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E stamos virando mais uma página na 
história do Dirigente Espírita, que, 
estaria completando 65 anos, este 

mês de junho, se considerado o tempo do 
seu predecessor, Unificação, fundado em 
1953 na gestão de Francisco Carlos de Cas-
tro Neves.

Mudança que, entretanto, restringe-se 
unicamente à figura do seu editor, por-
quanto sua linha editorial permanece into-
cada, fiel à sua função primeira de órgão 
oficial de divulgação da União das Socie-
dades Espíritas do Estado de São Paulo.

A mim cabe apenas agradecer a honra 
que me foi concedida, pela atual Direto-
ria Executiva, de trabalhar pela causa da 
unificação dos espíritas em solo paulista. 
Tarefa às vezes penosa, é verdade, mas 
sempre gratificante. Desde maio de 2013, 
quando assumi a responsabilidade, acom-

Missão 
cumprida

EDITORIAL

Conselho Editorial

panhei o nascimento de cada edição como 
se fosse “um filho nosso”.

Em alguns fechamentos mais difíceis, 
testemunhei o esmero dos profissionais 
da Editora EME, empenhando-se, muitas 
vezes em turno extra, para que o jornal 
não perdesse seus prazos de circulação. 
A essa brava e dedicada equipe, seremos 
sempre agradecidos.

Registramos também, em nome da USE, 
nossa gratidão ao ilustrador Matheus Vi-
gliar e ao designer Ricardo Mathias, que 
atuou em algumas edições, bem como 
aos nossos articulistas e equipe de repor-
tagem. Aos espíritas, pedimos que con-
tinuem prestigiando este veículo, tanto 
quanto temos prestigiado os nossos leito-
res. Enfim... Vida longa ao Dirigente!

O Editor
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A o aproximar-se a Assembleia Ge-
ral Ordinária de 3 de junho, quan-
do faremos a prestação de contas 

desta gestão, nossa alma é invadida por 
um sentimento ambivalente: guardamos a 
consciência leve, na certeza de ter feito 
muito, mas também a sensação de que ou-
tro tanto ficou por fazer.

Mesmo assim, ao fazer uma retrospecti-
va, sentimo-nos honrada por haver dirigido 
a USE num período de intensa atividade 
doutrinária em nosso estado. Comemora-
mos os 150 anos de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, em 2014, e, no ano seguinte, 
celebramos o sesquicentenário de O Céu e o 
Inferno. Presidimos dois congressos, um de-
les em Santos, com presença do saudoso Al-
tivo Ferreira, e o mais recente, em Atibaia, 
que marcou os 70 anos da USE. Em outubro 
passado, percorremos mais de 5 mil quilô-
metros, pelas 24 Regionais, para festejar os 
160 anos de O Livro dos Espíritos.

Nenhuma efeméride, porém, será mais 
lembrada do que estes 150 anos de A Gêne-
se, cujas comemorações foram abertas, em 
nosso Estado, em seminário na Capital, no 
dia 4 de março último. Esse encontro, com 
a presença de Simoni Privato Goidanich, 
autora do livro El Legado de Allan Kardec, 
constituiu um marco importante para o res-
gate da quinta obra do pentateuco karde-
quiano. Com o resgate do texto definitivo, 
recomendamos aos irmãos espíritas que 
o utilizem, doravante, como fonte válida 
para estudo e futuras traduções e edições. 
Não poderia haver presente maior nas co-
memorações de A Gênese – Os Milagres e 
Predições Segundo o Espiritismo.

Gestão financeira e 
Centro Cultural

Perguntam-me a origem desse superávit 
nas receitas, que nos deu certo conforto na 
administração da USE. E a resposta é sim-
ples: austeridade na aplicação dos recursos 
e muita ajuda dos espíritos, que inspiraram 
boas parcerias. O projeto Vivo Espiritualida-
de, que teve início ainda no final da nossa 
gestão anterior, propiciou aporte de recur-

O trabalho continua
Julia Nezu | São Paulo-SP | julianezu@usesp.org.brMENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

sos significativos, surgiu graças ao nosso se-
cretário geral Maurício Romão, que à época 
era um dos executivos da empresa. Nesse 
projeto, que vigorou até meados de 2017, 
tivemos ampla dedicação da nossa equipe 
de Atendimento Espiritual (AECE), na sele-
ção das mensagens de paz e renovação es-
piritual, e também do nosso diretor no De-
partamento de Arte, Lirálcio Ricci, que fez a 
locução das mensagens de áudio. O objetivo 
da USE, naturalmente, não é acumular ri-
quezas ou ostentar 
patrimônio, mas 
sim aplicar esses 
recursos no cum-
primento dos fins 
estatutários, que é 
promover a unifica-
ção dos espíritas e 
divulgar a Doutrina 
Espírita. E não nos 
iludimos com esse 
“relativo conforto 
na conta bancária”, 
pois sabemos que 
essa folga é tem-
porária. A reforma 
do prédio, no bairro 
do Brás, continua 

consumindo recursos financeiros e muitas 
horas de dedicação do nosso Departamento 
de Patrimônio.

Apesar de não ter visto a obra concluí-
da, temos certeza de que a próxima Dire-
toria terá a alegria de inaugurar o Centro 
Cultural USE. Aliás, queremos desejar à 
nova equipe uma gestão feliz e profícua, 
tal qual a que estamos encerrando. Que o 
Mestre Jesus nos abençoe e inspire sempre 
no serviço da Unificação!

Homenagem da Câmara Municipal de São Paulo: "Espíritas por um 
Mundo Melhor".

