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Durante todo este ano, serão realizados 
Encontros Fraternos de Unificação, com 
a participação dos 24 órgãos regionais. A 
ideia é ouvir dirigentes e trabalhadores 

sobre  seus planos,  sugestões e  
necessidades na condução dos Órgãos de 
Unificação do Movimento Espírita para a 

busca de  soluções em conjunto. 

O presidente da USE-SP, Aparecido 
José Orlando destaca a necessidade 
da união e da base em Kardec  para 

que os planos e projetos de 2019 
sejam plenos de realização.
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Natureza e matéria 
não são sinônimos

Encontros Fraternos de 
Unificação: 2019

As decisões da Reunião 
Anual do CFN

Dando sequência à série de estudos 
comparativos das edições de A 

Gênese, a análise de Marco Milani 
sobre os limites da ciência para 

investigar os fenômenos espirituais.

De 8 a 10 de novembro, realizou-se 
em Brasília, nas dependências da 

Federação Espírita Brasileira, mais uma 
reunião ordinária anual do seu Conselho 
Federativo Nacional, com a participação 

de presidentes e assessores das 27 
entidades federativas estaduais.

Por Marco Milani

No primeiro final de semana de dezembro, foram realizadas as reuniões do CA – Conselho de Administração e do CDE – Conselho Deliberativo 
Estadual. Saiba quais foram as decisões e as propostas de trabalho para 2019.
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U m novo ano se inicia e as espe-
ranças se renovam. Tem cheiro de 
sonhos no ar e esta edição parece 

mesmo de Ano Novo. 
As matérias que traz este Dirigente 

Espírita, de janeiro e fevereiro, mostram 
que novos desafios prometem muito tra-
balho em 2019 para todos que estão à 
frente do movimento espírita, com tarefas 
tão diversas e nos mais diferentes locais.

Vale a reflexão sobre a função de cada 
um de nós para a divulgação do Consola-
dor Prometido, principalmente nos dias 
atuais que nos oferecem tantas escolhas, 
em tempos que parecem correr pelos nos-
sos dedos, dando-nos a sensação de que 
estamos sempre atrasados e que há muito 
a fazer. É, realmente, muito trabalho que 
a doutrina espírita nos oferece, cabendo a 
nós não os ombros curvados pelo peso das 
tarefas, mas a gratidão e o arregaçar de 
mangas para batalharmos juntos por um 
mundo melhor, já partindo de nós, é claro.

Paulo Roberto Francisco, o Perfil desta 
edição, fala sobre a importância do espi-
ritismo em nossas vidas, questionando-se: 
como viver sem ele?

É justamente para que a doutrina es-
pírita possa trazer essa alegria e enten-

Projetos, vontade e muito trabalho
EDITORIAL

dimento a tantos corações que o trabalho 
dos dirigentes se torna  tão importante, 
pois através dele  as ideias espíritas vão 
sendo  divulgadas na sociedade. Mas é 
preciso ter planos. E isso não falta para 
a atual gestão da USE-SP, que deixou bem 
claro nas reuniões do Conselho Delibera-
tivo Estadual e de Administração a impor-
tância de se estar atento às necessidades 
sociais para que o espiritismo possa ser 
levado a todos os setores, num movimento 
coeso, muito mais amplo do que o concen-
trado na casa espírita.

É justamente para que a doutrina es-
pírita possa trazer essa alegria e entendi-
mento a tantos corações que o trabalho dos 
dirigentes se torna  tão importante, pois 
através dele  as ideias espíritas vão sendo  
divulgadas na sociedade. Mas é preciso ter 
planos. E isso não falta para a atual gestão 
da USE-SP, que deixou bem claro nas reu-
niões do Conselho Federativo (CFN) Con-
selho Deliberativo Estadual e de Adminis-
tração a importância de se estar atento às 
necessidades sociais para que o espiritismo 
possa ser levado a todos os setores, num 
movimento coeso, muito mais amplo do 
que o concentrado na casa espírita.

O Editor
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I nteressante a ideia de se considerar o 
ano que se inicia como sendo um livro 
de páginas em branco, no qual iremos 

escrevendo a nossa história por meio de 
nossos atos e realizações. Assim também 
entendemos que será em mais 12 meses 
de gestão na nossa federativa estadual.

Para se tornar realidade muito do que 
sonhamos, iniciamos sempre com o plane-
jamento de nossas atividades. Para isto, 
o PGA 2019 foi elaborado e apresentado 
nas reuniões de dezembro do Conselho de 
Administração e do Conselho Deliberativo 
Estadual. Agora, passamos à realização.

Iniciamos o ano com os Encontros Frater-
nos de Unificação, que serão desenvolvidos 
em 12 reuniões em seis finais de semana do 
ano. Estes encontros acontecem nos meses 
pares, preferencialmente no terceiro final 
de semana, quando, normalmente, são 
realizadas as reuniões dos órgãos regionais.

Esperamos tornar estes Encontros mo-
mentos dinâmicos de trabalho coletivo 
com os dirigentes e trabalhadores de ór-
gãos. Faremos reuniões de trabalho, sa-
bendo ouvir e entender as oportunidades 
e necessidades que temos em cada local 
ou região. Para isto, além do envolvimen-
to dos diretores da Diretoria Executiva, 
é fundamental a participação dos diri-
gentes de órgãos e de centros espíritas. 
Queremos construir nossas ações em con-
junto com os órgãos. Unificar é também 
relacionamento, trabalho e, sempre, com 
Kardec. Nossa convergência é Kardec para 
buscar a unificação de forma coletiva.

Para a edição deste ano, estamos estru-
turando os Encontros Fraternos para que 
tenham grande participação dos dirigen-
tes e trabalhadores das casas espíritas. 
Afinal, a célula fundamental do movimen-
to é a casa espírita. Esperamos, ao con-
tar com estes dirigentes e trabalhadores, 
enriquecer nossos encontros com seus co-
nhecimentos e suas experiências.

Nas reuniões do CA e do CDE, reforça-
mos a campanha 1 A 1. Tem ela o objeti-
vo de motivar os 140 órgãos do Estado de 
São Paulo a aumentar o número de centros 
unidos. O desafio proposto é para que cada 
órgão de unificação fique responsável por 
buscar e propor a união de, pelo menos, 

Escrevendo mais uma página
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um centro espírita por ano. Se cada órgão 
assumir e atender ao desafio, teremos um 
aumento de 10% no primeiro ano no núme-
ro de instituições espíritas unidas.

Antes de buscarmos a unificação, temos 
que estar unidos. E estar unidos significa 
que estamos juntos. O relacionamento, 
considerando primeiro os pontos comuns, 
nos permite mais facilmente, com a análi-
se do que devemos fazer de modo coleti-
vo, chegar na desejada unificação.

Para dar maior agilidade na burocracia 
administrativa, modificamos o processo de 
união. Hoje, ele é feito de forma informa-
tizada, envolvendo as secretarias da USE, 
da Diretoria Executiva e do Departamento 
Jurídico-Administrativo. Atendendo aos 
requisitos de união definidos pelo estatuto 
social, a instituição é considerada unida.

A campanha 1 A 1 foi iniciada apenas em 
setembro. Até dezembro de 2018, a Dire-
toria Executiva recebeu 10 novos proces-
sos de união. Deste número, apenas uma 
das instituições não foi aprovada como 
instituição unida a partir da comparação 
de seu estatuto aos requisitos de união. 
Queremos mais, mas para isso precisa-
mos e contamos com o apoio de todos os 
órgãos de unificação. Cada um buscando 
uma nova casa espírita, mesmo bem an-
tes de sua união, já conseguiu um meio de 

agregar mais pessoas e instituições ao mo-
vimento espírita. Faça parte desta meta. 
Você é muito especial neste processo.

Também, de tempos, recebemos soli-
citações de pessoas cumprindo penas nas 
unidades prisionais do sistema penitenciá-
rio do Estado de São Paulo, para o recebi-
mento de livros espíritas. As doações não 
podem ser feitas diretamente aos deten-
tos. Pelos procedimentos definidos pela 
Secretaria Estadual da Administração Pe-
nitenciária, os livros somente podem ser 
doados às respectivas bibliotecas, por ins-
tituições cadastradas na unidade local. É 
o que temos feito quando do recebimento 
de solicitações.

