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“Solidários, seremos união. Separados uns 
dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, 
alcançaremos a realização de nossos propósitos.”
Bezerra de Menezes

Nos dias 7 e 8 
de dezembro 
foram 
realizadas as 
reuniões do 
Conselho de 
Administração 
da USE e do 
Conselho 
Deliberativo 
Estadual.
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ARTIGO E MAIS

Fluidos são ondas?
Conceitos como “irradiação”, “vibrações” e 
“sintonia” são elucidados à luz da doutrina espírita.

• Galeria dos presidentes
• Análise do livro A Gênese
• Centro Cultural do Brás
• Valorização da vida na infância
• Prévias do Congresso EstadualPágina 11
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Fique por dentro e participe dos 
nossos eventos.

BEM-VINDO 2020!

A captação de recursos nas casas 
espíritas. Gráficos apontam diretrizes.
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Mais uma década se inicia. Cada vez 
mais, parece que o tempo se esvai entre 
os nossos dedos. Quando vemos, ele já 
passou rápido, sem nos pedir licença. “O 
tempo é a sucessão das coisas; é ligado à 
eternidade da mesma maneira que essas 
coisas são ligadas ao infinito”, explica a 
doutrina espírita em A gênese.

É bom que reconheçamos, como Espíri‑
tos imortais, o valor de cada instante em 
mais uma oportunidade de reencarnação. 
Sempre vale questionar se estamos apro‑
veitando bem o tempo para a nossa evolu‑
ção. Quando um novo ano começa, é como 
se renascesse a esperança de dias melho‑
res. Novos projetos, novas idealizações.

Que tenhamos, porém, gratidão pelo 
trabalho realizado em 2019, para que pos‑
samos neste ano de 2020 melhor realizar 
nosso trabalho com disciplina e dedicação.

Para a USE ― União das Sociedades Es‑
píritas do Estado de São Paulo, eventos 
não faltarão, conforme nos mostra o Plano 
Geral de Atividades na página 14.

Também este ano será marcado pela 
realização do 18º Congresso Estadual da 
USE, a ser desenvolvido de 26 a 28 de ju‑
nho, no Hotel Tauá, na cidade de Atibaia, 
tendo como tema central “Evolução do 
Ser ― Consciência e livre-arbítrio”.

Nesta edição está registrado o balanço 
realizado pelas áreas da USE e pelo Con‑
selho Deliberativo Estadual, conforme 

Juntos em 2020
EDITORIAL

reu niões dos dias 7 e 8 de dezembro. Nas 
páginas centrais, estão os principais as‑
suntos pautados e discutidos pelos diver‑
sos participantes.

No Perfil, a professora Juliana Ber‑
toldo, presidente da USE Intermunicipal 
de Mauá, nos convida à reflexão sobre a 
importância da educação espírita para a 
transformação moral da humanidade.

Marco Milani traz as alterações do Ca‑
pítulo 5 do livro A gênese. O físico Alexan‑
dre Fontes da Fonseca apresenta um tex‑
to imperdível sobre o aspecto científico 
do espiritismo.

Julia Nezu nos conta como foi o even‑
to Movimento pela Paz, realizado em São 
Paulo, em novembro, e que reuniu repre‑
sentantes de vários segmentos religiosos.

Ainda tem um artigo sobre a queda do 
número de frequentadores nas palestras 
espíritas e as notícias e programações dos 
departamentos da USE.

Na página 10, estão os resultados de 
uma pesquisa realizada pelo Departamen‑
to de Doutrina da USE sobre os meios de 
captação de recursos nas casas espíritas.

O mais importante de tudo isso, porém, 
será sempre a sua leitura e participação. 
Sigamos juntos.

Que tenhamos um 2020 de muitas 
 realizações! 
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N ossos votos de um ano exitoso e de 
muito trabalho!
Começamos o ano com a nova logo‑

marca da USE, moderna e com cores, que 
remetem a movimento. Durante todo o 
ano de 2020, os órgãos da USE receberão a 
sua logomarca, bem como o seu manual de 
uso. Qual a importância de todos usarem? 
“Solidários, seremos união. Separados uns 
dos outros, seremos pontos de vista. Jun‑
tos, alcançaremos a realização de nossos 
propósitos.” Bezerra de Menezes

A USE é um grande organismo, atual‑
mente com 117 órgãos em funcionamento, 
com postos avançados por todo Estado de 
São Paulo, a maior federativa do Brasil em 
termos de quantidade de centros espíri‑
tas. Essa é a força da União, do Movimento 
Espírita Paulista, onde não devem existir 
barreiras, mas convergências e unidade.

Aliás, este é um dos princípios da USE: 
divulgar o espiritismo sem ADJETIVOS, tão 
em moda como atualmente. Não existe es‑
piritismo laico ou cristão. O espiritismo por 
definição é cristão. Não existe espiritismo 
científico ou místico, como no passado, as‑
sim como não existe espírita de direita ou 
ortodoxo, de esquerda ou progressista. Es‑
pírita é de centro, mas de centro espírita.

Independente do espiritismo, o espírita 
faz parte da sociedade e, portanto, da po‑
lítica. Exerce seus direitos como cidadão e 
participa, se bem entender, de partidos ou 
políticas públicas, ou ainda de qualquer 
outra atividade. Mas uma coisa difere da 
outra, cada qual tem seus conceitos pró‑
prios e não se misturam.

Trazer para o espiritismo discussões in‑
termináveis de partidos, A ou B, é reduzir 
os conceitos espíritas em argumentos polí‑
ticos, lembrou‑nos o mestre Kardec:

“(…) Devo ainda vos chamar a atenção 
para outra tática de nossos adversários: a 
de procurar comprometer os espíritas, in‑
duzindo‑os a se afastarem do verdadeiro 
objetivo da Doutrina, que é o da moral, 
para abordarem questões que não são de 
sua competência e que poderiam, com toda 
razão, despertar suscetibilidades e descon‑
fianças. Também não vos deixeis cair nes‑
sa armadilha; afastai cuidadosamente de 
vossas reuniões tudo quanto disser respeito 

União com amor e humildade

CONVOCAÇÃO
Conselho Deliberativo

Estadual

presidencia@usesp.org.brMENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

à política e às questões irritantes; nes‑
se caso, as discussões não levarão a nada 
e apenas suscitarão embaraços, enquanto 
ninguém questionará a moral, quando ela 
for boa. Procurai, no Espiritismo, aquilo que 
vos pode melhorar; eis o essencial. Quando 
os homens forem melhores, as reformas so‑
ciais verdadeiramente úteis serão uma con‑
sequência natural. (...) Allan Kardec Revista 
Espírita, fev. 1862 (grifos nossos).

Entende‑se que o espiritismo é neutro 
e que qualquer adjetivo ou terminologia 
para explicá‑lo está equivocada.

Como dirigente, todo cuidado é pouco, 
principalmente em redes sociais e aplica‑
tivos de mensagens. Postagens em tom de 
zombaria, desrespeitando o próximo, criam 
conflitos desnecessários. Aliás, não só sobre 
política, mas como adverte Kardec, também 

sobre as questões irritantes. Pode ser qual‑
quer assunto, mesmo em nome da Doutrina, 
menos assuntos edificantes e que possam 
contribuir de alguma forma para o progresso 
moral, seja pessoal ou institucional. “Este‑
jam atentos e tenham cuidado com o fer‑
mento dos fariseus e dos saduceus”. Mateus 
16:6. Atenção também com aqueles que por 
interesses próprios fomentam debates que 
só levarão a discórdia e dissensões.

A doutrina espírita é alavanca de pro‑
gresso, e os maiores obstáculos ao pro‑
gresso moral são o orgulho e o egoísmo.

Simples e objetivo, o espiritismo nos 
enseja que verdadeiramente necessitamos 
de amor e humildade.

Bom ano para todos nós!

Rosana Amado Gaspar
Presidente interina da USE-SP

Dia 08/03/2020 ― às 8h30
Rua Dr. Gabriel Piza, 433, Santana ― São 

Paulo‑SP
A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Rua 
Dr. Gabriel Piza, 433 ― Santana, São Paulo 
― SP, CEP 02036-011, inscrita no CNPJ sob 
n° 43.305.762/0001‑09, por sua presidente 
interina Rosana Amado Gaspar, convoca nos 
termos dos art 23, 24 e 27, do Estatuto So‑
cial, os representantes dos órgãos Intermuni‑
cipais, Municipais e Distritais, das instituições 
inicialmente patrocinadoras e especializadas 

de âmbito estadual para reunião extraordi‑
nária do CDE ― Conselho Deliberativo Esta‑
dual, a realizar‑se em sua sede, no dia 08 de 
março de 2020, às 8h30 em 1ª convocação, 
com qualquer número, às 9 horas. Participam 
também da reunião os membros da Diretoria 
Executiva e Departamentos.

Pauta única: Apresentação do Estudo so‑
bre o Pacto Áureo pela comissão designada 
pelo CDE.

São Paulo, 06 de janeiro de 2020

Rosana Amado Gaspar
Presidente interina da USE

UNIÃO DAS SOCIEDADES
ESPÍRITAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO
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PERFIL: JULIANA BERTOLDO Da Redação

P residente da USE Intermunicipal de 
Mauá e secretária do Departamen‑
to de Mediunidade da USE Estadual, 

Juliana Bertoldo nasceu e mora na cidade 
de Ribeirão Pires, ABC paulista. Profes‑
sora, atua profissionalmente como coor‑
denadora pedagógica e, como espírita, é 
tarefeira do Centro Espírita Ismênia de 
Jesus, em Ribeirão Pires, onde desenvol‑
ve atividades como monitora de grupos de 
estudos sobre mediunidade.