Equipe USE envolvida na organização da reunião da Comissão Regional Sul do CFN-FEB, em 
abril de 2018.
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“Evangelho no Lar e no Centro Espírita”

P erto de completar os 70 anos, no 
próximo 20 de julho, nosso compa-
nheiro Luiz Cláudio da Silva, nasci-

do e criado em Santo André, no Grande 
ABC paulista, é perseverante divulgador 
da campanha Evangelho no Lar e no Co-
ração, criada pela USE de Ribeirão Preto 
em 1995, sendo mais tarde encampada 
pela USE estadual e também pela FEB. 
Nos congressos e feiras de livros, é co-
mum encontrá-lo distribuindo panfletos 
da campanha e prestando informações ao 
público. Neste tempos difíceis, quando 
o diálogo e a paz no reduto doméstico 
andam ameaçados, Luiz Cláudio aponta a 
prática do Evangelho no Lar como valioso 
recurso profilático para garantir a paz e 
a harmonia no lar.

DE – Como vai a campanha Evangelho 
no Lar e no Coração?

Luiz Cláudio – Poderia estar indo me-
lhor. Quando oferecemos nosso serviço, em 
geral os dirigentes respondem: “Aqui todos 
já conhecemos os benefícios da prática do 
Evangelho no Lar”. E assim perdem uma 
boa oportunidade de estender a campanha 
para além dos muros do centro espírita di-

PERFIL: LUIZ CLÁUDIO DA SILVA

namizando a campanha 
também entre os seus 
trabalhadores. 

DE – Está querendo 
dizer que somos des-
cuidados... 

Luiz Cláudio – An-
dré Luiz, no livro Men-
sageiros, descreve com 
riqueza de detalhes a 
ação de espíritos brin-
calhões e malfeitores 
interferindo na paz do 
lar. Mostra também 
como o culto do Evan-
gelho consegue rever-
ter esse quadro, já que 
pode atuar como posto 
de socorro espiritual. 
Daí a importância em 
que a leitura do Evan-
gelho seja feita em voz 
alta e pausada, porque 
durante o culto sempre 
haverá uma assem-

bleia invisível atenta aos ensinamentos 
da noite.

DE – E quanto aos participantes?  
Luiz Cláudio – É de se esperar que to-

dos os membros da família participem, 
incluindo os “agregados” que tenham 
vindo morar com a família. O conceito 
de grupo familiar, como deve ser enten-
dido, abrange todos os que habitam sob o 
mesmo teto. Mesmo uma “república” de 
estudantes constitui um grupo familiar. 
Hoje, com os recursos da tecnologia, é 
possível, na reunião do Evangelho, co-
nectar aqueles membros da família que 
estejam fisicamente distantes. Aprovei-
temos o ensejo para convidar também 
os empregados da casa e aquelas visi-
tas que chegam justamente no horário 
do Evangelho.

DE – Sobre a fluidificação de águas. 
Que tem a dizer? 

Luiz Cláudio – É outro recurso terapêu-
tico que pode ser acrescentado. Portanto, 
recomenda-se que se coloque uma jarra 
com água durante o culto do Evangelho. 
Após a prece de encerramento, os parti-
cipantes podem servir-se da água que foi 
magnetizada pelos Espíritos, adquirindo 

propriedades curativas e equilibrantes. 
Se houver sobra, pode ser bebida na ma-
nhã seguinte.

DE – Que livros podem ser lidos e co-
mentados durante o culto? 

Luiz Cláudio – Sugerimos, além de O 
Evangelho Segundo o Espiritismo, que se 
leia uma página de uma das obras da Co-
leção Fonte Viva, de Emmanuel, que in-
clui Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz 
e Caminho, Verdade e Vida. Mas também 
Palavras de Vida Eterna. Recomendamos 
também, individualmente, a leitura diá-
ria de uma página edificante ou mesmo 
uma mensagem avulsa, dessas que são 
distribuídas nos centros, seja de Emma-
nuel, André Luiz, Joanna de Ângelis...

DE – Que providências devem ser to-
madas antes da reunião? 

Luiz Cláudio – O ideal é que não ex-
ceda os 30 minutos e que todos possam 
participar ativamente, seja lendo, seja 
comentando algum aspecto da lição da 
noite. Uma boa música de fundo também 
é bem-vinda, especialmente no momento 
da prece. Nesse período, que se desligue 
televisão e celulares e se tomem provi-
dências para que não haja interrupções. É 
preciso estimular a participação, inclusive 
das crianças, que podem abrir o Evangelho 
ou ler um pequeno trecho do livro. Aliás, 
os filhos devem começar participar do 
Evangelho no Lar na condição de feto no 
útero da mãe. 

DE – Nas participações em eventos, 
que materiais e serviços são levados?

Luiz Cláudio – Num espaço de 2 me-
tros quadrados, montamos nosso estande 
com mesa e um banner da campanha. 
Distribuímos folhetos e mensagens espí-
ritas que recomendam a prática do Evan-
gelho no Lar. Orientamos o público que 
nos visita, indicamos obras infantis para 
serem adotadas pelos Evangelizadores e 
também para uso dos pais. Algumas ve-
zes, ocupamos a tribuna nesses eventos 
proferindo palestras sobre o tema, como 
faremos no 4º Congresso Espírita de Uber-
lândia, em 2019, cujos preparativos estão 
bem adiantados. Aliás, os mineiros não 
perdem tempo...
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Hora de mudar!
Da redação

O processo eleitoral iniciado em 
março com a renovação dos qua-
dros diretivos nas instituições 

unidas, estendendo-se depois, em abril e 
maio, aos órgãos locais e regionais, é bem 
uma mostra da excelência desse modelo 
concebido e aprovado no Congresso Esta-
dual de 1947, que deu origem à USE. O 
modelo USE, no qual as decisões derivam 
sempre de um órgão colegiado, considera-
do o mais democrático, é também o que 
mais se aproxima daquele apresentado 
pelo Codificador no seu Projeto 1868 em 
Obras Póstumas.

