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O

s milhares de quilômetros percorridos num único fim de semana
por diretores da USE Estadual, em
outubro último, fazem lembrar, em escala
menor, a famosa Caravana da Fraternidade, de 1950, quando Leopoldo Machado,
Lins de Vasconcelos e outros companheiros
viajaram o Norte e Nordeste do País a serviço do ideal federativo da Casa de Ismael.
Visitando o Centro Espírita Luz, Perdão,
Amor e Caridade, em Mogi Guaçu (fundado em 1930), senti-me transportar em
pensamento para aqueles anos em que a

Doutrina se expandia por todos os rincões
do Estado, vivenciada na sua essência,
pureza e simplicidade em grupos singelos
como aquele.
Mais tarde, na mesma cidade, ao encerrar o encontro fraterno na Associação Espírita Vinha de Jesus, ao som de Alegria Cristã,
o famoso Pacto Áureo voltou-me à mente.
Não estaríamos propondo, em solo bandeirante, um novo pacto pela unificação?
Em Rio Claro, destino final da nossa
maratona fraterna, deparei, na Intermunicipal rio-clarense, o quadro de Leopoldo. Terno de linho branco e chapéu, semblante aberto num sorriso. E mais uma vez
recordei os caravaneiros...
Quando o coordenador pediu que fizesse a prece final, senti a voz embargar e
doce emoção a me envolver. Vi passar,
então, diante da retina espiritual outros
distintos cavalheiros, barba comprida,
trajando terno e gravata. Sorriam, simpáticos, mas no olhar um aviso: “Não titubeiem. A hora é agora!”
O editor
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA
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Nós e o Governador
mos ainda muito que discutir e debater
nas reuniões do CA e CDE de dezembro
próximo, quando apresentaremos um balanço dos Encontros Fraternos de Unificação e também da participação da USE na
reunião ordinária do Conselho Federativo
Nacional (CFN-FEB), de 9 a 12 de novembro, em Brasília. Lembro a todos que as
Casa Transitória: comodato renovado
por mais 60 anos

A

tendendo pedido do ex-vereador
Rubens Calvo, estivemos presentes na audiência no Palácio dos
Bandeirantes para acompanhar a renovação do acordo de cessão, em regime de
comodato, da área onde se encontra a
Casa Transitória Fabiano de Cristo, departamento da Federação Espírita do Estado
de São Paulo (Feesp).
O termo de cessão, por mais 60 anos
foi assinado no dia 25 de setembro, pelo
governador Geraldo Alckmin e pela presidente da Feesp, Zulmira Hassesian, que
esteve acompanhada de sua diretoria.
Alckmin enalteceu o trabalho assistencial da Casa Transitória, bem como de
outras instituições espíritas no Estado.
Após a assinatura, presenteamos o governador com uma edição do livro USE
70 Anos – Passado, Presente e Futuro em
Nossas Mãos, que lhe despertou atenção
especial, sobretudo pela semelhança do
mapa estampado na contracapa, com as
24 USEs Regionais.

Na Assembleia Legislativa
Uma semana depois, em 2 de outubro,
a USE estava outra vez envolvida em cerimônias oficiais do governo paulista, desta
vez na Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, quando o médium Divaldo
Pereira Franco recebeu o Colar de Honra do Mérito Legislativo, propositura do
deputado Ramalhão. Como estivesse impossibilitada de comparecer, a USE foi
representada dessa vez — e muito bem,
por sinal — por nossa diretora financeira,
Rosana Amado Gaspar, que também se fez
acompanhar por outros companheiros de
Diretoria.
A agenda 2017 ainda não acabou. Te-

reuniões de dezembro serão, desta vez,
nas instalações do futuro Centro Cultural
USE, no bairro do Brás, conforme consta
dos editais nesta página. Será mais uma
oportunidade para celebrarmos, juntos,
a chegada do Natal e do Ano Novo, com
muitas surpresas do Departamento de Arte
e também do chef Gaspar. Venham todos!

CONVOCAÇÕES
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Dia 2/12/2017 - às 13h30
Rua Brigadeiro Machado, 269, Brás

CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL
03/12/2017 - às 8h30
Rua Brig. Machado, 269, Brás

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede
na Rua Dr. Gabriel Piza, 433 - Santana,
São Paulo-SP, CEP 02036-011, inscrita
no CNPJ sob nº 43.305.762/0001-09,
por sua presidente Julia Nezu Oliveira, convoca nos termos dos artigos
32 e 33, do Estatuto Social, os representantes dos órgãos Regionais para a
reunião do Conselho de Administração
a realizar-se, na sede cultural da USE,
à Rua Brigadeiro Machado, 269 – Brás,
no dia 2 de dezembro de 2017 (sábado), com início às 13h30 em 1ª convocação, com metade mais um e em 2ª
e última convocação, às 14 horas, com
qualquer número. Participam da reunião os membros da Diretoria Executiva e Departamentos. Pauta: 1. Presidência – Orientações para eleições
2018, Relato CFN da FEB, CR Sul 20 a
23/4/2018, em SP, novo site da USE;
2. Secretaria; 3. Tesouraria – relatórios financeiros, contribuição social
aprovação para 2018; 4. Resultado
dos Encontros fraternos de Unificação
outubro/2017; 5. Reforma do Centro
Cultural do Brás – nova etapa; 6. Edições USE – livro 70 anos; 7. Palavra aos
órgãos e aos departamentos.