Como se tornou espírita?
Fui criada em família católica, porém 

não achava que ela trazia respostas às mi‑
nhas indagações. Mesmo sem conhecer a 
doutrina espírita, já trazia dentro de mim 
algumas certezas, tais como a reencar‑
nação. Depois de um aborto espontâneo, 
senti a necessidade de procurar consolo e 
respostas para aquele momento de sofri‑
mento. Busquei uma casa espírita na mi‑
nha cidade e comecei a frequentar as reu‑
niões públicas. Depois senti a necessidade 
de começar a estudar mais profundamen‑
te a Doutrina e ingressei num dos grupos 
de estudo da casa. A partir daí, comecei a 
perceber a grande necessidade do estudo 
do espiritismo na minha vida.

Conte-nos um pouco sua história com 
a USE.

A minha história com a USE começou 
quando um querido amigo, Tercio Silva 
Paulo, que na época era presidente do 
Centro Espírita Ismênia de Jesus e também 
da USE Intermunicipal de Mauá, me fez 
o convite para começar a participar das 
reu niões mensais da USE e ajudar o grupo 
nas suas necessidades. Não tenho a data 

precisa, mas isso deve ter acontecido há 
mais ou menos 16 anos. Aos poucos fui me 
envolvendo em diversos trabalhos. Estive 
em alguns mandatos como secretária, em 
outros como tesoureira e hoje estou como 
presidente na direção da Intermunicipal.

Como analisa o papel do espiritismo 
em sua vida?

O espiritismo na minha vida teve e 
tem um papel de transformação, pois ele 
me proporciona um melhor entendimen‑
to sobre a minha vida, sobre os conflitos 
pessoais, familiares e as dificuldades do 
mundo em que vivemos. Acredito que 
a doutrina me traga mais serenidade na 
hora das dificuldades e mais empatia para 
com o próximo.

Procuro sempre no meu trabalho pro‑
fissional, praticar o que aprendo, princi‑
palmente com o meu exemplo, pois sabe‑
mos que educadores são muitas vezes as 
principais referências daquelas crianças. 
Através dos bons exemplos e do amor de‑
dicado ensinamos muito mais do que com 
palavras. Tento através dos ensinamentos 
de Jesus me tornar a cada dia uma pes‑
soa melhor.

Qual sua opinião sobre o espiritismo 
hoje, no Brasil e no mundo?

As ideias apresentadas pelo espiritismo 
estão sendo cada vez mais disseminadas 
na sociedade. Hoje é muito comum pes‑
soas que se dizem de outras religiões te‑
rem opiniões alinhadas com a doutrina 
espírita. Por outro lado, muitas vezes fico 
preocupada com os caminhos que algumas 
pessoas estão percorrendo e acabam le‑
vando o nome da doutrina espírita, com 
muitas ideias equivocadas sendo lançadas 
como espíritas e tidas muitas vezes como 
verdades. A falta de estudo, de preparo 
das casas espíritas, o personalismo, aca‑
bam contribuindo para este comportamen‑
to. Cabe a nós incentivarmos o estudo da 
codificação em primeiro lugar dentro das 
casas, proporcionando a reflexão sobre a 
obra e consequentemente contribuindo 
para a transformação moral das pessoas.

Em sua opinião, a casa espírita 
está cumprindo seu papel em termos 
de educação?

O centro espírita é um dos locais onde 
a doutrina espírita é disseminada, desem‑

penhando papel relevante na divulgação 
do espiritismo e no atendimento de todos 
que buscam nele o consolo e a orientação. 
Se os seus objetivos estiverem focados no 
estudo, na fraternidade, tendo como base 
o Evangelho de Jesus à luz da doutrina es‑
pírita, acolhendo a todos para que exer‑
citem o seu aprimoramento íntimo pela 
vivência do Evangelho, ele estará, sim, 
cumprindo o seu papel. Quando o conhe‑
cimento espírita proporciona a modifica‑
ção dos indivíduos, ele pode ser conside‑
rado um fator de contribuição importante 
no progresso da humanidade. Através do 
espiritismo, o homem se transforma mo‑
ralmente e serve como exemplo para a 
transformação do outro.

O que sugeriria ao dirigente es-
pírita para melhorar suas atividades 
na sociedade?

Hoje vivemos numa sociedade onde 
tudo é propagado de forma muito rápida. 
A tecnologia evoluiu muito e precisamos 
estar atentos a essas mudanças de forma 
que o estudo dentro das casas também 
acompanhe essa evolução. A didática e a 
metodologia usadas dentro dos grupos de 
estudo precisam ser atualizadas. Não po‑
demos conduzir nossos cursos da mesma 
maneira que conduzíamos há vinte anos. 
Muitas vezes, é este o motivo de afasta‑
mento dos jovens do centro espírita. Pre‑
cisamos trazê-los de volta.

Algo mais que você gostaria de acres-
centar? 

Gostaria de deixar registrado o quan‑
to sou grata à doutrina espírita. Ela faz 
toda a diferença na minha vida e poder 
dividir tudo o que aprendo e acredito com 
outras pessoas faz de mim alguém muito 
mais feliz.

"Não podemos conduzir os cursos como conduzíamos 
há vinte anos"

Cabe a nós 
incentivarmos o estudo 

da codificação em 
primeiro lugar.
Juliana Bertoldo
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A Gênese :  Cap í tu lo  5
 Marco Milani

Antigos e modernos 
sistemas do mundo

A 5ª edição francesa do livro A Gênese, pu‑
blicada três anos após a desencarnação de Allan 
Kardec, contém alterações questionáveis em 
diversos capítulos que fragilizam e até compro‑
metem doutrinariamente o seu conteúdo, como 
já comentado em números anteriores do Diri-
gente Espírita (ver as edições de nºs 168 a 174).

Tais fatos, acrescidos da total ausência de 
evidências de que Kardec seria o autor dessas 
alterações, assim como já apontado pela pes‑
quisadora Simoni Privato Goidanich em sua obra 
O Legado de Allan Kardec, convidam os estu‑
diosos espíritas e os adeptos em geral a compa‑
rarem criteriosamente a edição original e suas 
reimpressões com a versão modificada publica‑
da em 1872 (5ª edição).

Se, por um lado, há capítulos com alterações 
graves, por outro, há alguns cujas alterações, 
ainda que questionáveis ou desnecessárias, 
não chegam a comprometer o ensino doutriná‑
rio. Assim ocorreu com o capítulo 5, intitulado 
Antigos e modernos sistemas do mundo, cuja 
única alteração foi o acréscimo, no final do 
último parágrafo, da frase destacada a seguir, 
em negrito:

Estava, desde então, aberto o cami‑
nho em que ilustres e numerosos sábios 
iam entrar, a fim de completarem a obra 
encetada. Na Alemanha, Kepler desco‑
bre as célebres leis que lhe conservam o 
nome e por meio das quais se reconhece 
que as órbitas que os planetas descre‑
vem não são circulares, mas elipses, um 

A GÊNESE — ESTUDO COMPARATIVO DAS EDIÇÕES

de cujos focos o Sol ocupa. Newton, na 
Inglaterra, descobre a lei da gravitação 
universal. Laplace, na França, cria a me‑
cânica celeste. Finalmente, a Astrono‑
mia deixa de ser um sistema fundado em 
conjecturas ou probabilidades e torna‑se 
uma ciência assente nas mais rigorosas 
bases, as do cálculo e da geometria. 
Fica assim lançada uma das pedras fun-

damentais da Gênese, cerca de 3.300 
anos depois de Moisés. (A Gênese, 5ª 
edição, item 14)

Neste capítulo, Kardec pontua antigos siste‑
mas do mundo, caracterizados por cosmogonias 
baseadas em diferentes tradições, crenças e 
culturas e os associa a compreensões mais pri‑
mitivas e ingênuas, limitadas ao conhecimento e 
aos instrumentos ópticos das respectivas épocas. 
Posteriormente, Kardec contrasta essas visões 
de mundo com aquelas decorrentes de observa‑
ções modernas, mais técnicas e exatas, as quais 
superam as concepções místicas e míticas.

Na obra A Gênese, Kardec não se restringe à 
origem planetária, pois discorre sobre a causa 
primária e inteligência suprema (Deus), assim 
como examina os elementos gerais do Universo 
(espírito e matéria). Também explora a evolu‑
ção das ideias sobre a Terra, tal como explicita‑
do neste capítulo 5. Na frase acrescentada, re‑
laciona‑se A Gênese exclusivamente à questão 
planetária e ainda afirma que somente depois 
de 3.300 anos após a representação mosaica 
da origem do mundo é que a humanidade pôde 
conhecer uma das pedras fundamentais dessa 
origem, supondo que nesse intervalo o homem 
não contava com elementos relevantes para se 
investigar o assunto.

O trecho acrescentado na 5ª edição não in‑
terfere no ensino dos Espíritos, entretanto, não 
contribui diretamente para qualquer esclareci‑
mento doutrinário adicional, podendo o leitor 
desavisado limitar o significado do termo Gêne‑
se à formação planetária.

* Diretor do Departamento de Dou-
trina da USE-SP. Presidente da USE 

Regional de Campinas.

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

L A N Ç A M E N T O S  E M E

O governador da Terra
Juliano P. Fagundes
Estudo | 14x21 cm | 256 páginas
O que se sabe sobre Jesus? O que diz a 
história oficial? Por onde ele esteve até os 
30 anos de idade? Qual a verdadeira história 
dos apóstolos e tantas outras figuras de seu 
tempo? Qual o verdadeiro motivo de ter 
sido traído? Nas páginas deste livro, você 
irá, enfim, desvendar todos os mistérios que 
cercaram a vida do Mestre de Nazaré.

O ódio e o tempo
Ricardo Orestes Forni

Romance espírita | 15,5x22,5 cm 
256 páginas

Quando ferimos, esquecemos. Aqueles a 
quem prejudicamos, se não nos perdoarem, 

voltam para nos cobrar. Foi assim com 
Álvaro: um seu desafeto do passado retorna. 

Devido a sua invigilância, Álvaro permite 
que o desequilíbrio emocional se instale 

em seu ser. E uma sucessão de erros de sua 
parte o coloca em perigo.