O novo Conselho Deliberativo Estadual 
(CDE) que será empossado pela Assem-
bleia Geral Ordinária neste 3 de junho, 
na sede da entidade, em São Paulo, re-
presenta, legitimamente, as bases do 
nosso movimento. Os nomes de seus inte-
grantes foram indicados pelos conselhos 
deliberativos locais, formados, por sua 
vez, por dirigentes ou trabalhadores das 
casas espíritas.

Pauta dos trabalhos

Após a instalação da mesa diretora e 
presidente da Assembleia, constituída  
ad hoc, cumpre-se o primeiro item da pau-
ta com a prestação de contas do mandato 
findo, pela atual presidente da Diretoria. 
“Após esse momento, estarei me juntando 
aos demais participantes da Assembleia, 
representando minha casa espírita e o ór-
gão local a que estou vinculada”, anota 
Julia Nezu. 

Aprovadas as contas, a Assembleia 
dará posse ao novo CDE, cujos membros, 
titulares ou suplentes, deverão estar 
presentes, conforme mandam os Estatu-
tos. Uma vez constituído e empossado, 
caberá a este Conselho eleger, entre as 
chapas apresentadas, a nova Diretoria 
Executiva para o triênio 2018-2021. Até 
o fechamento desta edição, uma única 
chapa havia sido registrada, encabeçada 
por Aparecido José Orlando, que na atual 

gestão ocupou a função de Assessor de Di-
retoria Executiva.

“Consideramos que um postulante ao 
cargo de presidente da USE deverá reu-
nir alguns requisitos básicos, entre estes 
conhecer o movimento espírita e amar 
muito a causa da Unificação, qualidades 
essas apresentadas por nosso companhei-
ro Orlando”, acrescentou Julia Nezu, após 
indicação formal do seu sucessor duran-
te encontro da Comissão Regional Sul do 
 CFN-FEB, em abril passado.

Distritais, Municipais e 
Intermunicipais

Até o fechamento desta edição, cerca 
de sessenta órgãos já haviam dado posse 
à nova Comissão Executiva, notificando 
também os seus representantes no CDE. 
Na Capital, as Distritais Casa Verde, Fre-
guesia do Ó, Jabaquara e Santo Amaro. 

AGENDA USE

Processo de renovação em curso desde março completa‑se na Assembleia Geral 
de 3 de junho próximo.

Aparecido José Orlando

No Interior, as Intermunicipais de Assis, 
Bauru, Campinas, Itanhaém, Jacareí, 
Lins, Ribeirão Preto, São Carlos, São 
José dos Campos, São José do Rio Preto 
e Sorocaba; e as Municipais de Matão e 
Praia Grande.
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CONVOCAÇÃO Da Redação

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Rua 
Dr. Gabriel Piza, 433  - Santana, São Pau-
lo-SP,  CEP 02036-011, inscrita no CNPJ sob 
nº 43.305.762/0001-09, por sua presidente 
Julia Nezu Oliveira, convoca nos termos do 
artigo 38 e parágrafos, do Estatuto Social, 
as instituições espíritas associadas, as ini-
cialmente patrocinadoras e as especializa-
das de âmbito estadual para a Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 3 de 
junho de 2018, em 1ª convocação, às 8 ho-
ras, com a presença de metade mais uma, 
ou em 2ª e última convocação, às 9 horas, 
com qualquer número, na sua sede social 
acima, com previsão de término às 13 ho-
ras, conforme a pauta abaixo:

1. Instalação e prece de abertura pela 
Presidente da USE.

2. Leitura da convocação pela Presidente 
da USE e eleição da mesa diretora.

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

Dia 3 de junho de 2018 (domingo)

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍ-
RITAS 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 re-
presentantes dos órgãos Regionais 
para a reunião do Conselho de Ad-
ministração a realizar-se, na sede 
social acima, no dia 3 de junho 
de 2018, com início às 8h30 em 
1ª convocação, com metade mais 
um, e em 2ª e última convocação, 
às 9 horas, com qualquer número.

Pauta de reunião
1. Posse dos novos membros do 

Conselho de Administração 
da USE (CA da USE) para a 
gestão de 2018 a 2021.

CONSELHO 
DELIBERATIVO 

ESTADUAL
A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍ-

RITAS 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 presi-
dente Julia Nezu Oliveira, convoca 
nos termos dos artigos 23 e 24, do Es-
tatuto Social, os representantes dos 
órgãos Intermunicipais, Municipais, 
Distritais; e das instituições inicial-
mente patrocinadoras e especializa-
das de âmbito estadual para a reu-
nião ordinária do CDE, a realizar-se 
na sede acima, no dia 3 de junho de 
2018, às 8h30 em 1ª convocação com 
metade mais um, e em 2ª e última 
convocação com qualquer número, 
às 9 horas, com a seguinte pauta:

1. Instalação do Conselho Delibera-
tivo Estadual para a eleição dos 
membros da Diretoria Executiva 
da USE para o mandato de 2018 a 
2021 e outras deliberações.

2. Manifestação da comissão elei-
toral constituída no CDE em 
dezembro de 2017 para infor-
mações sobre a eleição da nova 

2. Acompanhar a eleição da Di-
retoria Executiva pelo CDE.

3. Analisar e deliberar sobre 
mudança estatutária: acres-
centar um item na Cláusula 
que elenca as finalidades 
para viabilizar a constituição 
de um centro cultural e com 
vistas à obtenção de recur-
sos dos incentivos fiscais.

São Paulo, 2 de maio de 2018. 

