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Novo ciclo

llan Kardec em comentário da
pergunta 768, de O Livro dos Espíritos, esclarece que “homem
nenhum possui faculdades completas.
Mediante a união social é que elas umas
às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por
isso é que, precisando uns dos outros, os
homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados”.
Para refletir sobre nossa sociedade e
nosso papel como espírita, trazemos as
considerações de Cesar Perri, Aylton Pai‑
va e Marco Milani. Elas fazem parte do
conjunto de análises sobre a política e o
nosso posicionamento como espíritas fren‑
te a esta vida em sociedade organizada
e democrática.
No início de junho, a Diretoria Execu‑
tiva divulgou nota oficial sobre as edições
de A Gênese, os Milagres e as Predições
Segundo o Espiritismo, com recomenda‑
ções para estudo, traduções, conhecimen‑
to e análise do conteúdo das diferentes

edições. Publicamos novamente a Nota
nesta edição, na página 5. Na anterior,
como agradecimento ao seu trabalho de
pesquisa e estudo, apresentamos uma en‑
trevista com Simoni Privato Goidanich.
No mês em que a USE comemora 71
anos de atividades de unificação temos o
início de um novo ciclo de gestão. A Dire‑
toria Executiva teve as eleições de seus
novos representantes no dia 3 de junho.
Reportagem especial é mostrada nas pági‑
nas centrais desta edição.
Dirigente Espírita continua como nos‑
so veículo de divulgação das atividades da
USE. Para isto, traremos notícias do que
planejamos fazer e o que fizemos, seja DE
ou órgãos, como pode ser visto nas pági‑
nas 12 a 15.
No próximo número comemoramos 29
anos do Dirigente Espírita. Até lá, boa
leitura! Compartilhe o conteúdo com diri‑
gentes de sua casa espírita.
O Editor
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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

presidencia@usesp.org.br

Que queres que eu faça?
A

inda me lembro de quando entrei
na sede da USE pela primeira vez.
Corriam os anos noventa. Eu havia
sido recentemente empossado como pre‑
sidente da então UNIME de São José dos
Campos, hoje USE Intermunicipal de São
José dos Campos. Começava a frequen‑
tar o pequeno anfiteatro em que as reu‑
niões aconteciam.
As reuniões que transcorriam em clima
de fraternidade e de interesse nos assuntos
do movimento me cativaram para que eu
continuasse e ampliasse minha participa‑
ção. De representante passei a fazer parte
de algumas comissões, depois de algumas
gestões até que em meados de 2015, assu‑
mi me preparar para a próxima gestão.
Depois de hesitante em função de com‑
promissos familiares, assumi o papel de me
preparar para a responsabilidade da tarefa.
E aqui estamos para o trabalho.

Rede
Somos 116 órgãos locais (intermunici‑
pais, municipais e distritais). Estamos orga‑
nizados em 24 regionais. Constituímos uma
Diretoria com 10 membros de diferentes
cidades do Estado. Temos departamentos
nas diferentes áreas e assuntos. Queremos
ser um feixe de varas nesta rede por todo
o estado.
Não é coerente esperar que a Diretoria
Executiva seja exclusiva para implementar
ações no movimento espírita. Queremos
muito mais que isto. Queremos, conosco, a
união dos espíritas para a difusão da Dou‑
trina. Sempre ombro a ombro. Sempre lado
a lado. Para isto, nosso objetivo é contar
com todos que queiram participar desta
empreitada. Órgãos e dirigentes. Estejam
onde estiverem. Perto ou longe da Direto‑
ria Executiva.
Ao trabalharmos em projetos e utili‑
zando os meios tecnológicos que temos ao
nosso dispor, podemos integrar todos os
interessados nesta rede de ação espírita.
Faremos isto acontecer. E com muitos con‑
tribuindo, muito pode ser feito.

Plano de Trabalho
Com base nas finalidades definidas no
estatuto social da USE, desenvolvemos o
plano de trabalho para a gestão 2018-2021.
Isto, obviamente, não será exclusivo. Ne‑
cessidades e oportunidades aparecerão
pelo caminho. Estaremos sintonizados para
observar o momento e definir novas ações
de trabalho.
Queremos trabalhar integrado aos de‑
partamentos da USE. Eles protagonizam as
ações e atingem os resultados. Para isto,
vamos estimular para que os órgãos, se‑
jam locais ou regionais, implementem seus
departamentos, ampliando a rede de ati‑
vidades departamentais. Desta forma, um
projeto sendo desenvolvido por um órgão
local, após executado e desenvolvido, pode
ser compartilhado com todo o Estado.

União e ação
Este foi o nome da chapa que apresenta‑
mos para a gestão 2018-2021. As duas pala‑
vras dizem muito do que pretendemos de‑
senvolver. Queremos estar juntos para que
busquemos a unificação. Pretendemos que
nossas ações sejam coletivas e não isoladas.
Se estivermos juntos podemos fazer muito.

O trabalho coletivo será nosso referencial
para os próximos anos.
Atuando com solidariedade, respeitando
as diferenças e a diversidade, a divulga‑
ção da Doutrina Espírita será sempre nos‑
sa meta.
Em um trabalho coletivo, a diferença é
de enorme potencial para a qualidade dos
resultados a serem obtidos. Nunca esquece‑
remos de Kardec e de Jesus em nossa prá‑
tica. A difusão e divulgação da Doutrina dos
Espíritos será aquela codificada pelo Mestre
francês. Espiritismo é Kardec. E em sintonia
com ambos e os amigos espirituais, com a
obra a ser realizada à nossa frente, vamos
ao trabalho.

Gratidão
Não poderíamos deixar de formalizar
nossa gratidão à Julia Nezu, por tudo que
tem feito para o movimento espírita pau‑
lista e nacional. Valorosa e estimada prota‑
gonista nas duas últimas gestões, Julia vai
continuar conosco. Sem descanso. Além de
ter sido eleita presidente da USE Regional
de São Paulo, ela vai atuar em parceria com
a Diretoria Executiva, coordenando o de‑
partamento Jurídico-Administrativo.

Plano de Trabalho
2018-2021*
A. Coordenar ações de união das insti‑
tuições espíritas sediadas no Estado
de São Paulo.
B. Coordenar ações de unificação dire‑
cional e organizada do movimento
espírita estadual.
C. Difundir e divulgar o Espiritismo
no seu tríplice aspecto: científico,
filosófico e religioso com base nas
obras da Codificação.
D. Incentivar e orientar a realização
de cursos para o ensino metódico
da Doutrina, com base nas obras
da Codificação.

E. Incentivar e orientar a realização
de obras e de outros serviços assis‑
tenciais espíritas, de amparo e pro‑
moção social.
F. Divulgar a Doutrina Espírita e ati‑
vidades da USE por todos os meios
de comunicação, de maneira condi‑
zente com os seus princípios.
G. Participar, como entidade repre‑
sentativa do movimento espírita do
Estado de São Paulo, das atividades
relacionadas com a unificação do
movimento espírita nacional.