FIM DO MISTÉRIO: VENHA 
CONHECER JESUS

O QUE SABEMOS DO NOSSO PASSADO?
O QUE LÁ PLANTAMOS?
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CIÊNCIA ESPÍRITA

N ossa 4ª questão diz respeito a uma 
ideia que há muito tempo confunde 
os amigos espíritas. Os fluidos espi‑

rituais são ondas? SIM (  ) NÃO (  )
A resposta é: NÃO. Fluido espiritual, 

segundo a Doutrina Espírita (DE), é subs‑
tância, no seu sentido mais leigo. Onda é 
a propagação de um movimento periódico 
ao longo do espaço ou de um meio mate‑
rial. Portanto, fluido não é onda.

Vibração é um movimento oscilatório 
ou periódico de uma substância. A propa‑
gação de uma vibração ao longo do espaço 
constitui uma onda. Assim, uma substância 
pode vibrar sem, contudo, se propagar ao 
longo do espaço. Por exemplo, uma mola 
pode oscilar, uma esfera pode se expandir 
e contrair, e uma barra pode dobrar para 
a direita e para a esquerda. Mas a mola, 
a esfera e a barra não são ondas, nem se 
propagam pelo espaço quando vibram. 
E os fluidos espirituais? São substâncias 
ou ondas?

Os fluidos espirituais são substâncias! 
Para entender isso, vejamos o conceito de 
ausência de “transição brusca” que Kar‑
dec destaca no item 2 do cap. XIV de A 
Gênese (GE):

“Como já foi demonstrado, o flui‑
do cósmico universal é a matéria ele‑
mentar primitiva, cujas modificações e 
transformações constituem a inumerável 
variedade dos corpos da Natureza. (...) 
O ponto intermediário é o da transfor-
mação do fluido em matéria tangível, 
mas, ainda aí, não ocorre uma transição 
brusca, uma vez que podemos considerar 
nossos fluidos imponderáveis como um 
ponto intermediário entre os dois esta‑
dos.” (Grifos em negrito, meus).

O item reafirma que toda matéria é for‑
mada por alguma transformação do Fluido 
Universal (FU). Como o FU também é ma‑
téria‑prima dos fluidos espirituais, Kardec 
destaca que, na transformação de fluido 
em matéria tangível, não há transição 
brusca. Esse comentário é de natureza 
fundamental na Ciência! Não existe tran‑
sição brusca nos fenômenos da natureza! 

Projeto Valorizar Kardec V: 
Fluidos são ondas?

Portanto, se a nossa matéria tangível é, de 
um certo ponto de vista filosófico, subs‑
tância, por “não haver transição brusca” 
na natureza, os fluidos espirituais também 
são substâncias. Kardec considera isso no 
item 3 do cap. XIV da GE:

“Tudo sendo relativo, esses fluidos 
têm para os Espíritos ― que também são 
fluídicos ― uma aparência tão material 
quanto a dos objetos tangíveis para os 
encarnados, sendo para eles o que são 
para nós as substâncias do mundo ter-
restre.” (Grifos em negrito, meus).

Um comentário de Kardec feito no item 
19 do cap. XIV da GE pode gerar dúvidas 
sobre os fluidos serem ondas. Porém, bas‑
ta verificar que quando Kardec diz “... 
há nesses fluidos ondas e raios ...”, não 
diz que esses fluidos “são” ondas e raios. 
Quando diz: “Esses fluidos nos trazem os 
pensamentos, como o ar nos traz o som” 
relaciona “fluidos” com “ar” (substâncias) 
e “pensamentos” com “sons” (ondas).

Analisemos duas outras afirmações de 
Kardec, contidas nos itens 21 e 46 do cap. 
XIV da GE:

“Os fluidos se unem pela semelhança 
de suas naturezas, os fluidos desseme-
lhantes se repelem; há incompatibili-
dade entre os bons e os maus fluidos, 
como entre o óleo e a água” (grifos 
meus). 

“... o obsidiado fica como que envol‑
to e impregnado de um fluido pernicio‑
so (...). É desse fluido pernicioso que é 
preciso desembaraçá‑lo. Ora, um mau 
fluido não pode ser eliminado por ou-
tro mau fluido. (...), é preciso expulsar 
o fluido mau com a ajuda de um fluido 
melhor.” (item 46, grifos em negrito, 
meus, em itálico, originais).

Segundo a ciência, ondas podem in‑
terferir umas com as outras da seguinte 
maneira. Suas amplitudes se somam ou 
se subtraem de acordo com a chamada 
“fase” ou a intensidade do movimento 
periódico num dado instante de tempo e 
posição do espaço. Ondas de frequências 
diferentes podem se somar, mas o resulta‑

Alexandre Fontes da Fonseca

do nunca é a completa anulação de uma 
onda pela outra. Somente ondas de mes‑
ma forma e frequência podem se anular 
completamente, e se estiverem fora de 
fase por meio período de oscilação.

Com base nisso, analisemos as afir‑
mativas de Kardec acima destacadas: 
“os fluidos dessemelhantes se repelem; 
há incompatibilidade entre os bons e os 
maus fluidos”, “um mau fluido não pode 
ser eliminado por outro mau fluido” e “é 
preciso expulsar o fluido mau com a ajuda 
de um fluido melhor.” Se os fluidos fossem 
ondas, os fluidos bons teriam frequência 
alta e os fluidos maus, baixa. Pelo que en‑
sina a ciência, os dois poderiam coexistir 
no mesmo local, pois ondas diferentes não 
se repelem nem se anulam. Logo, um flui‑
do bom jamais anularia um fluido mau, e 
fluidos dessemelhantes não se repeliriam. 
Se os fluidos fossem ondas, um fluido mau 
não seria expulso por um fluido bom. Mas, 
o mais absurdo seria o seguinte: como so‑
mente ondas de mesma frequência po-
dem se anular, se fluidos fossem ondas, 
somente um fluido mau poderia anular 
outro fluido mau. Para anular um pensa‑
mento mau, outra pessoa teria que produ‑
zir um pensamento igualmente mau.

Os fluidos espirituais, portanto, podem 
vibrar, mas não são ondas. Isso não sig‑
nifica que os conceitos de “irradiação”, 
“vibrações” e “sintonia” estejam errados. 
Isso pois os fluidos espirituais podem vi‑
brar, sem ser ondas.

Como o conceito de fluidos está intima‑
mente ligado aos estudos sobre o passe, 
vamos analisar algumas questões que per‑
meiam nosso meio espírita: os fluidos ani‑
malizados servem de condutores dos bons 
fluidos no passe? SIM (  ) NÃO (  ).

Não perca a resposta na próxima edição 
do Jornal Dirigente Espírita! Se desejar ti‑
rar dúvidas ou sugerir temas para analisar, 
escreva para a USE.

Bibliografia:
KARDEC, A. 2010. A Gênese, Editora CELD, 

3ª Edição, Rio de Janeiro, RJ.
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elementos importantes, juntamente com 
o estudo sistemático e as oportunidades 
de colaboração voluntária ao longo do 
tempo. No entanto, se o centro não con‑
segue fazer isso com qualidade, precisa 
de ajuda, antes que seu público deixe de 
frequentá‑lo. Palestras sonolentas, ou do 
tipo “lição de moral”, limitadas a temas 
por demais religiosos e evangélicos, sem‑
pre com falas clássicas e repetitivas, ou 
o estilo autoajuda (o ano inteiro), podem 
gerar desinteresses.

Só o conhecimento transforma! Até a 
fé melhora e se racionaliza em contato 
com novos saberes, “esse é o milagre que 
o espiritismo pode produzir hoje nos indi‑
víduos e amanhã nas massas” Allan Kardec 
― Viagem espírita 1862.

Sugeri o nome de “Terapia Espírita”, ao 
ciclo dos serviços que podem ser ofereci‑
dos à comunidade, que, se executado com 
qualidade, atingem o objetivo; ― Inicia-se 
na recepção ao visitante e seu acompa‑
nhamento na fluidoterapia, tendo muito 
cuidado na programação e eficiência das 
palestras, ― prosseguindo nas entrevistas 
com atenção voltada à superação das difi‑
culdades inicialmente apresentadas, para 
posterior encaminhamento às escolas de 
espiritismo; ― A atenção deve continuar 
nesse período de estudante, oferecendo‑
‑lhes oportunidades de colaboração, em 
um novo estágio, o de voluntário conscien‑
te; ― Devolvendo para a sociedade “um 
novo homem”, capaz de fazer a diferença 
rumo à Reformulação da Humanidade. É o 
despertar, é o “acenda vossa luz” e dessa 
forma o centro não perderá seus adeptos 
que pelo exemplo daqueles, atrairão sem‑
pre novos visitantes.

Essa é a tarefa que nos cabe analisar, 
difícil sem dúvida, mas necessária.

Não se trata de uma ‘receita”, have‑
rá variantes que necessitarão de reuniões 
periódicas entre os dirigentes do centro 
espírita para melhorar o atendimento, 
aliás, senhores dirigentes, mantenham‑se 
atualizados e sempre que a dúvida per‑
sistir procurem ajuda na federativa de 
seu Estado.

Queda do número de frequentadores 
nas palestras espíritas

ARTIGO Antonio Luiz Dallaqua

A edição do livro O legado de Allan 
Kardec de Simone P. Goldanich, 
recuperando a originalidade da 

quarta edição francesa, a descoberta das 
“cartas de Kardec” analisadas no livro Au-
tonomia de Paulo H. Figueiredo, a queda 
de J.B. Roustaing na Federação Espírita 
Brasileira, a volta dos grandes encontros, 
simpósios, congressos, o bom desempenho 
das federativas estaduais e as estatísti‑
cas oficiais dos últimos anos fazem desse 
tempo um período de reflexões sobre o 
Movimento Espírita Brasileiro. Vemos por 
toda parte o surgimento de novos centros 
espíritas, a grande maioria pequenos e 
por assim dizer, merecedores de atenção 
e auxílio, nestes, observamos algumas re‑
clamações comuns a todos, independente 
da região em que se situam sobre a queda 
do número de frequentadores nas pales‑
tras espíritas.

