. Na USE desde 

1991, tive a felicidade de presidir o órgão 

local por três mandatos, uma experiência 

fascinante, e continuo na Diretoria, agora 

como diretor de Doutrina. O trabalho de 

Unificação requer uma dose maior de idea-

lismo, porque vai além das paredes da casa 

espírita. Os órgãos de Unificação, embora 

nem sempre valorizados, executam um tra-

balho de suma importância. Há mais de 20 

anos participando dessas reuniões, pude ver 

de perto o esforço de abnegados companhei-

ros que sonham com um movimento espírita 

mais unido. A lição que posso extrair disso é 

que sempre podemos fazer um pouco mais.

DE - Agora um pouco mais sobre 

você... O que te fez espírita?  

Valentim - Nesses anos de Doutrina, 

visitando as casas espíritas, sinto um pú-

blico cada vez mais atento às palestras e 

com um retorno muito positivo em rela-

ção aos temas abordados. As instituições 

têm-se esforçado no sentido de oferecer 

as melhores condições aos palestrantes 

para que a mensagem atinja os seus ob-

jetivos, com recursos audiovisuais, som 

de qualidade etc. Em minha opinião, as 

pessoas não frequentam  mais as palestras 

somente pelos passes e sim para buscar 

informações que as ajudem a enfrentar as 

dificuldades do dia a dia com mais tran-

quilidade. O que me fez espírita foi exata-

mente a felicidade de, nesta encarnação, 

ter conhecido os livros de Cairbar Schu-

tel, e, através deles, interessar-me pelas 

obras de Allan Kardec. Estudando um e ou-

tro, podemos perceber o quanto Cairbar 

foi fiel à Codificação Kardequiana.
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AGENDA USE

Conselhos aprovam novos 
projetos em 2017

Da redação

O s Conselhos de Administração (CA) 
e Deliberativo Estadual (CDE), da 

USE, reunidos nos últimos 3 e 4 de de-

zembro, aprovaram relatórios financei-

ros e os novos projetos da Diretoria Exe-

cutiva para 2017, ano que marca os 70 

anos de história da entidade federativa 

paulista. “Estamos encerrando um ano 

extremamente fecundo em realizações 

em prol da Unificação, com perspectivas 

ainda melhores para 2017, quando rea-

lizaremos nosso 17º Congresso Estadual, 

no mês de junho, na cidade de Atibaia”, 

afirmou Julia Nezu Oliveira, presidente 

da USE.

O baixo quórum na reunião do CA, no 

dia 3 — com participação de apenas cin-

co Regionais — foi compensado no dia se-

guinte, na reunião do CDE, com mais de 

40 órgãos representados, incluindo Bauru, 

Cachoeira Paulista, Circuito das Águas (Ja-

guariúna e Serra Negra), Cruzeiro, Indaia-

tuba, Itanhaém, Embu das Artes, Mauá, 

Maurício Romão, secretário‑geral. 

Rosana Gaspar apresenta os balancetes referentes a 2016 aos membros do Conselho 
de Administração.

Além de selo da ECT e edição comemorativa dos 70 anos, Diretoria anuncia parceria 
com a empresa Conecta.

Presidente Venceslau, São José dos Cam-

pos, além de várias Distritais (Brás-Mooca, 

Casa Verde, Freguesia do Ó, Jabaquara, 

Lapa, Pinheiros, Pirituba, Santana, São Mi-

guel Paulista, entre outras).

A reforma dos estatutos, tratada no CA 

e no CDE, especialmente para os órgãos 

que possuem CNPJ (cerca de 30), tomou 

boa parte das discus-

sões, já que alguns 

deles ainda não estão 

alinhados ao novo Có-

digo Civil e ao Estatuto 

padrão da USE Estadual. 

“Isso pode acarretar 

problemas para esses 

órgãos, porque alguns 

cartórios poderão re-

cusar o registro. E sem 

estatuto, não se pode 

abrir conta em banco”, 

alertou Julia Nezu.

Evoluz e Centro Cultural
Após relatos dos representantes das vá-

rias áreas (APSE, Arte, AECE, Estudos, In-

fância), o secretário geral Maurício Romão 

expôs o projeto Evoluz, que substituiu o 

Vivo Espiritualidade, encerrado em outu-

bro passado. O aplicativo poderá ser roda-

do em todos os smartphones, sempre com 

um conteúdo espírita, de paz e renovação 

espiritual, mas sem fins proselitistas. “São 

frases de um minuto, selecionadas por 

equipe da USE, com locuções na voz de 

Lirálcio Ricci e imagens associadas”, assi-

nala Romão.

Com lançamento previsto para o final 

de janeiro, a Conecta, responsável pelo 

desenvolvimento do aplicativo, destinará 

parte das receitas para USE e o Lar Criança 

Feliz, no Jardim Arpoador, em São Paulo, 

que atende cerca de 600 crianças em si-

tuação de vulnerabilidade social. Segundo 
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AGENDA USE

a tesoureira Rosana Gaspar, essas receitas 
serão muito bem-vindas em 2017, quando 
a Diretoria Executiva estará retomando as 
obras no Centro Cultural no bairro do Brás, 
agora sob gestão da USE.