* O Plano de Trabalho 2018-2021, completo, pode ser encontrado no site www.usesp.org.br.
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ENTREVISTA: SIMONI PRIVATO GOIDANICH

“A verdade triunfa sempre”

DE ― Você é brasileira?
Simoni Privato ― Sim. Sou paulistana,
Trabalhei na área jurídica na Capital pau‑
lista até 1994, quando passei a ser diplo‑
mata de carreira. A serviço do Governo
brasileiro, morei em Buenos Aires, Boston,
Washington, Montevidéu e vivo atualmen‑
te em Quito, no Equador.
DE ― O que a trouxe ao Espiritismo?
Simoni ― Desde pequena, tinha a intuição
de que deveria estudar o Espiritismo, mas
só vim a conhecer a Doutrina aos 17 anos,
quando comecei a trabalhar na assessoria
jurídica da Associação Paulista de Medicina.
Mas tem sido no exterior onde tenho mais
trabalhado no campo doutrinário, devido às
imensas necessidades da seara estrangeira.
DE ― Sabemos que ajudou a fundar instituições nos países pelos quais passou...
Simoni ― A carreira diplomática tem
sido muito favorável ao trabalho espírita
que realizamos, sobretudo no campo da
divulgação doutrinária. Nos Estados Uni‑
dos, no Uruguai e no Equador, ajudei a for‑
mar novos centros espíritas, sempre com o
enfoque de capacitar e formar outros tra‑
balhadores e multiplicadores. Em junho
de 2008, fundamos o Centro de Estudios
Espiritas Allan Kardec, de Quito, o primei‑
ro da capital equatoriana e o primeiro a
ser legalizado em todo o país.
DE ― O que motivou esta pesquisa sobre as edições francesas de A Gênese?
Simoni ― Em matéria doutrinária, o
que afirmamos deve estar muito bem fun‑
damentado, ainda mais com relação a um
tema tão relevante, como é o caso do con‑
4

teúdo definitivo de uma obra fundamental
do Espiritismo. Meu único propósito foi
encontrar a verdade. Não parti de nenhu‑
ma opinião pessoal ou ideia preconcebida.
Concentrei-me nos fatos, nas provas e nos
ensinamentos doutrinários.
DE ― Em qual edição foram feitas
as alterações?
Simoni ― As alterações do texto publi‑
cado por Allan Kardec em La Genèse, Les
Miracles et Les Prédictions selon Le Spiritisme, foram feitas na quinta edição, depo‑
sitada legalmente em 23 de dezembro de
1872 perante as autoridades francesas, ou
seja, mais de três anos depois do seu faleci‑
mento. As quatro edições anteriores, quan‑
do ainda estava encarnado, têm o mesmo
conteúdo, ― sendo este o definitivo da obra.
DE ― Poder-se-ia alegar que Kardec fez
tais alterações, visando impressão futura?
Simoni ― Não. Antes da impressão e,
portanto, do depósito legal, deveria ser fei‑
ta uma declaração de que se pretendia im‑
primir a obra. Segundo os documentos dos
Arquivos Nacionais da França, o registro da
declaração de que se pretendia imprimir a
obra foi feito perante o Ministério do Inte‑
rior em 19 de dezembro de 1872 pela gráfi‑
ca Rouge Frères, Dunon et Fresné.
DE ― Quais foram as principais alterações?
Simoni ― São tão numerosas as al‑
terações que é muito difícil especificar
quais seriam as principais. Henri Sausse
mencionou 126 passagens que foram mo‑
dificadas, acrescentadas ou suprimidas.
Entre as muitas modificações que sofreu
o capítulo 28, por exemplo, está a eli‑
minação de todos os sete parágrafos do
item 20 (presentes nas quatro edições
publicadas por Allan Kardec), que trata
do papel do Espiritismo na regeneração
da humanidade. Também foram elimina‑
dos três parágrafos sobre o desapareci‑
mento do corpo de Jesus, no capítulo 15.
No capítulo 10, foi acrescentado um pa‑
rágrafo final no item 23 sobre a geração
espontânea, no lugar do parágrafo que
havia sido escrito por Kardec, provocan‑
do a mudança do teor da conclusão sobre
o tema apresentado por ele nas quatro
edições de 1868.
DE ― Isto interferiu no conjunto da
Codificação Kardequiana?
Simoni ― O que se pode constatar, do

ponto de vista doutrinário, é que a pessoa
ou as pessoas que alteraram o conteúdo de
La Genèse, Les Miracles et Les Prédictions
selon Le Spiritisme não compreendiam a
Doutrina Espírita ― nem suas característi‑
cas nem seu papel para a humanidade. O
texto publicado por Allan Kardec na obra
não é sua opinião pessoal ― e, por isso,
não deve ser relativizado. É o resultado
de muitos anos de estudo, de observação
e, sobretudo, de confirmação segundo
os critérios espíritas da razão e da con‑
cordância do ensino dos Espíritos, com
exceção de algumas teorias hipotéticas,
que Allan Kardec teve todo o cuidado de
indicar como tais. A alteração do conteú‑
do publicado por Kardec revela, portan‑
to, uma tentativa de substituir a Doutrina
dos Espíritos pela opinião de uma ou mais
pessoas. A seriedade do trabalho realizado
pelo Espírito de Verdade é inabalável. O
Espiritismo sempre triunfa: é obra de Je‑
sus. Este caso é prova disso.
DE ― Qual deve ser a providência imediata pelas instituições que orientam o
movimento espírita mundial?
Simoni ― No processo de restauração do
verdadeiro conteúdo de La Genèse, Les Miracles et Les Prédictions selon Le Spiritisme, é necessário que haja traduções fiéis,
mas também que se esclareça a questão da
adulteração e se estimule a união de esfor‑
ços para que o conteúdo adulterado seja
definitivamente substituído pelo que Allan
Kardec realmente publicou. Também é pre‑
ciso incentivar o estudo da obra.