Julia Nezu Oliveira - Presi-
dente

OBSERVAÇÃO: Os órgãos Regio-
nais devem enviar o formulário 
de atualização da nova comissão 
executiva eleita em maio de 2018, 
à secretaria da USE, contendo os 
nomes do representante efetivo e 
suplente para compor o CA, para 
serem empossados pela Assembleia 
Geral Extraordinária.

Diretoria Executiva da USE para 
o triênio 2018 a 2021. 

3. Apresentação da(s) chapa(s) 
e respectivo plano de tra-
balho da gestão, votação e 
posse dos membros da Direto-
ria Executiva.

4. Analisar e deliberar sobre mu-
dança estatutária: acrescentar 
um item na Cláusula que elenca 
as finalidades para viabilizar a 
constituição de um centro cul-
tural e com vistas à obtenção de 
recursos dos incentivos fiscais.

São Paulo, 2 de maio de 2018. 

Julia Nezu Oliveira - Presidente

OBSERVAÇÃO: Os órgãos Distritais, Mu-
nicipais e Intermunicipais devem enviar 
o formulário de atualização devidamen-
te preenchido com a nova gestão da Co-
missão Executiva eleita no mês de abril 
de 2018 e os respectivos membros, um 
efetivo e dois suplentes, para compor 
o CDE, nos termos Estatutários, para a 
secretaria da USE antes da Assembleia 
Geral, para que esses novos membros 
do CDE sejam empossados pela AGO.

Assembleia Geral Ordinária
3. Apreciação do relatório e a prestação de 

contas em fim de mandato da Diretoria 
Executiva e sobre eles se manifestar.

4. Dar posse aos novos membros do Con-
selho Deliberativo Estadual (CDE) para 
a gestão 2018-2021.

5. Dar posse aos novos membros do Con-
selho de Administração (CA) para a 
gestão 2018-2021.

6. Acompanhar a primeira reunião do 
Conselho Deliberativo Estadual que 
elegerá e dará posse aos membros da 
Diretoria Executiva para o mandato de 
junho de 2018 a junho de 2021.

7. Analisar e deliberar sobre mudança 
estatutária: acrescentar um item na 
Cláusula que elenca as finalidades 
para viabilizar a constituição de um 
centro cultural e com vistas a obten-
ção de recursos dos incentivos fiscais.

As instituições espíritas associadas que 

compõem a AGO devem enviar o formulário 
de atualização (conhecido como formulário 
de atualização de cor Rosa), preenchido e 
assinado pela instituição, à secretaria da 
USE do Estado, constando o nome do re-
presentante nas Assembleias Gerais.

Os membros do CDE e CA serão empos-
sados pela AGO e para isso devem os órgãos 
da USE enviar o formulário do cadastro de 
atualização (conhecido como formulário 
de cor Azul para os órgãos locais e Verde 
para as Regionais), com a nova comissão 
executiva eleita em abril (órgãos locais) e 
em maio (as regionais), para a secretaria 
da USE.

São Paulo, 2 de maio de 2018.

Julia Nezu Oliveira – Presidente

CONVOCAÇÕES PARA CA E CDE
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S U P L E M E N T O

Junto aos irmãos
de outras terras

COMISSÃO REGIONAL SUL (CFN-FEB) Por Rubens Toledo

A alegria de rever irmãos espíritas 
de outros Estados, em clima de 
verdadeira fraternidade, viven-

ciada na Comissão Regional Sul CFN/FEB, 
em São Paulo, compensou todo o esforço 
dos useanos na organização desse evento, 
realizado na sede do Instituto Espirita de 
Educação, de 20 a 22 de abril, quando a 
equipe ainda se ressentia da partida do 
querido companheiro desencarnado havia 
pouco mais de um mês.

O banner no salão principal do IEE – 
Permaneça o Amor Fraternal – evocava a 
figura de José Antônio Luiz Balieiro, ex-
-presidente da USE, na sua saudação ha-
bitual. “Esta era também a sua frase para 
encerrar os seus e-mails, enviados de Ri-

Em conjunto com o CFN-FEB, delegações de seis federativas planejam e formatam ações para o 
Movimento Espírita Nacional.

Parte artística e alimentação

A abertura teve apresentações mu-
sicais de Lirálcio Ricci, diretor do De-
partamento de Arte e também mestre 
de cerimônias no encontro, e de Jim 
Ihara, que interpretou bela canção de 
Moacyr Camargo. Julia Nezu apresentou 
sua equipe aos visitantes, incluindo o 
grupo do chef Gaspar, responsável pela 
alimentação, e o anfitrião-mor Maurício 
Romão, presidente do IEE. “Obrigada, 
Maurício, por nos receber nesta casa, 
que foi também de Pedro de Camargo, 
o Vinícius, Ary Lex e Herculano Pires”, 
concluiu Júlia.

beirão Preto, em geral já a altas horas da 
noite”, recordou Julia Nezu Oliveira, no 
discurso de boas-vindas às delegações de 
Brasília e dos Estados de Mato Grosso do 
Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, que, juntamente 
com São Paulo, integram a CR-Sul do CFN.

E como prêmio da Divindade, dois dias 
depois, ao final do encontro, o próprio Ba-
lieiro dedicou, pela mediunidade de Ale-
xandre Pereira (Ceerj), uma mensagem de 
confiança e gratidão a Deus, na qual des-
creve também a presença de ex-dirigentes 
e amigos da USE, entre estes Samuel de 
Castro Neves, pai de Francisco Carlos de 
Castro Neves. (Veja Página 15).

Mensagem de boas-vindas às delegações estaduais e Comitiva da FEB. "Chef" Gaspar e equipe garantiram "nota dez" na alimentação.
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F oi assim, nesse clima de elevadas vi-
brações que transcorreram os traba-
lhos da CR-Sul, cujas contribuições 

vão se somar àquelas oferecidas nas Co-
missões Regionais Nordeste (realizada em 
março passado, em Maceió), Centro (Vitó-
ria) e Norte (Belém), previstas para maio 
e junho, respectivamente.