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede
na Rua Dr. Gabriel Piza, 433 - Santana,
São Paulo-SP, CEP 02036-011, inscrita
no CNPJ sob nº 43.305.762/0001-09,
por sua presidente Julia Nezu Oliveira,
convoca nos termos dos artigos 23 e 24,
do Estatuto Social, os representantes
dos órgãos Intermunicipais, Municipais,
Distritais, das instituições inicialmente
patrocinadoras e especializadas de âmbito estadual para a reunião ordinária
do CDE, a realizar-se na sede cultural
da USE, na rua Brigadeiro Machado, 269,
Brás, no dia 3 de dezembro de 2017, às
8h30 em 1ª convocação com metade
mais um e em 2ª e última convocação
com qualquer número, às 9 horas, cuja
pauta inclui, entre outros, os seguintes
itens: 1. Presidência – orientações para
eleições gerais em 2018, Relatórios da
reunião do CFN da FEB de 2017; 2. Secretaria; 3. Tesouraria – relatórios financeiros, contribuições sociais para
2018; 4. Balanço dos encontros fraternos de unificação em outubro/2017; 5.
Reforma do Centro Cultural do Brás, 6.
18º Congresso Estadual junho de 2020;
7.Constituição de Comissão Organizadora de Eleições da DE para o triênio
2018/2021. 8. Palavra aos Órgãos e aos
Departamentos.

São Paulo, 1º de novembro de 2017.
Julia Nezu Oliveira – Presidente

São Paulo, 1º de novembro de 2017.
Julia Nezu Oliveira – Presidente
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PARTIRAM

Lívia Hernandes

E

x-diretora do Departamento de Mocidade da USE Intermunicipal de Franca, Livia Hernandes partiu no último
dia 26 de outubro, aos 28 anos. Farmacêutica, doutoranda pela USP de Ribeirão Preto, atuou no Movimento com a Juventude e
Evangelização na região de Franca.
Em entrevista ao Dirigente Espírita
(maio/junho de 2015), afirmou: “Enca-

rei a doença como ponte para meu crescimento pessoal e espiritual e para uma
união mais estreita com Deus”. E ainda:
“O Espiritismo me mostrou que a nossa
verdadeira realidade é espiritual”.
Entre as várias homenagens à amiga,
Cesar Tucci e Eduardo Gibelli dedicaram-lhe uma canção, com os versos: “Lívia, o
que me alivia é saber que a vida é mais
do que uma simples passagem e que haverá novo amanhã”.

Girofel Orestes
de Toledo Sampaio

F

igura expressiva do movimento espírita nacional, Girofel Orestes de
Sampaio Toledo despediu-se do círculo de lutas terrenas, em 6 de outubro
passado, em Campo Grande (MS), aos 96
anos, deixando raro exemplo de resignação às leis divinas e amor à Doutrina.
Nascido em Itobi (SP), ainda adolescente ficou privado da visão por um erro
de perícia médica, mas isso só fez aumentar sua fé e confiança no Criador. Em
Andradina, passou a frequentar o C. E.
Irmão Johnny, tornando-se uma liderança
do movimento espírita jovem na região.
Suas contribuições à USE resultaram
na criação dos Conselhos Regionais Espíritas, mais tarde transformados nas atuais
Regionais. Também graças a sua iniciativa, foi criada a Confraternização de Mocidades Espíritas da Noroeste do Estado
de São Paulo (Comenoesp).
Em nome da USE e dos jovens espíritas
paulistas, o diretor do Departamento de
Mocidade, Gustavo Ferreira, enviou coroa
de flores à família, acompanhada das vibrações de carinho e preces de gratidão
a Girofel.
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Francisco Lobo (segundo a partir da
esquerda), em visita a Altivo Ferreira
(agosto de 2014).

Francisco de Assis Lobo de
Miranda

O
William Pescador

A

desencarnação de William Francisco Pescador, no último 14 de outubro, de forma trágica, foi um duro
golpe para os companheiros de Doutrina.
Membro do Instituto de Pesquisa e Cultura Espírita (IPECE) e expositor na Feesp,
William é conhecido em várias instituições, nas quais fazia palestras, incluindo o Instituto Espírita de Educação (IEE).
Nossas preces em favor deste irmão.

Mês Espírita de Itanhaém, comemorado com ciclo de palestras no mês
de novembro, homenageia nesta
edição o companheiro Francisco de Assis
Lobo de Miranda, valorosa expressão do movimento espírita do Guarujá e toda a Baixada Santista, desencarnado em 28 de maio último, aos 64 anos. “Guardamos as melhores
recordações destes 47 anos de convivência
ao lado deste companheiro de jornada. Em
meu nome e de nossa filha, Juliana, agradecemos as demonstrações de carinho e os gestos de amizade e respeito à sua memória”,
falou Aurinete Trajano de Miranda, atual
presidente da USE Intermunicipal do Guarujá. Francisco Lobo era presidente da Casa
Espírita Maria Modesto Cravo, nessa cidade,
cargo que exerceu até a desencarnação.
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AGENDA USE

Da redação

Hora de renovar

Reunião do CDE, em dezembro, vai nomear Comissão Eleitoral para o processo de sucessão nos
órgãos da USE e na Diretoria Executiva.

•

•

A

Agenda 2017, marcada por comemorações, Congresso e Encontros
Fraternos em todas as Regionais,
reserva ainda mais trabalho e definições
importantes no último mês do ano. Na
sua reunião do próximo 3 de dezembro, o
Conselho Deliberativo Estadual deverá nomear a Comissão Eleitoral que irá acompanhar o processo de sucessão na USE, que
obedece aos seguintes passos:
•

Em março, os centros espíritas no-

•

meiam os representantes (dois efetivos e dois suplentes) para o Conselho
Deliberativo do órgão local.
Em abril, os novos CDs elegerão as respectivas Comissões Executivas. Estas
escolherão, entre seus integrantes,
dois nomes (um titular e um suplente)
para integrar o CD da Regional à qual
estão vinculados.
Em maio, ocorrem as eleições nas Regionais, cujas Comissões Executivas
serão formadas por membros do seu
Conselho Deliberativo.
Em junho, finalmente, os Conselhos
Deliberativos dos órgãos locais deverão indicar dois representantes (dois
titulares e dois suplentes) para o novo
Conselho Deliberativo Estadual e dois
representantes (dois titulares e um
suplente) para o novo Conselho de Administração, que tomarão posse após
assembleia geral de junho.