Errata
No último número do Dirigente Espírita
165, em sua página 4, a data de lançamen‑
to da Campanha O Evangelho no Lar e no
Coração, em Ribeirão Preto, saiu errada e
o correto é o ano de 2005. Em dezembro
do mesmo ano, o CDE da USE aprovou a
Campanha para todo o Estado de São Pau‑
lo. Em 2008, foi ela aprovada na reunião
ordinária do CFN conforme proposta apre‑
sentada pela USE, pelo então presidente
José Antônio Luiz Balieiro. Em resumo, a
Campanha está em vigor há 13 anos no Es‑
tado de São Paulo e há 10 anos no Brasil.
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Da redação

USE emite Nota Oficial sobre as edições
de A Gênese

D

esde o início deste ano, a Di‑
retoria Executiva da União das
Sociedades Espíritas do Estado
de São Paulo tem-se ocupado de levar
ao movimento espírita paulista, os fa‑
tos trazidos ao conhecimento a partir
de pesquisas efetuadas por pesquisa‑
dores espíritas sobre a última obra es‑
crita por Allan Kardec.
Em trabalho apresentado no Con‑
gresso Espírita Colombiano, em 2017,
em Bogotá, a pesquisadora Simoni Pri‑
vato Goidanich, diplomata brasileira
residente em Montevidéu, Uruguai,
mostrou documentos e fatos que evi‑
denciam que não foi o Codificador que
publicou a 5ª edição de A Gênese, a
partir da qual, foram feitas as princi‑
pais traduções para o português.
Até então, acreditava-se que Kar‑
dec havia feito uma tiragem (das 3
primeiras edições) e feito modifica‑
ções nas 3 edições seguintes (4ª, 5ª, e
6ª). Simoni provou que a 5ª edição não
é igual à 4ª edição, a definitiva feita
por Kardec.
Simoni encontrou e apresentou do‑
cumentos que mostram que as qua‑
tro primeiras são iguais e a quinta e
seguintes são diferentes. Não há evi‑
dências de que a 5ª edição, publicada
em dezembro de 1872, três anos e 9
meses após sua desencarnação, tenha
sido “revisada, corrigida e ampliada”
por Kardec.
Assim, com a responsabilidade da
difusão e divulgação do Espiritismo
com Kardec, a Diretoria Executiva
decidiu pela Nota Oficial, orientando
espíritas, dirigentes e o movimen‑
to espírita.

UNIFICAÇÃO
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ESPIRITISMO E POLÍTICA

Por Antonio Cesar Perri de Carvalho*

O movimento espírita e a política

E

m nossa etapa inicial, junto ao mo‑
vimento espírita, vivemos num pe‑
ríodo de muitos limites à atuação
política e, no seio da seara espírita, um
clima de aversão e de distorções sobre o
conceito de política.
Exceções marcantes ocorriam, como o
lançamento do livro Espiritismo e Política,
de autoria de Aylton Paiva, lançado pela
DICESP em 1982. Tempos depois, durante
nossa gestão como presidente da FEB, este
livro foi editado pela FEB no ano de 2014.
Aylton Paiva adota O Livro dos Espíritos como fundamento e destaca que Allan
Kardec “consagra 405 questões, ou seja,
da pergunta nº 614 à 1019, para tratar das
Leis de Adoração, Trabalho, Reprodução,
Conservação, Destruição, Sociedade, Pro‑
gresso, Igualdade, Liberdade, e Justiça,
Amor e Caridade, da Perfeição, das Espe‑
ranças e Consolações. Tais questões en‑
volvem, portanto, o homem no seu rela‑
cionamento com o Criador da vida, com o
planeta em que vive, com seus semelhan‑
tes, com as sociedades de que participa.
Logo, sob o aspecto filosófico, o Espiritis‑
mo apresenta normas políticas.”1
Em nossa ótica estão claras as posições
e propostas de natureza política que ema‑
nam das obras do Codificador. Sem dúvi‑
da, as Leis Morais de O Livro dos Espíritos
são fundamentais para o balizamento para
as opções e ações junto à sociedade.
Outro referencial marcante foi registra‑
do por Paulo de Tarso: “Todas as coisas me
são lícitas, mas nem todas as coisas con‑
vêm; todas as coisas me são lícitas, mas
nem todas as coisas edificam” (I Coríntios
10, 23). Em seus textos, Paulo desenvolveu
o raciocínio de que alguns princípios que
eram defendidos na sociedade de Corinto e
da época precisavam ser observados atra‑
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vés de diretrizes ligadas à conduta cristã,
não se restringindo às normas que eles ado‑
tavam, e das quais dependiam tanto.2
O emérito pensador Herculano Pires
anotou judicioso comentário sobre a vida
e obra de Paulo: “Ele libertava a religião
da política e do negócio. Para ele, a reli‑
gião tinha que ser vivida em si mesma e
vivida com toda a independência moral”.3
Portanto, os espíritas como cidadãos,
como pessoas físicas, devem exercer a
atuação cívica para a prática democrática
de escolha de seus representantes, com o
cuidado para o não envolvimento de insti‑
tuições e do movimento espírita, e também,
evitando-se convênios e apoios que possam
comprometer os objetivos das instituições.
Durante o período em que exercemos a
presidência da FEB e integrando a come‑
moração do sesquicentenário de O Evangelho Segundo o Espiritismo (o livro mais
popular da Doutrina Espírita) e os 130 anos
da Federação Espírita Brasileira, esta pro‑
moveu nas dependências da Câmara dos
Deputados, a exposição “150 anos da presença espírita no Parlamento Brasileiro
(1864-2014) ― Homenagem póstuma”,
inaugurada no dia 6/11/2014, destacando:
“O Parlamento Brasileiro, ao longo de sua
história, contou com a presença de grandes
personalidades que, além de se destaca‑
rem no campo político, também tiveram
importante atuação na esfera religiosa.
[...] tendo como ponto de partida a figura
de Bezerra de Menezes ― político oitocen‑
tista e um dos baluartes do Espiritismo no
Brasil –, os 150 anos da presença espírita no
Parlamento Brasileiro (1864-2014)”. O pro‑
jeto de autoria de Flávio Rey de Carvalho
foi aprovado em seleção após inscrição em
Edital da Câmara dos Deputados.4,5
No Estado de São Paulo, há muitos espí‑
ritas que exerceram mandatos políticos em
nível municipal, como foi o caso de Cairbar
Schutel ― o primeiro prefeito de Matão.
Temos conhecimento de muitos outros que
atuaram como prefeitos e vereadores em
várias cidades. Evidente que com o risco
de estarmos incorrendo em lapsos, rela‑
cionamos e registramos nossas homenagens
a alguns vultos, já desencarnados, que
viveram em terras paulistas e que, como
líderes políticos de projeção estadual e

nacional, mantiveram intensa atuação es‑
pírita, como os deputados federais: Romeu
de Campos Vergal (originário da pioneira
União da Mocidade Espírita de São Paulo),
Francisco Carlos de Castro Neves, também
ministro do Trabalho (fundador e presiden‑
te da USE), José de Freitas Nobre (um dos
fundadores de centro espírita e do jornal
Folha Espírita); os deputados estaduais Eu‑
rípedes de Castro (ligado a centros e dire‑
tor da USE) e Alberto Calvo (ligado a cen‑
tros e à USE); na capital paulista, Freitas
Nobre também foi vice-prefeito e Emílio
Manso Vieira (ligado à FEESP e à USE) foi
vereador. Ou seja, há espíritas que deixa‑
ram exemplos também como políticos.
Atualmente há marcante escassez de
espíritas convictos no cenário político.
Logicamente que deve haver clareza
para a análise da compatibilidade entre
propostas partidárias e as ações políticas
com as posturas ético-morais e os princí‑
pios espíritas. A propósito desta questão,
entendemos que os programas partidários
e o ideário de políticos deveriam ser ava‑
liados a partir da ótica dos princípios espí‑
ritas. O nosso apoio pessoal a candidatos
deveria depender da análise prévia destes
parâmetros, deixando de lado critérios de
amizades, expectativas de retribuições e
de benefícios de ordem pessoal.
Cremos que o momento é de grande
importância para o consciente exercício
da cidadania, destacando-se a ética e a
moral fundamentada nos ensinos de Je‑
sus, com conceitos ampliados pelos parâ‑
metros oferecidos pela Doutrina Espírita.
*Antonio Cesar Perri de Carvalho
é ex-presidente da USE-SP e da FEB.