Como a doutrina não dispõe de uma hie‑
rarquia vertical, cabe a periódicos como 
esse promover um pensamento conjunto 
acerca das possíveis causas: Os temas das 
palestras estão repetitivos, fora da reali‑
dade, mal preparados? Os centros espíri‑
tas fazem pesquisas entre os frequentado‑
res sobre temas mais interessantes, atuais 
e os alinham com os assuntos das Obras 
Básicas? Há uma tendência à igrejificação 
dos centros espíritas, copiando modelos 
de outras religiões?

São muitas as questões e dentre elas 
uma em especial sobre minha experiência 
nos cursos de formação de colaboradores 
espíritas quando pergunto: Qual é o ob‑
jetivo da Doutrina Espírita? Bem poucos 
sabem a resposta. Como podemos cami‑
nhar numa direção quando não sabemos 

ou confundimos o nosso próprio objetivo?
O espiritismo como terceira revelação 

veio para fazer diferente, veio para fazer 
a diferença, veio para fazer o que não foi 
feito até então. O objetivo da doutrina 
espírita é a reformulação da humanida‑
de, frase que nenhum mal faria se fosse 
escrita na parede principal dos centros 
espíritas, objetivo muito maior que sim‑
plesmente aplicar passes e fazer uma pe‑
quena palestra.

O centro espírita é um lugar de difusão 
do conhecimento. A divulgação do conhe‑
cimento espírita, impresso nas Obras Bási‑
cas (não apenas no O evangelho segundo o 
espiritismo), é uma necessidade essencial 
das instituições que se denominem Espí‑
ritas, pois é a principal ferramenta para 
mudarmos nossa forma de ver o mundo 
e solucionar nossos problemas antigos de 
um modo diferente, com um pensamento 
diferente, melhorando nossa evolução.

Os métodos são os mais diversos: a 
explanação doutrinária e os passes são 

Como podemos 
caminhar numa 
direção quando 
não sabemos ou 

confundimos o nosso 
próprio objetivo?
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 Eliana HaddadREPORTAGEM

N os dias 7 e 8 de dezembro, na sede 
da União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo, no bairro 

de Santana, na capital paulista, foram 
realizadas, respectivamente, as reuniões 
do Conselho de Administração da USE e do 
Conselho Deliberativo Estadual.

Na tarde de sábado, 7, com a participa‑
ção da Diretoria Executiva e responsáveis 
pelos diversos departamentos da USE, a 
presidente interina Rosana Amado Gaspar 
fez um relato aos participantes sobre a reu‑
nião do CFN‑Conselho Federativo Nacional, 
realizada na FEB, em Brasília, nos dias 8 a 
10 de novembro, com representantes das 
27 federativas do Brasil e entidades espe‑
cializadas do Movimento Espírita Brasileiro.

Entre os temas pautados, foram apre‑
sentados os relatórios financeiros de 2019, 
o Plano Geral Anual para 2020 e a nova 
logomarca da USE, que deverá ser utiliza‑
da como padrão por todos os órgãos para 

P ascoal Bovino, vice‑presidente, 
comentou sobre a realização dos 
encontros fraternos em 2019, con‑

siderando‑os como momentos especiais, 
marcados pela reflexão, amizade e troca 
de experiências que possibilitaram, en‑
volvendo as cidades participantes. Expli‑
cou que, no final do ano, foram suspensos 
os encontros que estavam previstos por‑
que algumas atividades se acumulavam. 
“Estamos desenvolvendo uma nova pro‑

a divulgação de eventos, cartazes, etc. 
Também foram abordados os resultados 
dos encontros fraternos de 2019 e os pre‑
parativos para o Congresso Estadual, cujas 
inscrições já estão abertas, que será rea‑
lizado em Atibaia, interior de São Paulo, 
nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2020.

“O Congresso será realizado mais uma 
vez no Hotel Tauá, na cidade de Atibaia, 
um lugar muito aprazível, o segundo me‑
lhor clima do mundo, ficando apenas atrás 
de Davos, na Suíça, com ótimas insta‑
lações e conforto para realização deste 
grande evento da USE. As inscrições já 
chegaram em 50% das vagas oferecidas, e 
poderão ser efetuadas em parcelas até a 
data do Congresso”, disse Rosana Gaspar.

Na manhã de domingo, representantes 
dos órgãos intermunicipais, municipais, dis‑
tritais e das instituições patrocinadoras e 
especializadas de âmbito estadual partici‑
param da reunião do Conselho Deliberativo. 

posta de realização não mais com duas 
regionais, mas com apenas uma, pois 
em alguns locais a distância é grande, 
impedindo a participação mais efetiva 
de dirigentes e trabalhadores”, comen‑
tou Pascoal, acrescentando que só serão 
realizados encontros com duas regionais 
quando a distância for adequada. Tam‑
bém será feita uma preparação de no 
mínimo três meses de antecedência para 
melhor divulgação e planejamento. “Não 

Dirigentes espíritas das USEs de 28 institui‑
ções, incluindo os órgãos distritais e inter‑
municipais da USE e as entidades promotoras 
(FEESP e Sinagoga Espírita Nova Jerusalém) 
estiveram presentes. A presidente interina 
abriu a reunião falando aos dirigentes sobre 
os adjetivos que equivocadamente são colo‑
cados no espiritismo, assunto este tratado 
na mensagem inicial desta edição. Dentre as 
informações administrativas, foi apresenta‑
da a Contribuição Associativa anual no valor 
de R$ 300,00 (trezentos reais) previamente 
aprovado pelo Conselho de Administração e 
a importância das Instituições Unidas con‑
tribuírem para as ações do Movimento Es‑
pírita. Os departamentos e os órgãos pre‑
sentes apresentaram as diversas realizações 
do ano. Em breve intervalo foi inaugurada 
a Galeria dos Presidentes da USE durante 
estes 72 anos. Ao final, ocorreu uma apre‑
sentação de Paulo Henrique de Figueiredo, 
escritor, sobre o tema “Autonomia”.

basta a USE ir nas cidades para falar; o 
objetivo maior é estarmos lá para ouvir e 
esse contato é muito importante. Temos 
percebido que muitos dirigentes não sa‑
bem o que é a USE, quais seus objetivos 
e como funciona o movimento espírita e 
suas federativas”, informou. 

Não serão realizados encontros frater‑
nos no primeiro semestre de 2020 em fun‑
ção das diversas atividades já programa‑
das, inclusive do Congresso Estadual.

USE realiza reuniões dos Conselhos 
de Administração e Deliberativo

A diretoria executiva da USE: análise das atividades de 2019 e apre-
sentação de projetos para 2020

Walteno Silva, do Departamento de Tecnologia e Informação, apre-
sentou levantamento sobre as atividades da USE

ENCONTROS FRATERNOS
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REPORTAGEM

A Gênese ― edição USE

Galeria dos presidentes

Centro Cultural do Brás

Estudo do Pacto Áureo

R osana Gaspar (foto) comunicou que 
a nova tradução do livro A Gênese, 
baseada na 4ª edição está em pro‑

cesso de revisão. O livro deverá ser lança‑
do no congresso estadual.

I naugurada a Galeria dos Presidentes da 
USE, um painel com fotos dos ex‑pre‑
sidentes, uma singela homenagem aos 

que dirigiram a entidade nestes 72 anos, 
desde sua fundação: Edgard Armond, 
Francisco Carlos de Castro Neves, Luís 
Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Sil‑
va, Nestor Masotti, Antonio Schiliró, Nedir 
Mendes da Rocha, Antonio Cesar Perri de 
Carvalho, Atílio Campanini, José Antonio 
Luiz Balieiro e Júlia Nezu. Contando com 
a presença dos dois únicos ex‑presidentes 
encarnados, Antonio Cesar Perri e Julia 
Nezu (na foto, com a presidente interi‑
na Rosana Gaspar e Silvio Costa, diretor 
de patrimônio da USE), que agradeceram 
o tributo.

F oi aberta uma filial no local, cujos 
objetivos estão focados na Cultura. 
Há também estudos sendo realiza‑

dos para novos projetos para o término do 
teatro e das instalações.

A USE‑Regional de São Paulo já se 

A pesar de o assunto não estar em 
pauta, foi realizada uma vota‑
ção e a maioria dos conselheiros 

aprovou a convocação de uma Reunião 
Extraordinária do CDE para estudo do 
Pacto Áureo, no próximo dia 08 de março 
de 2020.

A comissão, já designada pelo CDE 

HOMENAGEM

INAUGURAÇÃO

VOTAÇÃO

predispôs a realizar algumas atividades 
no local, Rua Brigadeiro Machado, 269, 
Brás, sendo que o Departamento de Arte 
já tem ocupado o espaço, realizando se‑
manalmente saraus e ensaios de coral 
e orquestra.

para esse estudo ficou de enviar o refe‑
rido documento até o dia 31 de dezem‑
bro de 2019 à Diretoria Executiva da USE. 
Nesta oportunidade, o CDE fará um estu‑
do e análise deste acordo. O tema já foi 
encaminhado para ser discutido na pró‑
xima reunião dos dirigentes do Conselho 
Regional Sul.

Pesquisa sobre o Jornal 
Dirigente Espírita

Prezado dirigente, a fim de melhorar 
nosso atendimento, realizamos esta pesqui-
sa bem simples. Após responder, tire uma 
foto e envie por WhatsApp para (11) 9 8466-
0577, com o título “Pesquisa Dirigente Espí-
rita”. Agradecemos antecipadamente.