REGISTROS

Alteração estatutária
A reunião do CDE, de 3 de dezembro,
ocorrerá na sede do futuro Centro Cultural USE, na Rua Brigadeiro Machado,
269, no bairro do Brás, local que abrigará atividades culturais e artísticas,
funcionando como uma “filial” da USE.
Este, aliás, é o motivo da alteração estatutária que deverá ser aprovada na
Assembleia Geral Ordinária, convocada
para junho de 2018.
Na pauta do CDE, além das orientações para eleições gerais 2018, estão os
seguintes itens: apontamentos sobre o 17º
Congresso Estadual de Espiritismo (junho)
e da Reunião Ordinária do CFN da FEB, em
Brasília (de 9 a 12 de novembro). Apresentação de relatórios da Tesouraria e comunicação do valor da contribuição social
para 2018, que será aprovado pelo Conselho de Administração (o CA reúne-se no dia
2 de dezembro).

DE OLHO NA LEI

Fórum de Ciência
Espírita no ES

Guia Prático da
Lei de Parcerias

O diretor do Departamento do Livro e Doutrina, Marco Milani, representou a USE no 1º Fórum de Ciência Espírita, promovido no último 28 de outubro pela Federação Espírita do
Estado do Espírito Santo (FEEES). O evento, reunindo cerca de
130 pessoas, foi realizado no auditório do Hospital da Polícia
Militar, em Vitória. Também participaram Paulo Batistuta, diretor científico-acadêmico da AME-ES, e Carlos Loeffler e Raphael Carneiro, membros do Núcleo de Pesquisas Espíritas da
FEEES, entidade presidida por Dalva Silva Souza.

O Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita
(APSE) disponibiliza no novo site da USE (www.usesp.org.br/
materialdeapoio) o Guia Prático da Lei das Parcerias (Lei nº
13.019/14 e Decreto Federal nº 8.726/16), que trata dos termos de fomento ou de colaboração entre o poder público federal e a sociedade civil, com ou sem verbas do governo para
as ONGs.
A diretora do Departamento, Neyde Schneider, informa que
as instituições poderão acessar ainda o site da Rebrates (www.
terceirosetor.org.br) e conhecer as mudanças no programa
Nota Fiscal Paulista, que entrarão em vigor a partir de maio.
Uma delas, que já pode ser observada a partir de dezembro,
está no aplicativo do programa: o consumidor escolhe a instituição para a qual deseja doar os seus cupons fiscais e autoriza
o repasse. Os repasses, aliás, que eram semestrais, passarão a
ser mensais.

Em primeiro plano, Dalva Silva Souza, presidente da Federativa capixaba.
5
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Da Redação

Entre irmãos de outras terras
Comitiva liderada por Jorge Berrío, presidente da Confederação Espírita Colombiana,
visitou sede da USE.

Visita à Exposição Chico Xavier, do
Centro Espírita União.

Comitiva colombiana, em frente à sede da USE, com Julia Nezu e Cesar Perri. Na
extrema direita, Geraldo Ribeiro.

O

presidente da Confederação Espírita Colombiana, Jorge Berrío, e
alguns confrades radicados no Paraguai e Estados Unidos, visitaram a sede
da USE, no último 24 de outubro, recebidos pela presidente, Julia Nezu Oliveira,
diretores e o ex-presidente da USE e da
FEB, Antonio Cesar Perri de Carvalho.
“Estamos retribuindo a visita e participação dos brasileiros, que estiveram
em grande número no 4º Congresso Espírita Sul-Americano, recém-realizado
na Colômbia”, falou Berrío, dirigente da
Fundação Remanso de Amor, em Bogotá, e membro da Comissão Executiva do
Conselho Espírita Internacional. Segundo
nossa “repórter” Rosana Roque, presente no conclave de Cartagena em outubro passado, a delegação brasileira tinha
47 representantes.
O dirigente colombiano visitou ainda,
no bairro Santana, o Centro Espírita Nosso
Lar, e falou à Rádio Boa Nova e TV Mundo
Maior, na sede da Fundação Espírita André
Luiz, em Guarulhos.

6

Ainda em São Paulo, o grupo visitou o
Centro Espírita União, dirigido por Nena
Galves e seu esposo. Os colombianos
conheceram também a Exposição Chico
Xavier, cujo acervo resulta das muitas vezes em que o médium esteve hospedado
na residência do casal.

Na Capital, Berrío e seus acompanhantes, ciceroneados por Geraldo Ribeiro e
Cesar Perri, percorreram algumas casas
na Capital, como o Grupo Espírita Batuíra,
em Perdizes, e o Grupo Espírita Casa do
Caminho, na Vila Clementino.

Berrío (com Cesar Perri|) falando à Rádio Boa Nova, em Guarulhos.
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ENCONTROS FRATERNOS DE UNIFICAÇÃO
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Por Rubens Toledo

M

E

N

T

O

Pé na estrada,
coração feliz...
de cordialidade, respeito e amizade”,
acrescentou Balieiro.
Relacionamentos que, segundo o coordenador geral dos EFUs, devem continuar
em dezembro, nas reuniões do CA e CDE,
quando a Diretoria Executiva apresentará
um balanço completo e toda a repercussão dos Encontros, incluindo as 28 palestras em homenagem aos 160 anos de O
Livro dos Espíritos e as comemorações dos
70 anos da USE.
Entretanto, já é possível fazer uma
prévia positiva dos Encontros, cujo sucesso se deve sobretudo ao envolvimento dos
órgãos regionais e locais. “Estes foram os
grandes protagonistas. Atentos ao chamado
evangélico do apóstolo que empresta seu
nome ao Estado, esses irmãos nos receberam dentro dos próprios corações”, completou o coordenador geral dos Encontros.