Livro dos 70 Anos
Durante a reunião do CDE, o jornalista 

Rubens Toledo, diretor do Departamento 
de Comunicação, convidou alguns dos con-
selheiros presentes a gravar depoimentos 
para o documentário e edição comemora-
tiva dos 70 anos da USE.

A sala da Biblioteca Fonte de Luz, 
que está temporariamente fechada para 
reorganização do acervo, foi improvisada 
como set de gravação, onde José Domin-
gos da Silva Júnior e Etevaldo de Souza 
Pereira, antigos colaboradores na área do 
livro, relembraram bienais e feiras do li-
vro que ajudaram a organizar, juntamente 
com outros companheiros, como José Pra-
do Júnior e Antônio Meneguetti.

Também concederam entrevista André 
Luiz Galembeck, que recordou o trabalho 
de Amilcar Delchiaro, à frente da Inter-
municipal de Guarulhos, e Sidnei Batista, 
que rememorou a obra de Girofel de To-
ledo no Noroeste Paulista, e outros gran-
des companheiros. E no meio de tantas 
recordações, a conversa continuou ainda 
no delicioso almoço oferecido por Elza 
Saorin e sua maravilhosa equipe, numa 
confraternização quase natalina...

Equipe de Eventos/Cozinha: Elza Saorin, Maria de Lourdes, Regina, Jô e Tereza. Almoço com muito 
am or no tempero.

André Luis Galembeck, da USE Intermunicipal 
de Guarulhos.

Sidnei Batista, presidente da USE Distrital Pinheiros.

José Domingos e “seu” Souza: lembrando boas histórias em mais de 30 anos de amizade.
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R epetindo o feito de agosto de 1986, 
quando realizou o seu Congresso Esta-

dual em hotel na cidade de Águas de São 

Pedro, USE confirma programação do 17º 

Congresso Estadual de Espiritismo, de 23 a 

25 de junho, no Tauá Hotel Atibaia. A deci-

são permitirá ao congressista hospedar-se 

com a família no próprio local do evento, 

usufruindo com ela de algumas horas de 

descanso e das atrações de lazer na Estân-

cia Turística.

“O encontro no Grande Hotel São Pedro, 

há 30 anos, foi um marco na história dos 

nossos congressos, levando as atividades 

para fora da casa espírita, pela primeira 

vez”, lembra Paulo Roberto Pereira da Cos-

ta, coordenador daquele 7º Congresso Es-

S U P L E M E N T O

SUPLEMENTO LITERÁRIO

Prosseguindo para o alvo
Encontro no Tauá Hotel Atibaia repete feito de 1986, em Águas de São Pedro, 

sede do 7º Congresso Estadual.
Por Rubens Toledo

Solenidade de abertura
Mas não faltarão grandes conferencis-

tas. Além de André Luiz Peixinho, Haroldo 
Dutra, Alberto Almeida, o 17º Congresso 
contará com um convidado de honra, Di-
valdo Pereira Franco, responsável pela 
conferência de abertura, no ano em que 
completa 70 anos de oratória a serviço do 
Espiritismo, com mais de 13 mil conferên-
cias realizadas nos cinco continentes.

Antes da palestra de Divaldo, teremos 
apresentações da Banda Municipal e do con-
certista Clayton Prado e o Grupo Magia do 
Som. Em seguida, serão prestadas homena-
gens à USE, com lançamento de selo alusivo à 
efeméride, pela ECT, e do livro USE 70 anos: 

Presente Passado e Futuro em Nossas Mãos. 

tadual, época em que a USE era presidida 

por Nedyr Mendes da Rocha. “O objetivo 

então foi privilegiar a reflexão em torno 

do tema da Unificação, mantendo congres-

sistas, expositores juntos, por três dias”, 

acrescenta Pereira da Costa, ex-presidente 

da Feesp (1978-1980) e vice-presidente da 

USE (1980-1982).

A proposta deste 17º Congresso também 

está levando em conta esse aspecto, o de 

favorecer o diálogo entre expositores e con-

gressistas, a fim de contribuir para elucida-

ção de temas doutrinários mais efervescen-

tes da atualidade, e oferecendo, através 

de oficinas, novas ferramentas a dirigentes 

e trabalhadores das casas espíritas, nas 

suas diversas atividades doutrinárias.

Paulo Roberto Pereira da Costa, na abertura dos trabalhos do 7º Congresso Estadual, realizado no Grande Hotel na estância de Águas de São Pedro.
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A estratégia de levar o 17º Congres-
so Estadual para as dependências 

do Tauá Hotel atende especialmen-

te ao temário e formatação do even-

to, que visa estabelecer forte intera-

ção entre expositores e congressistas, 

como se pode verificar na programação 

oficial já disponível na página da USE 

(www.usesp.org.br/congresso).
Os trabalhos do sábado (24) serão aber-

tos pelo grupo Toque na Alma (Araras), 
preparando o ambiente para o palestrante 
da manhã, André Luiz Peixinho (Salvador, 
BA), que falará sobre “O Espírita frente aos 
Desafios Atuais”. Na sequência, têm início 
as Oficinas e Palestras USE, ocupando si-
multaneamente 15 salas do Tauá Hotel.