Recebe outros periódicos espíritas?
(   ) Sim, em papel   (   ) Sim, digital   (   ) Não recebo

Costuma ler todo Dirigente Espírita?
(   )  Sim       (   )  Não    (   ) Em parte

Prefere ler em papel ou digital?
(   )  Papel    (   ) Digital    (   ) Indiferente

Como recebe o Dirigente Espírita?
(   ) Correio    (   ) Digital    (   ) Ambos

Gostaria de fazer alguma sugestão?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

A edição contará com notas técni‑
cas, elaboradas por Alexandre Fonseca, 
professor de física e membro do Depar‑
tamento de Doutrina da USE. “A ideia 
é fazer uma coedição com os órgãos 

da USE, visando melhor custo/benefí‑
cio de impressão para mais exempla‑
res”, explicou.
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A valorização da vida na infância
vos contra o suicídio, a automutilação e 
mesmo a depressão. 

Descobrir‑se no mundo enquanto Espíri‑
to imortal, amado incondicionalmente por 
Deus, repleto de potências que as provas e 
sofrimentos têm o papel de fazer desabro‑
char, é compreender qual é o nosso verda‑
deiro valor e a fonte da nossa felicidade.

Aprender que o corpo é um presente de 
Deus que nos ajuda a cumprir a nossa mis‑
são na Terra, que tem um tempo progra‑
mado para permanecer vivo e que pres‑
taremos contas do uso que fizermos dele, 

é combater a automutilação e o suicídio 
direto e indireto.

Ter um roteiro para a elevação men‑
tal, saber que a prece fervorosa, o estudo 
elevado e as ações de caridade nos dis‑
tanciam das faixas mentais deprimentes 
e da ação dos Espíritos inferiores é ga‑
nhar uma capa protetora contra as más 
inspirações. 

Tais ideias transpostas para o mundo 
infantil através de reuniões devidamente 
planejadas e recursos engajadores têm o 
potencial de salvar vidas. 

E m 2016, a Organização Mundial da 
Saúde revelou o aumento vertigino‑
so do suicídio, especialmente entre 

as crianças de 9 a 12 anos. 
Nesse contexto, a tarefa da evangeliza‑

ção espírita da infância ganha destaque, 
pois atua na prevenção dessa chaga social 
desde as primeiras fases da vida, sendo 
capaz de edificar, nas crianças e pré‑ado‑
lescentes, defesas íntimas contra as pres‑
sões do mundo contemporâneo.

Há importantes conceitos espíritas que 
funcionam como verdadeiros preservati‑

Ana BoiagoARTIGO

E m 10 de dezembro de 2019, a USE 
foi representada pelas diretoras 
Rosana A Gaspar, Elisabete Márcia 

Figueiredo e Eronilza Souza da Silva, no  
tradicional almoço de confraternização 
de final de ano, na sede da ACM, con‑
vidada pela REBRATES ― Rede Brasilei‑
ra do Terceiro Setor, a qual é associada 
fundadora. Houve uma breve exposição 
sobre realizações da Secretaria e parce‑
rias com o Terceiro Setor pela Secretária 
Municipal do Desenvolvimento Econômi‑
co e Trabalho Aline Cardoso. Na confra‑
ternização estiveram presentes vários lí‑
deres e dirigentes de diversas vertentes 
religiosas e sociais e o reencontro com 
ex‑diretores da USE, que hoje são dire‑
tores da REBRATES, Marília de Castro e 

O CFN ― Conselho Federativo Nacional 
é uma reunião que se realiza anual‑
mente, para tratar de assuntos do 

Movimento Espírita em âmbito Nacional. 
Esse Conselho é formado por todas federa‑
tivas do Brasil, são 26 federativas estaduais 
e o Distrito Federal. A USE é a federativa re‑
presentante do Estado de São Paulo no CFN. 
Sempre é realizado em Brasília, na sede 
da FEB ― Federação Espírita Brasileira, no 
prédio Unificação construído especialmente 
para este fim. Este ano foi realizado nos dias 
8 a 10 de novembro de 2019, participaram 
da reunião Rosana Amado Gaspar e Pascoal 
Bovino, presidente interina e vice‑presiden‑
te da USE. Dentre os vários assuntos da ex‑
tensa pauta, foi aprovado por unanimidade 
o documento "O Livro Espírita e a Sustenta‑
bilidade do Movimento Espírita."

REBRATES

REUNIÃO CFN

Clodoaldo Leite. Ao final, a Secretária 
cumprimentou a todos pela realização e 
declarou‑se espírita, mas estava muito 
contente pela convergência harmoniosa 

de várias religiões para a mesma causa. 
A USE parabeniza o presidente Moisés 
Iavelberg pelo trabalho realizado neste  
ano pela REBRATES.

Secretária Aline Cardoso, entre Rosana Gaspar e Marília de Castro: espírita e satisfeita com a 
convergência harmoniosa das religiões

Outros assuntos que se destacaram: 
Pascoal Antonio Bovino (USE), juntamen‑
te com Luiz Antonio M Brescovites (FEC), 
apresentaram a proposta do GPS Espírita, 
um aplicativo que localiza a casa espírita 
mais próxima do local desejado, para fre‑
quentadores dos centros espíritas. Ainda, o 
Congresso Espírita Brasileiro de 2020, cujo 
tema é "O Evangelho Redivivo", terá 5 edi‑
ções, sendo que a edição do Sul será reali‑
zada em Campo Grande/MS, nos dias 18 e 
19/07/2020 com o tema central O Evange‑
lho segundo Marcos e as Epístolas de Paulo. 
Informou ainda a Assessoria Jurídica da FEB 
sobre dois assuntos: Lei geral de proteção 
de dados LGPD ― 13.709/18 prevista para 
vigorar na segunda quinzena de agosto de 
2020, foi solicitada a elaboração de uma 
orientação operacional para o movimen‑

to espírita e sobre a Lei 13467/2017 que 
extinguiu a exigência obrigatória de Con‑
tribuição Sindical compulsória patronal e 
do empregado. Do empregado somente se 
for autorizado pelo mesmo. A respeito do 
próximo Conselho Regional Sul, que reúne 
somente as federativas do Sul, dentre os 
temas que serão discutidos pelos depar‑
tamentos e dirigentes destas federativas, 
a presidência da USE fez a proposta sobre 
a reflexão do documento Pacto Áureo ― 
Construindo o Futuro. Na reunião do CFN 
estiveram presentes, como convidados, 
José Raul Teixeira e Divaldo Pereira Fran‑
co, que, ao final, intermediou mensagem 
do Espírito Bezerra de Menezes. A ata com‑
pleta pode ser acessada pelo link https://
www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/
ata‑da‑reuniao‑ordinaria‑do‑cfn‑2019/
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DOUTRINA Marco Milani

A captação de recursos nas 
casas espíritas

O Departamento de Doutrina da 
União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo realizou, 

em agosto, junto aos dirigentes de cen‑
tros e órgãos representativos paulistas um 
estudo sobre a captação de recursos em 
centros espíritas, visando identificar entre 
eles as principais práticas adotadas e as 
consideradas inapropriadas.

O levantamento contou com a partici‑
pação de 204 respondentes, os quais aces‑
saram um questionário eletrônico com 
sete perguntas.

Considerando‑se tratar de amostra não 
probabilística, os resultados serão utiliza‑
dos apenas para registro de ocorrências e 
motivação para argumentação conceitual, 
sem a pretensão de generalização.

A manutenção e o desenvolvimento das 
suas atividades, com seus respectivos re‑
cursos de diferentes naturezas, inclusive 
financeiros, constituem‑se em uns dos 
principais desafios de dirigentes de cen‑
tro espírita.

Já no século 19, Allan Kardec, conhe‑
cedor da necessidade do planejamento 
financeiro baseado na prudência, ao dis‑
correr sobre as características da Comis‑
são Central do Espiritismo (Obras póstu-
mas ― 2ª parte), sabiamente alerta para 
não se tentar cobrir despesas fixas com 
recursos eventuais, pois no longo prazo 
essa medida prejudicaria a sustentabilida‑
de da organização.

Kardec sinalizou que as despesas de‑
veriam ser compatíveis com o volume de 
receitas recebidas, ou seja, primeiro ve‑
rifica‑se o volume de recursos disponíveis 
para somente depois se assumir compro‑
missos com gastos, preservando a conti‑
nuidade operacional das atividades. A es‑
trutura da organização seria proporcional 
à sua capacidade de geração de renda.

No Brasil, constatam‑se diferentes 
práticas nas instituições espíritas para a 
captação de recursos, tanto aquelas que 
geram rendas de maneira mais perene, as‑
sim como as decorrentes de eventos pon‑
tuais. Muitas dessas práticas são bastante 
disseminadas e plenamente aderentes aos 
princípios e valores espíritas. Algumas, en‑
tretanto, ainda que estejam em conformi‑
dade legal, despertam controvérsias com 

relação aos seus aspectos éticos e doutri‑
nários, como a realização de bingos, lote‑
rias, rifas e outras formas de arrecadação 
que se assemelhem a jogos de azar e que 
têm a sua legitimidade questionada como 
prática em uma organização espírita.

A autonomia administrativa inerente a 
cada instituição espírita permite a análise 
de posturas ora convergentes, ora diver‑
gentes do entendimento geral das práticas 
mais comuns e consideradas apropriadas 
para a necessária captação de recursos.

A postura de alguns dirigentes, ainda 
que minoria, conflita eticamente com a 
maioria, com relação às práticas de co‑
mercialização de bebidas alcoólicas e pro‑
moção de jogos e sorteios, dentre outros 
procedimentos para captação de recursos 
financeiros que contrariam princípios e 
valores espíritas.

Orientações oportunas 
• Bebidas alcoólicas — Não há como consi‑

derar apropriada a comercialização, ain‑
da que consideradas drogas lícitas, em 
qualquer evento organizado ou apoiado 
por entidades espíritas.

• Jogos e sorteios — Deve‑se desincenti‑
var a arrecadação por meio de jogos de 
azar e sorteios de qualquer espécie sob 
a justificativa financeira.

• Produtos mediúnicos — A obtenção de 
recursos mediante a venda de produtos 
mediúnicos, como pinturas e desenhos, 
não encontra uma aceitação plena, ha‑
vendo divisão de opiniões nesse sentido.