Visando uma distribuição mais ampla, 
independente de solicitação, iniciamos 
negociações com a atual gestão do Estado 
para que pudéssemos fazer um trabalho 
centralizado na distribuição dos livros. As 
primeiras tratativas já foram iniciadas. 
Nosso objetivo é fazer com que livros espí-
ritas sejam encaminhados, via Secretaria 
Estadual, às bibliotecas das unidades pri-
sionais. Em paralelo, estamos em negocia-
ções com editoras e distribuidoras, bem 
como contando com doações de livros es-
píritas para o acervo a ser encaminhado.

Que 2019 seja um ano de bons traba-
lhos para todos nós!



Janeiro/Fevereiro de 2019

4

"O espiritismo forjando homens de bem"

P aulo Roberto Francisco, 58 anos, 
nasceu na cidade de Tupã, SP, é ad-
vogado, pai de Maria Paula e Phili-

pe, e avô de Sophia e Sarah. É diretor de 
Cultura do Centro de Cultura, Documen-
tação e Pesquisa do Espiritismo - Eduardo 
Carvalho Monteiro (CCDPE‑ECM), 1º Secre-
tário da USE Distrital do Jabaquara e 2º 
Secretário da USE Regional de São Paulo.

Como se tornou espírita?
Meus pais vieram para São Paulo quando 

eu tinha 5 anos. Minha mãe cuidava de uma 
vizinha, que apresentava problemas com a 
mediunidade. Ela foi orientada a procurar 
a Federação Espírita do Estado de São Pau-
lo. E me levou junto. Foi o meu primeiro 
contato com a doutrina. Já espíritas, mais 
tarde, elas fundaram a Sociedade Espírita 
Assistencial Antonio Bernardes Ferreira, no 
Tatuapé, em atividade até hoje, juntamen-
te com a Casa da Criança Feliz. Mas só me 
tornei um estudioso e apaixonado pela lite-
ratura espírita aos 40 anos, quando o Espi-
ritismo passou a ter papel central na minha 
vida, pois comecei a compreendê-lo. O Es-
piritismo é a minha paz, meu mestre e con-
selheiro de todas as horas e, quando acho 
que o necessário já está bem explicado e 
entendido, ele sempre me surpreende com 
novas, profundas e lindas lições.

Qual sua história com a USE?
Residindo em Santo Amaro, passei a me 

envolver com diversos amigos espíritas, de 
diversas casas da região, buscando fomen-
tar a aproximação e realização de eventos 
em comum, especialmente ligados à arte 
e cultura espíritas. Ante ao razoável êxito 

PERFIL: PAULO ROBERTO FRANCISCO

do grupo, surgiu a ideia de reativar a USE 
Distrital Santo Amaro, embora eu ainda não 
conhecesse bem o trabalho federativo. Em 
2013, a convite de Júlia Nezu, participei 
com grande interesse do Curso de Gestão 
de Centro Espírita. No ano seguinte, fui 
convidado a compor a equipe de monitores 
deste mesmo curso e, assim, fui somando 
tarefas, aumentando exponencialmente 
minha lista de amigos nesta grande família.

Como analisa o espiritismo hoje, no 
Brasil e no mundo?

No Brasil, ele já se encontra bem difun-
dido e estruturado, despertando a cons-
ciência do ser integral, forjando homens 
de bem, estando associado a grandes 
obras, individuais e coletivas, de carida-
de, solidariedade, assistência e promoção 
social. Tornou‑se melhor compreendido e 
aceito não só em razão do crescimento 
e ação contínua do movimento espírita, 
mas também pela abordagem em filmes, 
novelas, teatro e documentários. Os pou-
cos ataques que ainda sofre decorrem da 
ignorância de alguns em misturá-lo com 
práticas e rituais místicos, ou de certos 
religiosos que se propõem a transformar 
a questão numa luta entre o bem e o mal, 
onde a prática e disseminação do espiri-
tismo seria sempre o mal. O Espiritismo 
encontra-se em quase todas as nações, 
sendo que em 40 países, aproximadamen-
te, já se vê um movimento organizado por 
federações, que juntas formam o Conse-
lho Espírita Internacional (CEI).

Recentemente, você foi um dos in-
centivadores para a formação de uma 
rede de candidatos políticos que se di-
ziam espíritas. Foi uma proposta efeti-
va? O que o motivou a fazer isso e quais 
foram os resultados?

A proposta decorre do dever moral e cí-
vico que tem o homem de bem para com a 
pátria e a comunidade em que vive. A po-
lítica é, no dizer de Bezerra de Menezes, a 
“religião da pátria”, “a ciência de criar o 
bem de todos”. Também Cairbar Schutel, 
Eurípedes Barsanulfo, Eurípedes de Castro 
e Freitas Nobre, para ficar somente nes-
tes, deram exemplos efetivos de que a 
melhora na organização política e social 
não prescinde da contribuição daqueles 
que se dizem a serviço do bem. Apoiado na 

moral evangélica e sem necessariamente 
comprometer-se com legendas ou organi-
zações partidárias, mas ciente de que esse 
é também um direito que cabe a cada um, 
o verdadeiro espírita pode e deve contri-
buir, no campo das ideias, para a solução 
dos problemas políticos e sociais que sur-
gem, naturalmente, no processo da evo-
lução planetária. O projeto “Espíritas na 
Política” não tem o propósito de criar uma 
“bancada espírita”, nem de levar para 
dentro do centro espírita discussões polí-
tico-partidárias, mas de fazer com que o 
espírita saia de sua zona de conforto e as-
suma seu papel de cristão cidadão. É uma 
tarefa contínua e ininterrupta. A formação 
do grupo é muito recente, não podendo 
ainda avaliar resultados mais expressivos.

Como analisa o movimento de unifica-
ção espírita?

Vejo com bons olhos e bastante espe-
rançoso com relação ao seu crescimento e 
solidificação. Engana-se quem diz o contrá-
rio. O trabalho neste sentido continua a dar 
frutos e, com a força das novas gerações de 
seareiros as incompatibilidades e diferenças 
existentes entre alguns líderes e determi-
nadas instituições tendem a arrefecer ou 
mesmo desaparecer por completo. Vivemos 
tempos em que já se pode pressentir as mu-
danças. Em breve o novo conquistará seu 
espaço, conforme a Lei do Progresso. Vamos 
remar sempre juntos, e para o mesmo lado.

O que sugere para melhorar as ativi-
dades e participação social dos dirigen-
tes espíritas?

O estudo, aprendizado e reforma con-
tínua são o único antídoto para a ferru-
gem e acomodação mental e espiritual de 
todos. Uma visão geral sobre Administra-
ção, Contabilidade, Psicologia, Educação 
e Serviço Social, entre outras, pode for-
necer melhores condições para a execu-
ção de seu papel frente às equipes. Esta, 
entre outras, é uma das preocupações 
estudadas e ensinadas no Curso de Capa-
citação Administrativa para Dirigentes de 
Casas Espíritas (Unidade II - O Dirigente 
de Uma Casa Espírita). Evidentemente um 
só dirigente não pode dar conta de tudo, 
daí a importância de formar equipes e de-
legar poderes, inteirando-se dos resulta-
dos colhidos.

Por Eliana Haddad



Janeiro/Fevereiro de 2019

5

Natureza e matéria não são sinônimos
Por Marco Milani

R eafirmando a proposta de estudo e 
esclarecimento sobre as inconsis-
tências doutrinárias encontradas na 

5ª edição francesa da obra A Gênese: os 
milagres e as predições segundo o espiri-
tismo, a USE-SP vem publicando tópicos 
comparativos de capítulos selecionados.

No Dirigente Espírita, nº 167, p.5, apre-
sentou-se a fragilização lógica do conteúdo 
do Capítulo 15 de A Gênese, ocorrido na 5ª 
edição francesa, decorrente da supressão 
do item 67 presente na 1ª edição da obra. 
Tal modificação não mais permitiu que se 
conhecessem as hipóteses propostas origi-
nalmente por Allan Kardec para se explicar 
o desaparecimento do corpo de Jesus.

No Dirigente seguinte, nº 168, p.5, 
evidenciou-se a deturpação do conteúdo 
do Capítulo 18, destacando o viés místi-
co e supersticioso provocado pelas alte-
rações de trechos na 5ª edição francesa 
que associavam as transformações morais 
da humanidade às transformações físicas 
do globo ou a fenômenos naturais como 
estrelas cadentes. Tal associação não faz 
parte dos ensinamentos dos Espíritos con-
tidos nas obras de Kardec.