Referências:
1) Paiva, Aylton. Espiritismo e política. Contribui‑
ções para a evolução do ser e da sociedade.
Cap. 1. Brasília: FEB. 2014.
2) Carvalho, Antonio Cesar Perri. Epístolas de
Paulo à luz do espiritismo. Cap. 5. 1.ed. Ma‑
tão: O Clarim. 2016. 188p.
3) Pires, José Herculano. Org. Arribas, Célia.
O evangelho de Jesus em espírito e verdade.
1.ed. Cap. 15. São Paulo: Editora Paideia. 2016.
4) Consulta em 15/06/2018: http://www.febnet.org.
br/blog/geral/noticias/camara-dos-deputados-re‑
cebe-divaldo-franco-e-o-movimento-espirita/
5) Exposição e sessão solene na Câmara dos De‑
putados. Reformador. Ano 133. N. 2.230. Ja‑
neiro de 2015. P.54-55.
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Por Aylton Paiva*

Os espíritas e a eleição
“Numa sociedade organizada segundo as leis do Cristo, ninguém deve morrer de fome” e adita Allan Kardec:
“... Quando praticar (o homem) a Lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade e
ele próprio será melhor”. (Questão 930 de O Livro dos Espíritos)
Momento significativo para a transformação da sociedade é a realização
de eleições para os poderes Legislativo
e Executivo. Em breve seremos chamados
às urnas. O espírita precisa estar conscien‑
te da sua responsabilidade nesse momen‑
to, seja pleiteando cargos eletivos, seja
indicando seu representante para assumir
esses cargos.
“Não pode o espírita alienar-se da
sociedade e deve agir, com conhecimento e amor, nessa transformação,
em importante momento histórico da
civilização humana”.

T

ambém no livro A Gênese, de Allan
Kardec, encontramos o esclareci‑
mento: “O Espiritismo não criou a
renovação social, pois a maturidade da
humanidade faz dessa renovação uma ne‑
cessidade. Por seu poder moralizador, por
suas tendências progressivas, pela eleva‑
ção de seus propósitos, pela generalidade
das questões que ele abraça, o Espiritismo está, mais que todas as outras doutrinas, apto a secundar o movimento
regenerador. Por isso que é contemporâ‑
neo. Surgiu no momento em que podia ser
útil, pois para ele também os tempos são
chegados”. (in A Gênese, os Milagres e as
Predições Segundo o Espiritismo, de Allan
Kardec ― ed. FEAL)
Destaca-se, então, o compromisso do
espírita com uma nova ordem social, fun‑
dada no Direito e no Amor. Obviamente,
essa transformação dependerá da ação
consciente dos bons e ao lado deles, os es‑
píritas atuando com uma “consciência po‑
lítica“, fundamentada nos princípios éticos
das Leis Morais de O Livro dos Espíritos.
Portanto, não pode o espírita alienar-se
da sociedade e deve agir, com conhecimen‑

to e amor, nessa transformação, em im‑
portante momento histórico da civilização
humana: “Aproxima-se o tempo em que
se cumprirão as coisas anunciadas para a
transformação da Humanidade”. (O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XX, item 5º)
Observando a ousadia da maldade e a
confusão entre bondade e omissão, Allan
Kardec indagou aos Espíritos: “Por que, no
mundo, tão amiúde, a influência dos maus
sobrepuja a dos bons?”.
― Por fraqueza destes. Os maus são
intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão.” (Questão 932 de O Livro dos Espíritos ― Ed. FEB)
A resposta é clara e precisa, não per‑
mite dúvidas àqueles que pretendem
ser bons.
O mundo e, especificamente, a estru‑
tura social brasileira, está precisando de
transformações urgentes para coibir a
ação dos maus que solapam os bons cos‑
tumes, que semeiam a miséria, que se uti‑
lizam dos instrumentos da corrupção, da
fraude e da mentira para atingirem seus
objetivos egoísticos e antiéticos.

O voto é uma procuração que se passa
ao candidato para que, se eleito, ele aja
em nosso nome a bem da coletividade. É
a maior manifestação de amor e respeito
ao povo.
Não votar, anular o voto, omitir-se é
apoiar as forças do mal, é permitir que os
maus sobrepujem os bons.
Para que o espírita tenha critérios de
avaliação do candidato analise a sua con‑
duta como membro de uma família, no
exercício da atividade profissional, o seu
interesse e envolvimento em ações comu‑
nitárias com os princípios contidos em O
Livro dos Espíritos ― 3ª Parte ― Das Leis
Morais, onde estão os conceitos sobre: o
Bem e o Mal, a Sociedade, o Trabalho, o
Progresso e a Igualdade, Justiça e o Amor.
Não se deve levar as questões políti‑
co-partidárias para dentro do Centro ou
Instituição Espírita. Estas devem ser deba‑
tidas no seio da sociedade, mas o espírita
deve estar consciente e responsável nas
aplicações dessas questões, visando sem‑
pre o bem comum.

Vote consciente.
VOTE COM AMOR!
*Aylton Paiva
é da USE Intermunicipal de Lins.
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ACONTECEM AS ELEIÇÕES NA USE DO ESTA

“O mundo conturbado pede, efetivamente, ação transformadora. Conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção
valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro, em
(Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Em nome do Evangelho (parcial), 14/9/19

Da esquerda para direita: Luiz Eduardo Ribeiro, Paulo Roberto Francisco, Maurício Romão, Eva Bugolin, Antonio Cesar Perri de Carvalho, Waldemar Fabris e Silmara Filardi.