Nas Palestras USE, também simultâneas, 
Merhy Seba (Ribeirão Preto) vai apresentar 
as campanhas lançadas pela USE (desde os 
anos 70), algumas delas encampadas pela 
FEB, em nível nacional. Neli Del Nery Prado 
(Bauru) oferecerá um retrato atual da USE, 
sua estrutura e modelo de funcionamento. 
Enquanto isso, em outra sala, o ex-presi-
dente da USE e da FEB, Antonio Cesar Perri 

de Carvalho, fará um apanhado destes 70 
anos da entidade federativa paulista.

Rodas de Conversa 
e mais oficinas

Na parte da tarde, paralelamente às 
oficinas (que serão repetidas também às 
16h), têm início as Rodas de Conversa, 
em seis salas, simultaneamente, conduzi-
das por dois expositores e um moderador. 
Nesse dia, o congressista deverá fazer a 
opção pelas atividades das quais deseja 
participar, porque há limitação de vagas 
por sala. (Veja quadro)

Após o jantar, os congressistas poderão 
relaxar com as belas canções do grupo Vo-
zes do Amanhã (Campinas), que abrirão 
outro grande momento do Congresso — a 
conferência “A Atualidade de O Livro dos 
Espíritos”, por Haroldo Dutra, em home-
nagem aos 160 anos de publicação da pri-
meira obra do Pentateuco Kardequiano.

No domingo, os congressistas terão uma 
síntese das Rodas de Conversa com os seis 
coordenadores — Cesar Perri, Alexandre 
Fontes da Fonseca, Luiz Fernando Pen-

Tauá Hotel: infraestrutura completa

ENTREVISTA — ANTÔNIO CESAR PERRI CARVALHO (CONTINUAÇÃO)SUPLEMENTO LITERÁRIO

Um congresso para todos os gostos
Objetivo do encontro, além da confraternização, é disseminar informações e novas ferramentas de trabalho na casa espírita.

teado, André Luiz Peixinho, Haroldo Dutra 
Dias e Marco Milani. A parte artística es-
tará a cargo do Departamento de Arte da 
USE, que promete algumas surpresas.

O momento apoteótico ficará por conta 
de Julia Nezu Oliveira, presidente da USE, 
que falará sobre “Desafios: o futuro em 
Nossas Mãos”, e do orador paraense Alber-
to Almeida, de Belém, a quem foi confiado 
o tema “Espíritas, amai-vos e instruí-vos” 
na saudação final aos congressistas.

Inscrições continuam abertas
As inscrições para o 17º Congresso 

Estadual de Espiritismo, no Tauá Hotel 

Atibaia, em junho de 2017, continuam 

abertas e podem ser feitas diretamente 

na Secretaria ou via PagSeguro, com to-

tal segurança, na página www.usesp.org.

br/congresso.

Mas o valor da reserva de apartamen-

to (duplo e triplo) — atualmente no valor 

de R$ 870 — está mantido só até 15 de 

janeiro. A reserva dispensa processo de 

retirada de crachá e kit do congressista, 

já que todo o material já estará no apar-

tamento do congressista. Crianças até 

seis anos estão isentas de pagamento, 

mas para congressistas acompanhados de 

crianças de idade entre 7 a 12 anos será 

cobrado adicional de R$ 400.

Esse valor contempla refeições e cofee-

-breaks desde as 14 horas da sexta-feira 

(23) até o almoço do domingo, no en-

cerramento do encontro, e outros servi-

ços, incluindo companhia de monitores 

nas atrações para a criançada. O esta-

cionamento será cobrado à parte, no 

valor R$16 por dia.

Para o congressista “passante”, que 

só tomará as refeições no hotel (mas 

sem o pernoite), o valor permanece 

inalterado: R$ 490.

Mas valor da reserva de apartamento duplo ou triplo será mantido só até 15 de janeiro.
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SUPLEMENTO LITERÁRIO

Um congresso para todos os gostos
Objetivo do encontro, além da confraternização, é disseminar informações e novas ferramentas de trabalho na casa espírita.

Prévias “esquentam” temas das Rodas de Conversa
A fim de aquecer o debate e conhe-

cer mais as expectativas do público, a 

Comissão Organizadora deverá promover 

mais três prévias das Rodas de Conversa 

que integram a programação do 17º Con-

gresso Estadual de Espiritismo. Desde 

julho passado foram realizados quatro 

encontros dessa natureza — em Limeira, 

Itapira e na Capital, duas vezes — o que já 

deu uma boa ideia da riqueza e profundi-

dade desses debates.

Em 2017, a Comissão Organizadora 

programou mais três prévias. No próxi-

mo dia 29 de janeiro, em Ribeirão Preto, 

serão tratados dois temas: “Qualidade 

Doutrinária na Literatura Espírita’ e “O 

Desafio de Educar, além de Instruir” (na 

casa espírita). Em fevereiro, teremos 

“Política e Espiritismo”, em Santos, e 

“Doutrinas Científicas e Espiritismo”, 

em Campinas.