• Livros — A comercialização de livros com 
conteúdo doutrinário distorcido também 
contou com a reprovação da maioria 
dos dirigentes.
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como a realização de bingos, loterias, rifas e outras formas 
de arrecadação que se assemelhem a jogos de azar e que 
têm a sua legitimidade questionada como prática em uma 
organização espírita”, argumenta Milani.

Também a venda de bebidas alcoólicas, ainda que 
controlada para maiores de idade em eventos e atividades 
festivas, é questionada. A comercialização de pinturas e 
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              O planejamento financeiro é 
uma ação crítica e exige conhecimento 
administrativo lastreado em aspectos éticos”

Orientações oportunas
Bebidas alcóolicas – Não há como considerar apropriada a comercialização, ainda 
que consideradas drogas lícitas, em qualquer evento organizado ou apoiado por 
entidades espíritas.

Jogos e sorteios – Deve-se desincentivar a arrecadação por meio de jogos de azar 
e sorteios de qualquer espécie sob a justificativa financeira.

Produtos mediúnicos – A obtenção de recursos mediante a venda de produtos 
mediúnicos, como pinturas e desenhos, não encontra uma aceitação plena, haven-
do divisão de opiniões nesse sentido. A intenção é meritória, porém os cuidados en-
volvidos nesse processo devem ser atentados. Inicialmente, não se pode ter certeza 
de que se trata de manifestação mediúnica e a comercialização de algo que não 
corresponderia às expectativas do cliente pode ter implicações jurídicas. Mesmo que 
fosse mediúnico, quando assinado por suposto artista famoso, também poderiam 
ocorrer problemas legais.

Livros – A comercialização de livros com conteúdo doutrinário distorcido também 
contou com a reprovação da maioria dos dirigentes. Os desafios financeiros podem 
fazer com que a casa espírita torne-se mais permissiva quanto à qualidade das obras 
comercializadas em suas respectivas livrarias, mas novamente evoca-se a respon-
sabilidade inerente ao cargo que todos os dirigentes deveriam ter com relação à 
divulgação sincera e coerente dos princípios espíritas.

Conflitos éticos
A autonomia administrativa inerente a 

cada instituição espírita permite a análise de 
posturas ora convergentes, ora divergentes do 
entendimento geral das práticas mais comuns e 
consideradas apropriadas para a necessária cap-
tação de recursos.

A postura de alguns dirigentes, ainda que 
minoria, conflita eticamente com a maioria, 
com relação às práticas de comercialização de 
bebidas alcoólicas e promoção de jogos e sor-
teios, dentre outros procedimentos para cap-
tação de recursos financeiros que contrariam 
princípios e valores espíritas.

Alguns respondentes deste levantamento 
sinalizaram que se a comercialização de tais 
produtos, considerados drogas lícitas (cerveja, 
vinho etc.), ocorrerem em eventos fora da insti-
tuição espírita, mas promovidos por ela, então 
poderiam ser aceitos. Os fins justificariam os 
meios. “Essa postura carrega uma contradição 

ética ao incentivar o consumo de drogas lícitas 
em eventos organizados ou apoiados pela casa 
espírita, a qual deveria, supostamente, cuidar 
do corpo e do Espírito”, comenta Milani.

Para o pesquisador, é compreensível a exis-
tência de diferentes níveis de maturidade moral 
e doutrinária entre os adeptos, gerando posicio-
namentos antagônicos em algumas situações, 
porém cabe aos dirigentes de instituições espí-
ritas e às entidades federativas a orientação se-
gura e formação de ambientes adequados para 
a reflexão crítica sobre quais práticas estariam 
coerentemente alinhadas aos ensinamentos dos 
Espíritos apresentados por Allan Kardec. “Se, 
por um lado, é de responsabilidade da própria 
casa espírita a adoção de práticas, ainda que 
lamentavelmente estranhas ao espiritismo, é 
fundamental que a USE e seus órgãos adminis-
trativos prezem pelo esclarecimento fraterno, 
mais claro e objetivo, sobre práticas adequadas 
e inadequadas às instituições espíritas”.
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C I R C U I T O
A B E R T O

Eventos simultâneos da Mocidade
O s eventos do Departamento de 

Mocidade ocorrerão simultanea‑
mente, entre os dias 25 e 26 de 

janeiro, nas 4 Assessorias do Departamen‑
to de Mocidade da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo.

Seguem abaixo as cidades ou região 
que receberão os jovens de todo o Estado 
de São Paulo:

1ª Assessoria: Baixada Santista ― 2ª 
Prévia da 41ª Comelesp;

2ª Assessoria: São João da Boa 
Vista ― 2ª Prévia da 
38ª Comecelesp;

3ª Assessoria: Araraquara ― 2ª Prévia da 
47ª Comenesp;

4ª Assessoria: Bauru ― 2ª Prévia da 
55ª Comenoesp.

As inscrições ainda estão aber‑
tas. Acesse www.dmuse.com.br para 
mais informações.

MOCIDADE Mário Gonçalves
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Um trabalho coletivo do 
movimento espírita
E m 2019, foi publicado o livro Orien-

tação para a Área de Estudo do Espi-
ritismo, organizado pela equipe da 

Área Nacional de Estudo do Espiritismo do  
Conselho Federativo Nacional da FEB. 

O livro é um trabalho coletivo do mo‑
vimento espírita, construído pela equipe 
de coordenadores nacionais, regionais e 
das federativas, em reuniões presenciais 
e virtuais, e nas Comissões Regionais 
do CFN.

É um instrumento de auxílio para as re‑
flexões necessárias sobre a organização do 
estudo da Doutrina nas instituições. Apre‑
senta as diretrizes gerais para o planeja‑
mento e desenvolvimento dos programas 
de estudo sistematizados oferecidos ao 
movimento espírita pela AEE.

Foi elaborado com o objetivo de subsi‑
diar as instituições espíritas na implanta‑
ção, acompanhamento e manutenção de 
estudos que promovam a unidade de prin‑
cípios espíritas, sedimentados nas obras 
básicas, à luz do Evangelho de Jesus, e de 

ESTUDO SISTEMATIZADO

NÚCLEO ESPÍRITA 
DE FILOSOFIA

CURSO REGULAR  

SÁBADO: 10h30
9h00/ 15h00 / 19h305ª FEI: 

Duração: 3 anos

Filosoa Espírita

CURSO DE EXPOSITOR  

17h005ª FEI: 
Duração: 2 anos

Filosoa Espírita

@nefnucleoespiritadelosoa

orientar os trabalhadores voluntários nas 
diversas tarefas que envolvem cada grupo 
de estudo, incentivando o compartilha‑
mento do saber e a vivência evangélica 
pautados na fraternidade e na solidarie‑
dade entre todos os envolvidos.

O Departamento de Estudos da USE Es‑
tadual incentiva a utilização deste mate‑
rial pelos coordenadores de estudos nas 
USEs locais, bem como nas casas espíritas, 
e irá trabalhar sua divulgação nos Encon‑
tros que ocorrerão em 2020. 
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PGA USE 2020

ÁREA ASSUNTO LOCAL
11 Sáb Família 1° Encontro da Família USE São Paulo
12 Dom
18 Sáb Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo
18 Sáb Estudo Sistematizado Formação Continuada (3a. Assessoria) Ribeirão Preto
19 Dom Estudo Sistematizado Formação Continuada (5a. Assessoria) São José do Rio Preto

2ª Prévia COMENESP Araraquara
2ª Prévia COMELESP Baixada Santista
2ª Prévia COMENOESP Bauru
2ª Prévia COMECELESP São João da Boa Vista
2ª Prévia COMENESP Araraquara
2ª Prévia COMELESP Baixada Santista
2ª Prévia COMENOESP Bauru
2ª Prévia COMECELESP São João da Boa Vista

Arte Sarau RespirArte

ÁREA ASSUNTO LOCAL
1 Sáb Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo
2 Dom
8 Sáb
9 Dom

Congresso Estadual Prévia - Roda de conversa: O jovem e a casa espírita Americana
Atendimento Espiritual Encontro de formação de Trabalhadores da AEE (4ª assessoria) Bauru

16 Dom
22 Sáb

Arte Sarau RespirArte
29 Sáb Mocidade Reunião de Monitoria EECDME

ÁREA ASSUNTO LOCAL
1 Dom Mocidade Reunião de Monitoria EECDME

Diretoria Executiva Reunião mensal São Paulo
Conselho Administrativo Reunião trimestral São Paulo

Arte 1º Encontro de Regentes Espíritas de São Paulo
Infância 5º Encontro Paulista de Evangelizadores e Educadores Espíritas

Congresso Estadual Prévia - Roda de Conversa: Práticas Estranhas ao Centro Espírita Serra Negra
DJA Seminário

15 Dom Infância 5º Encontro Paulista de Evangelizadores e Educadores Espíritas
Assistência e Promoção Social 

Espírita
Encontro Estadual do APSE São Paulo

Formação continuada (3ª Assessoria) Ribeirão Preto
Formação continuada (5ª Assessoria) São José do Rio Preto

22 Dom
28 Sáb Atendimento Espiritual Reunião Estadual de Dirigentes da Área de AECE São Paulo

Mediunidade Seminário Interior
Comunicação Seminário e Capacitação Interior

Arte Sarau RespirArte

ÁREA ASSUNTO LOCAL
4 Sáb Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo
5 Dom

COMELESP
COMECELESP
COMENESP
COMENOESP
Dia dos Espíritas
Palestra em comemoração aos 163 anos de O Livro dos Espíritos

19 Dom

PLANO GERAL DE ATIVIDADES DA UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – USE SP