Carlos Roberto Campetti, coordena-
dor nacional da Área de Estudo do Es-
piritismo (AEE), foi um dos primeiros a 
relatar suas impressões. “Felicitamos a 
USE e toda a sua equipe pela organiza-
ção impecável, o que contribuiu para a 
alta produtividade nas diversas áreas. 
Na minha área em particular, estamos 
aprovando três projetos. Para isso con-
tribuiu muito o clima de fraternidade 
que imperou durante todo encontro”, 
afirmou Campetti.

A julgar pelos relatos feitos na anima-
da dinâmica “Caverna de Platão” con-
duzida por Gabriel Salum (Fergs), todas 
as áreas registraram bons resultados no 
planejamento de ações e projetos, in-
cluindo a “novata” área da Família, que 
vai ganhando corpo nesta fase expe-
rimental. A especialista em Inclusão e 

Acessibilidades, Sônia Hoffmann (Ceerj), 
mostrou uma maquete do Centro Espírita 
Eurípedes Barsanulfo, no Rio de Janeiro, 
que permite ao cego construir um “mapa 
mental” das salas e outros ambientes da 
casa que o acolhe. 

“Essa maquete permite que ele tenha 
‘uma visão panorâmica’ do espaço físico 
da casa que o acolhe”, falou Sônia, bem-
-humorada, que é gaúcha e cega desde os 
15 anos, o que no entanto não a impediu 
de estudar e concluir seu doutorado na 
Europa. Destacou a obra missionária de 
Dorina Nowill na implantação do sistema 
braile e do audiolivro no Brasil e convidou 
os dirigentes a incluir o tema da Inclusão 
e Acessibilidade nas suas Federativas.

Comunicação Social 

A Área de Comunicação Social Espí-
rita, com 13 participantes, além dos 
coordenadores André Siqueira e Ivana 
Raisky, discutiu detalhes da futura rede 
nacional integrando núcleos de produ-
ção nas 27 federativas, na qual os con-
teúdos gerados bem como as peças de 
comunicação social espírita serão chan-

Dinâmica "mito da Caverna" promoveu interatividade entre as áreas.
Gabriel Salum, presidente da Fergs: federa-
tiva gaúcha receberá a CR-Sul em 2019.

celados com a marca FebMídia. A área 
debateu ainda atualizações nas antigas 
versões do Manual de Comunicação So-
cial Espírita.

Estas ações, incluindo a capacitação 
de trabalhadores, já estão sendo postas 
em prática entre as Federativas da CR-
-Sul, cada qual oferecendo sua expertise 
para o êxito dos projetos. A Federação 
Espírita Catarinense, por exemplo, está 
disponibilizando às suas coirmãs a cura-
doria completa da exposição “Pacifica-
dores”, que a FEC montou na sede da 
Assembleia Legislativa em Florianópolis. 
Em contrapartida, a equipe do Decom/
USE colaborou com os irmãos catarinen-
ses na produção de vídeos para as come-
morações dos 35 anos do ESDE, gravando 
depoimentos de Carlos Campetti e de 
Marta Antunes, vice-presidente da FEB.

Edição bilíngue de A Gênese

No seu depoimento Marta Antunes 
anunciou também, para este ano, o 
lançamento de uma edição bilíngue de 
A Gênese – Os Milagres e as Predições 
Segundo o Espiritismo, como parte das 
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Área de Comunicação Social Espírita: "Federativas trabalharão em rede".

comemorações da obra sesquicentenária 
de Allan Kardec.

Segundo Marta, a tradução de Evan-
dro Noleto Bezerra, já em fase de re-
visão, baseia-se na quarta edição de A 
Gênese, que se encontra na Biblioteca 
de Obras Raras da FEB. “Será uma edição 
comemorativa, para colecionadores”, 
asseverou a vice-presidente.

Isso, no entanto, afirmou a vice-pre-
sidente, não modifica a posição da FEB 
ante as denúncias de adulteração na obra 
kardequiana. “Até que se tenha uma pro-
va cabal, a FEB considera que as altera-
ções feitas na quinta edição de A Gênese 
foram feitas pelo próprio Codificador. 
Ou, então, por um hábil mistificador.”

Sônia Hoffmann, do Ceerj: política de inclusão no cen-
tro espírita.

Lirálcio Ricci: diretor de Arte comandou palco e "sarau" lítero-musical, além 
de representar a área na reunião de ACSE.
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L A N Ç A M E N T O S  E M E

Quando o amor vai embora
Rubens Toledo
Romance espírita
14x21 cm • 176 páginas
Larissa decide deixar o lar, abandonando seus 
três filhos e seu companheiro em busca do sonho 
de se casar na Igreja, de véu, grinalda e papel 
passado. Após nova desilusão, porém, Larissa 
irá compreender que a felicidade na Terra é 
incompleta, sobretudo quando o amor vai 
embora.

O veterinário de Deus e 
histórias que emocionam

Donizete Pinheiro, Ricardo Orestes Forni, 
Zélia Carneiro Baruffi, Isabel Scoqui, Lúcia 
Cominatto, Rubens Toledo e Dauny Fritsch

Contos
14x21 cm • 152 páginas

Alguns dos maiores autores da EME foram aqui 
reunidos em contos emocionantes e inéditos que 

falarão ao espírito de cada um, perpetuando 
emoções aos corações e mentes.