Ribeirão Preto, Santos e Campinas receberão as três últimas prévias do congresso estadual.

 

 

16h30 às 18h00: Oficinas  
 
18h30 às 20h00: Jantar 
 
19h30 às 20h00: Momento de Arte com o Grupo Vozes do Amanhã 
(Campinas/SP) 
20h00 às 20h30: Homenagens 
20h30 às 21h30: ATUALIDADE DE O LIVRO DOS ESPÍRITOS com 
Haroldo Dutra Dias (Belo Horizonte/MG) - Comemoração dos 160 anos de 
O Livro dos Espíritos 
21h30 às 22h00: Reunião do CDE (Órgãos Locais – USEs Distritais, 
Municipais e Intermunicipais) – candidatura para 18º Congresso em 2020 
 
 
DIA 25/06/17 – Domingo 
 

8h00 às 8h30: Momento de Arte USE 
8h30 às 10h00: Síntese das Rodas de Conversa (Coordenadores - Marco Milani 
/ Antonio Cesar Perri de Carvalho / Alexandre Fontes da Fonseca / Luiz 
Fernando Penteado / Haroldo Dutra Dias / André Luiz Peixinho) 
  
10h00 às 10h20: Intervalo 
10h20 às 10h30: Deslocamento 
 
10h30 às 11h30: DESAFIOS - O FUTURO EM NOSSAS MÃOS com Julia 
Nezu (São Paulo/SP) 
11h30 às 12h30: Conferência de Encerramento ESPÍRITAS: AMAI-VOS E 
INSTRUI-VOS! Com Alberto Almeida (Belém/PA) 
 
12h30 às 13h00: Encerramento do CONGRESSO 
 
13h00 – Almoço 
 

------ 
Oficinas (Como Fazer?)  

1. ATENDIMENTO FRATERNO: ACOLHER, CONSOLAR, 
ESCLARECER E ORIENTAR (Mauro Santos) 

2. PASSES E VIBRAÇÕES NO CENTRO ESPÍRITA (Fernando Porto) 

3. COMO IMPLANTAR O ATENDIMENTO ESPIRITUAL AOS 
DEPENDENTES QUÍMICOS E FAMILIARES (João Marcos Marcolino 
e Anselmo Heib) 
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10h30 às 11h30: DESAFIOS - O FUTURO EM NOSSAS MÃOS com Julia 
Nezu (São Paulo/SP) 
11h30 às 12h30: Conferência de Encerramento ESPÍRITAS: AMAI-VOS E 
INSTRUI-VOS! Com Alberto Almeida (Belém/PA) 
 
12h30 às 13h00: Encerramento do CONGRESSO 
 
13h00 – Almoço 
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Oficinas (Como Fazer?)  

1. ATENDIMENTO FRATERNO: ACOLHER, CONSOLAR, 
ESCLARECER E ORIENTAR (Mauro Santos) 

2. PASSES E VIBRAÇÕES NO CENTRO ESPÍRITA (Fernando Porto) 

3. COMO IMPLANTAR O ATENDIMENTO ESPIRITUAL AOS 
DEPENDENTES QUÍMICOS E FAMILIARES (João Marcos Marcolino 
e Anselmo Heib) 

4. COMO IMPLANTAR O ESTUDO E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE NO 
CENTRO ESPÍRITA (Silvio Costa)

5. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE MOCIDADES NOS 
CENTRO ESPÍRITA (Gustavo Ferreira Bento e Filipe Felix)

6. COMO POTENCIALIZAR A DIVULGAÇÃO ESPÍRITA PELO USO DE 
CANAIS DE MÍDIA (Isabel Vitusso e Eliana Haddad)

7. QUALIDADE NA EDUCAÇÃO/EVANGELIZAÇÃO DA INFÂNCIA 
(João Thiago Garcia e Talissa Ribeiro)

8. A ARTE NO ATENDIMENTO DOS OBJETIVOS DO CENTRO 
ESPÍRITA (Lirálcio Ricci e Júlio Nunes)

9. ESTUDO METÓDICO DA DOUTRINA ESPÍRITA (Mario Gonçalves 
Filho)

10.    SUSTENTABILIDADE DO CENTRO ESPÍRITA (Pedro Nakano,  
 Geraldo Ribeiro e Paulo Roberto Francisco)

11.    ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (Sergio Ramos de 
 Faria)

12.   COMO FAZER UM PROGRAMA ESPÍRITA DE RÁDIO (Suzete
 Amorim) 

Rodas de Conversa 

1 – QUALIDADE DOUTRINÁRIA DA LITERATURA ESPÍRITA 
(Coordenador: Marco Milani; Debatedores: Donizete Pinheiro e Onivaldo da 
Silva) 

2 – PRÁTICAS ESTRANHAS NO CENTRO ESPÍRITA (Coordenador: Antonio 
Cesar Perri de Carvalho; Debatedores: Wladisney Lopes da Costa e Heloisa 
Pires) 

3 – TEORIAS CIENTÍFICAS E ESPIRITISMO (Coordenador: Alexandre 
Fontes da Fonseca, Debatedor: Jefferson Betarello) 