Para a presente análise, escolheu-se 
o primeiro item do Capítulo 14 da 5ª edi-
ção francesa que, também, evidencia um 
grave problema semântico que distorce o 
significado doutrinário.

Ao se discorrer sobre os limites da ciên-
cia para investigar os fenômenos espiri-
tuais, Kardec destaca que esses não po-
dem ser explicados unicamente pelas “leis 
da matéria”. As alterações sofridas na 5ª 
edição francesa distorceram essa afirma-
ção, apontando que aqueles fenômenos 
não podiam ser explicados apenas pelas 
“leis da natureza”. A seguir, os trechos 
no original:

1ª edição (1868) — Cap. 14, item 1: “... 
mais les phénomènes où l’élément spirituel 
a une part prépondérante, ne pouvant être 
expliqués par les seules lois de la matière, 
échappent aux investigations de la science: 
c’est pourquoi ils ont, plus que les autres, 
les caractères apparents du merveilleux.”

5ª edição (1872) — Cap. 14, item 1: “... 
mais les phénomènes où l’élément spirituel 
a une part prépondérante, ne pouvant être 
expliqués par les seules lois de la nature, 
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échappent aux investigations de la science: 
c’est pourquoi ils ont, plus que les autres, 
les caractères apparents du merveilleux.”

Uma vez que matéria e natureza pos-
suem significados diferentes e não são 
conceitos que foram utilizados como sinô-
nimos por Kardec em suas obras, o texto 
modificado apresenta um claro contras-
te semântico.

Por “natureza”, entende-se o conceito 
amplo que envolve tudo o que é natural, 
ou seja, todos os elementos do universo, 
espírito e matéria. Os fenômenos espiri-
tuais estão, portanto, dentro das leis na-
turais e podem ser explicados por elas. Na 
5ª edição francesa de A Gênese, a altera-
ção da frase faz com que se negue essa 
explicação natural e afirme-se que os fe-
nômenos espirituais estariam fora da pró-
pria natureza.

Na questão nº 617 de O Livro dos Es-
píritos, destaca-se a associação direta 
de que “todas as leis da Natureza são 
leis divinas, pois que Deus é o autor de 
tudo. O cientista estuda as leis da ma-
téria, o homem de bem estuda e pratica 
as da alma”. Ainda nesta questão, refor-
ça-se o conceito de que, dentre as leis 
divinas, “umas regulam o movimento e 
as relações da matéria bruta: as leis físi-
cas, cujo estudo pertence ao domínio da 
Ciência” e “as outras dizem respeito es-
pecialmente ao homem considerado em 
si mesmo e nas suas relações com Deus e 
com seus semelhantes. Contêm as regras 
da vida do corpo, bem como as da vida da 
alma: são as leis morais”.

No item 41 do capítulo 1, em todas as 
edições de A Gênese, destaca-se que as 
leis da natureza reveladas pelo Espiritis-
mo confirmam, explicam e desenvolvem 
tudo quanto Jesus disse e fez, elucidando 
os pontos obscuros do ensino cristão. As 
leis morais, portanto, são naturais. Essa 
condição impede qualquer tentativa de 
substituição semântica de leis da natureza 
por leis da matéria.

No capítulo 12 de A Gênese, em todas as 
edições, Kardec discorre sobre o conceito de 
milagre, o qual seria uma derrogação das leis 
da natureza. Uma vez que as leis da nature-
za são imutáveis, não existiriam milagres ou 
fatos não naturais. Essa frase seria distorcida 

se a mesma fosse reescrita substituindo-se 
leis da natureza por leis da matéria.

Igualmente, há muitas outras passagens 
em todas as obras da chamada Codificação 
que Kardec e os Espíritos reafirmaram o 
uso de leis da natureza para tudo o que é 
natural, inclusive abrangendo as leis mo-
rais e todos os fenômenos espirituais.

Assim, ao se substituir “leis da maté-
ria” por “leis da natureza”, tal qual ocor-
rido no item 1 do capítulo 14 da 5ª edição 
de A Gênese, afirma-se que os fenômenos 
espirituais não seriam naturais e isso dis-
torce seriamente o conteúdo lógico do 
texto original escrito por Kardec.

Tradução de A Gênese
No mês de junho, a União das Socie-

dades Espíritas do Estado de São Paulo 
divulgou nota oficial em que considera 
a 4ª edição de La genèse, les miracles 
et les prédictions selon le spiritisme, 
como a edição definitiva feita por Al-
lan Kardec, ainda encarnado.

Em dois itens da referida nota, a 
USE recomenda “às editoras e distri-
buidoras que privilegiem a publicação 
e comercialização da 4ª edição france-
sa e suas respectivas traduções do livro 
A Gênese: os milagres e as predições 
segundo o Espiritismo, uma vez que a 
5ª edição contém elementos de autoria 
duvidosa e doutrinariamente distorci-
dos ou fragilizados decorrentes das al-
terações sofridas em comparação à 4ª 
edição”. Em outro item, recomenda “a 
todos os estudiosos espíritas e não espí-
ritas que promovam análises compara-
tivas entre as quatro primeiras edições 
(idênticas) com a 5ª edição francesa e 
suas traduções”.

Para tornar estas recomendações 
mais práticas, a USE está fazendo a 
tradução para o português da referida 
4ª edição do original em francês. Além 
da tradução, contaremos com revisão 
dos conhecimentos da ciência na épo-
ca de Kardec, em notas de rodapé. Es-
tima-se que teremos o lançamento da 
edição traduzida ainda neste primei-
ro semestre.
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CIÊNCIA ESPÍRITA

A Liga de Pesquisadores do Espiritis-
mo (LIHPE) foi criada em 1997 por 
Eduardo Carvalho Monteiro, com 

“o interesse de aproximar e possibilitar 
a troca de material, atender a demandas 
dos participantes e aproximar pessoas 
realizando pesquisas relacionadas ao Es-
piritismo ou interessadas em conhecer e 
preservar a memória”. (LIHPE, 2002). Pela 
sua dedicação à preservação da memória 
do movimento espírita, Eduardo fundou 
também o Centro de Cultura, Documen-
tação e Pesquisa do Espiritismo (CCDPE) 
que depois de sua desencarnação recebeu 
o seu nome: Centro de Cultura, Documen-
tação e Pesquisa do Espiritismo — Eduardo 
Carvalho Monteiro (CCDPE‑ECM).

Um dos mais antigos colaboradores e 
atual membro da coordenação geral da 
LIHPE, Jader. R. SAMPAIO (2018) explica que 
a LIHPE, inicialmente criada “para aproxi-
mar pessoas interessadas na preservação da 
memória do espiritismo”, depois “ampliou 
a esfera de interesses para as mais diferen-
tes áreas do conhecimento com algum in-
teresse comum com o espiritismo”. A LIHPE 
não é um grupo formal ou uma instituição 
espírita. Seus fundadores e coordenadores 
decidiram que a formalização desviaria 
o grupo dos seus objetivos principais em 
torno do conhecimento espírita. Embora 
criado por espíritas, com o tempo a LIHPE 
atraiu atenção de pessoas do meio acadê-
mico, talvez pela seriedade do trabalho do 
grupo. Para participar, não é necessário ser 
pesquisador profissional, ter títulos acadê-
micos ou qualquer outra credencial. Basta 
desejar estudar e ter interesse no Espiritis-
mo. Basta enviar um e-mail para contato@
lihpe.net e obter informações sobre como 
se tornar um membro.

Mas, por que razão estamos apresentan-
do a LIHPE aos Dirigentes Espíritas? No úl-
timo número, comentamos sobre os cuida-
dos que se deve ter com teorias e práticas 
que se baseiam em conceitos da Ciência, 
como os da Física Quântica, mas que são 
destituídas de bases sólidas, não passando 
de comparações superficiais. Comentamos 
do interesse do movimento espírita em se 
manter a par das novidades da Ciência de 
modo que o Espiritismo caminhe “com o 

Conheça  a  L IHPE
progresso” (item 55 do cap. I de A Gêne-
se). Nossa intenção é, aqui, apresentar aos 
Dirigentes uma fonte segura de estudos e 
informações na fronteira do conhecimento 
espírita: a LIHPE! Segura porque a LIHPE 
adota métodos de análise de conteúdo si-
milares ao que as Ciências e demais áreas 
acadêmicas fazem, em conjunto com mis-
são, visão e valores em plena sintonia com 
a coerência doutrinária (ver http://www.
lihpe.net/wordpress/?p=928).