C

"

om alegria, entusiasmo, vontade,
otimismo, dedicação, responsabilidade, quais bandeirantes modernos, fomos em busca dos corações
generosos e mãos operosas daqueles que
vivenciam a Doutrina, com devotamento
sincero”, falou José Antônio Luiz Balieiro,
assim que foram encerrados os Encontros
Fraternos de Unificação, promovidos pela
USE nos dias 21 e 22 de outubro.
Muitas selfies e mensagens trocadas via
WhatsApp mantiveram os grupos conectados e sintonizados em todo o processo de
deslocamento. “Mas os encontros, como
era a intenção, não foram nada virtuais.
Ao contrário, em cada cidade, um mundo
de relacionamentos e abraços, em clima

Recepção na sede da Intermunicipal de Rio Preto teve até galinhada ao final do
encontro. "Tempero delicioso!"
7
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ENCONTROS FRATER

Equipes percorreram alguns milhares de quilômetros de rodovias em visita às 12 cidades-sedes e

A

dinâmica e logística dos Encontros
envolveu seis equipes compostas
por seus diretores executivos e diretores departamentais, os quais viajaram
por todo o Estado para orientar todos os
encontros e participar dentro das possibilidades de tempo e espaço das palestras
programadas, as quais tiveram a coordenação direta dos órgãos e casas espíritas
locais. No deslocamento para e dentro das
regiões visitadas, foram percorridos cerca
de 5 mil quilômetros de grandes rodovias
e estradas vicinais. Em cada região, a bandeira da USE tremulou nos céus do Estado,
de ponta a ponta.

Sede do C. E. Francisco Cândido Xavier, em
Rio Preto.

Campinas e Taubaté

São José do Rio Preto e
Bebedouro
O encontro na sede da USE Intermunicipal de Rio Preto, no domingo pela manhã,
reuniu 45 trabalhadores, representando a
USE Regional de Jales (8), Intermunicipal
de Fernandópolis (3), Intermunicipal de
Jales (4), Intermunicipal de Santa Fé do
Sul (1), Regional de São José do Rio Preto
(3) e Intermunicipal de Rio Preto (34), incluindo representantes de área, com destaque para Olímpia.
Na apresentação dos relatos das Regionais, Luiz Carlos, de Fernandópolis, falou
pela área de Jales, enquanto João Lúcio
fez a apresentação da área de São José do
Rio Preto, e contaram com informações e
depoimentos dos dirigentes locais. O espaço foi aproveitado ainda para que estes di-

8

Encontro Fraterno em Bebedouro.
rigentes fizessem projetos para as futuras
administrações. Este item do programa foi
desenvolvido com muita generosidade por
parte dos envolvidos. A parte destinada à
USE foi coordenada por Pascoal Antônio
Bovino, José Antônio Luiz Balieiro e Mário
Gonçalves Filho.
As palestras da noite, comemorativas
aos 160 anos de O Livro dos Espíritos,
atraíram bom público, tanto a proferida
por Luiz Carlos, em Fernandópolis, no C. E.
Pátria do Evangelho (150 pessoas), quanto
em São José do Rio Preto, no C. E. Francisco Cândido Xavier, ministrada por José
Antônio L. Balieiro, que
reuniu 90 pessoas. Para
as reuniões das Regionais
de São José do Rio Preto
e Jales, Ribeirão Preto e
Bebedouro os membros
da comissão coordenadora
(João Lúcio, Luiz Carlos,
Edmir Garcia, Jean Carlos,
Balieiro, Mário e Pascoal)
rodaram 1.620 quilômetros, usando cinco veículos, aponta Balieiro.

A equipe coordenada por Aparecido J.
Orlando, integrada por Mauro Santos, Katia
Penteado, Eva Bugolin e Raimundo Porto,
deslocou-se para Campinas, na tarde de sábado. O encontro reuniu dirigentes e representantes da Intermunicipal e da Regional de
Campinas. O presidente da Intermunicipal
em Indaiatuba, Alexandre Gabriel Ferreira,
justificou ausência, alegando que ele e seus
companheiros trabalharam o fim de semana
na Feira do Livro Espírita de Indaiatuba.
À noite, a equipe se dividiu: Mauro
Santos e Francisco Gabilan, que chegou
no início da noite, assumiram as palestras

Palestra comemorativa dos 160 anos de O
Livro dos Espíritos, em Rio Claro.
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NOS DE UNIFICAÇÃO
também àquelas que promoveram palestra comemorativa aos 160 anos de O Livro dos Espíritos.
sobre os 160 anos de O Livro dos Espíritos,
o primeiro em Jundiaí, na União Espírita
Jundiaiense, e o segundo em Campinas, na
União Espírita Antônio Carlos (fundado em
1938 sob a inspiração do maestro Carlos
Gomes). Nas duas casas, o público presente esteve na média de 40 pessoas.
No domingo, os caravaneiros puseram

Vale do Paraíba: encontro em Taubaté
reuniu dirigentes de seis órgãos locais e
oito cidades
outra vez pé na estrada, agora com destino a Taubaté, no Vale do Paraíba, onde
eram aguardados na Associação Espírita
Beneficente Joana D'Arc por um grupo de
27 companheiros, representantes das cidades de Cachoeira Paulista, Caçapava,
Cruzeiro, Guararema, Jacareí, Piquete,
São José dos Campos e Taubaté.
Em ambiente de muita união e fraternidade, os dirigentes e trabalhadores refletiram em torno dos conteúdos levantados
pela presidente Julia Nezu na sua palestra
“Desafios – O futuro em Nossas Mãos”, no
encerramento do Congresso Estadual de junho passado. Incentivados ao diálogo franco
e aberto, os representantes dos órgãos de
unificação no vale-paraibano, fizeram apontamentos sobre o trabalho que realizam, de
que é exemplo a Semana Allan Kardec, que
naqueles dias chegava à sua 32ª edição.
A palestra dos 160 anos de O Livro dos
Espíritos, ministrada na noite anterior por
Gilson Alves de Lima, com mais de 50 espectadores, foi uma das atrações da Semana. Piquete, cidade do chamado Vale
Histórico, também comemorou os 160
anos da primeira obra do Pentateuco Kardequiano, com palestra de Carmem Silveira no C. E. Deus e Caridade, evento integrado ao Mês Espírita de Piquete. “Para os

dois encontros, percorremos 1.479 quilômetros, em três carros diferentes”, anotou o coordenador A. J. Orlando.