4 – SEXUALIDADE E AFETIVIDADE SOB A ÓTICA ESPÍRITA 
(Coordenador: Luiz Fernando Penteado; Debatedores: Alessandro Viana de 
Paula, Elaine Curti Ramazini e Alberto Almeida) 

5 – POLÍTICA E ESPIRITISMO (Coordenador: Haroldo Dutra Dias; 
Debatedores: Allan Kardec Pitta Veloso e Francisco Gabilan) 

6  –  O DESAFIO DE EDUCAR ALÉM DE INSTRUIR NO CENTRO 
ESPÍRITA (Coordenador: André Luiz Peixinho; Debatedores: Sandro 
Cosso e Jane Maiolo) 

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

A difícil arte de perdoar
Elaine Aldrovandi
Autoajuda • 14x21 cm • 192 pp 
R$30,90
O perdão verdadeiro é aquele que 
realmente esquece as faltas. Segun-
do Kardec, isso seria misericórdia, 
para a qual Jesus diz que não 
há limites.

O faraó Merneftá
Vera Kryzhanovskaia 

• J. W. Rochester (espírito)
Romance mediúnico • 16x22,5 • 

304 pp • R$ 36,90
Mostra uma versão diferente da 
libertação do povo judeu do do-

mínio egípcio daquela contada na 
Bíblia e também apresenta outra 

visão sobre o profeta Moisés.

USE 70 ANOS

Lançamentos EME

Vem aí o nosso 
Congresso Estadual!
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HOMENAGEM - GERSON SIMÕES MONTEIRO

N a tarde de 7 de dezembro, na cidade 
do Rio de Janeiro, nosso companheiro 

Gerson Simões Monteiro encerrou jornada 

no círculo das lutas terrenas, aos 80 anos, 

após período de internação hospitalar. A 

família espírita de todo o Brasil, nas redes 

e na imprensa, expressou gratidão ao bra-

vo trabalhador.

“Sua obra teve reflexos no Brasil e no 

Exterior”, assinalou Julia Nezu Oliveira, 

presidente da USE, em nota encaminhada 

à Fundação Paulo de Tarso (Funtarso), pa-

trocinadora da Rádio Rio de Janeiro, que 

Gerson Simões presidia mais uma vez, nes-

tes 32 anos de dedicação ininterrupta.

Gerson Simões foi presidente da antiga 

União das Sociedades Espíritas do Estado 

Legado de ouro

do Rio de Janeiro e 

um dos mentores da 

fusão entre Useerj e 

Feerj, culminando, 

em 2006, na criação 

do Conselho Espíri-

ta do Estado do Rio 

de Janeiro (Ceerj), 

entidade federati-

va representante do 

Estado no Conselho 

Federativo Nacional 

(CFN-FEB).

Por ocasião dos 

preparativos da cam-

panha “Viver em 

Família”, que veio 

a ser aprovada pelo 

CFN em 1993, Simões 

Monteiro e Lydiênio 

Barreto de Menezes 

integraram, com An-

tonio Cesar Perri de 

Carvalho, a comissão 

responsável pela elaboração da proposta 

originalmente apresentada pela federati-

va paulista. “Gerson Simões atuou nos do-

cumentos Orientação ao Centro Espírita e 

Manual de Administração das Instituições 

Espíritas, este publicado pela Useerj”, 

lembra Cesar Perri.

Na sua edição de dezembro, Boletim 

SEI publicou nota de saudade e também 

o último artigo enviado por Gerson, “Nor-

mas para o Trabalho com o Cristo”, em 

que discorre sobre simplicidade. “O Cristo 

observa aos seus discípulos que, na qua-

lidade de divulgadores da Boa Nova, não 

usassem de adornos exteriores, ou seja, 

não tivessem a preocupação de exibir tí-

tulos honoríficos, porque aos simples es-

tão reservados, como afirmou o Mestre, os 

maiores tesouros no céu.” E encerrou, de-
sejando um Natal de reflexões profundas 
em torno da mensagem do Cristo.

Além de grande divulgador da Doutrina, Gerson foi o principal mentor na criação do Ceerj, entidade 
federativa do movimento espírita carioca.

Através da Rádio Rio de Janeiro, da imprensa e do livro espírita, a marca 
do grande divulgador. 

Gerson, um dos mentores do Ceerj.

Livro resultou da sua coluna no jornal Extra, 
do grupo O Globo.

Homenagem a Chico Xavier, em 2010.
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AGENDA BRASIL

Federativas poderão enviar contribuições ao Plano de Trabalho do período 2018-2022.

C om uma Exposição Fotográfica em 
homenagem a Yvonne do Amaral Pe-

reira, Frederico Figner e Manoel Filomeno 

de Miranda, foi aberta em Brasília, no dia 

11 de novembro, a Reunião Ordinária do 

Conselho Federativo Nacional (CFN-FEB).

Participaram representantes das 27 fe-

derativas estaduais, incluindo comitiva da 

USE, liderada pela presidente, Julia Nezu 

e os diretores José Silvio S. Gaspar, Rosana 

Gaspar e Mauro Antônio dos Santos. Tam-

bém presentes os membros do Conselho 

Espírita Internacional (CEI), recém-eleitos 

em Lisboa, por ocasião do 8º Congresso Es-

pírita Mundial, que é agora dirigido pelo se-

cretário-geral Edwin Bravo, da Guatemala.