A LIHPE vem promovendo há mais de 
uma década encontros presenciais onde 
os pesquisadores podem submeter traba-
lhos de pesquisa espírita inéditos e apre-
sentá-los aos participantes, de forma bem 
similar aos congressos científicos e acadê-
micos que ocorrem no Brasil e no mundo. 
Os encontros são abertos aos membros da 
LIHPE, pesquisadores externos que subme-
tem trabalhos, e pessoas interessadas nos 
temas das apresentações. Os trabalhos são 
posteriormente publicados numa coletâ-
nea com apoio do CCDPE e da USE. Os en-
contros da LIHPE possuem a sigla ENLIHPE 
e já ocorreram nas cidades de Goiânia, 
Campinas, São Paulo e Belo Horizonte. 
No próximo ano, o 15º ENLIHPE ocorrerá 
em Fortaleza, Ceará, com o tema central: 
“Kardec: 150 anos depois”.

As coletâneas podem ser obtidas a par-
tir do site do CCDPE http://www.ccdpe.
org.br/categoria-produto/lihpe/.

Vídeos dos trabalhos apresentados po-
dem ser assistidos gratuitamente aqui: 
http://www.espiritualidades.com.br/
liga.htm. Alguns títulos de contribuições 
para o avanço do conhecimento espírita 
apresentados em alguns ENLIHPEs anterio-
res são dados abaixo:

• “Dimensões Estratégicas de um Centro 
Espírita: Proposta de um Modelo Con-
ceitual”, de autoria de Marco A. F. MI-
LANI FILHO (2012).

• “Diálogos e ritmos: em busca de uma 
ideia de sujeito (na perspectiva espírita) 
no trabalho com juventudes”, de autoria 
de LINHARES, ARRAIS & LIMA (2011).

• “O que é pesquisar cientificamente a 
reencarnação?” de autoria de CASSEB 
& CHIBENI (2016).

• “Evidências biológicas sugestivas de 

reencarnação: causalidade, complexi-
dade e criticismo”, de autoria de LA-
VARINI, DE OLIVEIRA & FRANCO (2016).

• “A importância da fundamentação 
transcendental e idealista para a ideia 
de imortalidade do espírito”, de auto-
ria de Humberto S. COELHO (2018).

• “Uma exploração inicial em análise se-
mântica latente de cartas psicografa-
das”, de autoria de Ademir XAVIER (2018).
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Ações em todas regiões foram promo-
vidas pela comissão estadual desta cam-
panha em São Paulo, culminando com um 
seminário em nível estadual, promovido 
pela USE-SP, gerando um outro livro por ela 
editado: A família, o espírito e o tempo.3

Questões de O livro dos espíritos inspi-
raram o título e o tema da campanha:

“Os laços sociais são necessários ao pro-
gresso e os laços de família estreitam os la-
ços sociais. [...] Qual seria para a sociedade 
o resultado do relaxamento dos laços de fa-
mília? — Uma recrudescência do egoísmo.”4

Também foi considerada a frase de au-
toria de Emmanuel: “A melhor escola ain-
da é o lar, onde a criatura deve receber as 
bases do sentimento e do caráter.”5

Entendemos que a família deve contar 
com um espaço integrado e conjunto no 
centro espírita, superando-se as ações 
pulverizadas e estanques — com barreiras 
etárias —, apenas em reuniões específicas 
para crianças, jovens e adultos.

Completado o “Jubileu de Prata” do lan-
çamento da Campanha “Viver em Família”, 
o cenário em que vivemos solicita muita 
atenção para o cultivo dos valores familia-
res e requer a implementação do slogan da 
campanha, inspirado em O livro dos espíri-
tos: “O melhor é viver em família. Aperte 
mais esse laço”! Realmente, numa época 
tão complexa, urge a valorização da família!

Referências:
1) Carvalho, Célia Maria Rey (Org.). Fa-

mília & espiritismo. 6.ed. São Paulo: 
USE. 231p.

2) Carvalho, Antonio Cesar Perri (Org.). 
Laços de família. 8.ed. São Paulo: Ed. 
USE. 150p.

3) Carvalho, Antonio Cesar Perri (Org.). 
A família, o espírito e o tempo. 1.ed. 
São Paulo: USE. 140p.

4) Kardec, Allan. Trad. Ribeiro, Guillon. 
O livro dos espíritos. Questões 774 e 
775. Brasília: FEB.

5) Xavier, Francisco Cândido. Pelo espí-
rito Emmanuel. O consolador. 29.ed. 
Questões 110 e 112. Brasília: FEB.

E agora, 25 anos depois?
CAMPANHA VIVER EM FAMÍLIA Por Antonio Cesar Perri de Carvalho

A Campanha “Viver em Família” com-
pleta 25 anos de lançamento, tendo 
por slogan “O melhor é viver em fa-

mília. Aperte mais esse laço”.
A USE-SP já havia promovido a “Campa-

nha Integração da Família”, em 1980. As 
ideias para a nova Campanha se consolida-
ram em função da realização de reuniões 
de estudo que motivaram o lançamento do 
livro Família & espiritismo.1 O desenca-
deamento ocorreu no ano de 1992, quando 
os diretores Sander Salles Leite e Joaquim 
Soares informaram que a Organização das 
Nações Unidas-ONU preparava-se para pro-
mover o Ano Internacional da Família”, em 
1994 - com o objetivo de “contribuir para 
construir a família, a menor democracia no 
coração da sociedade”2.

Pela oportunidade temática, a USE-SP 
definiu a elaboração de uma proposta de 
campanha sobre família e apresentou-a na 
reunião do Conselho Federativo Nacional 
da FEB, em novembro de 1992. Foi formada 
uma comissão que foi incumbida de elabo-
rar uma proposta para a reunião do CFN da 
FEB do ano seguinte, integrada por repre-
sentantes de São Paulo: Antonio Cesar Perri 
de Carvalho e Célia Maria Rey de Carvalho; 
Rio de Janeiro: Gerson Simões Monteiro e 
Lydiênio Barreto de Menezes: FEB: Nestor 
João Masotti e Paulo Roberto Pereira da 
Costa; havendo assessoria de Merhy Seba 
(SP). O slogan da campanha foi de auto-
ria de Merhy Seba. O projeto completo da 
Campanha “Viver em Família” foi aprovado 
pelo Conselho Federativo Nacional da FEB 
em suas reuniões de novembro de 1993. 

Naquela oportunidade, a Campanha foi 
lançada no Auditório do Senado Federal, 
em mesa integrada pelo senador Coutinho 
Jorge, espírita do Pará; pela FEB, o presi-
dente Juvanir Borges de Souza, vice-presi-
dentes Cecília Rocha, Nestor João Masotti e 
Altivo Ferreira; presidentes de Federativas 
Estaduais: Antonio Cesar Perri de Carvalho 
(SP), Jonas da Costa Barbosa (Pará), e mais 
alguns parlamentares.

Fato marcante foi o lançamento nacio-
nal da Campanha “Viver em Família” em 
São Paulo, no dia 29 de janeiro de 1994, 
com realização da USE-SP na sede do Cen-
tro Espírita Nosso Lar, sendo desenvolvido 
o Seminário “Formação de equipes para a 
Campanha”.

A mesa de instalação do evento foi in-
tegrada por: vice-presidentes da FEB Nes-
tor João Masotti e Altivo Ferreira; Paulo 
Roberto Pereira da Costa, coordenador da 
Comissão Operacional da Campanha “Viver 
em Família” do CFN da FEB; Antonio Cesar 
Perri de Carvalho, presidente da USE-SP; 
Gerson Simões Monteiro, presidente da 
USEERJ; Teodoro Lausi Sacco, presidente 
da FEESP; Célia Maria Rey de Carvalho, 
coordenadora da Campanha para o Estado 
de São Paulo; Ivan René Franzolim, pre-
sidente da Associação dos Jornalistas Es-
píritas do Estado de São Paulo; e Irinéia 
Terra, representante do C.E. Nosso Lar.
Divaldo Pereira Franco proferiu a palestra 
de abertura. Seguiu-se o seminário de-
senvolvido durante o dia 30 de janeiro de 
1994. Este evento histórico originou o livro 
Laços de família, editado pela USE-SP.2
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Por Julia Nezu | Fotos: Julia Nezu e Marco Antonio de Oliveira

F oram realizadas as reuniões do Con-
selho de Administração (CA) no dia 
1º de dezembro e a do Conselho De-

liberativo Estadual (CDE), da União das So-
ciedades Espíritas do Estado de São Paulo, 
no dia seguinte, dia 2.