ALÉM-TEXTO: MATHEUS VIGLIAR
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C I R C U I T O
I N T E G R A D O

A arte a serviço do Espiritismo

B uscar a valorização da arte dentro 
do Movimento Espírita, incentivan-
do as atividades artísticas e promo-

vendo o debate sobre o uso consciente das 
linguagens criativas, em sintonia com a 
Codificação, tem sido o foco da atuação 
do Departamento de Arte, desde sua rea-
tivação, retomando missão e metas que 
orientaram o D.A./USE durante as décadas 
de 1980/1990, quando teve atuação mar-
cante e destacada.

Antes de serem colhidos os frutos, a 
planta precisou criar raízes, crescer e lan-
çar vergônteas para então florir e produ-
zir. Porém, antes disso, foi semente que, 
para germinar, precisou encontrar terreno 
fértil. É sabido que o substrato social da 
comunidade espírita é rico em talentos 
criativos e sensíveis, que generosamente 
se disponibilizam à tarefa gratificante de 
criar e produzir beleza para o fruir coleti-
vo. Entretanto, semente e substrato nem 
sempre se bastam, demandando a mão 
do pomicultor que lhe proporcione a rega 
constante e os cuidados necessários para 
eleger, estimular e promover o crescimen-
to e o aprimoramento daquela cultura. 
Só assim a colheita será farta, saborosa 
e nutritiva.

Assim tem sido nos últimos anos, 
quando a atual Diretoria Executiva deci-
diu investir na Arte como um recurso vá-
lido e, mais do que isso, essencial para 
o desenvolvimento da nossa Cultura Es-

ARTE - BALANÇO DE GESTÃO

pírita, concretizando o preconizado por 
Allan Kardec, Léon Denis e tantos artis-
tas pioneiros da expressão do conheci-
mento espírita em forma artística, bem 
como por inúmeros gênios da arte que 
se manifestaram por via mediúnica para 
dar testemunho e incentivar os artistas 
encarnados e cultivar o belo a fim de 
promover o bem. Esta semente preciosa 
foi concebida na criação da USE, pois o 
Departamento de Arte é cláusula esta-
tutária desde a fundação, por iniciativa 

do saudoso Edgard Armond. Vale desta-
car aí mais um aspecto do pioneirismo 
de nossa Instituição, a primeira dentro 
do Movimento Federativo a ter uma área 
autônoma para essa finalidade, servindo 
de modelo a outras entidades do Movi-
mento Federativo.

Os cuidados com esse pomar foram 
confiados recentemente pela presidente 
Julia Nezu ao nosso companheiro Lirálcio 
Ricci, com a orientação expressa de rea-
tivar o D.A. para agir como catalisador, 

Balanço do Departamento registra avanços importantes na divulgação espírita 
nas diversas formas de expressão artística. 

Cartaz usado na divulgação do "REspirArte" em Indaiatuba, em setembro... 



  

12

CIRCUITO INTEGRADO — CONTINUAÇÃO

direcionador e inspirador dos grupos artís-
ticos em atividade no Movimento Espírita, 
convocando espíritas artistas com atua-
ção reconhecida para formar uma equipe 
disposta a arregaçar mangas e dar início 
aos trabalhos.

Música, Coral, 
Teatro e Audiovisual

Uma das primeiras medidas tomadas 
foi a setorização do Departamento, com 
algumas áreas já estruturadas – música, 

coral, teatro e audiovisual; 
e outras a serem definidas 
– poesia, dança e artes plás-
ticas; criar um cadastro dos 
artistas e grupos artísticos 
em atividade, a fim de es-
tabelecer o diálogo e unir 
forças para viabilizar as fu-
turas iniciativas. 

Outra prioridade foi de-
finir Visão, Missão e Valores 
do Departamento, que fi-
caram assim estabelecidos: 
Visão – Difundir e divulgar a 
Arte Espírita no Estado de 
São Paulo; Missão – Tornar a 
Arte presente nas casas Es-
píritas; Valores – Disciplina, 
criatividade, responsabi-
lidade e comprometimen-
to com a Arte e a Doutri-
na Espírita.

Os primeiros frutos co-
meçaram a ser colhidos com 
a parceria do DA/USE no II 
Encontro Nacional de Arte 
Espírita (II Enarte), o maior 
encontro de Arte Espírita 
já realizado, promovido 

em São Paulo pela Associação Brasileira 
de Artistas Espíritas (Abrarte); o Show de 
Encerramento do 17º Congresso Estadual 
de Espiritismo, as Oficinas de Dramatur-
gia e Direção teatral; o apoio ao Festival 
da Canção e Encontro da Arte Espírita em 
Franca (Fecef), realizado pelo Instituto 
Arte e Vida (USE/Franca), ao Encontro de 
Arte em Cachoeira Paulista (USE/Cachoei-
ra Paulista), ao Encontro de Corais em 
Osasco (USE/Osasco), ao Festival de Mú-
sica Espírita de São Bernardo do Campo, 
promovido pelo Conselho Espírita de SBC, 
ao AnimaFest, promovido pela Banda Ani-
ma (USE/Taubaté), ao Mês do Teatro Espí-
rita promovido pela Companhia Paluarte e 
Centro Espírita Paz, Luz e Amor de Indaia-
tuba (USE/Indaiatuba).