Uma comissão foi nomeada para a ela-

boração da proposta de trabalho do Movi-

mento Espírita Brasileiro 2018-2022, que 

deverá ser analisada, no decorrer de 2017, 

e submetida à aprovação na reunião do CFN 

de novembro. As federativas poderão con-

tribuir com sugestões ao documento.

1º Congresso Nacional de 
Evangelizadores Espíritas

Entre as várias deliberações, destaque 

para a recém-criada Área da Família, con-

forme aprovado em reunião do CFN, em 

2015, que será implantada inicialmente 

pelas federativas de Alagoas, Amazonas, 

Tocantins e Goiás. O projeto piloto servirá 

de base para criação de áreas nas quatro 

Comissões Regionais do CFN.

Em comemoração aos 40 anos da Cam-

panha de Evangelização Espírita Infanto-

juvenil, será realizado em 2017, na FEB, 

1º Congresso Nacional de Evangelizadores 

Espíritas, com reedição em 2017 na cidade 

de Vitória (ES). O 5º Congresso Espírita Bra-

sileiro será realizado em 2020, mas a cida-

de-sede ainda não foi definida.

As quatro Comissões Regionais — Nor-

te, Sul, Nordeste e Centro — definiram, 

CFN já prepara novo plano quinquenal
Textos e fotos: Julia Nezu

em trabalho de grupo, os temas que serão 
debatidos, nas diferentes áreas (Infância e 
Juventude, Estudos, AECE etc.), nas suas 
reuniões de abril e maio de 2017.

Foram dadas informações de interesse 
do movimento espírita: o projeto Mediuni-
dade na Infância, proposta de criação de 
periódico eletrônico no portal da FEB re-
lacionado com as atividades do Movimento 

Espírita e a disponibilização de ferramenta 
de busca, online, de artigos publicados nas 
edições da revista Reformador.

Cada federativa recebeu três exemplares 
de Orientação para a Prática Mediúnica no 
Centro Espírita. A área de comercialização 
de livros da FEB fez uma exposição sobre Sus-
tentabilidade no Movimento Espírita, para 
reflexão e análise dos membros do Conselho. 

Julia Nezu e Mauro Santos (extremas) integraram comitiva da USE na reunião do CFN‑FEB.



Janeiro/Fevereiro de 2017

13

CIRCUITO INTEGRADO

reunião do Conselho de Administração, 

presidentes de seis Regionais participa-

ram do seminário “Organização de Even-

tos Espíritas”, com a diretora da área, 

Ângela Bianco.

vereiro, Luís Claudio participa também 
de encontros no Centro Espírita Dr Be-
zerra de Menezes, em Santo André, onde 
discorrerá sobre a importância da práti-
ca do Evangelho no Lar.

provável é 17 de setembro. A proposta 
do seminário é esclarecer dúvidas das 
instituições nas parcerias legais com o 
poder público.

Comjesp e ainda os 40 anos da Campanha 
Permanente de Evangelização Espírita In-
fantojuvenil. Informações sobre inscrições 
em facebook.com/dmusesp.

píritas, em 19 de março, já tem local de-
finido: o Teatro Municipal de Santo André. 
E no dia 25, novo workshop, agora sobre 
Direção Teatral.

do Dutra, esta equipe gravou entrevistas 
com dirigentes de órgãos e divulgadores 
da Doutrina.

E ncontro Fraterno em Bebedouro, em 
20 de novembro, teve cerca de 70 par-

ticipantes, representando os oito órgãos 

de unificação que integram a Regional de 

Ribeirão Preto.

C ampanha inicia o novo ano com 
muito trabalho. Dia 11 de janeiro, 

o diretor Luís Claudio Silva participa de 
palestra no  Centro Espírita Casa do Ca-
minho, em São Bernardo do Campo. No 

P ara 2017, departamento já progra-
mou encontro em conjunto com a 

Intermunicipal do Circuito das Águas 
(Regional de Jundiaí), em 18 de março. 

O DM/USE realizará, nas quatro asses-
sorias do DM/USE, segunda prévia da 

10ª Confraternização das Mocidades e Ju-
ventudes Espíritas do Estado de São Paulo 
(Comjesp): 21 e 22 de janeiro, em Matão 

O ator e coprodutor do filme “Deixe-
-me Viver”, Fernando Peron, é o con-

vidado especial do Sarau REspirArte de 29 
de janeiro. No mês de fevereiro, dia 11, o 

N os dias 26 e 27 do mesmo mês equipe 
do Decom percorreu o Alto Paranapa-

nema (Palmital e Assis) em trabalho de 
divulgação do Congresso Estadual de 2017 

**REGIONAIS**

**EVANGELHO NO LAR E NO CORAÇÃO **

**APSE**

**MOCIDADE**

**ARTE **

**COMUNICAÇÃO**

Pela USE Estadual, participaram o 1º 

vice-presidente, José Antônio Luiz Ba-

lieiro, e o diretor da área de Atendimen-

to Espiritual (AECE), Mauro Antônio dos 

Santos. No dia 3 de dezembro, antes da 

dia 16, no C. E. Paulo e Estêvão, na mes-
ma cidade. Fechando o mês, a Campa-
nha será levada no 2° Congresso Espírita 
de Uberlândia, dias 27, 28 e 29, promo-
vido pela Rádio Fraternidade.  Para fe-