O Conselho de Administração se reúne a 
cada três meses e o Deliberativo (CDE) duas 
vezes ao ano, em junho e dezembro. O de 
Administração é formado pelos represen-
tantes dos órgãos regionais, e o Deliberati-
vo, por órgãos distritais, municipais e inter-
municipais. Ao todo, a USE possui 140 órgãos 
espalhados em todo o Estado de São Paulo. 

Participaram do CA da USE nove Re-
gionais: Assis, Bauru, Campinas, Franca, 
Grande ABC, Ribeirão Preto, Rio Claro, São 
Paulo e Taubaté. 

Na reunião do CDE compareceram re-
presentantes de 31 órgãos locais, que são 
as distritais, municipais e intermunicipais, 
inclusive duas instituições inicialmente 
patrocinadoras da USE: a Federação Es-
pírita do Estado de São Paulo e Sinagoga 
Espírita Nova Jerusalém, e uma especiali-
zada, o Instituto Espírita de Educação.

Compareceram 10 órgãos Distritais: 
Brás/Mooca, Ibirapuera, Jabaquara, Pi-
nheiros, Pirituba, Santana, Santo Amaro, 
São Miguel Paulista, Tatuapé e Tucuruvi; 
17 órgãos Intermunicipais: Assis, Cachoei-
ra Paulista, Campinas, Embu das Artes, 
Guarulhos, Indaiatuba, Itapeva, Jacareí, 
Jaú, Ourinhos, Presidente Venceslau, Ran-
charia, Ribeirão Preto, Santo André, São 
José dos Campos, Sorocaba e Tupã; e um 
órgão Municipal de São Caetano do Sul.

Além desses Órgãos, estiveram como 
convidados a USE Regional de Assis e a 
Fundação Espírita André Luiz (Feal).

Após mais de 20 anos, a reunião do CDE 
contou com a participação da presidência 
da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo. O presidente Roberto Watanabe e a 
Diretora da Área de Divulgação, Vera Cris-
tina Millano, ambos recentemente eleitos 
para a Diretora Executiva da Feesp esti-
veram presentes. A presença dos dois re-
presentantes da Feesp, foi significativa e 
importante passo para o trabalho de união 
das duas instituições e do movimento espí-
rita paulista, união essa preconizada pelo 
Codificador do Espiritismo, Allan Kardec, 

USE realiza reuniões dos conselhos de administração e deliberativo
por Emmanuel e Bezerra de Menezes pela 
psicografia de Chico Xavier, entre outros.

O presidente da USE, Aparecido José 
Orlando fez um relato da reunião do Con-
selho Federativo Nacional da Federação 
(CFN) Espírita Brasileira, realizada na sede 
da FEB, em Brasília, de 9 a 11 de novem-
bro, com a presença das 27 federativas 
estaduais, sendo a USE representada por 
seu presidente, acima citado, a 1ª vice-
‑presidente, Rosana Amado Gaspar, e o 2º 
vice-presidente, Pascoal Antonio Bovino.

FEAL apresenta o projeto 
Cartas de Kardec 

Outra participação importante foi a 
do presidente da Fundação Espírita André 
Luiz, José Antonio Lombardo, que apre-
sentou aos conselheiros da USE o projeto 
Cartas de Kardec e, em seguida, o presi-
dente da USE, Aparecido José Orlando en-
tregou-lhe um cheque no valor de 5 mil 
reais como doação para o projeto que está 
orçado com despesas de cerca de 500 mil 
reais, e ainda não atingiu 20% do total ne-
cessário para alavancá-lo. O valor é com-
posto de doações da USE e de dirigentes 
dos órgãos e casas espíritas. 

O CA aprovou as contas apresentadas 
pela tesouraria até final de novembro, 
também a previsão orçamentária para o 
próximo ano, fixou a contribuição social 
das casas espíritas associadas para 2019, 
no valor de 280 reais por ano, pagável em 
duas ou quatro parcelas e acatou a pro-
posta da diretoria executiva da realização 
de Encontros Fraternos de Unificação, que 

serão realizados durante o ano próximo, 
em 12 regiões das 24 divisões regionais, 
reunindo em cada encontro duas regionais 
e seus respectivos órgãos locais, com o 
objetivo de ouvir os dirigentes e trabalha-
dores dos órgãos, quanto aos seus planos, 
sugestões, necessidades, dificuldades na 
condução do órgão, com vistas a buscar 
soluções conjuntas. A diretoria executiva 
apresentará os seus projetos e pretende-
-se realizar planejamentos conjuntos, tro-
car ideias sobre o trabalho de unificação 
para a sua melhoria, além de privilegiar 
a aproximação e convivência entre os tra-
balhadores espíritas e suas instituições, 
entre outras ações.

Encontros fraternos de 
unificação em 2019

O 2º vice‑presidente, Pascoal Antonio 
Bovino, apresentou as datas previstas para 
os encontros fraternos em 2019, consi-

Aparecido José Orlando, presidente da USE, ao microfone, e mesa diretora

José Antonio Lombardo, presidente da 
FEAL: Apresentação do projeto Cartas de 
Kardec
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USE realiza reuniões dos conselhos de administração e deliberativo

derando a mesma distribuição e reuniões 
ocorridas em 2017. As regionais envolvidas 
deverão de comum acordo decidir onde o 
encontro se realizará e a data, se sába-
do ou domingo. Sábado, será das 14 às 18 
horas e domingo, das 8h30 às 12h30. Por 
exemplo, São Paulo e Sorocaba deverão 
definir onde acontecerá o encontro e igual-
mente a Baixada e Grande ABC. Depois, 
combinar as duas, que ficarão no sábado 
e as outras duas no domingo. As regionais 
devem convidar os órgãos locais de sua ju-
risdição e esses, os dirigentes da executiva 
e departamentos dos centros espíritas

Qual o tamanho da USE?
É um questionário que foi encaminhado 

aos órgãos de unificação da USE. Trata‑se 
de uma pesquisa visando coletar informa-
ções sobre o que faz cada órgão quanto a 
eventos, programas de rádio, TV (inclusi-
ve as Web rádios e TVs), periódicos, site, 
livrarias, clube do livro e outras informa-
ções para avaliação do tamanho da USE 
responsável pela coordenação do movi-
mento espírita estadual. 

18º Congresso Estadual de 
Espiritismo em 2020

Ao término do 17º Congresso, que co-
memorou os 70 anos da União das Socie-
dades Espíritas do Estado de São Paulo, 

em junho de 2017, no Hotel Tauá, no mu-
nicípio de Atibaia, a Regional e Intermu-
nicipal de São José do Rio Preto, órgãos 
da USE, se candidataram para a realização 
do próximo Congresso, em junho de 2020 
naquela localidade. Formalizada a propos-
ta e deliberada pelo CDE e CA da USE, fi-
cou certo que o Congresso se realizará no 
Ipê Park Hotel. Nas reuniões do CA e CDE, 
aqui reportadas, foi constituída a comis-
são organizadora do 18º Congresso, com a 
participação de dois membros do CA, José 
Silvio S Gaspar, representante da Regional 
de São Paulo, e Margareth Ester Guirau, 
da Regional de Rio Claro; dois membros 
do CDE Paulo Francisco, representante da 
Distrital do Jabaquara, e Waldemar Fabris, 
da Distrital de Pirituba, a convidada Julia 
Nezu, ex-presidente da USE, membros da 
Diretoria Executiva que tem a presidência 
de Aparecido José Orlando, da Diretoria 
dos órgãos Regional e Intermunicipal que 
ficarão responsáveis pela infraestrutura, 
sob a coordenação do presidente da Re-
gional, João Lúcio.

