
Encontros Fraternos de Unificação, nos dias 21 e 22 de outubro, atenderão as 24 Regionais que compõem a rede USE no Estado. 
Em todos os encontros será cumprido um único programa, cujo objetivo é discutir rumos e identificar nossa visão de futuro.

ANO XXVIII • Nº 161 • SETEMBRO/OUTUBRO DE 2017

Veículo de Comunicação da USE
União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo

Em direção ao alvo

Centro Espírita Verdade e Luz, em Jaú, é uma das sedes dos Encontros Fraternos. Cidade receberá também uma das 26 palestras noturnas em 
comemoração aos 160 Anos de O Livro dos Espíritos.
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UNIF ICAÇÃO

DESTAQUE

FAMÍLIA, VIDA E PAZ 13º ENLIHPE CENTRO CULTURAL

Sintonizada com a campa-
nha nacional, USE foca ações 
na prevenção ao suicídio.

Encontro da Liga de Pesqui-
sadores bate recorde de pú-
blico e de trabalhos inscritos.

Conselheiros pretendem vi-
sitar obras durante reuniões 
do CA e CDE, de dezembro.
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N um encontro de empresários, o con-
sultor de Comunicação e Marketing 
Digital projetou uma imagem que 

valeu sim por mil palavras. Nela, um Ipad, 
um tablet e dois Iphones faziam o “enter-
ro” de um livro. O volume de impressos ao 
longo dos anos, segundo o executivo, vem 
caindo ininterruptamente, na medida em 
que os anunciantes migram para as mídias 

digitais e os e‑books estão cada vez mais 
perto de nossas mãos!

Voltei o pensamento, então, para o nos-
so movimento, sustentado basicamente por 
livraria, banca ou feira do livro espírita. 
Pensei na divulgação, que tradicionalmen-
te fazemos, apoiada na distribuição de car-
tazes e folhetos, que são afixados nos mu-
rais ou encartados em outras publicações.

Um sentimento de preocupação me do-
minou. Nossa intenção, por ora, é abrir o 
debate sobre o tema, oferecendo combus-
tível para o próximo Encontro de Comuni-
cação Social Espírita que a USE e suas coir-
mãs da Comissão Regional Sul (CFN‑FEB) 
estão programando para 2018, no Rio de 
Janeiro. Mas sua urgência é tamanha, que 
já começamos a tratar do assunto interna-
mente, no âmbito do próprio Departamen-
to de Comunicação. Que venha o debate!

O editor

Mudar é preciso
EDITORIAL

Conselho Editorial
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O governo do Estado da Flórida deu 
ao mundo belo exemplo de apreço 
à vida. Em meio à devastação pro-

vocada pelo furacão Irma, autoridades, 
donos de hotéis e restaurantes, redes de 
serviços e de comunicação deram‑se as 
mãos no socorro aos compatriotas, salvan-
do também centenas de espécies animais.

Nesses mesmos dias de setembro, vi-
mos a notícia da gestante que, portando 
grave tipo de câncer e não querendo pôr 
em risco a vida do bebê, decidiu não se 
submeter a uma sessão de quimioterapia. 
A criança nasceu saudável, mas a mãe fa-
leceu três dias depois.

Exemplos como esses ilustram bem o 
tema “Dignidade Humana – Valor Univer-
sal — Desafio para o século 21” tratado no 
2º Congresso Jurídico‑Espírita Brasileiro, 
de 7 a 9 de setembro, em Goiânia, evento 
promovido pela Associação Jurídico‑Espíri-
ta. Representar a USE nesse encontro foi 
motivo de subida honra, porque sou tam-
bém membro‑fundadora da AJE‑SP, junta-
mente com o amigo Tiago Cintra Essado, 
hoje presidindo a AJE‑Brasil.

Dignificando a Vida

A AJE tem prestado valioso auxílio às 
nossas instituições, orientando seus diri-
gentes nas matérias de natureza jurídica. 
No Estado são mais de 4 mil centros es-
píritas em atividade, e muitos destes não 
estão legalmente constituídos e carecem 
desse tipo de assessoria especializada. 
Reitero aqui, portanto, o agradecimento 
que fiz de público aos colegas da AJE, na 
abertura daquele memorável encontro, no 
qual a vida humana foi exaltada como um 
bem supremo, dádiva do Criador.

Família, Vida e Paz

Em São Paulo, a agenda do setembro 
amarelo também esteve movimentada. No 
último dia 10, Dia Mundial de Prevenção ao 
Suicídio, muitos espíritas foram para a Ave-
nida Paulista, ostentando faixas e cartazes 
com dizeres de alerta e mensagens de “fé 
na vida” ou “ato de coragem é viver”. Ao 
mesmo tempo, no âmbito desta Federativa, 
as áreas de Assistência e Promoção Social 
(APSE) e Atendimento Espiritual (AECE), esta 
com apoio da Mocidade e da Infância, elege-

ram o mesmo tema de prevenção e valori-
zação da vida, alinhando‑se aos esforços da 
campanha Família, Vida e Paz, lançada pelo 
Conselho Federativo Nacional, da FEB. Nesse 
sentido, uma comissão coordenada pelo De-
com reuniu‑se no feriado de 7 de Setembro 
para traçar metas e estratégias da campa-
nha, que deverá ter ainda novos desdobra-
mentos no decorrer dos próximos meses.