São Paulo e São Vicente
O encontro das Regionais de São Paulo e Sorocaba, na sede da USE estadual,
reuniu cerca de 40 participantes, informa
Neyde Schneider, uma das integrantes da
equipe coordenadora. Na parte segunda
do programa, os dirigentes analisaram os
desafios que o movimento de unificação
tem enfrentado, sobretudo pela infiltração de práticas estranhas (pirâmide, reiki,
apometria) na casa espírita, além dos atritos resultantes do personalismo e da falta
de estudo da Codificação. O presidente da
USE Regional de Sorocaba, Hélio Correa,
assinalou: “Pela relação falha de amizade
de nossa parte, as casas espíritas ainda estão afastadas entre si”.
Allan Kardec Pitta Veloso, coordenador
dos encontros em São Paulo e São Vicente,
lembrou que a união afetiva deve presidir
as relações entre os espíritas. “Quando
você tem amizade, diminuem-se as distâncias”. Recuperando-se de uma cirurgia, Allan relatou ainda do hospital como
viu o encontro no Litoral, que reuniu as
Regionais Grande ABC e Baixada Santista/
Vale do Ribeira. “Seguiu a mesma tônica,
o que revela os desafios comuns em todos
os arraiais do nosso movimento”.

Palestra dos 160 anos de O Livro dos Espíritos, na Instituição Amélia Rodrigues, em
Santo André.
e o jovem palestrante Marcio Bergamini partiram de Limeira para Mogi Guaçu,
rumo ao G. E. Vinha de Jesus, mesmo destino da dupla Rubens Toledo e Norberto
Weinlich, que partiam de Campinas.
Para surpresa da equipe, o salão do Vinha de Jesus estava lotado, com mais de 60
companheiros. Além do dirigente da Casa,
Tomé Panciera, estavam presentes José
Carlos Bueno e Professor Kiko (representando a Regional e Intermunicipal de Mogi
Guaçu, respectivamente), Ironildo Boselli
(USE Municipal de Itapira) e os companheiros Pasquini e Mary Fátima Fernandes, do

Mogi Guaçu e Rio Claro
Conectados pelo celular e sintonizados
com os amigos espirituais que têm laborado na causa da unificação, Newton Guirau

J. C. Bueno (à esquerda) e Avelino Dias
Ferreira. Abaixo, Orlando Conti, secretário
da Regional de Mogi Mirim.

Encontro em São Vicente
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Espírito Santo do Pinhal, cidade que integra
a Regional de São João da Boa Vista.
No espaço reservado às Regionais, José
Carlos Bueno entregou ao coordenador a
planilha com cadastro atualizado das casas e órgãos que compõem a Regional de
Mogi Mirim, mostrando-se otimista com as
perspectivas para o próximo triênio, com
novos companheiros assumindo tarefas na
Comissão Executiva. Outra boa notícia é a
estruturação da Intermunicipal de Espírito
Santo do Pinhal, cuja formalização deve
ocorrer na reunião do CA em dezembro
próximo. O órgão deverá abranger três cidades, além da mineira Albertina.
O encontro nem bem terminava, ao som
de “Alegria Cristã”, e o grupo se dividiu
para atender compromissos da noite em
Rio Claro, Santa Bárbara do Oeste e Itapira, onde Marco Milani, recém-chegado de
Portugal, faria a palestra comemorativa
dos 160 anos de O Livro dos Espíritos, no
C. E. Luiz Gonzaga. Rubinho e Norberto,
por sua vez, rumavam para Santa Bárbara
do Oeste...

No domingo cedo, todos se reencontrariam na sede da USE Intermunicipal de Rio
Claro, anfitrionados por Claudia Rosalem,
presidente da Regional e Intermunicipal
rio-clarense. A apresentação de Marco Milani, reeditando uma das rodas de conversa
do Congresso Estadual, provocou reflexões
profundas dos dirigentes acerca da infiltração de práticas estranhas na casa espírita,
livros de conteúdo doutrinário duvidoso
e má gestão do centro espírita. Quanto a
este item, Claudia manifestou desejo de
trazer para a sua região o curso Gestão de
Centro Espírita, que a USE vem ministrando
há dez anos. A dirigente de Limeira, Meg
Guirau falou dos avanços obtidos na sua
Intermunicipal, e também do imóvel (terreno) recebido em doação, cuja venda deverá gerar recursos para o órgão.
A vice-presidente da USE de Santa Bárbara, Dalva Luíza S. Martins, contou do
bom momento no órgão municipal, com

Encontro em Rio Claro reeditou as boas
rodas de conversa do Congresso de Atibaia.
Em primeiro plano, Claudia Rosalem, presidente da Regional rio-clarense.

Palestra na Secretaria de Educação, em
Santa Bárbara do Oeste.

a retomada dos eventos e reabertura da
Banca do Livro Espírita no centro da cidade. Dalva estava acompanhada de Rosemeire Gomes dos Santos, assistente de
produção do programa Visão Espírita, veiculado todos os domingos na Rádio Brasil.

Meg Guirau, da Intermunicipal de Limeira,
e Paulo, da USE em Conchal.