O APSE participará também do Encon-
tro de Voluntários da Baixada Santista, 
No segundo semestre, promoverá semi-
nário em São José dos Campos. A data 

(3ª Assessoria);  em 28 e 29 de janeiro, em 
São Paulo (1ª e 2ª Assessorias) e Adamanti-
na (4ª Assessoria).

A Comjesp, de 13 a 16 de abril, na ci-
dade de Bauru, marcará os 50 anos da 

Departamento de Arte confirma também 
o Workshop sobre Dramaturgia, sob res-
ponsabilidade do setor de teatro. Já o 1º 
Encontro Estadual de Bandas e Jovens Es-

e no registro de depoimentos de lideran-
ças espíritas para o livro sobre os 70 anos 
da USE.  Em Tupã, em evento organizado 
por 12 USE’s, com a presença de Harol-
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2º Encontro para Formação de Evangelizadores contará com presença da educadora e 
escritora Lucia Moysés.

Teoria e prática na Educação Espírita

Autora de vários livros pela Editora EME, Lucia Moysés tem vasta experiência como evangelizadora.

N os dias 4 e 5 de fevereiro, USE rea-
liza o 2º Encontro para Formação de 

Evangelizadores e Educadores Espíritas da 
Infância, com o tema “Teoria e Prática na 
Educação Espírita”. O conteúdo progra-
mático está a cargo da educadora Lucia 
Moysés, autora dos livros Como aprende-

mos - Teoria e Prática na Educação Espíri-

ta, A Educação Mudando Vidas, Educação 

com sabor de Eternidade (Editora EME), 
este lançado em 2015.

Com larga vivência na área da Educa-
ção espírita — acompanhou os desdobra-
mentos da tragédia na comunidade de 
Vigário Geral, em 1993, assistindo famí-
lias no Centro Espírita Matheus Apóstolo 
—, Lucia participou, em abril de 2016, 
da reunião da Comissão Regional Sul do 
Conselho Federativo Nacional, da FEB, 
no Recando Lins (Balsas, PR), repre-
sentando a área de Infância do Conse-
lho Espírita do Estado do Rio de Janeiro 
(Ceerj).  “A evangelização é compromis-
so inadiável a requerer de todos nós, 
pais e educadores, todo o empenho e 
atenção. Evangelizando, evangeliza-se 
a si próprio”, afirmou a educadora, na-
quela ocasião.

Inscrições
Inscrições estão sendo feitas, até 30 

de janeiro, na Secretaria da USE (use@
usesp.org.br). O candidato deve informar 
nome completo, o centro espírita e órgão 
da USE ao qual está vinculado, endereço, 
telefone e e-mail, mais cópia de com-
provante de pagamento de R$ 30 (trin-
ta reais) na conta Banco Itaú - Ag. 0725, 
Conta 06890-2 - CNPJ: 43.305.762/0001-
09, União das Sociedades Espíritas do Es-
tado de São Paulo. 

**INFÂNCIA **
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ESPAÇO LITERÁRIO

Richard Simonetti lança seu 61º livro, em ciclo de palestras e debates pinga-fogo 
na região de Campinas.

Para ler e Refletir

D urante “pinga-fogo” com dirigentes 
e trabalhadores na sede da USE In-

termunicipal de Campinas, o escritor Ri-
chard Simonetti, de Bauru, respondeu a 
perguntas, boa parte delas relacionadas 
com a prática mediúnica. Richard causou 
admiração nos presentes ao afirmar que 
o Centro Espírita Amor e Caridade, do 
qual foi presidente por 34 anos, mantém 
atualmente 91 grupos de estudo e práti-
ca mediúnica. “Um trabalho interessante 

é a especialização do 

tratamento por passes 

magnéticos para doentes 

de depressão, baseado 

em técnica desenvolvida 

por Jacob Mello”, assina-

lou o escritor e dirigen-

te espírita.

Após mais de uma hora 

de debates, Richard Si-

monetti autografou o seu 

mais recente livro Para Ler 

e Refletir, seu 61º livro, 

que é “um apanhado de 

temas da atualidade à luz da Doutrina, em 

base de pinga-fogo. Nele, o leitor encon-

trará, por exemplo, respostas sobre discos 

voadores, e outras questões que intrigam 

a curiosidade geral”, explicou o autor. 

Richard gravou entrevista para documen-

tário da USE, no qual felicitou sua Diretoria 

pelos 70 anos de história e desejou êxito na 

organização do 17º Congresso Estadual, em 

junho próximo. “Parabéns à USE e aos es-

píritas de Atibaia e região por esta iniciati-

va. Os congressos são de suma importância, 

não só pela permuta de impressões e tro-

ca de conhecimentos, mas principalmente 

pelo congraçamento que ali ocorre. É uma 

troca de estímulos. Pessoas que voltam de 

um Congresso, em geral voltam com novas 

ideias e iniciativas. Isso é muito bom.” 