A

cada três anos a União das Socieda‑
des Espíritas do Estado de São Pau‑
lo abre o ano dando instruções para
que as instituições espíritas associadas se
preparem para as eleições que acontecem
em todos os seus órgãos.
No mês de março se realiza a atuali‑
zação dos representantes dos centros
espíritas para a formação do conselho
deliberativo do órgão local e no mês de
abril se elege, entre esses, a comissão
executiva do órgão local, que na USE de‑

signamos de órgão distrital para a cidade
de São Paulo, municipal e intermunici‑
pal, esse último quando abrange mais de
dois municípios.
No mês de abril tivemos os órgãos locais
elegendo as suas comissões executivas que
são formadas pelos representantes das ca‑
sas espíritas e esses órgãos locais indicam,
entre eles, seus representantes para o
Conselho Deliberativo Estadual da USE e
para a formação do Conselho Deliberativo
das Regionais. Para os últimos, são elei‑

tos, em maio, a comissão executiva dos 24
órgãos regionais que representam as ma‑
crorregiões do Estado.
O Conselho do órgão regional indica
os membros para compor o Conselho de
Administração da USE. Dos membros indi‑
cados pelos órgãos locais, para compor o
Conselho Deliberativo Estadual, elege-se a
Diretoria Executiva da USE do Estado de
São Paulo.
A USE congrega centros espíritas e não
pessoas físicas e as eleições se iniciam

Da esquerda para direita: Paulo Francisco, Simoni Privato Goidanich, Antonio Cesar Perri de Carvalho, Julia Nezu, Marco Milani e
Wanderlei Martins.
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o do Todo, sem o burilamento das partes, unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade,
m seu exemplo de abnegação, para que todos sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor.”
48, para o 1º Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, realizado em São Paulo.)

Dirigentes de órgãos da USE, de centros espíritas, de instituições especializadas, da imprensa
espírita, pesquisadores e dirigentes de federativas de diversos Estados prestigiaram o evento.
com a indicação dos representantes das
instituições que a compõem, a cada três
anos, fazendo-a vivenciar um processo de‑
mocrático nas suas eleições.

ASSEMBLEIA GERAL DAS
INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS
Aconteceu no último dia 3 de junho de
2018, cumpridas as etapas acima relata‑
das, na sede social da USE do Estado de São
Paulo, na Capital paulista, com início às 9
horas, em segunda e última convocação.
Desde muito cedo, a equipe da recep‑
ção do café da manhã e do credenciamen‑
to se movimentava na casa. Com muitos
abraços e um café bem reforçado todos
foram recebidos com carinho, pois muitos
representantes de centros espíritas, prin‑
cipalmente do interior, só se encontram
de tempos em tempos, uma vez que as
reuniões são centralizadas nos órgãos lo‑
cais e regionais.
Em dezembro do ano anterior, a então
presidente da Diretoria Executiva, abriu a
sucessão e o Conselho Deliberativo Esta‑
dual elegeu uma comissão para dar apoio
à essa eleição. Comissão composta por

André Luiz Galembeck, José Silvio Spinola
Gaspar, Semi Smaira e Sidnei Batista.
Instalada a assembleia pela então pre‑
sidente Julia Nezu, assumiu a mesa dire‑
tora: Presidente ― Antonio Cesar Perri de
Carvalho, 1º Vice-presidente Waldemar
Fabris, 2º Vice-presidente Luiz Eduardo
Ribeiro, 1º Secretário Paulo Roberto Fran‑
cisco, 2ª Secretária Eva Bugolin e 3ª Secre‑
tária Silmara Filardi, todos representantes
de Centros Espíritas associados.

A Diretoria Executiva em final de man‑
dato, pela sua Presidente fez um relato
das principais ações de sua gestão, tais
como o 16º e o 17º Congresso Estadual de
Espiritismo da USE, esse último antecipa‑
do para 2017, para coincidir com o ani‑
versário de 70 anos da fundação da USE,
realizado no hotel Tauá de Convenções,
em Atibaia, quando foi lançado o livro res‑
gatando a história da USE, de autoria do
Diretor do Departamento de Comunicação
de então, jornalista Rubens Toledo, que
viajou as 24 regiões do Estado levantando
a história de cada região para compor o
livro que ficou bem jornalístico, com mui‑
tas fotos e registro histórico. Também, ti‑
vemos as comemorações dos livros O Céu e
o Inferno e O Livro dos Espíritos, em gran‑
des encontros e eventos pelo Estado todo.
O último evento significativo da ges‑
tão anterior foi a comemoração dos 150
anos de o livro A Gênese, os Milagres e
as Predições Segundo o Espiritismo, de
Allan Kardec, cujas comemorações foram
abertas em nosso Estado, em seminário na
Capital, no dia 4 de março de 2018, sobre
o livro O Legado de Allan Kardec, com a
sua autora Simoni Privato Goidanich, que
traz comprovações das modificações ha‑
vidas na quinta edição francesa do livro,
que é justamente a editada e divulgada
no Brasil. A USE mediante as pesquisas e
comprovações que se encontram no li‑

Assembleia Geral formada pelos representantes dos centros espíritas associados reunidos para
a eleição da Diretoria executiva da USE.
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vro e pesquisa de outros autores sobre os
acontecimentos pós Kardec, publicou o
livro da Simoni, originariamente em espa‑
nhol, El Legado de Allan Kardec, traduzido
para o português e, nesse seminário, foi
apresentada uma parte fundamental des‑
sas modificações.
Leiam, na página 5, a nota oficial da USE
sobre o Livro A Gênese, de Allan Kardec.
Em seguida, a Tesouraria prestou con‑
tas apresentando o balanço e os saldos
bancários; o Diretor de Patrimônio so‑
bre a sua atuação na reforma do Centro
Cultural da USE, no bairro do Brás, que
está em andamento. Os diretores dos De‑
partamentos da USE também o fizeram:
Departamento de Arte pelo seu Diretor
Adjunto o teatrólogo Alberto Centurião,
Departamento de Infância pela sua Dire‑
tora Ana Boiago, Departamento de Aten‑
dimento Espiritual no Centro Espírita o
Diretor Mauro Antonio dos Santos, de As‑
sistência e Promoção Social Espírita pelo

Ana Boiago Diretora do Departamento de
Infância, juntamente com a sua equipe,
prestando contas da finda gestão.

Ao centro Mauro A Santos Diretor, à esquerda Fernando Porto Secretário e Luiz Carlos
Silva, do Evangelho do Lar, todos do Departamento do AECE ― Atendimento Espiritual
no Centro Espírita
1º Secretário Raimundo Nonato Porto, do
Livro (Doutrina) Marco Milani, da Moci‑
dade Gustavo Ferreira, Área de Estudos
Mário Gonçalves, Departamento de Me‑
diunidade Silvio Costa, Eventos, a direto‑
ra Angela Bianco, Comunicação pelo seu
secretário uma vez que Rubens Toledo
estava em viagem.
A Assembleia constituída deu posse aos
membros do Conselho de Administração
e do Conselho Deliberativo Estadual para
que assim pudesse ser procedida a eleição
dos membros da Diretoria Executiva da
USE, que foi eleita pelos presentes.
A Diretoria Executiva para a gestão
2018 a 2021 ficou assim constituída:
Presidente A.J.Orlando; 1º Vice-Presi‑
dente Rosana Amado Gaspar; 2º Vice-Pre‑
sidente Pascoal Antonio Bovino; Secretá‑
rio Geral Hélio Corrêa Alves; 1º Secretário
Newton Carlos Guirau; 2ª Secretária Ero‑

nilza Souza da Silva; 3º Secretário Wal‑
teno Santos Bento da Silva; 1º Tesoureiro
Maurício A. Ferreira Romão; 2ª Tesoureira
Elisabete Márcia Figueiredo e Diretor de
Patrimônio Silvio César Carnaúba da Costa.
Ainda nessa Assembleia foi aprovada a
alteração estatutária para permitir a cons‑
tituição de um centro cultural, em imóvel
no bairro do Brás, onde está sendo refor‑
mado o teatro existente no térreo, um
auditório para 300 pessoas, salas de uso
múltiplo e espaço gourmet no último andar.
A eleição transcorreu em um clima res‑
peitoso e fraterno e ao encerramento da
Assembleia foi servido um almoço de con‑
fraternização que já se tornou um hábito
nas reuniões da USE.