Em 8 de outubro, a USE e outras enti-
dades do movimento espírita organizado, 
apoiadas por empresas e personalidades 
que se destacaram no trabalho humani-
tário e promoção da paz, estarão juntas 
no Parque Ibirapuera, Capital, em mais 
um Você e a Paz, ato inter‑religioso co-
mandado por Divaldo Franco, idealizador 
do movimento que já percorreu 12 países 
e mais de 200 cidades brasileiras. A pro-
pósito, no dia 2, às 10 horas, o médium 
e orador baiano fará uma conferência na 
Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo. Nessa manhã, a Assembleia entre-
gará a Divaldo o “Colar de Honra do Méri-
to Legislativo”, a mais alta condecoração 
instituída por essa Casa de Leis.

presidencia@usesp.org.brMENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

Reencontrando amigos, na Feego: Paulo Cesar Ferreira, presidente, e as diretoras Rosely Vicente e Ivana Raisky.

Congresso da AJE‑Brasil, ato público, campanha e movimento Você e a Paz.
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“USE é como minha família”

C açula de uma família de oito filhos, 
essa paulistana nunca se cansa de 
espalhar sua doçura, seja no am-

biente familiar (onde se reveza para dis-
tribuir atenção e carinho aos 23 sobrinhos, 
seus grandes amores), seja nas tarefas 
espíritas. Com muita satisfação, abrimos 
espaço para Elza Saorin, grande guerreira 
do nosso movimento.

DE — Quando e como conheceu a 
Doutrina Espírita?

Elza Saorin — Tive os primeiros con-
tatos com a Doutrina em 1987. Por mo-
tivos de saúde cheguei à Associação Es-
pírita Henrique de Castro, onde estou, 
até hoje, participando de uma reunião de 
estudos e de algumas palestras. Em 1990 
iniciei o curso básico na Sociedade Espí-
rita Beneficente Mínimos, pois, à época, 
não era ministrado na Associação. Após 
desencarnação de minha mãe, em 1994, 
comecei a participar ativamente do mo-
vimento. Iniciei no Coral Mínimos e, pos-

PERFIL: ELZA SAORIN Por Martha Rios Guimarães

teriormente, representava a Casa junto à 
USE Distrital Tatuapé.

DE — Começaria aí, então, sua traje-
tória na USE...

Elza — Sim. Na Distrital conheci os 
saudosos companheiros Antônio Mene-
guetti e Agostinho Andreoletti. Incen-
tivada por eles, passei a voluntária nas 
Feiras do Livro Espírita, Bienais, eventos 
e congressos organizados na Capital, en-
quanto desempenhava minhas funções 
de secretária na Associação Henrique de 
Castro, cargo que exerci em três ges-
tões consecutivas.

DE — Na Distrital, chegou a integrar o 
quadro diretivo?

Elza — Sim, por duas gestões, ao mes-
mo tempo que representava o órgão na 
USE Regional São Paulo. Em 2004, então 
aposentada do meu trabalho profissional, 
passei a voluntária na Biblioteca Fonte de 
Luz, da USE Estadual, e, cinco anos de-
pois, fui convidada a integrar a comissão 

organizadora do 14º Congresso Estadual. 
Eu adorei! E desde então tenho colabo-
rado na organização dos congressos se-
guintes, incluindo o 17º Congresso, que 
marcou os 70 anos da USE.

DE — Na Distrital, tem-se dedicado 
também ao Clube do Livro...

Elza: Sim. Desde 2010 estou à frente 
do Departamento do Livro, dando conti-
nuidade ao projeto criado na década de 
1980 por Antônio Carlos Boscatto, da As-
sociação Espírita Paulo e Estêvão. Atual-
mente o CLE da Distrital Tatuapé conta 
com 75 sócios. Entregamos livros bimes-
tralmente. As Casas retiram os livros na 
reunião do Conselho Deliberativo e se res-
ponsabilizam pela entrega e recebimento 
junto aos participantes residentes nos 
limites das suas respectivas instituições.

DE — Sobre o movimento de unifica-
ção. Como vê o trabalho da USE?

Elza — Mais que importante, digo que 
é fundamental! Ninguém cresce, aprende 
ou vive sozinho. Fomos criados para cola-
borar uns com os outros; e, juntos, todos 
saem ganhando. Por isso, sinto falta de 
uma maior união entre os espíritas, consi-
derando que ainda existem muitos grupos 
trabalhando isolados, dando a impressão 
de que estamos em lados opostos.

DE — Como superar esses desafios, 
para que a unificação seja plena?

Elza — Estamos em transição para um 
mundo de regeneração, e o movimen-
to também depende que vivenciemos o 
que já aprendermos e que continuemos 
a estudar, porque, ainda há muito o que 
aprender. O maior desafio está em nós, 
seres humanos, em aceitar uns aos outros 
com amor e respeito.

DE — Suas considerações finais.
Elza — Agradeço à equipe do Diri-

gente Espírita pelo convite. Gostaria de 
dizer que, desde cedo, sempre conside-
rei minha família — meus pais, irmãos, 
cunhadas, sobrinhos, sobrinhos‑netos e 
sobrinhos‑bisnetos — como um presente 
de Deus. A partir dos meus 34 anos, co-
mecei a formar outra família: a USE. E 
hoje não consigo viver longe do movimen-
to de unificação.



SETEMBRO|OUTUBRO DE 2017

5

Conselho de Administração aprova 
prestação de contas da DE

Da redação

M embros do Conselho de Adminis-
tração (CA), representando oito 
das 24 Regionais que compõem a 

rede USE no Estado, reuniram‑se no últi-
mo sábado (2), em São Paulo, para cum-
prir extensa agenda de trabalho. Na parte 
da manhã, alguns dos conselheiros partici-
param ainda de reunião de planejamento 
da Área de Estudos do Espiritismo.

