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Ata # 65 - 26 de janeiro de 1952 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
 
Aos vinte e seis do mês de janeiro do ano de mil e novecentos e cinquenta e dois, realizou-
se a sexagésima quinta reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, em sua 
sede à rua Santo Amaro, número trezentos e sessenta e dois, na Capital do Estado de São 
Paulo. Presentes: 

Abraão Sarraf, 
Apolo Oliva Filho, 
Ary Lex, 
B. Milano Neto, 
Emílio Manso Vieira, 
Hugo de Freitas Cunha, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Luiza Pessanha Camargo Branco, 

e os representantes das patrocinadoras 
Joaquim de Oliveira, 
Artur de Souza Reis, 
José Panetta e 
o suplente Heitor S.A. Cardoso 

e da Diretoria Executiva 
Carlos Jordão da Silva, 
Joaquim dos Santos Junior, e 
Valdemar Silva. 

Assumiu a presidência o secretário geral da DE, confrade Carlos Jordão da Silva. Feita a 
prece inicial pelo confrade Luiz Monteiro de Barros, para isso designado pelo Presidente, 
foi lida a ata anterior do mês de novembro pela primeira secretária do Conselho. Aprovada 
a ata, passou-se à leitura do expediente. Por falta de número não se realizou a reunião do 
mês de dezembro do ano findo resultando disso haver dois relatórios da DE para serem 
lidos. O irmão presidente, depois de participar do Conselho que os originais dos estatutos 
autenticados com a assinatura do confrade Herculano Pires, presidente da redação, digo, 
da Comissão que fez os Estatutos, foram finalmente encontrados, propõe que se proceda à 
leitura do relatório de janeiro pois que o de dezembro apenas tratava de assuntos de rotina. 
Entretanto, havendo naquele expediente uma carta de representante, digo, do presidente 
da Liga Espírita comunicando que o confrade Artur Sousa Reis será o representante 
daquela entidade em substituição ao confrade Genésio Nitrini, foi aquele confrade 
empossado. O Presidente lê, então, o relatório da DE. referente ao mês de dezembro 
próximo findo onde se faz referência às atividades do Departamento de Propaganda. Além 
de referências escritas da DE, há esclarecimentos verbais pelo Presidente e uma carta da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, assinada pelo seu secretário Comandante 
Edgard Armond, na qual alerta a USE sobre as atividades de um membro do já citado 
Departamento e sugere que a escolha recaia sobre nomes previamente estudados pelas 
patrocinadoras a fim de que não haja mal entendidos nessa propaganda de unificação pelo 
interior do Estado. A discussão sobre o assunto passou para ordem do dia. Foi lida a carta 
do confrade Apolo Oliva Filho justificando suas faltas e prontificando-se a trabalhar sempre 
pela unificação. Uma carta do Presidente da Liga Espírita sobre cancelamento dos dez 
minutos da Hora Espiritual que a Liga concedia à USE. Carta do confrade Eurípedes de 