JANEIRO
DATA

7 Sáb

Dom8

MARÇO
DATA

FEVEREIRO
DATA

Mocidade

Mocidade

15 Sáb

Mocidade

18 Sáb Doutrina

ABRIL
DATA

Sáb14

Estudo Sistematizado

29 Dom

21 Sáb

23 Dom

9   
a  

12

Qui a 
Dom

Feriado de Páscoa

Domingo de Carnaval

PGA USE 2020

ÁREA ASSUNTO LOCAL
11 Sáb Família 1° Encontro da Família USE São Paulo
12 Dom
18 Sáb Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo
18 Sáb Estudo Sistematizado Formação Continuada (3a. Assessoria) Ribeirão Preto
19 Dom Estudo Sistematizado Formação Continuada (5a. Assessoria) São José do Rio Preto

2ª Prévia COMENESP Araraquara
2ª Prévia COMELESP Baixada Santista
2ª Prévia COMENOESP Bauru
2ª Prévia COMECELESP São João da Boa Vista
2ª Prévia COMENESP Araraquara
2ª Prévia COMELESP Baixada Santista
2ª Prévia COMENOESP Bauru
2ª Prévia COMECELESP São João da Boa Vista

Arte Sarau RespirArte

ÁREA ASSUNTO LOCAL
1 Sáb Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo
2 Dom
8 Sáb
9 Dom

Congresso Estadual Prévia - Roda de conversa: O jovem e a casa espírita Americana
Atendimento Espiritual Encontro de formação de Trabalhadores da AEE (4ª assessoria) Bauru

16 Dom
22 Sáb

Arte Sarau RespirArte
29 Sáb Mocidade Reunião de Monitoria EECDME

ÁREA ASSUNTO LOCAL
1 Dom Mocidade Reunião de Monitoria EECDME

Diretoria Executiva Reunião mensal São Paulo
Conselho Administrativo Reunião trimestral São Paulo

Arte 1º Encontro de Regentes Espíritas de São Paulo
Infância 5º Encontro Paulista de Evangelizadores e Educadores Espíritas

Congresso Estadual Prévia - Roda de Conversa: Práticas Estranhas ao Centro Espírita Serra Negra
DJA Seminário

15 Dom Infância 5º Encontro Paulista de Evangelizadores e Educadores Espíritas
Assistência e Promoção Social 

Espírita
Encontro Estadual do APSE São Paulo

Formação continuada (3ª Assessoria) Ribeirão Preto
Formação continuada (5ª Assessoria) São José do Rio Preto

22 Dom
28 Sáb Atendimento Espiritual Reunião Estadual de Dirigentes da Área de AECE São Paulo

Mediunidade Seminário Interior
Comunicação Seminário e Capacitação Interior

Arte Sarau RespirArte

ÁREA ASSUNTO LOCAL
4 Sáb Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo
5 Dom

COMELESP
COMECELESP
COMENESP
COMENOESP
Dia dos Espíritas
Palestra em comemoração aos 163 anos de O Livro dos Espíritos

19 Dom

PLANO GERAL DE ATIVIDADES DA UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO – USE SP

JANEIRO
DATA

7 Sáb

Dom8

MARÇO
DATA

FEVEREIRO
DATA

Mocidade

Mocidade

15 Sáb

Mocidade

18 Sáb Doutrina

ABRIL
DATA

Sáb14

Estudo Sistematizado

29 Dom

21 Sáb

23 Dom

9   
a  

12

Qui a 
Dom

Feriado de Páscoa

Domingo de Carnaval

25 Sáb Mocidade Reunião de Monitoria EECDME
Estudo Sistematizado Formação de Monitores de Estudos Sistematizados (1ª Assessoria)

Mocidade Reunião de Monitoria EECDME
Arte Sarau RespirArte

ÁREA ASSUNTO LOCAL
2 Sáb
3 Dom

Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo
Congresso Estadual Prévia Roda de Conversa: Espiritismo - Religião em seu sentido filosófico São Paulo

10 Dom
10 
a 

16

Dom 
a Sáb

Família 1ª Semana da Família USE

Estudo Sistematizado Formação continuada (3ª Assessoria) Ribeirão Preto
Estudo Sistematizado Formação continuada (5ª Assessoria) São José do Rio Preto

17 Dom Infância Jornada Evangelizadora Paulista São José dos Campos
23 Sáb Atendimento Espiritual Seminário Jacareí / São Carlos

Comunicação Seminário e Capacitação
Mediunidade Seminário

31 Dom Arte Sarau RespirArte

ÁREA ASSUNTO LOCAL
5 Sex Dia da USE - 73 Anos de Fundação  

Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo
Conselho Admnistriativo Reunião Trimestral São Paulo

7 Dom Conselho Deliberativo Estadual Reunião Semestral São Paulo
11 Qui
13 Sáb Infância 3° Fórum de Evangelização do Estado de São Paulo Limeira
14 Dom Infância 3° Fórum de Evangelização do Estado de São Paulo Limeira

Arte 5° Encontro Paulista de Corais Espíritas
Mocidade Reunião Geral do DM/USE (DM3)

Arte 5° Encontro Paulista de Corais Espíritas
Mocidade Reunião Geral do DM/USE (DM3)

26 
a 

28

Sex a 
Dom

Congresso Estadual 18º Congresso Estadual de Espiritismo Atibaia

27 Sáb Conselho Deliberativo Estadual Reunião Extraordinária Atibaia

ÁREA ASSUNTO LOCAL
4 Sáb Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo

Mocidade Reunião de Monitoria EECDME
5 Dom Mocidade Reunião de Monitoria EECDME

11 Sáb
12 Dom
17 Sex CRSul Reunião Anual Campo Grande

Mocidade 1ª Prévia COMECELESP
Formação Continuada (3ª Assessoria) Ribeirão Preto
Formação Continuada (5ª Assessoria) São José do Rio Preto
5º Congresso Espírita Brasileiro - Regional Campo Grande

Mocidade 1ª Prévia COMECELESP
5º Congresso Espírita Brasileiro - Regional Campo Grande
1ª Prévia COMENESP
1ª Previa COMENOESP

Comunicação Seminário e Capacitação Interior
1ª Prévia COMENESP
1ª Previa COMENOESP

Arte Sarau RespirArte
Infância Jornada Evangelizadora Paulista Jales

Estudo Sistematizado 5º Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo
Mediunidade Seminário Interior

ÁREA ASSUNTO LOCAL
Diretoria Executiva Reunião Mensal

Mocidade 1ª Prévia COMELESP
2 Dom Mocidade 1ª Prévia COMELESP
8 Sáb Jurídico Administrativo Encontro Estadual São Paulo
9 Dom

15 Sáb USE Encontro Fraterno de Unificação
15 Sáb Mocidade Reunião de Monitoria EECDME
16 Dom USE Encontro Fraterno de Unificação
16 Dom Mocidade Reunião de Monitoria EECDME
22 Sáb Assistência Espiritual Seminário São Carlos/ Jacareí
28 Sex Dia do Voluntariado

MAIO
DATA

JUNHO

26

Sáb9

Dom

Emenda Dia do Trabalho

Dia das Mães

Sáb

20 Sáb

Estudo Sistematizado

Mocidade

19 Dom

Sáb18

Dom21

Feriado de Corpus Christi

Dia dos Pais

Dom24

16 Sáb

DATA

1 Sáb

26 Dom

Mocidade25 Sáb

JULHO
DATA

AGOSTO
DATA

6

25 Sáb Mocidade Reunião de Monitoria EECDME
Estudo Sistematizado Formação de Monitores de Estudos Sistematizados (1ª Assessoria)

Mocidade Reunião de Monitoria EECDME
Arte Sarau RespirArte

ÁREA ASSUNTO LOCAL
2 Sáb
3 Dom

Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo
Congresso Estadual Prévia Roda de Conversa: Espiritismo - Religião em seu sentido filosófico São Paulo

10 Dom
10 
a 

16

Dom 
a Sáb

Família 1ª Semana da Família USE

Estudo Sistematizado Formação continuada (3ª Assessoria) Ribeirão Preto
Estudo Sistematizado Formação continuada (5ª Assessoria) São José do Rio Preto

17 Dom Infância Jornada Evangelizadora Paulista São José dos Campos
23 Sáb Atendimento Espiritual Seminário Jacareí / São Carlos

Comunicação Seminário e Capacitação
Mediunidade Seminário

31 Dom Arte Sarau RespirArte

ÁREA ASSUNTO LOCAL
5 Sex Dia da USE - 73 Anos de Fundação  

Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo
Conselho Admnistriativo Reunião Trimestral São Paulo

7 Dom Conselho Deliberativo Estadual Reunião Semestral São Paulo
11 Qui
13 Sáb Infância 3° Fórum de Evangelização do Estado de São Paulo Limeira
14 Dom Infância 3° Fórum de Evangelização do Estado de São Paulo Limeira

Arte 5° Encontro Paulista de Corais Espíritas
Mocidade Reunião Geral do DM/USE (DM3)

Arte 5° Encontro Paulista de Corais Espíritas
Mocidade Reunião Geral do DM/USE (DM3)

26 
a 

28

Sex a 
Dom

Congresso Estadual 18º Congresso Estadual de Espiritismo Atibaia

27 Sáb Conselho Deliberativo Estadual Reunião Extraordinária Atibaia

ÁREA ASSUNTO LOCAL
4 Sáb Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo

Mocidade Reunião de Monitoria EECDME
5 Dom Mocidade Reunião de Monitoria EECDME

11 Sáb
12 Dom
17 Sex CRSul Reunião Anual Campo Grande

Mocidade 1ª Prévia COMECELESP
Formação Continuada (3ª Assessoria) Ribeirão Preto
Formação Continuada (5ª Assessoria) São José do Rio Preto
5º Congresso Espírita Brasileiro - Regional Campo Grande

Mocidade 1ª Prévia COMECELESP
5º Congresso Espírita Brasileiro - Regional Campo Grande
1ª Prévia COMENESP
1ª Previa COMENOESP

Comunicação Seminário e Capacitação Interior
1ª Prévia COMENESP
1ª Previa COMENOESP

Arte Sarau RespirArte
Infância Jornada Evangelizadora Paulista Jales

Estudo Sistematizado 5º Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo
Mediunidade Seminário Interior