Após suculento almoço do chef Gaspar, 
o CA iniciou reunião ordinária, atenden-
do ao primeiro item da pauta — presta-
ção de contas da Diretoria Executiva. A 
tesoureira Rosana Gaspar detalhou pla-
nilhas finais do Congresso Estadual de 
Espiritismo, realizado em junho passado 
no Tauá Hotel & Convention Atibaia, que 

fechou as contas com superávit para o 
caixa da USE.

Centro Cultural USE
O diretor de Patrimônio, José Silvio S. 

Gaspar, trouxe informações atualizadas 
do Centro Cultural USE, cujas obras estão 
em ritmo acelerado. “Já temos concluídas 
as partes hidráulica e elétrica, bem como 
as obras do poço do elevador, que deverá 
atender os três pavimentos do prédio”, 
afirmou o diretor.

Por conta do novo espaço, a USE deverá 
alterar os estatutos mais uma vez, incluindo o 
imóvel como “filial” destinada a abrigar ativi-
dades de arte e cultura. “Com essa alteração, 

a entidade poderá pleitear verbas do Proac/
ICMS, programa de incentivos da Secretaria 
de Estado da Cultura”, acrescentou Rosana.

Segundo a tesoureira, após conclusão 
das obras, o prédio da Rua Brigadeiro Ma-
chado, no Brás, deverá subir na avaliação 
do mercado imobiliário da região, onde 
o metro quadrado está em torno de 600 
reais, aproximadamente. “Com as obras 
prontas, o prédio estará avaliado em mais 
de 11 milhões”, completou Rosana. 

Empolgados, membros do Conselho 
manifestaram desejo de visitar o Centro 
Cultural, assim que possível. “É nossa in-
tenção que as reuniões do CA e CDE, de 
dezembro, sejam feitas já no Centro Cul-
tural”, adiantou a presidente Julia Nezu.

Em cima, à esquerda, o prédio antigo; à direita as obras em 2016. Nos destaques a maquete eletrônica da fachada e o salão do 2º andar.

AGENDA USE

Membros do CA ficaram empolgados com reformas no Centro Cultural, 
no bairro paulistano do Brás.
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REGIONAIS

Novos companheiros na 
USE Estadual

A dama do vestido 
de chita

C omo escreveu André Luiz, certa fei-
ta, “Quando o seareiro está pronto, 
o trabalho aparece”. E assim, a cada 

dia, novos companheiros vêm reforçando 
equipes nos Departamentos da USE Esta-

dual, como Madalena, da Intermunicipal 
de Cotia, que assumiu uma das assessorias 
da Área de Atendimento Espiritual (AECE). 
Outro Departamento que “se reforçou” é 
o da Infância, com a chegada de Walteno 

Santos Bento Silva e da sua esposa, Mônica 
Etes, e os jovens Renato Cesar, Felipe Al-
buquerque, Bruna e Caterine Zapata, todos 
do grupo de Evangelização em São Bernar-
do do Campo. Bem‑vindos, companheiros!

Biografia revela a surpreendente história de superação de Benedita Fernandes.

Por Sirlei Nogueira

O ano de 2017 engloba quatro datas 
marcantes na história de Benedita 
Fernandes. E uma delas no mês de 

outubro: 70 anos de desencarnação. Por 
este motivo, associado ainda aos 160 anos 
do nascimento da Doutrina Espírita, uma 

edição comemorativa da biografia dela 
está no mercado.

“O livro Benedita Fernandes – A Dama 
da Caridade é uma edição comemora-
tiva – ampliada, atualizada e revisada 
– inspirada na obra intitulada Dama da 
Caridade. A primeira edição foi lançada 
pela União Municipal Espírita de Araça-
tuba, no interior paulista, há 35 anos, 
e, depois, pela Editora Radhu, de São 
Paulo, em 1987. A publicação de agora 
é, efetivamente, uma nova obra”, diz o 
biógrafo e araçatubense Antonio Cesar 
Perri de Carvalho.

A reedição teve ainda outras motiva-
ções: os 85 anos de fundação da Associação 
das Senhoras Cristãs, por Benedita Fernan-
des, em 6 de março de 1932, e os 70 anos 
da sua desencarnação, em 9 de outubro de 
1947. “São datas relevantes, que justificam 
a publicação, principalmente porque possi-
bilitará que mais e mais pessoas conheçam 
a história surpreendente de superação de 
Benedita Fernandes – a mulher que revolu-
cionou a própria vida para se transformar 

em pioneira do serviço de saúde mental no 
interior do Estado. E no Brasil”, completa 
Cesar Perri, autor e organizador de dezenas 
de livros espíritas e articulista de periódi-
cos espíritas desde 1971.

SECRETARIA
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S U P L E M E N T O

Qual nossa visão de futuro?
Encontros envolverão as 24 Regionais que compõem a rede USE no Estado. Objetivo é fazer 

uma releitura do Congresso Estadual e definir o alvo do movimento de unificação.

ENCONTROS FRATERNOS DE UNIFICAÇÃO Por Rubens Toledo

O Centro Espírita Do Calvário ao Céu, de Bebedouro, rece-
berá Encontro Fraterno que reúne as Regionais de Ribeirão 
Preto e Franca.

Aparecido J. Orlando: "Planilhas ele-
trônicas substituem antigos formulários 
em papel".

A inda no calor das comemorações 
dos 70 anos da USE e dos 160 anos 
de O Livro dos Espíritos, a Diretoria 

executiva aprovou, junto ao Conselho de 
Administração, um arrojado programa para 
os Encontros Fraternos de Unificação, nos 
próximos 21 e 22 de outubro. 