Editora e Livraria da USE
Rosana Gaspar informou que a USE 

está fechando um acordo com a editora 
da FEB para distribuição de seus livros no 
Estado de São Paulo junto às livrarias de 
centros espíritas por meio de seus órgãos 

regionais ou locais ou diretamente pela 
administração central. Os órgãos que 
desejarem adquirir livros para revenda 
deverão fazer o pedido por meio da área 
comercial da USE, que o encaminhará à 
FEB e esta fará a entrega diretamente ao 
órgão. Também informou que no próximo 
ano será instituído um Clube do Livro Es-
pírita para Dirigente Espírita, com livros 
apropriados para as atividades das ins-
tituições espíritas. Apresentou o último 
lançamento Sobrevivência da Alma - em 
foco, livro publicado em parceria com o 
Centro de Cultura, Documentação e Pes-
quisa do Espiritismo e Liga dos Pesquisa-
dores de Espiritismo (resenha publicada 
na edição 168 do Dirigente). Para o pró-
ximo ano, há previsões de diversas reedi-
ções e novas edições, inclusive a publica-
ção do livro A Gênese, de Allan Kardec, 
a partir da sua quarta edição francesa, 
que está sendo traduzida para o idio-
ma português.

Divisão territorial 
Foi apresentada pelo secretário-geral, 

Hélio Alves Correa, a proposta de alte-
ração da Divisão Territorial, em face aos 
novos municípios criados no Estado de São 
Paulo ao longo dos anos e alteração na 
formação de órgãos locais e regional, para 
melhorar o funcionamento da rede da USE 
formada pelos seus órgãos e instituições 
espíritas associadas.

Comissão para estudo do 
Pacto Áureo

A Distrital Brás/Mooca, pelo seu repre-
sentante Luiz Cacacci, apresentou propos-
ta ao CDE para que os itens do Pacto Áureo 
sejam estudados, considerando que em 
2019 comemoram-se os seus 70 anos, com 
vistas a sua análise e adequação às neces-
sidades atuais do movimento espírita. Foi 
formada uma comissão do CDE para esse 
estudo, coordenada por Luiz Cacacci, Pau-
lo Roberto Francisco (da Distrital do Jaba-
quara), Roberto Watanabe (Presidente da 
Feesp), Antonio Carlos Amorim (Distrital 
do Ibirapuera) e Waldemar Fabris (Distri-
tal Pirituba) e assessoria de Julia Nezu 
(Presidente da Regional de SP).

Representantes do CDE:  Na frente (esquerda  para direita), Eva Bugolin (São Miguel Paulis-
ta), Mário Gonçalves (Ribeirão Preto) e Elisabete Márcia Figueiredo (tesoureira da USE)
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L A N Ç A M E N T O S  E M E

Encontros Fraternos de Unificação em 2019

N este ano de 2019, a USE realiza os 
Encontros Fraternos de Unificação 
(EFU), coordenado pela Diretoria 

Executiva, contando com a participação dos 
24 órgãos regionais, de seus dirigentes e tra-
balhadores e dirigentes das casas espíritas.

Os principais objetivos desses encon-
tros são: ouvir os dirigentes e trabalhado-
res dos órgãos sobre seus planos, suas su-
gestões, suas necessidades e dificuldades 
na condução dos Órgãos de Unificação do 
Movimento Espírita e buscar soluções em 
conjunto; apresentar os projetos da USE e 
planejar ações conjuntas; conversar sobre 
o trabalho de unificação e ações possíveis 
e necessárias para o desenvolvimento do 

AGENDA USE Por Pascoal Antonio Bovino

Episódio da vida de Tibério
Vera Kryzhanovskaia 
J. W. Rochester (espírito)
Romance espírita | 14x21 cm | 192 pp
Episódio da vida de Tibério é uma obra 
onde o próprio Tibério, Imperador romano, 
dá testemunho de seu fascínio por Lélia — 
princesa germânica por quem ele nutriu um 
amor doentio em mais de uma encarnação 
—, desvendando a trajetória de suas vidas 
pregressas e as inúmeras responsabilidades 
que resultaram de suas ações no passado.

André Luiz e suas novas 
revelações

Luiz Gonzaga Pinheiro
Estudo | 14x21 cm | 184 pp

Ao longo da série A vida no mundo 
espiritual a alma humana é profundamente 

dissecada. Como cada livro trata de um tema 
individual, Luiz Gonzaga Pinheiro escolheu 
20, desdobrando-os e aprofundando-os para 

que cheguem ao entendimento do leitor sem 
muito tempo para pesquisa ou sem  afinidade 

com a ciência.

CRUEL, OBSTINADO, ORGULHOSO.
CONHEÇA O VERDADEIRO TIBÉRIO.

SIGA-NOS PELA ESTRADA DA EVOLUÇÃO

trabalho de unificação; privilegiar a apro-
ximação e convivência entre os trabalha-
dores espíritas e as suas instituições e fir-
mar relacionamentos.

As propostas de datas e locais foram 
apresentados aos representantes dos órgãos 
regionais quando da reunião do Conselho de 
Administração, realizada no dia 1 de dezem-
bro de 2018. No entanto, estão ainda em ne-
gociações considerando as disponibilidades 
de cada região. Seguem os grupos de regio-
nais por final de semana:

EFU 1 e 2
Regionais: Mogi Mirim / S. João da Boa 

Vista e Piracicaba / Rio Claro

EFU 3 e 4
Regionais: Araçatuba / Ilha solteira e Pre-

sidente Prudente / Nova Alta Paulista

EFU 5 e 6
Regionais: Ribeirão Preto / Franca e São 

José do Rio Preto / Jales

EFU 7 e 8
Regionais: Taubaté / Cachoeira Paulista e 

Campinas / Jundiaí

EFU 9 e 10
Regionais: Assis / Marília e Bauru / Jaú

EFU 11 e 12
Regionais: São Paulo / Sorocaba e Baixa-

da Santista e Vale do Ribeira / Grande ABC

Os Encontros Fraternos de Unificação já 
se tornaram tradição na USE e foi demons-
trada sua importância para o movimento 
espírita por nos aproximar dos dirigentes 
e trabalhadores de órgãos e instituições 
espíritas, fortalecendo vínculos e criando 
oportunidades de aprendizado e troca de 
experiências. Em sua última edição, em 
2017, participaram cerca de 400 dirigen-
tes nas reuniões em todo o Estado.

Para esta versão de 2019, deverão ser 
reforçadas as participações de traba-
lhadores dos diferentes departamentos 
dos órgãos de unificação, incentivando e 
motivando para que os encontros possibi-
litem reuniões, seminários e encontros, 
com temáticas específicas das áreas.
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O  t amanho  da  USE
A Diretoria Executiva da USE iniciou 

em novembro a pesquisa “Qual o 
tamanho da USE ?”, que tem por 

objetivo levantar as informações dos ór-
gãos de unificação, suas ações e ativida-
des, para compor um retrato do tamanho 
da nossa instituição.

Foi enviado um formulário para todos 
os órgãos, através do qual solicitamos 
informações que expressam o esforço de 
cada região em levar a mensagem do es-
piritismo por diversas mídias e ações. Mui-
tas vezes, observando apenas o trabalho 
realizado na nossa própria localidade, não 
temos a dimensão de que esse esforço em 
conjunto constrói uma grande obra.

Recordamos assim as palavras de O 
Evangelho segundo o Espiritismo, capítu-
lo I, item 10, onde Fénelon nos exorta ao 
grande trabalho da regeneração. Mesmo 
reconhecendo a nossa pequenez, nos com-
parando aos grãos de areia, ele demonstra 
a importância de nos mantermos em ação.

“porque vós sois o grão de areia, mas 
sem grãos de areia não haveria monta-
nhas. Assim, pois, que estas palavras: 
Nós somos pequenos, não tenham mais 
sentido para vós. A cada um a sua missão, 
a cada um o seu trabalho. A formiga não 
constrói o seu formigueiro e animaizinhos 
insignificantes não erguem continentes?”

Com esta pesquisa, procuramos iden-
tificar os órgãos que apresentam sede 
própria, livraria, clube e banca de livro 
espírita, que realizam feira de livro espíri-
ta, que possuem páginas na internet e nas 
redes sociais, além de identificar os prin-
cipais eventos que são realizados a cada 
ano em todo o Estado de São Paulo.

Com o recebimento das informações 
solicitadas, faremos a sua compilação e os 
resultados serão apresentados nas próxi-
mas edições do Dirigente Espírita.