Acrescentamos ainda: o Seminário so-
bre Arte Espírita, que realizamos com 
promoção da USE/Ribeirão Preto, e a rea-
lização do Sarau REspirArte, que ocorre 
sempre no último domingo de cada mês, 
alternando-se entre a Sede e outras ci-
dades do Estado e já foi realizado em In-
daiatuba, Itanhaém, Cotia, Limeira, Ame-
ricana e na Capital (São Miguel Paulista), 
sempre com engajamento das USEs local e 

Cartaz divulgando outra edição de REspirArte. agora em São Miguel Paulista, na Capital, em outubro de 2017

Apresentação no encerramento do 17º Congresso Estadual uniu Teatro, Dança e Música.
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Comece bem o seu dia!
Receba todos os dias mensagem de paz e renovação 
espiritual selecionada por equipe da USE e na voz de 
Lirálcio Ricci. O aplicativo é compatível com todas as 
plataformas (IOS ou Android) para celulares IPad e 
Iphones. Parte de sua assinatura (R$ 9,90 por mês) 
reverterá em favor do movimento de Unificação e do Lar 
Criança Feliz, obra assistencial que atende cerca de 700 
crianças no município de São Paulo.

regional e participação ativa dos artistas 
de cada região.

Já é perceptível a maior aproximação 
dos artistas ao Movimento Federativo, 
com a crescente adesão aos Saraus e às 
manifestações de interesse e incentivo. 
Cresce a disposição em colaborar, tanto 
de Artistas, quanto de Dirigentes Espíritas 
interessados em retomar atividades inter-
rompidas ou iniciar a formação de novos 
grupos de arte em suas Casas.

Vídeos didáticos

Em colaboração com a Área de AECE, 
estamos desenvolvendo uma série de ví-
deos didáticos para orientar e estimular 
a prática do Evangelho no Lar, já com 
roteiros prontos para iniciar gravações 
em março, com previsão de lançamento 
dos primeiros episódios ainda no primei-
ro semestre.

A equipe do Departamento de Arte se 
coloca à disposição das USEs Regionais e 
locais para oferecer assessoria e orienta-
ção técnica, teórica e doutrinária para no-
vos projetos dos grupos de arte das Casas 
Espíritas, bem como para a formação de 
grupos de teatro, música e outras manifes-

tações artísticas de inte-
resse, ou ainda para rea-
lizar workshops locais ou 
regionais de Dramaturgia 
e Direção Teatral, Inter-
pretação e Áreas Técni-
cas, ou atender deman-
das localizadas nas áreas 
de Música, Canto Coral e 
outras áreas da atividade 
artística. Contamos para 
isso com grande número 
de artistas parceiros de 
reconhecida capacidade, 
dispostos a colaborar.

Centro Cultural 
e outros Projetos 

Os planos para o fu-
turo são muitos, entre 
eles criar e promover 
uma Mostra de peças; 
incentivar o Intercâmbio 
entre grupos e cidades; 
Promover uma Mostra e/
ou Festival de Teatro Es-
pírita; criar um Circuito 
de casas espíritas com 

II Enarte, em maio de 2016, promovido em parceria com a 
Abrarte, reuniu expressivo número de artistas espíritas.
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A Arte a Serviço do Bem: evento mobilizou a cidade de Cachoeira 
Paulista, no Vale do Paraíba.

Projeto do novo Centro CulturalObras do Centro Cultural em 2017.

auditório para apresentação dos grupos; Divulgar o Mês do Tea-
tro Espírita; promover o REspirArte - ReEncontro dos Artistas 
Espíritas de São Paulo; criar um Banco de Peças teatrais e dis-
ponibilizar e-Books de conteúdo teórico/técnico sobre Teatro 
e Música, e também promover festivais de música e encontro 
de jovens, além de criar um acervo musical para ser usado em 
grupos de infância e mocidade. Já dispomos, mediante solici-
tação, de um e-Book sobre História do Teatro.

Outra realização da gestão de Julia Nezu à frente da atual 
Diretoria, com vistas a fortalecer o trabalho artístico e colocar 
o Departamento de Arte no seu devido lugar, é o Centro Cul-
tural USE, equipado com teatro e sala multiuso, lanchonete e 
livraria, a ser inaugurado brevemente. Na avaliação do Diretor 
Lirálcio Ricci, um dos grandes desafios que o D.A. enfrentará 
será a programação de espetáculos e atividades do local. O 
Centro Cultural, localizado no bairro paulistano do Brás, será a 
sede do Departamento de Arte e se pretende que seja um foco 
irradiador de ideias, propostas, projetos e conceitos criativos, 
inspirados pela Doutrina Espírita e com ela sintonizados.

Em alinhamento com a política da USE, a ação do D.A. prio-
riza ações estratégicas capazes de proporcionar condições 
para desenvolvimento das atividades nas casas espíritas, dando 
apoio quando solicitado. As atividades propostas visam forne-
cer subsídios técnicos e teóricos para incrementar a qualidade 
dos trabalhos produzidos pelos grupos, bem como estimular o 
diálogo sobre a função da arte no movimento espírita, com ob-
jetivo de promover alinhamento doutrinário e estimular ações 
colaborativas entre os grupos em atividade.
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"Fazemos hoje, como desde 
há muito tempo, parte 

desta Família Espírita, que 
haverá de conduzir a divul-
gação da Doutrina Espírita, 
de modo a alcançar os cora-

ções da humanidade."

MENSAGEM

Aos tarefeiros da Unificação

A vida ampliada, logo no caminho da 
plenitude de consciência, quando 
as células do corpo físico voltaram 

ao berço da natureza, permitiu-nos viver 
os sentimentos em uma grandeza assus-
tadora. Assim, fomos surpreendidos pela 
saudade e pela necessidade de rever os 
queridos trabalhadores destas tarefas de 
unificação do Movimento Espírita.

Sabíamos que este evento, tornado em 
luz, seria a oportunidade de fazê-lo. Para 
isso, buscamos no tutor de nossa estabiliza-
ção a permissão para realizar a visita. Coe-
rente e seguro, nosso irmão, o Dr. Samuel 
de Castro Neves (*), liberou o pedido e con-
cedeu-nos estes momentos de alegria.