“São 12 encontros, reunindo as 24 Regio-
nais que compõem a rede USE no Estado, 
mas todos cumprindo um único programa, 
cujo objetivo é identificar rumos e a visão 
de futuro do órgão de unificação’, assinala 
José Antônio Luiz Balieiro, vice‑presidente 
e coordenador geral dos encontros.

Segundo o coordenador, o programa 
tem duração de quatro horas e compõe-
‑se de duas partes. Na primeira, membros 
da Diretoria Executiva farão uma projeção 
dos desafios no movimento de unificação, 
tomando por base os pontos apresentados 
na conferência da presidente Julia Nezu 
Oliveira no encerramento do 17º Congres-

so Estadual de Espiritis-
mo. “Um dos membros 
da comitiva fará ainda 
uma exposição acerca 
de O Livro dos Espíri-
tos, obedecendo a uma 
bibliografia previamen-
te indicada”, acrescen-
ta Balieiro.

A obra máxima da 
Codificação Kardequia-
na será tema de outras 
26 palestras programa-
das para o sábado à noi-
te, envolvendo cidades 
da mesma região. Estas 
palestras encerram ofi-
cialmente, no âmbito da 
USE, a agenda comemo-

rativa dos 160 anos de O Livro dos Espíritos.
“Interessante notar que algumas delas 

participam de forma inédita, casos de Mogi 
Guaçu, Piquete, Penápolis, Regente Feijó, 
Lucélia, Batatais, Itapira, Santa Bárbara e 
São Vicente. E isso é um fato significativo 
para o nosso movimento”, completou o vi-
ce‑presidente. (Veja Quadro de Encontros 
e Palestras na páginas 8 e 9.)

Quem somos e quantos somos
Na segunda parte do Encontro, que vai 

reunir todas as Regionais, duas a duas, nas 
12 cidades‑sede, a palavra estará com os 
órgãos locais, que terão duas horas para 
expor suas dificuldades e identificar sua 
visão de futuro. Nesse momento, a Regio-
nal deverá devolver, à Secretaria da USE, 
planilha eletrônica que atualiza o cadas-
tro dos órgãos e das instituições unidas.

“Nesse formulário, são pedidas infor-
mações da própria Regional e dos órgãos 

sob sua jurisdição, como: endereço, nú-
mero no CNPJ, se for o caso, bem como 
os eventos que promove, isoladamente ou 
em parceria, como feiras de livros, encon-
tros, semanas espíritas e outros dados”, 
assinalou Aparecido José Orlando, asses-
sor da Diretoria, responsável pela elabo-
ração das planilhas.

As planilhas, segundo Orlando, sepul-
tam as decantadas fichas verde, azul e 
rosa, usadas na atualização de cadastro 
das instituições, órgãos locais (Distritais, 
Municipais e Intermunicipais) e Regionais. 
“Estes formulários estarão no portal da 
USE e poderão ser atualizados pelos pró-
prios órgãos, cujos dirigentes contarão 
com uma senha de acesso ao sistema”, 
afirmou Orlando.
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Encontros Fraternos 
de Unificação