PESQUISA Por Walteno da Silva

nosso site: www.usesp.org.br
e-mail: secretaria@usesp.org.br

entidade federativa, coordenadora e representativa do movimento espírita estadual
no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira

R. Dr. Gabriel Piza, 433 - Santana CEP   02036-011 São Paulo-SP fonefax 0**11-2950-6554

(esta ficha preenchida deve ser devolvida para o e-mail acima)

Solicitamos o preenchimento das informações referentes ao Órgão da USE

Nome do Órgão

Tem sede própria? (Sim ou Não)

Livraria/Banca? (Sim ou Não) Nome

Clube do Livro? (Sim ou Não) Nome

Número de sócios

Jornal/Periódico/Informativo? (Sim ou Não) Nome

Programas rádio/TV/Web? (Sim ou Não)

programa 1

programa 2

programa 3

Site/Página Facebook? (Sim ou Não)

pagina 1

pagina 2

Cobra anuidade? (Sim ou Não) Valor

Quantos pagam anuidade?

Quais os principais eventos anuais?

OBSERVAÇÃO

QUAL É O TAMANHO DA USE?
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FIQUE POR DENTRO

Por João Lúcio Cruz de Campos

Por Hélio Alves Corrêa

Vem aí o 18º Congresso Estadual 
de Espiritismo da USE

Revisão da divisão territorial 
dos órgãos da USE

P revisto para acontecer em junho de 
2020, desta vez o tão esperado con-
gresso terá o sotaque e o acolhimen-

to típicos do interior do Estado. A cidade de 
São José do Rio Preto, no noroeste paulis-
ta, foi escolhida como sede deste que é o 
maior evento doutrinário do Estado.

Com mais de 500 mil habitantes, (São 
José do) Rio Preto é uma das mais impor-
tantes cidades do Estado, com um dos 
maiores índices de qualidade de vida do 
país. A cidade ainda é destacada como 
polo regional, com destaque nas áreas in-
dustriais, comerciais e de serviços, sendo 
ainda um dos mais importantes centros 
médicos do Estado. A cidade é servida por 
aeroporto (com voos nacionais e interna-
cionais) e por três importantes rodovias: 
a SP-301 Rodovia Washington Luís, SP-425 
Rodovia Assis Chateaubriand e ainda BR-
153 Rodovia Transbrasiliana.

A USE do Estado de São Paulo, através 
da sua Diretoria Executiva, traz no 
seu Plano de Trabalho para o perío-

do de 2018-2021, dentro das ações para 
unificação do Movimento Espírita Esta-
dual: “Rever e adequar a Divisão Territo-
rial dos órgãos regionais e locais”.

Como primeira parte da realização 
dessas ações, foi feita uma proposta para 

A USE Intermunicipal e a USE Regio-
nal de São José do Rio Preto, anfitriãs do 
evento, com suas 35 cidades, prometem 
fazer bonito na receptividade de cada 
congressista. Com a proposta de unir for-
ças com todo o movimento do noroeste 
do Estado, deseja envolver outras USEs 
Regionais, como Jales e Araçatuba, para 
juntos mostrarem a força do movimento 
espírita de todo o noroeste.

Em meados de agosto de 2018, acompa-
nhado dos anfitriões, o presidente da USE 
SP, Aparecido José Orlando, fez uma visita 
de reconhecimento ao Ipê Park Hotel, lo-
cal escolhido para sediar o evento. Situado 
às margens da Rodovia Washington Luís, o 
hotel tem, além de charme e conforto, 48 
mil metros quadrados, cercados de áreas 
verdes e com a tradicional tranquilidade 
interiorana. Com capacidade para atender 
até 1.200 pessoas em eventos, o hotel tem 

adequação inicial 
dos Órgãos Regio-
nais, Locais e das 
respectivas cida-
des. A proposta 
foi apresentada 
às USEs Regionais 
do Estado, em 
reunião do CA — 
Conselho de Ad-
ministração, no 
dia 1 de dezem-
bro de 2018.

Nesta primeira etapa, procurou-se ade-
quar e acomodar os Órgãos, de acordo 
com aquilo que se apresenta como melhor 
solução a cada um deles, respeitando aci-
ma de tudo os companheiros de unifica-
ção, que fazem os seus deslocamentos e 
reuniões, visando a unidade do Movimento 
Espírita no Estado.

"Respeitamos e compreendemos que 

toda a estrutura necessária para receber, 
alimentar e hospedar os participantes nos 
mesmos moldes que ocorreu o último Con-
gresso, realizado em Atibaia. São espera-
dos acima de 1.000 participantes de todo 
o Estado e ainda de Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Minas Gerais, devido à po-
sição estratégica da cidade sede.

A contagem regressiva já foi iniciada. 
Agora é só aguardar o início das inscrições 
para poder participar deste grande evento 
que promete mexer com todo o interior 
do Estado.

Aguardamos ansiosos por rever os nos-
sos amigos e confrades e fazermos novas 
amizades, em mais uma oportunidade de 
reflexão sobre o evangelho e a doutri-
na espírita.

São José do Rio Preto lhe espera, sob 
os auspícios de Jesus e as luzes de Kar-
dec. Venha!

os laços de amizade entre os represen-
tantes e trabalhadores dos órgãos é o que 
fortalece o próprio Movimento", comen-
ta Pascoal Bovino, 2º vice‑presidente da 
USE SP.

Baseados nesse vínculo, em solicitações 
anteriores e relatos das próprias USEs, 
apresentaram-se as propostas iniciais, que 
contemplam alterações na composição de 
19, das 24 USEs Regionais.

Essas alterações iniciais também vêm 
ao encontro da criação de novos órgãos 
propostos de acordo com a particularida-
de das regiões do Estado, e também desa-
tivação de órgãos, visando a maior agilida-
de na própria comunicação dentro da USE 
do Estado de São Paulo.

As próximas ações serão visitas aos di-
versos órgãos locais, verificando a neces-
sidade de novas adequações para o fun-
cionamento coeso da instituição em todo 
o Estado.
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PLANO 2019

Plano Geral de Atividades 2019
Da redação
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MOVIMENTO ESPÍRITA Da redação

D e 8 a 10 de novembro, realizou-se 
em Brasília, nas dependências da 
Federação Espírita Brasileira, mais 

uma reunião ordinária anual do seu Con-
selho Federativo Nacional. Compareceram 
os presidentes e assessores das 27 entida-
des federativas estaduais.

O Estado de São Paulo foi representado 
pela USE contando com a participação de 
seu presidente, Aparecido José Orlando, e 
vice-presidentes Rosana Amado Gaspar e 
Pascoal Antonio Bovino.

Documentos aprovados
Com longa pauta de assuntos foram 

aprovados os documentos enviados an-
teriormente e submetidos ao ciclo de 
avaliação e análise pelas federativas. 
Da Área de Estudos, IEE – Introdução ao 
Estudo do Espiritismo, EOB – Estudo de 
Obra Básica e o documento orientador 
OAEE – Orientação à Área de Estudos do 
Espiritismo. Da área de Atendimento Es-
piritual, o documento orientador OAECE 
– Orientação ao Atendimento Espiritual 
no Centro Espírita. Como em 2019 será 
realizada a Conbraje Nacional, em Bra-
sília, foi aprovado o seu regulamento 
envolvendo a participação dos jovens 
brasileiros bem como algumas respon-
sabilidades das federativas estaduais. 
A Área da Família teve sua proposta de 
trabalho também aprovada pelo plenário 
do CFN.

Temas para Comissão 
Regional Sul

Como parte do planejamento para 
as reuniões para 2019, foram aprova-
dos os temas que serão apresentados e 
desenvolvidos na reunião da Comissão 
Regional Sul, prevista para os dias 5 a 
7 de abril, em Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul. Os temas estão relacionados às 
áreas de Atendimento Espiritual, APSE, 
Estudos, Infância e Juventude, Comuni-

cação, Mediunidade, Família e Dirigen-
tes (Unificação).

Como tema comum a todas as áreas, 
foi definida a avaliação do documento O 
livro espírita e a sustentabilidade do mo-
vimento espírita, da Comissão de Susten-
tabilidade, designada pelo CFN em 2017, 
com participação do Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Paraná, Tocantins, Rio Grande 
do Norte, Amazonas, Pará, Pernambuco, 
Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso, Piauí, Maranhão e Rio de Janeiro, 
tendo sido realizadas diversas reuniões 
ao longo dos últimos meses, tendo este 
documento como resultado do trabalho.