Sudoeste, Pontal e Noroeste
No centro-oeste do Estado, Bauru foi
base e ponto de encontro para a caravana formada pelas equipes de Julia Nezu e
de Rosana Gaspar, onde foi recepcionada
por Neli Del Nery Prado, Eduardo Pereira
e Edgard Miguel. Foi oportunidade para
reencontrar também o orador e médico
paraense Alberto Almeida que cumpria vários compromissos doutrinários na região,
um deles ali mesmo em Bauru. Após prestigiar palestra de Almeida, os caravaneiros
jantaram em companhia de Richard Simonetti, renomado escritor, e Tato Savi, responsável pela palestra do sábado à noite,
em Penápolis, comemorativa aos 160 anos
da obra máxima do Espiritismo.

LANÇAMENTOS EME
História de muitas histórias
Wanda A. Canutti
Relatos
14x21 cm • 280 páginas
A História de muitas histórias que você lerá
neste livro narra os 13 anos de parceria entre
Wanda Canutti e o espírito Eça de Queirós,
convivência em que ambos, ligados por laços de
afetividade, produziram uma série de romances,
a nova obra que o autor tanto quisera escrever –
agora, para os simples de coração.

Vivências mediúnicas
Francisco Cajazeiras • Hilário (espírito)
Autoajuda
14x21 cm • 144 páginas
A vivência mediúnica nunca deve ser encarada
como sinônimo de sofrimento e angústia, mas
de abnegação consciente e amor incondicional,
plena de doação em favor do próximo. O
mediunato não se destina à exaltação própria,
bastando ao seu portador a certeza de que o
serviço pertence ao Senhor da Vida.

www.editoraeme.com.br | vendas@editoraeme.com.br | (19) 3491-7000
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Comitiva da Capital recebida em Bauru,
por Neli Del Nery.

Palestra de Alberto Almeida no Espaço
Vida, auditório do C. E. Chico Xavier, em
Bauru.

Jaú e Marília
Na manhã do sábado, a caravana dividiu-se. Enquanto Julia e sua equipe dirigiam-se para Regente Feijó, quase nas
barrancas do Rio Paraná, Rosana e Sílvio
Gaspar pegavam estrada para Marília.
Nessa bela cidade, eles se juntaram aos
outros 25 participantes do Encontro Fraterno, na sede do Núcleo Espírita Amor
e Paz. Próximo de completar os 80 anos
de história, o Amor e Paz oferece modernas e confortáveis instalações sem
perder as características arquitetônicas
do antigo prédio, localizado à Rua Sete
de Setembro.
As Regionais de Marília e Assis ali estavam representadas por seus presidentes

Confrade Edgard, no C. E. Verdade e Luz,
em Jaú.

Sílvio Garcia e Guaracy Nascimento, respectivamente, e também pelos dirigentes
de órgãos locais, como: Francisco Attílio
Arcoleze (Intermunicipal de Assis), Natália
de Oliveira Santos (DM da 4ª Assessoria),
Karina Rafaelli e Donizete Pinheiro, palestrante e escritor. Para quem havia se deslocado até Marília, a viagem seria muito bem
aproveitada, porque logo mais à noite o auditório da Universidade de Marília (Univem)
receberia o orador Alberto Almeida, evento
esse integrado ao Encontro Fraterno.
Na manhã do domingo, na sede do C. E.
Verdade e Luz, em Jaú, a equipe conduziu o
Encontro Fraterno com as Regionais de Jaú e
Bauru, com a participação de 29 companheiros, vindos de Bauru, Pederneiras e Brotas,
além dos próprios jauenses. Antônio Aparecido Rossi (Regional de Jaú) e Eduardo Pereira (Regional de Bauru) dividiram a tribuna
na parte reservada aos órgãos locais, com
as contribuições de outras lideranças locais,
como Neli Del Nery. Mais à noite, Jaú recebeu também palestra comemorativa dos
160 anos de O Livro dos Espíritos, a cargo do
expositor Roberto Bueno. No retorno à Capital, a equipe coordenada por Sílvio e Rosana
Gaspar havia percorrido 910 quilômetros em
onze horas de estrada, bem aproveitados.

Regente Feijó e Araçatuba
Enquanto isso, em Regente Feijó, Julia
Nezu e mais três companheiros cumpriam
o programa estabelecido para os 12 Encontros Fraternos, reunindo dirigentes das
Regionais de Presidente Prudente e Nova
Alta Paulista. A casa anfitriã foi o C. E.
Caminho da Luz, dirigido por José Gilson
Joaquim, membro da Comissão Executiva
da Regional de Prudente, ali representada
pelas Intermunicipais de Santo Anastácio,
Presidente Venceslau e Intermunicipal de
Presidente Prudente.
Representando a cidade de P. Prudente, participaram João Batista de França,
Murillo Altafine e Mauro Roger Mendonça.
Por Regente Feijó, além de José Gilson, os
confrades Renato Ribeiro e Lia Lúcia Gabriel. Da cidade de Venceslau, Rubens Ribeiro da Silva, José A. Brito, Antônio Braga
Neto e Maria P. Cruz. De Santo Anastácio,
José Samorano Subires e Luiz Infante.
A Regional de Nova Alta Paulista, dirigi-

Momentos da noite de palestra na sede do
C. E. Caminho da Luz, em Regente Feijó.

Encontro em Marília reuniu várias lideranças do movimento de Unificação.