21 de outubro de 2017 – Das 14 às 18 horas

Regionais Local Reunião Cidade
São Paulo
Sorocaba

USE São Paulo
R. Gabriel Pizza, 433 — Santana

São Paulo

Campinas
Jundiaí

USE Intermunicipal de Campinas
Rua Pedro Braga, 130 ‑ Parque Itália

Campinas

Mogi Mirim
São João da Boa 

Vista

Associação Espírita Vinha de Luz
Av. Paulista, 400 — Jd. Centenário

Mogi Guaçu

Assis
Marília

Núcleo Espirita Amor e Luz
Rua Coronel José Brás, 682

Marília

Ribeirão Preto
Franca

C. E. Do Calvário ao Céu
Rua Cel. João Manoel, 763

Bebedouro

Presidente 
Prudente

Nova Alta Paulista

Centro Espírita Caminho da Luz
Rua Mal. Floriano Peixoto, 377

Regente 
Feijó

22 de outubro de 2017 – Das 9 às 13 horas

Regionais Local Reunião Cidade
Baixada Santista
Vale do Ribeira

Grande ABC

C. E. Paulo e Estêvão
R. Visconde de Tamandaré, 442

São Vicente

Cachoeira Paulista
Taubaté

A. E. Beneficente Joana d´Arc
Rua do Colégio, 151

Taubaté

Piracicaba
Rio Claro

USE Intermunicipal de Rio Claro
Rua 14, número 200

Rio Claro

Jaú
Bauru

Centro Espirita Verdade e Luz
Rua General Izidoro,453 ‑ Centro

Jaú

Jales
São José do
Rio Preto

USE Intermunicipal Rio Preto
Rua Cleophas Deltran Silvente, 326

São José do
Rio Preto

Araçatuba
Ilha Solteira

Centro Espírita Irmã Angélica
Rua Tancredo Paiva Morel, 511

Araçatuba

Instituição Endereço/Expositor/Horário Cidade

A.E. Atitude de Amor
Rua da Prata, 224, Jd. Nomur
Expositor: Adilson Lofredo

Horário: 19 horas
Cotia

N.E. Amor e Luz

Rua Maria Helena, 174, Centro
Expositores: João Marcos e Pedro 

Azevedo
Horário: 20 horas

Carapicuíba

A.E. Despertador
Rua Antônio Dias de Castro, 177

Expositor: Milton Felipelli
Horário: 20 horas

São Paulo

S. E. F. Irmã Francisca
Rua Tamandaré, 116 — Vila Leão
Expositor: Wagner Tadeu Dias

Horário: 20 horas
Sorocaba

Inst. Amélia Rodrigues
Rua Silveiras, 17 — Vila Guiomar

Expositor: Marcelo Nazareth
Horário: 20 horas

Santo André

C. E. Paulo e Estevão
Rua Visconde de Itararé, 442

Expositor: Dalessandro Rodrigues
Horário: 18 horas

São Vicente

C.E André Luiz
Rua Júlio Prestes, 275

Expositor: Maurício Zomignani
Horário: 20 horas

Itanhaém

C. E. André Luiz
Rua Monsenhor Siqueira, 97

Expositor:  Gilson Alves de Lima (*)
Horário: 20 horas

Taubaté

C. E. Deus e Caridade
Rua Soldado José Custódio, 55
Expositora: Carmen Silveira

Horário: 20 horas
Piquete

União Espírita 
Jundiaiense

Rua Joaquim Nabuco, 52
Expositor: Mauro Antônio dos Santos

Horário: 20 horas
Jundiaí

União Espírita Antônio 
Carlos

Rua Sacramento, 283 — Centro
Expositor: Francisco Aranda Gabilan

Horário: 20 horas
Campinas

Centro Espírita Luiz 
Gonzaga

Rua Presidente Kennedy, 47, Sto. Antônio
Expositor: Marco Milani

Horário: 20 horas
Itapira

Sociedade de Estudos 
Ismael

Rua Maneco Cabral, 99 — Centro
Expositor:  Fábio Fadel

Horário: 20 horas
S. J. Boa Vista

Palestra: 160 Anos de O Livro dos Espíritos
Noite de Sábado, 21 de outubro (total de 26 palestras)
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Instituição Endereço/Expositor/Horário Cidade