Castro dando explicações do seu pedido de demissão digo exoneração de procurador, na 
Diretoria Executiva. Passando à ordem do dia o Presidente dá a palavra à primeiro 
secretária do Conselho Deliberativo. Diz a referida Conselheira Luiza P. C. Branco: “Sendo 
Presidente da Comissão de Propaganda, isto é, do Departamento de Propaganda, repilo e 
contesto tudo quanto se expôs acusando o Secretário daquele Departamento, Conselheiro 
Sebastião Costa, pois, não só o mesmo tem mostrado grande atividade eficiente em suas 
viagens, pois estou temporariamente impossibilitada de viajar, como também tem 
apresentado contas e relatórios de todo o cumprimento das suas tarefas. Todo o material 
de propaganda empregado pelo Departamento é do conhecimento da DE. Além disso faço 
minhas as palavras da carta da DE assinada pelo seu Presidente. E vou dirigir-me, 
pessoalmente, à Federação Espírita de São Paulo, entidade que muito acato, para que esta 
esclareça por que o meu nome não lhe merece aprovação”. Nesta altura, os Conselheiros 
Emílio Manso Vieira, Carlos Jordão, J.J. Oliveira e Luiz Monteiro de Barros que pertencem 
àquela digníssima entidade e à sua diretoria, dão esclarecimentos afirmando nada haver em 
relação ao nome da conselheira; ao contrário disso, a Federação reconhece a dedicação e a 
limpeza de ações da citada conselheira. Ante isso, a primeira secretária do Conselho dá-se 
por satisfeita quanto à sua pessoa. A carta da DE dá plena e cabal solução às alegações 
contra o Conselheiro Sebastião Costa. O confrade Apolo Oliva Filho diz que está em uma 
capitus diminutus o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva precisarem consultar às 
patrocinadoras toda a vez que necessitassem indicar confrades para as suas diversas tarefas. 
O Conselheiro Luiz Monteiro de Barros propõe e é aceita a proposta, de que se oficie à 
Mocidade Lappa, ao Conselheiro Eurípedes de Castro e à Federação Espírita dizendo que: 
o Conselho Deliberativo não pode tomar deliberação alguma a respeito do conselheiro 
Sebastião Costa, ou outro qualquer membro do Departamento de Propaganda, sem provas 
positivas da sua ação negativa em relação ao movimento de unificação ou em relação ao 
bom nome de qualquer das entidades patrocinadoras; por aquilo que está positivado acerca 
da ação desses membros o CD não vê motivo para sua exclusão ou substituição. Em relação 
à Federação, acrescente-se que esses membros foram escolhidos com a aprovação do 
representante dela; contudo acatará a sugestão da Federação se esta apesentar provas 
positivas contra qualquer membro. O Conselho Deliberativo necessitando de cópias dos 
Estatutos, o Irmão Presidente declara que mandará tirar vinte e cinco cópias para serem 
distribuídas pelos conselheiros. Tendo sido verificado haver três vagas no Conselho foi 
designado para a vaga do confrade Herculano Pires, o suplente Heitor Cardoso, o que foi 
plenamente aprovado por ser esse confrade de reconhecida dedicação e capacidade. Foi 
escolhido o irmão Presidente, Carlos Jordão, para representar a USE na concentração de 
espíritas a realizar-se no bairro da Lapa, neste mesmo dia, sob a direção das Mocidades 
Espíritas Lappa. Fez-se a prece de encerramento. De tudo lavrei a presente ata que, depois 
de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e por mim, primeira secretária do CD. 
 
Luiza P. C. Branco, secretária 
 
Em tempo: os minutos que a Liga Espírita concede à USE na sua Hora Espiritual foram 
restabelecidos, tanto assim que a primeira secretária fez o relatório das atividades do 
Departamento de Propaganda no microfone da Estação Radiofônica Tupi, no domingo 
seguinte 
 
Luiza P. C. Branco, secretária 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 













Ata # 66 - 23 de fevereiro de 1952 
Reunião Extraordinária 

Conselho Deliberativo Estadual 
 

 
Aos vinte e três do mês de fevereiro de mil e novecentos e cinquenta e dois, realizou-se a 
sexagésima sexta reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita 
(extraordinária) em sua sede social à rua Santo Amaro, número trezentos e sessenta e dois, 
na Capital do Estado de São Paulo. Às quinze horas e vinte minutos do dia acima 
relacionado, o Sr. Francisco Alpiste Gomes, na qualidade de representante da Liga Espírita 
do Estado de São Paulo, assumiu a presidência, na forma indicada pelos Estatutos Sociais, 
pedindo ao Conselheiro Luiz Monteiro de Barros para proferir a prece inicial. Em seguida, 
o Conselheiro Apolo Oliva Filho com a palavra, fez a apresentação do confrade José Fraga, 
dirigente de um grupo dramático na cidade de Araguari, no Estado de Minas Gerais, 
constituído de cinco jovens e que vem percorrendo alguns Estados no desempenho da 
nobre missão de angariar recursos para uma obra destinada a amparar crianças, 
denominada Granja Escola Ana Neri. Depois de referências ao mencionado Grupo 
Artístico e o apoio que está merecendo de diversos dirigentes espiritas, termina pedindo o 
auxílio e amparo de todos no sentido de assegurar o êxito da peça intitulada “A Graça de 
Deus” que será representada no salão das “Classes Laboriosas” nos dias 3 e 5 de maio 
vindouro. Dada a palavra ao confrade José Fraga, discorreu ele sobre a obra que está 
realizando, agradecendo a atenção que lhe foi dispensada, terminando o seu agradecimento 
com as seguintes palavras. “Fora do Amor não será possível nenhuma realização espiritual”. 
Respondendo ao confrade José Fraga, o Presidente declarou que estava certo do apoio de 
todos e aproveitava a oportunidade para hipotecar solidariedade da Liga Espírita do Estado 
de São Paulo. Ato contínuo a conselheira Luiza P. C. Branco fez a leitura da ata da reunião 
anterior que mereceu unânime aprovação. Após a aprovação o confrade José Fraga pediu 
permissão para retirar-se em virtude de seus afazeres. O conselheiro Presidente leu uma 
carta da Federação Espírita do Estado de São Paulo comunicando a substituição de seu 
representante Sebastião Luiz Guedes de Souza pelo confrade Eurípedes de Castro e 
declarou empossado este último . Passou-se, então, à discussão e votação do Regimento 
Interno e Temário do próximo Congresso Estadual Espírita convocado para os dias doze a 
quinze de junho vindouro, de acordo com o projeto anteriormente apresentado pela 
Diretoria Executiva. Depois de discutidos e aprovados os artigos (1º ao 6º) primeiro ao sexto 
do Projeto de Regimento Interno, estabeleceu-se acalorada discussão em torno do critério 
a ser adotado para as votações, não tendo o plenário conseguido encontrar uma fórmula 
satisfatória, apesar das diversas sugestões apresentadas. Dado o adiantado da hora e tendo 
em vista a necessidade da imediata aprovação do Regimento Interno e do Temário do 
Congresso a fim de serem remetidos para toda as Uniões e Centros integrantes da USE, 
resolveu-se prosseguir a mesma reunião no dia primeiro de março vindouro, com reinício 
às vinte e três horas, digo, às quinze horas e com qualquer número de conselheiros 
presentes, ficando os ausentes no dever de acatar as deliberações tomadas relativamente ao 
mesmo assunto, dado o caráter de urgência de que se reveste. Assim, quando já o Conselho 
se preparava para o encerramento da reunião, o Presidente concede a palavra ao 
representante da Federação confrade Eurípedes de Castro, para que se manifestasse na 
qualidade de novo representante daquela entidade e que acabava de ser empossado. Com 
a palavra o conselheiro Eurípedes  de Castro declarou que em nome da Federação Espírita 
do Estado de São Paulo fazia sentir que a mesma entidade continuava aguardando a 