Alberto Centurião Diretor de Teatro,
membro do Departamento de Arte da USE
dirigido por Lirálcio Ricci.

LANÇAMENTOS EME

Fome de quê?
Marcelo Teixeira (organizador)
14x21 cm • 184 páginas
Temos muitas fomes – espirituais e morais
– que precisam ser saciadas. Feito isso,
viveremos de forma mais satisfatória, pois
estaremos num mundo mais equilibrado.
Organizado por Marcelo Teixeira, este livro
fala sobre as fomes de todos nós e do valioso
nutriente que temos para que todos, sem
exceção, sejam saciados em plenitude.

Das lágrimas aos sorrisos
Lúcia Cominatto
Irmã Maria do Rosário (espírito)
14x21 cm • 152 páginas
São tempos difíceis que o planeta está
vivendo, incentivando-nos a uma mudança de
comportamentos e sentimentos, a fim de que
saibamos aproveitar este tempo de transição, para
a nossa melhoria interior. Por isso, Lúcia Cominatto,
nesta outra parceria com Irmã Maria do Rosário,
reuniu mensagens que possam trazer paz aos
corações aflitos.

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

10

Julho/Agosto de 2018
ESPIRITISMO E POLÍTICA

Por Marco Antonio Milani Filho*

Candidato espírita
ou espírita candidato?
E

m ano eleitoral é comum encontrar‑
mos aqueles que supõem que o rótu‑
lo religioso ateste a integridade e a
competência do candidato.
O movimento espírita não está livre
desse discurso. É possível ouvir, vez ou
outra, alguém dizendo que “espírita vota
em espírita”. Será mesmo que esse é o
critério adequado para identificarmos um
“bom” candidato?
Quais seriam as razões para acreditar,
por exemplo, que um valoroso colabora‑
dor de um centro espírita seria um ótimo
vereador ou deputado?
Ao afirmar que conhece a seriedade
do colega e, por isso, gostaria de vê-lo
nas lides políticas, esse eleitor demons‑
tra ter adotado o critério da proximida‑
de e relação simpática com o candidato.
Adicionalmente, poder-se-ia cogitar que,
sendo espírita, esse candidato defenderia
os princípios e valores doutrinários em sua
função pública, assim como protegeria as
instituições espíritas, os seus interesses
e suas atividades. São argumentos com‑
preensíveis, mas superficiais.
Sob a perspectiva daqueles que com‑
partilham a mesma crença, naturalmente
existe uma identificação com a postura
moral, mas as semelhanças podem parar
por aí se as propostas econômicas, polí‑
ticas e sociais que o candidato abraçar
forem diferentes daquelas que o eleitor
acredita serem as mais adequadas.
Por exemplo, um candidato que se
afirme espírita e que esteja filiado a um
partido que possua uma agenda progra‑
mática favorável ao aumento do déficit
fiscal para financiar medidas populistas e
que gerarão sérios danos à economia com
reflexos diretos no aumento da inflação e
pauperização da população no longo prazo
seria um bom candidato? Não parece ser.
O programa do partido político que o
candidato representa é muito importan‑
te e pode sinalizar muito mais sobre as
propostas que ele realmente defende do

que, simplesmente, afirmar-se espírita.
Ao contrariar as diretrizes do partido, o
filiado pode ser, inclusive, expulso.
No polarizado cenário político nacio‑
nal, há espíritas em todas as trincheiras
ideológicas. Inexiste uma posição partidá‑
ria espírita e constitui-se uma agressão à
liberdade individual a tentativa de se bus‑
car um pensamento hegemônico eleitoral.
Fica claro, portanto, que não existe um
candidato que represente o espiritismo
nem os seus adeptos de maneira uniforme.
Alguns militantes políticos, infiltrados
nas fileiras espíritas, tentam impor con‑
vicções particulares pelo constrangimen‑
to. Chegam ao cúmulo de publicarem nas
redes sociais mensagens como: “espírita
que defende esse ou aquele candidato não
é espírita”. Supõem-se senhores da razão,
desprezam a diversidade de opiniões e
desrespeitam a liberdade de consciência.
Ainda, de maneira maniqueísta, rotu‑
lam o espiritismo como se fosse de esquer‑
da ou de direita, socialista ou liberal, isso
ou aquilo. Pinçam trechos dos ensinamen‑
tos dos espíritos para os interpretarem
por conveniência, como se houvesse um
direcionamento doutrinário explícito ou
implícito nesse sentido e os adeptos de‑

veriam votar somente em candidatos que
partilhassem dessas mesmas visões.
O Espiritismo não está preso na transi‑
toriedade dos problemas locais e sua pro‑
posta repousa no aperfeiçoamento moral
e intelectual do ser humano, sem receitas
ou fórmulas programáticas sociais.
A deterioração da situação econômica
vivenciada no Brasil, fruto de políticas
intervencionistas desastrosas com graves
reflexos sociais durante a última década
não se resolve pelo rótulo religioso.
Não somente o espírita, mas qualquer
um, na condição de cidadão, tem a possi‑
bilidade de agir a favor da construção de
uma sociedade melhor e uma das manei‑
ras de participar desse processo é portar‑
-se, condignamente e com competência,
em todas as atividades que desempenhar,
seja na vida privada ou pública.
Há candidatos que, porventura, se de‑
claram espíritas e atraiam a simpatia de
alguns adeptos, mas não existem candi‑
datos dos espíritas e, muito menos, deve
existir uma variação do voto de cabresto
no movimento espírita.
*Marco Antonio Milani Filho é diretor do Departamento do Livro (Doutrina) e presidente da USE Regional de Campinas.