Julia Nezu com dirigentes da Nova Alta
Paulista e P. Prudente

da por Vanderly Inácio de Vargas, estava representada também pelos dirigentes Paulo
Roberto Pessoa (Dracena), Celia S. Souza
(Junqueirópolis), Sandra Queirós Gomes, e
Pedro Pinheiro Santos (Adamantina). Essa
Regional compreende as Intermunicipais de
Dracena, Adamantina e Osvaldo Cruz.
Maurício Romão e Julia Nezu conduzi11
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Aparecido Carvalho (Regional I. Solteira).
ram a reunião, cabendo à presidente uma
reapresentação da sua palestra no 17º
Congresso Estadual de Espiritismo, de junho passado (Desafios – o futuro em nossas mãos). A comemoração dos 160 anos
de O Livro dos Espíritos foi apresentada
por Eronilza Souza Silva que evocou as Leis
Morais, focando sua aplicação na rotina
das instituições. Horas depois, ali mesmo
no recinto do Caminho da Luz, Julia Nezu
fez a palestra comemorativa aos 160 anos
de O Livro dos Espíritos, apresentando a
estrutura didática da obra kardequiana.
Ainda envolvidos nas vibrações gostosas
da noite, o grupo retomou viagem, agora
com destino a Araçatuba, onde pernoitou
no Ibis Hotel. A logística foi acertada, porque, logo às 9 horas, tinha início o Encontro Fraterno no C. E. Irmã Angélica. Ali,
em mais uma recepção calorosa, o grupo
foi recebido por Aparecido Carvalho e Sirlei
Nogueira, presidentes das Regionais de Ilha
Solteira e Araçatuba. A dinâmica do encontro seguiu o programa único estabelecido. A
segunda parte foi conduzida pelos dirigentes locais, que apresentaram as realizações
no último ano e projetos em andamento.
Participaram ainda Cleunice Rosa de
Almeida, Maria Luzia A. Rosa, Neuza B
Oliveira (de Penápolis); Clésio Thomazin e
Márcia Veronese Thomazin (Birigui); Mér-

Christian Kazunori Mori e Vilma Corrêa, de
Guararapes
12

cia Batista Neves e Arnaldo Vieira Neves
(Guararapes); Vilma Corrêa e Christian
Kazunori Mori e Eurico Pereira dos Santos
(Andradina), e Aristeu Cardoso Costa e
Raul Lúcio do Carmo (Ilha Solteira).
O tema “Desafios” foi amplamente discutido entre todos os participantes. Esterlita colaborou na venda do livro sobre os
70 anos da USE, recentemente lançado, e
outras publicações. Na segunda parte do
encontro as duas Regionais apresentaram
seus projetos. Cido relatou ações na sua
Regional, lembrando que além das Intermunicipais de Andradina, Pereira Barreto
e Ilha Solteira, o órgão acolhe ainda a URE
de Três Lagoas, cidade localizada no Estado de Mato Grosso do Sul.
O órgão de unificação de Três Lagoas
(MS) integra sete centros espíritas, os quais
participam ativamente do movimento de

unificação nos dois Estados. Os órgãos visitados comprometeram-se com o envio, à
Secretaria da USE, do cadastro atualizado
com nomes, endereços, CNPJ e outras informações das instituições unidas.

Dirigentes da Regional Ilha Solteira. Nas
mãos de Raul Lúcio, o livro dos 70 anos da
USE.

Foto com os companheiros no Irmã Angélica. E à sombra do coqueiro verde.
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EVENTOS II

Dia do Espírita
em Mauá

Mais um resgate da
nossa história

Câmara Municipal de Mauá, no Grande ABC, comemorou o Dia
do Espírita (27 de outubro) com sessão solene, com participação de diretores da USE Estadual. Katia Penteado proferiu a palestra “Kardec e Nós, a Convergência”, enquanto Liralcio
Ricci, diretor do Departamento de Arte, cuidou da parte artística,
apresentando canções do seu álbum mais recente. A criação da efeméride, incorporada oficialmente ao calendário da Câmara, é uma
iniciativa da USE Intermunicipal de Mauá.

erço da colonização brasileira, o pioneirismo santista
não se limita à nossa história política, mas está presente
também na história do Espiritismo: o mais antigo centro espírita
em atividade no Brasil, fundado
em 1880, está na região rural de
Eldorado, no Vale do Ribeira. Esse,
no entanto, é apenas um detalhe
no livro Terra de Pioneiros e Benfeitores, lançado no último 17 de novembro, em Santos,
nas comemorações dos 60 anos da Associação Espírita Seara
de Jesus, uma das instituições retratadas na obra assinada
pelo pesquisador José da Conceição de Abreu, presidente da
USE Regional Baixada Santista e Vale do Ribeira, em parceria com o jornalista Rubens Toledo. Com pouco mais de 200
páginas, livro resgata a história de dezenas de instituições
e de seus fundadores, bem como do próprio movimento de
Unificação, que tem em Altivo Ferreira uma das suas principais expressões.

A

B

(Pedidos para usereg.bsantista.vribeira@hotmail.com).
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Nos jardins do Ibirapuera
Parque registrou dois importantes eventos com Divaldo Pereira Franco: homenagem na
Assembleia Legislativa e terceira edição do Você e a Paz.

Uma sociedade que cultivou o existencialismo
em detrimento da solidariedade e estabeleceu o prazer como meta, deixando a felicidade à margem, tende a empurrar o homem
a mecanismos psicológicos de fuga, como o
consumismo. Porém, nada de fora preenche a
solidão de dentro.
Divaldo Pereira Franco.

dente da Feesp; Waldir Beira Júnior, do
Serviço Espírita de Proteção à Infância, de
Amparo, e Rosana Amado Gaspar, diretora
da USE, que representou no ato a nossa
presidente, Julia Nezu, impossibilitada de
comparecer por questão de saúde.

A paz do mundo
começa em mim...