A.E. Atitude de Amor
Rua da Prata, 224, Jd. Nomur
Expositor: Adilson Lofredo

Horário: 19 horas
Cotia

N.E. Amor e Luz

Rua Maria Helena, 174, Centro
Expositores: João Marcos e Pedro 

Azevedo
Horário: 20 horas

Carapicuíba

A.E. Despertador
Rua Antônio Dias de Castro, 177

Expositor: Milton Felipelli
Horário: 20 horas

São Paulo

S. E. F. Irmã Francisca
Rua Tamandaré, 116 — Vila Leão
Expositor: Wagner Tadeu Dias

Horário: 20 horas
Sorocaba

Inst. Amélia Rodrigues
Rua Silveiras, 17 — Vila Guiomar

Expositor: Marcelo Nazareth
Horário: 20 horas

Santo André

C. E. Paulo e Estevão
Rua Visconde de Itararé, 442

Expositor: Dalessandro Rodrigues
Horário: 18 horas

São Vicente

C.E André Luiz
Rua Júlio Prestes, 275

Expositor: Maurício Zomignani
Horário: 20 horas

Itanhaém

C. E. André Luiz
Rua Monsenhor Siqueira, 97

Expositor:  Gilson Alves de Lima (*)
Horário: 20 horas

Taubaté

C. E. Deus e Caridade
Rua Soldado José Custódio, 55
Expositora: Carmen Silveira

Horário: 20 horas
Piquete

União Espírita 
Jundiaiense

Rua Joaquim Nabuco, 52
Expositor: Mauro Antônio dos Santos

Horário: 20 horas
Jundiaí

União Espírita Antônio 
Carlos

Rua Sacramento, 283 — Centro
Expositor: Francisco Aranda Gabilan

Horário: 20 horas
Campinas

Centro Espírita Luiz 
Gonzaga

Rua Presidente Kennedy, 47, Sto. Antônio
Expositor: Marco Milani

Horário: 20 horas
Itapira

Sociedade de Estudos 
Ismael

Rua Maneco Cabral, 99 — Centro
Expositor:  Fábio Fadel

Horário: 20 horas
S. J. Boa Vista

Instituição Endereço/Expositor/Horário Cidade

Secretaria Municipal de 
Educação

Rua Graça Martins, 680 – Centro
Expositor: Rubens Toledo

Horário: 20 horas

Sta Bárbara 
D’Oeste

Centro Espírita Fé e 
Caridade

Rua 5 nº 709 ‑ Centro
Expositor: Newton Guirau

Horário: 20 horas
Rio Claro

Grupo Espírita Dr. 
Bezerra de Menezes

Rua Luiz Pedrola, 218
Expositor: Emerson Cavalcante

Horário: 20 horas
Jaú

Centro Espírita Antônio 
de Pádua

Travessa Efízio Aneda, nº 128
Expositor: Eduardo Pereira

Horário: 20 horas
Bauru

Centro Espírita Luz e 
Verdade

Rua XV de Novembro, 1146
Expositor: Alberto Almeida

Horário: 20 horas
Marília

Teatro Municipal de 
Bebedouro

Rua São João, 406 ‑ Centro
Expositor: André Luiz Bordini

Horário: 20 horas
Bebedouro

Centro Espírita Amor e 
Caridade

Av. dos Andradas, 495
Expositor: Felipe Salomão

Horário: 20 horas
Batatais

Associação E. Pátria do 
Evangelho

Av. Primo Angelucci, 371
Expositor: Luiz Carlos Barros Costa

Horário: 20 horas
Fernandópolis

C. E. F. C. Xavier
Av. Alfredo Deodoro de Oliveira, 295
Expositor: José Antônio Luiz Balieiro

Horário: 20 horas
S. J. Rio Preto

C. E. Caminho da Luz
Rua Mal. Floriano Peixoto, 377

Expositora: Julia Nezu
Horário: 20 horas

Regente Feijó

Centro Espírita Allan 
Kardec

Rua João Abílio de Menezes, 416
Expositor: Joaquim José de Carvalho

Horário: 20 horas
Lucélia

Centro Espírita Allan 
Kardec

Rua Luiz Osório, 1262
Expositor: Tato Savi
Horário: 20 horas

Penápolis

Centro Espírita Cairbar 
Schutel

Passeio Santos, 222
Expositor: Aparecido Augusto de 

Carvalho
Horário: 20 horas

Ilha Solteira

Palestra: 160 Anos de O Livro dos Espíritos
Noite de Sábado, 21 de outubro (total de 26 palestras)
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L A N Ç A M E N T O S  E M E

Doca e o menino
Wilson Garcia
Romance espírita
14x21 cm • 176 páginas
Esta é uma história cheia de ternura para 
ser lida com o coração, pois foi o coração 
que a escreveu com sensibilidade. 
O relato emocionado de uma vida 
difícil, porém vivida em sua plenitude, 
onde foram aproveitadas todas as 
oportunidades para crescer, sem esquecer 
os sonhos e as aspirações.

Admirável mundo 
em que vivemos

Wilson Czerski
Autoajuda

14x21 cm • 272 páginas
O autor faz um apanhado da atual 

situação da Terra com seus problemas, 
seus habitantes, sua fase de transição de 

mundo de provas e expiações para mundo 
de regeneração, mostrando‑nos como 

podemos participar dessa transformação 
e fazer a diferença em busca de um 

admirável mundo melhor.

ESPAÇO LITERÁRIO

N ovo livro de José Lázaro Boberg, 
lançado em julho passado pela 
Editora EME, já teve a primeira 

edição esgotada. Prefaciada por Julia 

O Evangelho de
Maria Madalena

Livro de José Lázaro Boberg instiga-nos a rever os conceitos sobre esta admirável personagem 
do Cristianismo primitivo.

Nezu Oliveira, obra apresenta judiciosas 
informações acerca dessa instigante per-
sonagem dos Evangelhos, Maria de Mag-
dala, completando uma trilogia do autor, 

que já publicou, também, O Evangelho 
de Tomé e O Evangelho de Judas.

“A figura de Maria Madalena sempre 
me fascinou, não obstante me sentisse um 
tanto incomodada com algumas citações, 
referências e tradições em torno do seu 
nome. Ademais, nunca fez muito sentido, 
para mim, o fato de Jesus ter aparecido 
para Maria Madalena antes mesmo que 
para sua mãe ou algum dos seus discípu-
los”, escreve Julia Nezu. 

A pesquisa de Boberg vem na esteira de 
outros livros. O Evangelho de Maria, pu-
blicado em 1955 e escrito originariamente 
em grego, lançou novas luzes sobre a per-
sonagem. O texto, agnóstico, veio a lume a 
partir de dois fragmentos encontrados em 
Nag Hammadi, no Egito, em 1896. Nesse 
texto, publicado quase sessenta anos após 
sua descoberta, e em estudos arqueológi-
cos mais recentes, há evidências de que 
Maria Madalena foi discípula de Jesus.
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A o longo de 2017, não apenas a USE, 
mas também alguns dos órgãos 
que compõem a sua rede no Esta-

do, comemoraram 70 anos de fundação, 
caso da Distrital Lapa, fundada em agos-
to de 1947, meses após o encerramento 
do 1º Congresso Estadual de Espiritismo, 
marco de criação da entidade federati-
va paulista.

A efeméride foi comemorada em dois 
encontros, nos dias 5 e 6 de agosto, 
com palestras de Jefferson Betarello, na 
sede do C. E. Batuíra (Perdizes), e He-
loísa Pires, na sede do Núcleo Kardecista 
Antônio Pereira de Souza, em Pompeia. 
Nessa ocasião, na presença de Julia Nezu 
Oliveira, presidente da USE, e Luiz Fer-
nando A. Penteado, presidente da Distri-
tal Lapa, foram homenageadas algumas 
expressões do movimento espírita pau-
listano, como Attílio Campanini, Neyde 
 Schneider e Abílio Rodrigues Braga, fun-
dador da casa anfitriã.

“Conheci a USE em 1964 e Abílio já esta-

70 Anos da USE Distrital Lapa

va a serviço na Rua Nossa Senhora da Lapa, 
748, ao lado do também saudoso Attílio”, 
asseverou Paulo Ribeiro, ao entregar, às fi-
lhas do homenageado um Diploma de Gra-
tidão ao amigo que partiu em 21 de março 
passado. “Somos muito agradecidas à USE 
por este gesto de carinho. E não tinha lugar 
melhor para isso, porque aqui sempre foi a 
casa do meu pai”, falou Cristina.

Sandra Gallutti, trabalhadora da Socie-
dade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, 
na Lapa, fez a entrega do mesmo diploma 
a Neyde Schneider, ex‑presidente dessa 
instituição e de quem foi aluna. “É, para 
mim, uma grande honra participar deste 
momento, porque Neyde sempre foi mi-
nha professora”, falou Sandra. 