Mesa redonda sobre
espiritismo e política
Por iniciativa do Grupo Espíritas
na Política, de São Paulo, coordena‑
do por Julia Nezu e Paulo Francisco,
será realizada no dia 4/8/2018, das
8h30 às 12h30, uma Mesa Redonda,
na Câmara Municipal de São Pau‑
lo, no auditório do Plenarinho, ten‑
do como debatedores: Marcos Papa,
de Ribeirão Preto; Dario Arantes, de

Guarulhos; Edson Sardano, de Santo
André; Fernando Petiti, de São José
dos Campos e Rubens Calvo, de São
Paulo, mediados por André Marou‑
ço, da TV Mundo Maior e Rádio Boa
Nova de Guarulhos e Cesar Perri,
de São Paulo. O evento é gratuito,
mas haverá inscrição pelo e-mail:
espiritasnapolitica@gmail.com.
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Atendimento Espiritual tem encontro
no Recanto Lins de Vasconcelos
O Recanto Lins de Vasconcelos, localizado na divisa de Campo Largo com Balsa Nova, no Estado do Paraná,
abre suas portas para o 2º Encontro dos Coordenadores do Atendimento Espiritual no Centro Espírita, da
Comissão Regional Sul, uma das quatro regiões que compõem o Conselho Federativo Nacional.
Multiplicadores da área de
Estudos se encontram em Brasília

Recanto Lins de Vasconcelos, Balsa Nova-PR

N

os dias 6 e 7 de julho, represen‑
tantes dos Estados do Mato Grosso
do Sul, Rio de Janeiro, Rio Gran‑
de do Sul, Santa Catarina e de São Paulo
encontram-se com os companheiros do
Paraná para momentos de estudos, re‑
flexão e troca de experiências relacio‑
nadas à área do Atendimento Espiritual.
O evento é voltado à capacitação e ao
aprimoramento dos trabalhadores da
área, com foco na integração e no com‑
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partilhamento de experiências, visan‑
do melhor acolher, consolar, esclarecer
e orientar as pessoas que procuram os
centros espíritas.
Mauro dos Santos, diretor do depar‑
tamento de Atendimento Espiritual da
União das Sociedades Espíritas do Es‑
tado de São Paulo, estará participando
do evento e vai apresentar o tema Re‑
cepção e Acolhimento, um dos módulos
do atendimento.

Nos dias 27 a 29 de julho, acontece em
Brasília, o I Encontro Nacional para Forma‑
ção de Multiplicadores da Área de Estudos
do Espiritismo. A organização do evento
é da coordenação nacional da Área. Para
cada federativa, foram disponibilizadas
três vagas para participação.
O objetivo do Encontro é o de promover
a formação continuada de multiplicadores
e facilitadores da Área de Estudos do Es‑
piritismo, podendo participar o trabalha‑
dor espírita com formação e aperfeiçoa‑
mento de facilitador. Dentre os requisitos
desejados, destacam-se o conhecimento
aprofundado da Doutrina Espírita, conhe‑
cimento e integração no Movimento Espí‑
rita, ter ou estar disposto a desenvolver
habilidades de liderança, capacidade e
disponibilidade para ministrar formação
no Estado, desenvolver e manter convi‑
vência fraterna com os órgãos de unifica‑
ção e os centros espíritas de sua região.
Do Estado de São Paulo, teremos a par‑
ticipação de representantes das assesso‑
rias de Bauru, de Ribeirão Preto e de São
José do Rio Preto.

Julho/Agosto de 2018
CIRCUITO FECHADO

A

Área de Estudo do
Espiritismo se reúne
em Sorocaba no
3º Encontro Paulista

USE SP promoverá, nos
dias 21 e 22 de julho, na
cidade de Sorocaba, o 3º
Encontro Paulista da Área de Es‑
tudos do Espiritismo, com o ob‑
jetivo de formar multiplicadores
que levarão a todo Estado a me‑
todologia utilizada no programa
de estudo denominado ESDE ―
Estudo Sistematizado da Doutri‑
na Espírita.
O encontro receberá 120 par‑
ticipantes de todo o Estado, os
quais são ou serão integrantes
das equipes assessoras do Depar‑
tamento do ESDE. Está previsto
para dia 26 de agosto a replica‑
ção do Encontro, nas regiões de
São Paulo, Sorocaba, Ribeirão
Preto, Bauru e São José de Rio
Preto, atingindo assim um maior
número de pessoas e Casas Espíri‑
tas interessadas em aprimorar ou

conhecer este método de estudo
em grupo.
O 3º Encontro contará com a
participação da educadora Lucia
Moysés, de Niterói-RJ, com vasta
experiência profissional no assun‑
to tendo transportado seu conhe‑
cimento para a prática espírita.
É autora de vários livros, entre os
quais citamos o título Como Aprendemos? Teoria e Prática na Educação Espírita, editado pela Editora
EME, e que será previamente lido
pelos participantes do encontro.
Os interessados em saber mais
sobre as atividades deste depar‑
tamento e sobre os programas de
estudos: ESDE ― Estudo Sistema‑
tizado da Doutrina Espírita; EADE
― Estudo Aprofundado da Doutri‑
na Espírita; MEP ― Mediunidade:
Estudo e Prática, podem escrever
para esde@usesp.org.br.
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Construção coletiva no Fórum
Estadual de Evangelização

N

os dias 16 e 17 de junho, ocorreu
no Instituto Espírita de Educação
na Capital, o 1° Fórum Estadual
de Evangelização do Estado de São Pau‑
lo. O evento foi realizado pelo Departa‑
mento de Infância da USE e contou com
a presença de 38 Dirigentes e Evangeli‑
zadores de infância dos órgãos regionais
e locais.
Compareceram representantes de
cidades das Regionais de Assis, Baixada
Santista e Vale do Ribeira, Campinas,
Grande ABC, Jundiaí, Marília, Ribeirão
Preto, Rio Claro, São José do Rio Preto,
São Paulo, Sorocaba e Taubaté. Juntos,
no primeiro dia de Fórum, discutiram
os principais problemas e desafios da
Evangelização do Estado, elencando
as necessidades e realidades de cada
localidade. No segundo dia, os repre‑
sentantes das USEs definiram também
objetivos para a solução dos desafios
especificados e debateram quais as
prioridades de ação para os departa‑
mentos de infância.
Durante o encontro, cada departamen‑
to de Infância dos órgãos presentes, teve
a oportunidade de apresentar os trabalhos
que são desenvolvidos em suas regiões,
compartilhando-os com todo o Estado.
O Departamento de Infância da USE SP
vai disponibilizar documento que sinteti‑
za as apresentações dos departamentos
bem como as resoluções tomadas durante
o Fórum.
Os objetivos construídos no Fórum Pau‑
lista estão alinhados às Diretrizes Nacio‑
nais da Área de Infância e Juventude (AIJ
― FEB), constantes do Orientação à Ação
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São esses:
•

FORTALECIMENTO DO COMPROMISSO
DOS EVANGELIZADORES COM
A TAREFA.

•

ESCLARECIMENTO E SENSIBILIZAÇÃO
PERMANENTE DA IMPORTÂNCIA DA
EVANGELIZAÇÃO PARA A FAMÍLIA.