ÁREA ASSUNTO LOCAL
Diretoria Executiva Reunião Mensal

Mocidade 1ª Prévia COMELESP
2 Dom Mocidade 1ª Prévia COMELESP
8 Sáb Jurídico Administrativo Encontro Estadual São Paulo
9 Dom

15 Sáb USE Encontro Fraterno de Unificação
15 Sáb Mocidade Reunião de Monitoria EECDME
16 Dom USE Encontro Fraterno de Unificação
16 Dom Mocidade Reunião de Monitoria EECDME
22 Sáb Assistência Espiritual Seminário São Carlos/ Jacareí
28 Sex Dia do Voluntariado

MAIO
DATA

JUNHO

26

Sáb9

Dom

Emenda Dia do Trabalho

Dia das Mães

Sáb

20 Sáb

Estudo Sistematizado

Mocidade

19 Dom

Sáb18

Dom21

Feriado de Corpus Christi

Dia dos Pais

Dom24

16 Sáb

DATA

1 Sáb

26 Dom

Mocidade25 Sáb

JULHO
DATA

AGOSTO
DATA

6

29 Sab 16º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo Vitória - ES
16º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo Vitória - ES

Arte Sarau RespirArte

ÁREA ASSUNTO LOCAL
5 Sáb
6 Dom

Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo
Conselho Administrativo Reunião Trimestral São Paulo

Lançamento do Livro 30 Anos do Dirigente Espírita: Textos selecionados
13 Dom

Formação Continuada (3ª Assessoria) Ribeirão Preto
Formação Continuada (5ª Assessoria) São José do Rio Preto

20 Dom
USE Conferência Espírita Estadual São Paulo

Assistência Espiritual Reuniao Estadual de Dirigentes da Área de AECE São Paulo
Mocidade Reunião de Monitoria EECDME

Comunicação Encontro Estadual de Comunicação
Mediunidade Seminário Interior

Arte RespirArte
USE Conferência Espírita Estadual São Paulo

Infância Jornada Evangelizadora Paulista Bauru
Mocidade Reunião de Monitoria EECDME

28 Seg Doutrina Roda de Conversa / Fórum Doutrinário II Indaiatuba

ÁREA ASSUNTO LOCAL
3 Sáb Diretoria Executiva Reunião Mensal São Paulo
4 Dom

10 Sáb USE Fórum Doutrinário São Paulo
11 Dom
12 Seg
17 Sáb USE Encontro Fraterno de Unificação
17 Sáb Arte II Virada Espiritual
18 Dom USE Encontro Fraterno de Unificação
18 Dom Arte II Virada Espiritual
25 Dom Arte Sarau RespirArte

Infância Jornada Evangelizadora Paulista Circuito das Águas
Estudo Sistematizado Formação de Monitores de Estudos Sistematizados (1ª Assessoria)

31 Sab Mocidade 13º Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita (DM2)

ÁREA ASSUNTO LOCAL
1 Dom Mocidade 13º Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita (DM2)

Mocidade 13º Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita (DM2)
7 Sáb Diretoria Executiva Reunião Mensal

Infância 3ª Reunião Geral do Departamento de Infância
13 Sex Conselho Federativo Nacional Reunião Anual Brasília
14 Sáb Conselho Federativo Nacional Reunião Anual Brasília

Conselho Federativo Nacional Reunião Anual Brasília
Jurídico Administrativo Seminário

Formação Continuada (3ª Assessoria) Ribeirão Preto
Formação Continuada (5ª Assessoria) São José do Rio Preto

22 Dom Mediunidade Encontro Paulista de Mediunidade São Paulo
28 Sáb Mocidade Reunião de Avaliação EECDME
29 Dom Arte Sarau RespirArte

Mocidade Reunião de Avaliação EECDME
 

ÁREA ASSUNTO LOCAL
5 Sáb Diretoria Executiva Reuniao Mensal

Conselho Administrativo Reunião Trimestral
Mocidade Reunião Geral DM/USE (DM2)

6 Dom Mocidade Reunião Geral DM/USE (DM2)
Conselho Deliberativo Estadual Reunião Semestral São Paulo

6    
a  

13

Dom 
a 

Dom
Assistência e Promoção Social Semana da Assistência Social no Estado de São Paulo

26 Sáb
27 Dom Arte Sarau RespirArte

Dom30

Estudo Sistematizado19 Sáb

12 Sáb

DATA

Dia de Nossa Senhora Aparecida

DEZEMBRO
DATA

SETEMBRO
DATA

OUTUBRO
DATA

NOVEMBRO

27 Dom

26 Sáb

2 Seg

15 Dom

Emenda de Feriado Dia da Independência

Estudo SistematizadoSáb21

Dia de Finados

8 Dom Dia do Jovem Espírita

PROGRAMAÇÃO 2020

Plano Geral de Atividades USE

ERRATA
Na edição passada, pg. 10, "Convocações", o item 12 ― Estudo 

do Pacto Áureo deve constar da convocação do CDE e não do CA, 
como está descrito.
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ACONTECEU Julia Nezu

São Paulo recebe a 5ª Edição 
do Movimento Você e a Paz 

A 5ª edição do Movimento Você e a 
Paz foi realizada no dia 17 de no‑
vembro de 2019, no Auditório Si‑

mão Bolivar, do Memorial da América Lati‑
na, em São Paulo, reunindo 2 mil pessoas e 
contando com a participação de religiosos 
espíritas, católicos, evangélicos e judeus.

O Movimento foi criado e idealizado 
pelo médium e orador espírita Divaldo 
Franco em 1998, com o propósito de fo‑
mentar a cultura da paz por meio da cons‑
cientização de que a paz se inicia no inte‑
rior de cada um para a transformação da 
sociedade em um mundo melhor.

A partir do ano de 2000, o movimento 
foi institucionalizado pela Prefeitura Mu‑
nicipal do Salvador, e a data de 19 de de‑
zembro passou a ser considerada o Dia do 
Movimento Você e a Paz, fazendo parte do 
Calendário de Manifestações Cívicas e Cul‑
turais de Salvador. Além de diversas cidades 
brasileiras, o evento também foi realizado 
em outros países, como: Estados Unidos, 
Colômbia, Portugal, Inglaterra, França, Áus‑
tria, Suíça e Paraguai. Por duas vezes, foi 
realizado na sede da ONU, em Nova Iorque.

Os representantes ― do catolicismo, 
padre Reinaldo Braga Ferreira; do espiri‑
tismo, José Carlos De Lucca; do judaísmo, 
rabino Michel Schlesinger; da Congrega‑
ção Israelita Paulista e da igreja evangé‑
lica Metodista Wesleyana, pastor Davi Sei‑
berth Arantes ― participaram de uma roda 
de conversa mediada pelo diretor Odilon 
Wagner sobre a visão da importância da 
paz para a humanidade sob a ótica de suas 
religiões e filosofias e como cada uma de‑
las cultiva essa cultura. A União das So‑
ciedades Espíritas do Estado de São Paulo 
esteve representada pela presidente In‑
terina Rosana Amado Gaspar, pela presi‑
dente da USE Regional de São Paulo Julia 
Nezu, pelos diretores Eronilza Silva, Mar‑
cos de Oliveira, Andre Luiz Galembeck, 
Angela Bianco, Eva Bugolin, dirigentes de 
órgãos e de instituições espíritas unidas. 
A edição atual e as anteriores foram rea‑
lizadas em São Paulo pelo Reencontro ― 
Associação de Desenvolvimento Espiritual. 
A USE é uma das patrocinadoras.

Público acompanhou com atenção o evento na capital paulista, que contou com a participação 
de Divaldo Franco e vários representantes religiosos.
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Congresso 2020
T endo como tema central “Evolu‑

ção do ser ― Consciência e livre‑
‑arbítrio”, será realizado no Hotel 

Tauá, em Atibaia,SP, nos dias 26, 27 e 28 
de junho, o 18º Congresso Estadual da 
União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo.

O município do Atibaia, distante a ape‑
nas 65 quilômetros da Capital, tem o se‑
gundo melhor clima do mundo, ficando 
atrás apenas de Davos, na Suíça. É uma 
das cidades campeãs na redução de mor‑
tes violentas e, entre os municípios com 
mais de cem mil habitantes, é a segunda 
mais pacífica do Brasil, conforme pesquisa 
do Atlas da Violência.

Já foi realizada mais da metade das 
inscrições, que incluem café da manhã, 
todas as refeições (pensão completa), 2 
coffee break e estacionamento. Haverá 
monitores para crianças a partir de 4 anos.

As inscrições podem ser feitas ainda, 
antecipadamente, em até 7 vezes. Não 
deixe para a última hora! 

Crianças de 0 a 8 anos (até a data do 
congresso) NÃO PAGAM, se ficarem com os 
pais no mesmo quarto.

Crianças de 9 a 12 anos (até a data do 
congresso), R$198,00.

Veja os temas das palestras:

• Evolução do ser: consciência e livre-ar‑
bítrio, Haroldo Dutra Dias.

• A fé e a esperança frente aos desafios 
da atualidade ― Artur Valadares.

• O papel do Espiritismo rumo à regene‑
ração ― Eulália Bueno.

• Viver no mundo sem ser do mundo ― 
Simão Pedro de Lima.

• Uma nova proposta de liberdade ― 
Sandra Della Pola.

• Um desafio chamado família ― Alber‑
to Almeida.

• A educação na sociedade atual ― André 
Luiz Peixinho.

• A alegria de trabalhar na vinha do Se‑
nhor ― Rossandro Klinjey.

Nas Rodas de Conversa, serão aborda‑
dos os seguintes temas:

• Inclusão na Casa e no Movimen‑
to Espírita.

• O jovem e a Casa Espírita.
• A postura do espírita diante das mí‑

dias sociais.
• Uso equivocado de teorias científicas 

no Espiritismo.
• Práticas estranhas ao Centro Espírita
• Espiritismo: religião em seu senti‑

do filosófico.

Informações: www.usesp.org.br ou 
pelo APP