Na homenagem a Attílio Campanini, 
que não pôde contar com a presença da 
viúva d. Santina, Julia Nezu Oliveira des-
tacou a figura paternal e conciliadora do 
ex‑presidente da USE, em três gestões, 
quando conheceu mais a fundo a generosi-
dade daquele coração. Outro homenagea-

do foi Antônio Artoni, expoente no serviço 
assistencial espírita, que recebeu o cer-
tificado de gratidão das mãos do próprio 
Luiz Fernando. 

Fechando a série de homenagens, tam-
bém foram distinguidos, com o diploma de 
gratidão, os companheiros Ronaldo Lopes, 
trabalhador do Grupo Espírita Batuíra, e 
Osmar Fantinatto, que viveu os verdes 
anos da Mocidade Espírita da Lapa, nos 
idos de 50, e frequentou também o Núcleo 
Kardecista por 27 anos, além de participar 
ativamente na USE. 

Vicente Fasanello, ex‑presidente da 
USE Lapa, que não pôde comparecer ao 
encontro por causa do estado de saúde 
da esposa, e Geraldo Ribeiro, também 
ausente, também foram distinguidos com 
o diploma, que será a eles entregue nou-
tra oportunidade. Antes do encerramento 
com apresentações musicais, uma surpre-
sa para o presidente da USE Lapa, Luiz 
Fernando A. Penteado, homenageado pe-
los companheiros da Distrital.

Data foi comemorada com palestras e homenagens a alguns vultos do movimento espírita lapeano.

Apresentação de corais e homenagens marcaram os 70 anos da USE‑Distrital Lapa. Acima, imagens no N. K. Antônio Pereira de Sou-
za (Pompeia).

MEMÓRIA
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ESPAÇO LITERÁRIO

A Ciência investiga a Fé
Em sua 13ª edição, Encontro da Liga de Historiadores e Pesquisadores recebe número 

recorde de trabalhos.

C om recorde de público e também 
no número de trabalhos inscritos, 
o 13º Encontro Nacional de Pes-

quisadores Espíritas foi encerrado no 
último domingo (27) com uma homena-
gem ao eminente pesquisador Lamartine 
Palhano Júnior (1946‑2000). Na mesma 
manhã, em assembleia, os membros da 
Liga definiram tema do próximo encon-
tro (Sobrevivência da Alma), que será 
em Belo Horizonte, dias 25 e 26 de agos-
to de 2018.

O encontro, que tratou do tema Prece 
e Curas Espirituais, empolgou os mais de 
120 participantes, vindos da própria capi-
tal e também de várias cidades do inte-
rior paulista e de outros Estados, como a 
mineira Élida Mara Carneiro, de Uberaba, 
e o gaúcho Sandro Fontana. Eles apre-
sentaram, respectivamente, as pesquisas 
Efeitos do passe espírita em Pacientes 
internados em Hospitais e Identificação 
de água fluidificada/energizada por mé-
dium vidente.

Repetindo sucesso no 17º Congresso 
Estadual de Espiritismo, o Enlihpe incluiu 
a roda de conversa Teorias Científicas 
e Espiritismo, coordenada pelo próprio 
Alexandre Fonseca, que ainda apresen-
tou o estudo Magnetismo e Espiritismo. 
Também participaram os pesquisadores 
Raphael Vivacqua Carneiro, Clóvis Auré-
lio Vervloet, Gilmar Trivelato, Adolfo de 
Mendonça Júnior (Unifranca) e Ademir 
Xavier Júnior.

Homenagem a Palhano Júnior

Nascido em Coronel Feliciano (MG) e 
radicado em Vitória (ES), Lamartine Pa-
lhano Jr. notabilizou‑se como pesquisa-
dor do CNPq e também na pesquisa da 
fenomenologia espírita, tendo presidido a 
Federação Espírita do Estado do Espírito 
Santo. “Infelizmente, a obra de Palhano 
Júnior não está muito bem divulgada em 
São Paulo, um resgate que começamos a 
fazer a partir desta homenagem”, assina-
lou Marco Milani, diretor de Doutrina da 
USE e membro da Lihpe.

EM CIMA

Marco Milani destaca 
obra de Palhano 
Júnior. A seu lado, 
sentados, Julia Nezu 
(USE) e Pedro Nakano 
(CCDPE). Na extrema 
esquerda, Jáder 
Sampaio, presidente 
da Lihpe.

À ESQUERDA

Magnetismo e 
Espiritismo: trabalho 
apresentado 
pelo físico 
Alexandre Fonseca.



SETEMBRO|OUTUBRO DE 2017

13

CIRCUITO INTEGRADO

C I R C U I T O
I N T E G R A D O

D iante da gravidade da escalada de 
suicídios entre adolescentes, além 
de outros flagelos sociais que preo-

cupam a humanidade, a USE traçou uma 
estratégia de apoio às casas espíritas no 
enfrentamento do quadro, na qual estão 
envolvidas todas as áreas e Departamen-
tos da entidade.

Assim, os encontros estaduais de As-
sistência e Promoção Social (APSE) e de 
Atendimento Espiritual no Centro Espírita 
(AECE), que se realizam, respectivamen-
te, nos próximos 17 e 23 de setembro, es-
tarão alinhados com ações do “setembro 
amarelo” e da campanha "Família, Vida e 
Paz”, lançada no início do ano pelo Conse-
lho Federativo Nacional (CFN/FEB).

No encontro de AECE, participam tam-

Vidas em Perigo
Encontros Estaduais do APSE e AECE, este com apoio da Infância e Mocidade, reforçam 

campanha nacional do CFN-FEB.

bém os diretores Ana Luísa Boiago (Infância) 
e Gustavo Ferreira Bento (Mocidade). Obje-
tivo é alinhar ações conjuntas em apoio às 
casas espíritas que estão lidando ou venham 
a lidar com o problema. Também está en-
volvido, nesta cruzada contra o suicídio, o 
diretor Luís Cláudio da Silva, da campanha 
“O Evangelho no Lar e no Coração”.