•

RECONHECIMENTO DO
OBJETIVO PRIMORDIAL DA
EVANGELIZAÇÃO, ESTIMULANDO
O AUTOCONHECIMENTO E A
TRANSFORMAÇÃO MORAL.

•

PROMOVER E DIVULGAR AÇÕES QUE
FAVOREÇAM A INSERÇÃO DE JOVENS
NAS EQUIPES DE EVANGELIZAÇÃO.

A troca de experiências e a comu‑
nhão de objetivos favoreceram para que
o evento promovesse a criação e forta‑

lecimento da comunicação e integra‑
ção entre os departamentos, na busca
pelo cumprimento da missão do Espiritis‑
mo de evangelização das almas.

Jornada Evangelizadora
Paulista em São Vicente
Com o tema Recursos para evangelização, sedimentando os princípios básicos
do Espiritismo nos corações das crianças,
o Departamento de Infância realiza mais
uma Jornada Evangelizada Paulista, desta
vez na cidade de São Vicente, no dia 7 de
julho, das 14 às 18 horas, no Centro Espíri‑
ta Grupo da Prece, que fica na rua Pero Vaz
de Caminha, 94, na Vila Valença.
No dia 25 de agosto, a cidade de Li‑
meira realiza nova Jornada, com o tema
A importância da reflexão na evangelização, das 8 às 16 horas.
As inscrições são gratuitas e podem ser
feitas diretamente pelo site usesp.org.br.
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Atividades dinamizam o
movimento paulista

o final de semana de 18 e 19 de
junho, foi realizada na cidade de
Jundiaí, a Reunião Geral do Depar‑
tamento de Mocidade, da USE, do primei‑
ro semestre de 2018. Nesta reunião, foram
tratados e analisados assuntos importantes
relacionados às Artes, Comunicação, Dou‑
trina e Administração do departamento.
Estiveram presentes onze diretores re‑
gionais e diversos diretores de órgãos lo‑
cais. A reunião foi marcada pelo início da
gestão do triênio 2018-2021, já com os no‑
vos diretores regionais e intermunicipais
elegendo a chapa que será encaminhada à
Diretoria Executiva para aprovação.
“Todos ficamos muito felizes com os
resultados da reunião, além de darmos
andamento para assuntos de extrema im‑
portância para as ações do departamen‑
to. Sentimos que este início de gestão foi
marcado pelo engajamento dos envolvidos
e pela devida importância dada aos laços
afetivos criados e que, certamente, serão
fortalecidos no decorrer destes três anos.
Nosso objetivo é a união entre todos e
assim fortalecer o movimento de unifica‑
ção”, comentou Filipe Felix, o novo dire‑
tor do departamento.

Mulher foi tema da
44ª Semana da Família de
São José dos Campos
Os jovens do Departamento de Mocida‑
de da USE Intermunicipal de São José dos
Campos realizaram de 2 a 8 de julho, a 44ª
Semana da Família na cidade do Vale do
Paraíba. O tema principal foi A presença
da mulher. Pelo tema envolver as mulhe‑
res, foram convidadas Rosangela Pires, de
Guarulhos, Angélica Carlili e Ana Ariel, de
Campinas, Julia Nezu, Martha Rios Guima‑
rães, Deusa Samu, de São Paulo e Paula
Guimarães, de Pindamonhangaba, para o
desenvolvimento das palestras que acon‑
teceram de segunda a domingo, na Obra
Social Célio Lemos, rua Ana Gonçalves
da Cunha, 30, no Jardim Jussara, em São
José dos Campos.
De segunda a sábado, as palestras ti‑
veram início às 20 horas, enquanto que

no domingo, Paula Guimarães encerrou a
Semana com a palestra Mulher: ponto de
equilíbrio da sociedade, a partir das 10
horas da manhã.
Para o atual coordenador, Glauco Ribei‑
ro de Sousa, “temos escolhido os temas da
Semana, relacionados às situações coti‑
dianas. Para este ano, percebemos que a
sociedade subestima a atuação das mulhe‑
res e não as respeitamos adequadamen‑
te”. O tema central e os subtemas foram
escolhidos para que as mulheres pudessem
ter voz falando o que sentem e o que pas‑
sa em seus corações, tendo como base os
princípios estabelecidos pela Doutrina Es‑
pírita. A realização foi da USE Intermunici‑
pal de São José dos Campos.
Iniciada em 1975, a Semana da Famí‑
lia de São José dos Campos foi pioneira
em tratar o tema da família em palestras
nas casas espíritas. Icléa de Siqueira Vi‑
dal, uma das coordenadoras da primeira
edição, comentava na proposta de criação
do evento que “dia a dia a sociedade re‑
conhece na família o vínculo mais forte,
a sua base maior. E surgem, então, livros,
cursos, estudos e orientações em geral,
baseados no reconhecimento dessa impor‑
tância”. A partir da constatação de que
as diversas religiões já haviam se preo‑
cupado com este tema, completava que
“é chegado o momento de nós, espíritas,
nos preocuparmos também com o fato”. E
surgiu a primeira Semana da Família com
palestras e mesa redonda, todas elas rea‑
lizadas no Centro Espírita Divino Mestre
daquela cidade.

títulos, em espaço de 400 metros quadra‑
dos. O evento acontece no Largo São Be‑
nedito, no centro de São José dos Campos.
Esta maneira de levar a cultura espíri‑
ta para a praça pública teve seu início no
ano de 1972. Posteriormente, pela lei mu‑
nicipal 4814, de 29 de março de 1996, ela
passou a fazer parte do Calendário Oficial
de Festas e Comemorações da cidade.
A Feira conta com a participação de
mais de 300 voluntários em suas ativida‑
des de preparação e realização e sendo
que em torno de 5.000 pessoas realizam
visitas e compras durante os dez dias
do evento. Os descontos chegam a 70%.
Com o mesmo objetivo do próprio Codi‑
ficador, as Obras Básicas têm preços de
custo, permitindo a aquisição por todos
os interessados.
Pesquisa realizada no ano passado,
mostra que de cada quatro pessoas que
adquirem livros na Feira, uma não é espí‑
rita, evidenciando a necessidade de foco
em simpatizantes e também no público de
outras religiões e doutrinas.
Na oportunidade, também será reali‑
zada a 24ª Feira do Livro Espírita Infantil
de São José dos Campos. A inauguração
oficial vai acontecer no dia 18 de agosto,
sábado, a partir das 10 horas.

Tradicional feira leva livros
espíritas para a praça pública
A USE Intermunicipal de São José dos
Campos, entidade que une os centros espí‑
ritas de Caraguatatuba, Ilhabela, Monteiro
Lobato, Paraibuna, São José dos Campos
e São Sebastião, com sede em São José
dos Campos, realiza de 17 a 26 de agosto,
a tradicional Feira do Livro Espírita, em
sua 47ª edição. Na oportunidade, serão
levados ao público espírita e simpatizan‑
te mais de 15.000 livros espíritas, e 1.400
15
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