Obra de Richard Simonetti, publicada pela CEAC Editora, já ultrapassa os 
60 livros.

Após “pinga‑fogo”, autor felicitou USE pelos 70 anos.

Ampliando horizontes

E ste o título do romance de Telma 
Miam, colaboradora da USE, que aca-

ba de fazer seu début na literatura espí-
rita. Em estilo leve e agradável, a trama 
é permeada de belos ensinamentos mo-
rais, desdobrados à luz da Doutrina Espí-
rita. Telma frequentou a Feesp de 1996 
a 2001. É diretora da Associação DuBEM, 
mantenedora da web-rádio e web-TV Du-
BEM, Produções Audiovisuais e Portal Sou 
DuBEM, fundada há sete anos por Lirálcio 
Ricci e Alamar Régis.

**LIVRARIA USE**
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Yvonne, Philomeno e Frederico Figner

Novos filmes de Wagner de Assis

Nas ruínas de Pompeia, a confirmação da História

O Espaço Cultural da FEB, em Brasília, 
mantém exposição Luz Além da Tela 

aberta diariamente, com três importantes 
figuras do Espiritismo no Brasil. 

A mostra Yvonne Pereira, Amor Perfei-
to, inaugurada em novembro, aborda os 
60 anos de Memórias de um Suicida con-
templando textos autobiográficos, peças 
fotográficas e cartas que fizeram parte da 
história da médium.

Compõem ainda a exposição painel in-
formativo sobre os 140 anos de vida e obra 
de Manoel Philomeno, inaugurado tam-

bém em novembro, 
e Tocando a Alma — 
150 anos de Frederi-
co Fígner, esta inau-
gurada em março e 
levada depois à sede 
histórica, no Rio de Janeiro. 

Figner, que ficaria conhecido também 
pelo pseudônimo Irmão Jacob, (usado em 
obra psicografada por F. C. Xavier), foi 
pioneiro da indústria fonográfica no Bra-
sil. Mesmo dispondo de muitos bens, deu 
grande exemplo de generosidade e servi-

Ruínas da cidade de Pompeia, ano 79 d.C.  Ao 
fundo, imagem do vulcão Vesúvio. 

O diretor da FEB, João Rabelo, e o pro-
dutor de cinema Wagner Assis anun-

ciaram nova parceria visando a produção 
de filmes baseados no livro espírita. Entre 
as novas produções estão “Nosso Lar 2 — Os 
Mensageiros”, baseado em obras de André 
Luiz (Os Mensageiros, Obreiros da Vida 

Eterna e outros).
Cabe lembrar que o filme Nosso Lar, 

lançado em 2010, do mesmo diretor, foi 
levado a 35 países e, no Brasil, foi vis-
to por mais de 40 milhões de pessoas, 

Num trabalho de pesquisa arqueoló-
gica, o professor Severino Celestino da 
Silva, professor-doutor em Ciência das 
Religiões pela Universidade Federal da 
Paraíba, acaba de confirmar a autentici-
dade histórica da obra de Emmanuel em 
Há 2.000 Anos, romance psicografado por 
F. C. Xavier que relata os momentos ex-
tremos da cidade de Pompeia, destruída 
pelas lavas do Vesúvio. “Com base nesses 
relatos de Emmanuel, provoquei certo al-
voroço em Pompeia, pesquisando locais e 
consultando vários guias turísticos. Acabei 
na Rua do Mercado, começando pela casa 
de Políbius Gúbius, um romano importan-

somando todas as janelas de exibição.
Outro projeto é “As Vidas de Emma-

nuel”, um compilado de Há 2.000 Anos, 
50 Anos Depois, Ave, Cristo! e Renúncia. 

A consultoria está a cargo de Haroldo Du-
tra Dias e do Departamento de Doutrina, 
da FEB. Este último, segundo o cineasta, 
despertou interesse da Universal Stu-
dios, de Hollywood. A FEB tem intenção 
de produzir também “Paulo e Estêvão”, 
baseado no livro homônimo, mas ainda é 
um projeto.

te. E por fim, após três viagens à Itália, 
descobri a casa onde o senador Públio 
Lêntulus desencarnou”, contou Severino. 

“Unindo esse trabalho de História e Ar-
queologia, temos 99% de certeza de haver 
encontrado a casa de Cornélius Rufus, que 
era o proprietário da casa e avô de Públio 
Cornélius Lêntulus, e também a casa de 
Domus Cornélia. “Eu já estava desistindo. 
Orei, pedindo ajuda a Emmanuel, que me 
desse uma luz. E de repente eu me en-
contro defronte a casa Domus Cornélia. Eu 
não conhecia o nome completo do sena-
dor, tampouco que  Cornélius Gúbius era o 
nome do seu avô.”

ço ao próximo. Sua desencarnação deu-se 
em 19 de janeiro de 1947, portanto, há 
70 anos.

Sesquicentenário de F. Figner, na FEB.
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