No enfrentamento da dependência quí-
mica, o Encontro Estadual do APSE deverá 
contar, como facilitadores, a companheira 
Marlene Bertoldo, da Federação Espírita 
do Rio Grande do Sul (Fergs), e o diretor 
do APSE na Regional São Paulo, João Mar-
cos Marcolino.

Veja como inscrever-se acessando o site 
www.usesp.org.br

FAMÍLIA, VIDA E PAZ

Na Avenida Paulista, um brado em defesa da vida.
Ana Luísa, diretora de Infância, e Gustavo Ferreira, diretor do 
DM/USE.
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ESTUDOS (AEE)

Em reunião no último 2 de setembro, 
com representantes das cinco Assessorias, 
a Área de Estudos do Espiritismo definiu 
tema do próximo Encontro, em julho de 
2018. “Desta vez, teremos um encontro 
centralizado numa única sede, e devere-
mos tratar especificamente da metodo-
logia aplicada nos cursos”, afirmou Mario 
Gonçalves, coordenador da área.

Todo mundo estudando
Encontro Paulista de 2018, centralizado, pretende debater metodologia no ensino da 

Doutrina Espírita.

No 2º Encontro Paulista, de julho pas-
sado, que envolveu seis cidades e 302 par-
ticipantes, os resultados são positivos e 
representam, proporcionalmente, núme-
ro equivalente aos 400 que participaram 
da primeira edição, mas distribuídos em 
oito cidades.

O importante a destacar nesses encon-
tros descentralizados, segundo o coorde-

nador, “é a aproximação com irmãos nos-
sos de regiões mais distantes, facilitando 
o deslocamento de irmãos nossos, que 
residem em cidades pequenas, que pro-
vavelmente não estariam em condições 
de se deslocar à Capital”. Na última edi-
ção, as seis cidades‑sede foram Bebedou-
ro, Itanhaém, Cotia, Piracicaba, Ourinhos 
e Fernandópolis.

Assessorias planejam 3º Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo. Abaixo, grupo de participantes em Cotia, uma das 
seis cidades‑sedes do 2º Encontro. 
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M ovimento inter‑religioso com apoio de 
instituições, empresas e pessoas físicas, 
o Você e a Paz, idealizado por Divaldo 

Pereira Franco, volta a São Paulo no próximo 8 
de outubro e espera lotar mais uma vez o Parque 
do Ibirapuera. Os detalhes do encontro foram de-
finidos no último 1º de setembro em reunião na 
sede do grupo Reencontro, no bairro paulistano 
da Mooca, com participação de representantes 
das várias entidades apoiadoras, incluindo a USE.

N um trabalho independente, que 
começou em julho de 2015, o pes-
quisador Ivan René Franzolim aca-

ba de divulgar os números finais da Pesqui-
sa Nacional do Espírita, feita a partir de 
formulários aplicados pela Internet com 
2.616 respostas vindas de 451 cidades de 
todos os Estados brasileiros. Os resultados 
vêm confirmar números e tendências de-
tectados nos últimos censos do IBGE. Pre-
domínio do gênero feminino (64,7%); faixa 

O longa‑metragem biográfico 
“João, O Maestro”, que acaba 
de chegar às telas de todo o Bra-

sil, retrata a trajetória de lutas e supe-
ração do famoso concertista João Carlos 
Martins, que teve a carreira interrompi-
da por uma sucessão de acidentes que 
lhe comprometeram os movimentos dos 
dedos de ambas as mãos. Impossibilitado 
de tocar, João Carlos Martins assumiu a 
batuta de maestro e vem se dedicando 
a projetos sociais com crianças. À luz 
do conhecimento espírita, pode‑se di-
zer que o pianista executa um concerto 
cujas partituras constituem provas aben-
çoadas, que o ajudarão a reger a grande 
sinfonia da vida.

VOCÊ E A PAZ

Livro sobre USE recebe selo e 
carimbo dos 70 anos

PESQUISA CINEMA
Cadê os jovens no Centro Espírita?

Bravo, Maestro!

CURTAS E OPORTUNAS

C erca de 200 exemplares de USE 70 
Anos – Passado, Presente e Futuro em 
Nossas Mãos, contendo na contraca-

pa selo e carimbo dos Correios, já estão à 
venda na Livraria USE.  Pedidos podem ser 
feitos diretamente à Secretaria (secretaria@
usesp.org.br) ou pelo telefone (11) 2950‑
6554. Alguns órgãos de unificação, como a 
USE Municipal de Santa Bárbara do Oeste, 
já abriram promoção especial para venda do 
livro durante os Encontros Fraternos de Uni-
ficação. A cidade de Santa Bárbara receberá 
uma das 26 palestras noturnas em homena-
gem aos 160 anos de O Livro dos Espíritos, 
programadas para a noite de 21 de outubro. 
A palestra será ministrada na sede da Secre-
taria de Educação (Rua Graça Martins, 680), 
às 20 horas, pelo jornalista Rubens Toledo, 
organizador do livro sobre os 70 anos da USE.

etária de 51 a 60 anos (28,8%); portador de 
Ensino Superior (41,3%) e seguido de perto 
pelos pós‑graduados (33,2%); faixa sala-
rial acima de 4 e até 10 salários mínimos 
(33,3%). Outra constatação importante é a 
baixa participação do jovem.
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