Estatuto da FEB e Roustaing
O coordenador da Assessoria Jurídica 

do CFN, Francisco Ferraz Batista, apre-
sentou o resultado dos processos havidos 
na 29ª Vara Cível da Comarca do Rio de 
Janeiro, sobre a retirada do estatuto da 
FEB, da parte do item referente à divul-
gação e estudo das obras de J.B Rous-
taing. Os resultados foram favoráveis à 
FEB, para a retirada do referido trecho 
do item do seu estatuto que deverá ocor-
rer, formalmente, em reunião da Assem-
bleia Geral.

Congresso Brasileiro e 
Congressos Regionais

Aprovada a realização do V Congresso 
Espírita Brasileiro, com o tema "O Evan-
gelho Redivivo", em Brasília, de 12 a 15 
de novembro de 2020, junto com a reu-
nião anual do CFN. Além disso, ocorrerão 
congressos regionais nas quatro regiões 
do Brasil: Nordeste, em Salvador (BA), de 
18 a 21 de abril; Centro, em Belo Hori-
zonte (MG), de 30 de abril a 1 de maio; 
Norte, em Manaus (AM), de 11 a 14 de 
junho; e Sul, em Campo Grande (MS), de 
9 a 12 de julho.

O Congresso Regional a ser realizado 
em Campo Grande (MS) terá como tema 

Conselho Federativo Nacional
se reúne em Brasília

"O Evangelho Segundo Marcos" e "As Epís-
tolas de Paulo", com participação de Di-
valdo Pereira Franco desenvolvendo o se-
minário "As Epístolas de Paulo", no dia 12 
de julho, das 9h30 às 11h30.

Formação de lideranças 
espíritas

Apresentado o plano de ação para a 
formação de multiplicadores para a for-
mação de lideranças espíritas. O progra-
ma foi desenvolvido em cinco módulos. 
Os primeiros três serão desenvolvidos em 
Brasília, de 12 a 14 de julho de 2019, en-
quanto que os módulos IV e V, também 
em Brasília, previstos para os dias 13 a 
15 de setembro. Foram disponibilizadas 
duas inscrições para cada federativa. No 
ano seguinte, haverá seminários no for-
mato EaD e presenciais.

Informações federativas
Foram apresentados os resultados do 

projeto de levantamento de informações 
federativas, com pouca participação das 
casas espíritas no território brasileiro. 
Espera-se que com o novo ciclo de infor-
mações, haja maior participação. Para 
2019, estão definidas as coletas de dados 
de março a julho, sendo que dentro des-
te período cada federativa escolhe um 
mês para coleta de dados dos respectivos 
centros espíritas, considerando a coleta 
em 30 dias corridos. Os dados coletados 
serão inseridos na plataforma e ficarão 
disponíveis a todos.

Passe em animais
A União das Sociedades Espíritas do 

Estado de São Paulo compartilhou com 
as demais entidades federativas o tema 
"Passe em Animais e suas implicações" 
que já havia sido apresentado quando da 
reunião da Comissão Regional Sul, ocorri-
da em abril de 2018.
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MOVIMENTO ESPÍRITA

Departamento de Infância realiza 
reunião geral em São Paulo

N o dia 25 de novembro, ocorreu na 
sede da USE na capital, a 1ª Reu-
nião Geral do Departamento de In-

fância da USE SP.
A reunião teve como objetivos reunir 

os representantes locais e regionais do 
Departamento de Infância do Estado, para 
relembrar os principais desafios da Evan-
gelização no Estado, elencando as neces-
sidades e realidades de cada localidade e 
juntos fazer valer a palavra UNIÃO da fe-
derativa para dar início às discussões esta-
duais e locais, nas temáticas relacionadas 
pelo grupo para o ano de 2019.

A reunião contou com a presença de 
23 dirigentes e evangelizadores de infân-
cia dos órgãos regionais e locais da USE. 
Compareceram representantes de cidades 
das Regionais de São Paulo, Grande ABC, 
Sorocaba, São José do Rio Preto, Jacareí, 
Taubaté, Baixada Santista, Vale do Ribei-
ra Assis e Marília. Das USEs locais, parti-
ciparam Santa Bárbara do Oeste, Suzano, 
Embu das Artes, Alto Tietê e Carapicuíba

Durante o encontro, cada Departamen-
to de Infância dos órgãos presentes pôde 
compartilhar os trabalhos desenvolvidos 
em suas regiões desde o fórum, e as con-
quistas obtidas a partir dos objetivos/
diretrizes construídas em conjunto para 
todo o Estado.

Neste momento, a equipe do DI possibi-
litou a participação virtual via Transmissão 
ao Vivo pela página do Departamento no 
Facebook. A reunião contou também dessa 
forma com a participação de representan-

Da redação

tes de Ribeirão Preto, Baixada Santista e 
da companheira Regina, da USE Regional 
de Marília. Foi uma felicidade utilizar 
essa ferramenta para, mesmo à distância, 
aproximar esses companheiros de ideal. 
Nesta reunião conseguimos fechar em 
conjunto, a temática para o ano que vem 
do nosso 4º Encontro Paulista de Evangeli-
zadores e Educadores da Infância que será 
realizado em 16 e 17 de março: Parábolas 
na Evangelização. O calendário completo 
de 2019 será publicado no site da USE. 
A troca de experiências e a comunhão de 
objetivos favorecerão que nos encontros 
algumas regionais/locais façam parte do 
momento de oficinas, assim, oportunizan-
do multiplicar suas vivências com todo o 
Estado. #SOMOSTODOSUSESP

Para entrar em contato, procure-nos pelo 
e‑mail: infância@usesp.org.br 

infância.use@gmail.com; facebook: 
Departamento de Infância USE SP.

Participantes da 1ª Reunião Geral do Departamento de Infância da USE-SP: Projetos para 2019
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ACONTECE

Conrespi 2019 em Ribeirão Preto

Haroldo Dutra Dias na
Baixada Santista

em fevereiro

Roda de conversa
em Araraquara

A USE Regional de Ribeirão Preto rea-
liza de 3 a 5 de março de 2019, a 
37ª Conrespi — Confraternização 

Regional da Família Espírita, na cidade de 
Ribeirão Preto, para momentos de confra-
ternização e reflexões sobre o  espiritismo.

Heloísa Pires, André Luiz Peixinho, Dalva 
Silva Souza, Artur Valadares e Nilza Teresa 
Rotter Pelá já confirmaram suas presenças, 
e realizarão palestras com o tema central 

FAMÍLIA ESPÍRITA

PALESTRAS

ESPIRITISMO DO SÉCULO XXI

N o dia 9 de fevereiro de 2019, 
das 14 às 17 horas, acontece no 
União Espírita Paschoal Grossi, 

na rua São Bento, 2395, em Araraqua-
ra, SP, a 1ª Roda de Conversa, com o 
tema Espiritismo no século 21.

O evento que é realização da USE In-
termunicipal de Araraquara contará com 
as presenças de Marco Milani, diretor do 
Departamento de Doutrina da USE-SP, de 
Tatto Sávio (de Bauru) e de Otaciro Rangel 
(de Araraquara).

“Olhai os lírios do campo”. O evento 
reúne as famílias espíritas das cidades 
da Alta Mogiana, Araraquara, Barretos, 
Bebedouro, Jaboticabal, Matão, Ribei-
rão Preto e São Carlos.

O evento vai acontecer na Socieda-
de Espírita Obreiros do Bem, rua Guy 
Saad Salomão, 880, em Ribeirão Preto 
e as inscrições podem ser feitas pelo 
site userp.org.br.

N os dias 8 e 9 de fevereiro de 2019, Haroldo Dutra 
Dias retorna à Baixada Santista. No sábado, dia 
8, a partir das 20 horas, em Guarujá, Haroldo de-

senvolve a palestra “Amor, caminho para a regeneração 
planetária”.

No domingo, dia 9, a partir das 14h30, em Santos, 
será realizado o seminário Contribuição do Espiritismo 
para a Sociedade Atual.

Informações: pelo telefone (13) 99208-5117 ou pelo 
e-mail useregionalbxvr@gmail.com. A realização é da USE 
Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira, com promo-
ção pelos órgãos locais da região.

As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas pelo telefo-
ne (16) 3335-7191 ou pelo e-mail 
paschoalgrossi@gmail.com.