Chegada a hora, vimos os tarefeiros da 
família da Unificação, como Nestor, Atílio, 
Altivo e muitos outros, presenteando-nos 
com alegria importante. Com o olhar do 

espírito, soubemos como se comportavam 
as mentes num caminho de suplementação 
entre si, na construção de um bloco de for-
ça, que nos permite fazer o que é preciso. 
Bem, agora fora da atividade específica, 
pudemos sentir a cooperação mental de 
cada um dos membros deste encontro. 

Soubemos que pre-
cisaríamos conter a 
vontade de colaborar 
nas mentes de cada 
um e que a aproxima-
ção fluídica precisaria 
ser adequada à direção 
dos trabalhos. Vontade 
aqui, podemos adian-
tar, libera-nos a exe-
cução imediata das 
ações. Portanto, a teo-
ria que amplamente 
divulgamos, a respeito 
do que a ação unifica-
dora parte do interior 
afetivo nosso, é verda-
de absoluta.

Somos família 
quando empreende-
mos em cada tarefa 
o melhor de nós, e é, 

portanto, a excelência do trabalho o sen-
timento de família. Fazemos hoje, como 
desde há muito tempo, parte desta Famí-
lia Espírita, que haverá de conduzir a di-
vulgação da Doutrina Espírita, de modo a 
alcançar os corações da humanidade.

Nós, como pretendíamos, estaremos 
sempre prontos ao trabalho e cooperando 
com a construção de nosso amado movi-
mento. Pedimos a todos que continuem 
colaborando com as preces em nosso fa-
vor. Aos queridos familiares espíritas e do 
encontro da relação consanguínea, des-
peço-me. Abraço saudoso e fraterno.

J A L Balieiro

(*) Médico e farmacêutico, foi também 
político e prefeito de Piracicaba. Pai de 

Francisco Carlos, segundo presidente da USE. 
“A medicina proporcionou ao Dr. Samuel 

campo fértil para seu grande coração, de 
proverbial bondade, dedicação, ternura para 

com todos, vocação para ajudar, amenizar, 
consolar, constituindo-se o bom samaritano 
de todas as horas”, escreveu o seu biógrafo 

e amigo Cambiaghi.

Cerca de 40 dias após a sua desencarnação, Balieiro dita mensagem aos irmãos de 
doutrina espírita.

Homenagem da USE ao seu saudoso amigo Balieiro, em sua página do Facebook.
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CURTAS & OPORTUNAS

Exposição catarinense percorre os Estados

Espíritas por um Mundo Melhor

De volta aos jardins de Monet

Praça ganha busto de Allan Kardec

P ara celebrar seus 73 anos de exis-
tência, comemorados em abril, 
a Federação Espírita Catarinense 

montou a exposição “Os Pacificadores”, 
na sede Assembleia Legislativa daquele 
Estado, ali permanecendo até o último 4 
de maio. A mostra enaltece sete persona-
lidades que entraram para a História por 
suas ações em defesa da paz e da igual-

dade social: Mohandas K. Gandhi; Nel-
son Mandela, Albert Schweitzer, Martin 
Luther King, Madre Teresa de Calcutá 
e os médiuns brasileiros Chico Xavier 
e Divaldo Pereira Franco, o único, dos 
homenageados, que ainda se encontra 
encarnado. A exposição, organizada em 
parceria com a FEB, percorre outros Es-
tados brasileiros.

A Câmara Municipal de São Paulo 
homenageou, na noite de 24 de 
abril, algumas personalidades do 

movimento espírita paulistano e obras so-
ciais erguidas sob inspiração da Doutrina 
Kardequiana. A solenidade “Espíritas por 
um Mundo Melhor”, iniciativa do vereador 
Gilberto Natalini e organizada pelo jor-
nalista Afonso Moreira Junior, deu-se no 

U tilizando-se de suas mãos e 
pés, grandes mestres da pin-
tura, como Renoir e outros 

impressionistas, além de Rembrandt, 
Picasso e Da Vinci, voltaram a pintar, 
dando ao mundo mais uma prova da 
imortalidade da alma. Embora não se 
declarasse espírita, contribuiu para a 

PACIFICADORES

HOMENAGEM

LUIZ ANTÔNIO GASPARETTO

GUARULHOS

Auditório Prestes Maia da casa legisla-
tiva, antecedida por números musicais 
apresentados pela banda da Guarda 
Civil Metropolitana e artistas convida-
dos. Entre as instituições laureadas, 
destaque para a USE, representada no 
ato por sua presidente Julia Nezu Oli-
veira, uma entre as dezenas de perso-
nalidades homenageadas na noite.

divulgação do Espiritismo. Psicólogo, mi-
nistrava palestras nas redes sociais e no 
Youtube. Nascido em família de médiuns 
– o irmão e a mãe, Zíbia, que psicografou 
dezenas de livros –, Luiz Antônio Gaspa-
retto desencarnou no último 3 de maio, 
aos 68 anos, em São Paulo. Sua mãe, Zí-
bia, permanece hospitalizada.

A Praça Allan Kardec, situada na Ave-
nida Paulo Faccini, 1625, Bosque 
Maia, cidade de Guarulhos, está or-

namentada, desde o último 22 de abril, com 
uma estátua do Codificador do Espiritismo. 
A solenidade de inauguração ocorreu na 
presença de grande público e das lideranças 
espíritas locais. “A praça já vinha receben-
do a nossa Feira do Livro Espírita, realizada 

anualmente no mês de abril”, informou 
José Gouveia, diretor de Patrimônio na 
USE Intermunicipal de Guarulhos, res-
ponsável pela iniciativa.  Com a ajuda da 
comunidade espírita, acrescentou Gou-
veia, foi possível arrecadar recursos para 
a execução da escultura, assinada pelo 
artista plástico Marco Antônio Cavallari, 
de Piracicaba.