O

Parque do Ibirapuera, no coração
de São Paulo, guardará de forma
especial na sua história dois eventos singulares na primeira semana de outubro: a solenidade de entrega do Colar de
Honra do Mérito Legislativo a Divaldo Pereira Franco, homenagem da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (dia 2),
e, não longe dali, no gramado do Parque,
a terceira edição do Você e a Paz, movimento inter-religioso criado pelo médium
há 20 anos, que já percorreu 12 países e
mais de 200 cidades brasileiras.

tiva, iniciativa do historiador Washington
L. N. Fernandes que foi encampada pelo
deputado Ramalho da Construção.
Após a palestra de Divaldo Franco, vei-

Na Assembleia Legislativa
Os dois encontros na Capital, entretanto, eram parte de uma densa agenda de
compromissos no Estado, que havia começado no mês anterior em 12 cidades,
que haviam atraído ao todo mais de 20 mil
pessoas. “Trabalhar no bem não é uma virtude, mas um dever, pois, ter uma vida
ética é uma conquista do processo antropológico e psicológico da criatura humana”, asseverou Divaldo Franco, ao receber
o Colar de Honra na Assembleia Legisla14

culada na TV Assembleia (Canal 9 da NET),
várias autoridades se manifestaram, como
a vereadora Adriana Ramalho, filha do
deputado autor da propositura, que falou
da gratidão ao Espiritismo, por sua mensagem consoladora, que serviu de alento ao
seu pai, diagnosticado com câncer, para
que conseguisse superar a prova. Além de
parlamentares, vários representantes da
comunidade espírita paulista prestigiaram
a solenidade: Zulmira Hassesian, presi-

A homenagem da Assembleia Legislativa naquela segunda-feira talvez tenha
sido um recurso para que a Espiritualidade
amiga “desarmasse” os corações e preparasse a psicosfera do Ibirapuera para o 3º
Movimento Você e a Paz em São Paulo, que
se realizaria ali mesmo no final de semana
na plateia externa do Parque (Auditório
Oscar Niemeyer), evento do qual a própria Assembleia colaborou como ponto de
apoio.
Tudo colaborou para o sucesso do encontro, “até São Pedro”, já que as chuvas
da madrugada continuavam ainda na manhã de domingo. Na parte da tarde, porém, o sol se abriu para receber os mais
de 4 mil participantes, incluindo os mais
de 100 voluntários da Associação de Desenvolvimento Espiritual – Reencontro, organizadora do evento, e várias entidades
parceiras, incluindo a USE.
Assim, antes do pôr do sol, a Orquestra Bachiana do Sesi, regida pelo maestro
Roberto Minczuc, e o pianista João Carlos
Martins, deram os primeiros acordes, enchendo o ar com doces vibrações. Líderes
religiosos dividiram o palco em pronunciamentos pela paz, entre estes o cônego
José Bizon, mestre espiritual e líder humanitário; o sheik Jihad Hassan Hammadeh,
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No palco do Ibirapuera, Orquestra Bachiana, com o pianista João Carlos Martins, e presença do cantor e compositor Nando Cordel.
teólogo muçulmano brasileiro; o mestre
espiritual Sri Prem Baba e o escritor e palestrante espírita José Carlos De Lucca.
Em seguida, Divaldo Franco promoveu a
entrega do Troféu Você e a Paz, que distingue empresas, pessoas e instituições que
no ano em curso desempenharam serviço

Cônego José Bizon.

relevante em favor da paz ou causa humanitária, como, por exemplo, a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, fundada por Wagner Moura, que tem levado socorro médico
a milhares de crianças em Moçambique e
Madagascar, no continente africano.
Com direção de palco do ator Odilon

Sri-Prem Baba e Divaldo Franco.

Wagner, o Você e a Paz emocionou o público, especialmente quando o músico e
compositor Nando Cordel puxou a canção
que se transformou numa espécie de hino
do movimento: “A paz do mundo começa
em mim...”

Sheik Jihad H. Hammadeh.

Sandra Patrocínio, José Carlos De Lucca e
Wagner Moura.

Prefeito Jorge Dória.
15
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No Palácio dos Bandeirantes

E

m cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, em setembro passado, o
governador Geraldo Alckmin assinou
projeto de lei que renova, por mais 60
anos, o acordo de cessão, em comodato,
da área utilizada pela Casa Transitória Fabiano de Cristo (departamento da Feesp),
na Avenida Condessa Elizabeth de Rubiano, Belenzinho, Zona Leste da Capital.

TV Mundo Maior
chega a Araçatuba

“A Casa Transitória realiza um trabalho
maravilhoso. Os espíritas dão um grande exemplo de amor ao próximo”, falou
Alckmin. Presentes no ato de assinatura a
presidente da Feesp, Zulmira Hassesian, e
a presidente da USE, Julia Nezu Oliveira,
que presenteou o governador com o livro
USE 70 Anos – Passado, Presente e Futuro
em Nossas Mãos.

Santos Dumont
e o Espiritismo

E

Sesquicentenário de
A Gênese

A

entrada do novo
ano marca o sesquicentenário
de
A Gênese, obra publicada
por Allan Kardec em 6 de
janeiro de 1868. Quinta
obra do Pentateuco Kardequiano, livro trata dos
milagres e predições segundo o Espiritismo. O
selo da campanha, produzido pela Federação
Espírita Brasileira, já está
disponível para download no site da entidade:
(www.febnet.org.br).
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Ilustração: Matheus Vigliar

ntrou no ar, no último 21 de outubro, a TV Mundo Maior Araçatuba –
Canal 36 (TV Aberta), iniciativa que
contou com parceria da USE Regional de
Araçatuba. A programação inclui conteúdos gerados localmente, cuja proposta é
levar ao público princípios éticos e morais, à luz do conhecimento espírita, de
valorização da vida e pela paz universal.

N

a série que homenageia o
Pai da Aviação, a Rede Globo
(g1.com.br/santosdumont)
gravou imagens na Biblioteca de Obras
Raras da Federação Espírita Brasileira
(FEB), mostrando mensagem de 30 de
julho de 1876 em que o espírito Estevam Montegolfier já anunciava a conquista dos ares pelo grande inventor
brasileiro. “Brasil, tu serás em breve
o escolhido para demonstrar a força
dessa grande máquina aérea. O autor
de tamanha proeza já está entre vós”
(Santos Dumont contava então 3 anos
de idade), diz mensagem do médium
Ernesto Castro publicada na revista
Reformador, de agosto de 1883. A reportagem, de Luciana Viegas, foi ao ar
no último 27 de outubro.