resposta da carta do seu Secretário Geral referente aos representantes da USE que devem 
percorrer “o Interior do Estado, esclarecendo sobre as finalidades do próximo Congresso”. 
Prosseguindo, declarou que reafirmava as acusações feitas ao Conselheiro Sebastião Costa, 
secretário do Departamento de Propaganda da USE, em carta anteriormente enviada à 
mencionada entidade, repetindo seus termos e afirmando não ser o referido conselheiro 
pessoa idônea para falar em nome do Espiritismo e inconveniente ao trabalho de unificação 
que está realizando, credenciado pela USE e que considera prejudicial às entidades 
federativas. Prosseguindo em linguagem violenta, terminou prometendo comprovar suas 
acusações bem como solicitou que constasse da ata seu voto de desconfiança  ao trabalho 
desempenhado pelo referido Conselheiro. O confrade Luiz Monteiro de Barros, antes de 
ser concedida a palavra ao confrade Sebastião Costa que a solicitara, fez a este um apelo 
para que silenciasse visto estar certo que a Federação Espirita já se encontrava disposta a 
não prosseguir na campanha pelo afastamento do mencionado irmão Sebastião Costa do 
Departamento de Propaganda em vista da proximidade do Terceiro Congresso. Ante esse 
apelo, dado o adiantado da hora e numa demonstração de serenidade ante as reiteradas 
atitudes do representante da Federação, o Conselheiro Sebastião da Costa se limitou a 
declarar não ser o assunto passível de discussão no momento e local e desejava apenas 
esclarecer que a campanha individual, antiespírita e estranha aos objetivos da Unificação 
em que a USE está empenhada, tinha uma só justificativa bem clara e evidente: embaraçar 
o desenvolvimento do trabalho de Unificação como congraçamento fraternal que está 
procurando realizar de maneira estafante, organizando e reorganizando as Uniões Distritais 
e Municipais, bem como em Concentrações Regionais visando fazer com que a USE possa 
atingir suas superiores finalidades, atribuídas por dois congressos sucessivos. Terminando, 
disse que antes dessa atividade objetiva, nenhuma campanha individual fora feita contra 
ele, apesar de ter compartilhado dos trabalhos de Unificação desde os primeiros esforços 
em prol desse movimento e ter sido, por isso, eleito suplente do Conselho da USE nos dois 
Congressos Estaduais Espíritas. O Presidente designa o conselheiro Abraão Sarraf para 
fazer a prece final a qual constituiu numa sentida súplica aos Céus para os trabalhos da 
Unificação da família espírita poderem prosseguir de maneira elevada, dada a sublimidade 
dos seus objetivos  e não ser levado para o terreno das questões individualistas para se 
reúnam esforços em prol desta obra essencialmente divina. Foi declarada encerrada a 
reunião para prosseguir no dia primeiro de março futuro, às quinze horas, de acordo com 
a deliberação tomada, a fim de se poder terminar a discussão e aprovação do Regimento 
Interno e Temário do Terceiro Congresso Estadual Espírita. De tudo lavrei a presente ata 
que sendo discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente desta reunião e por mim, 
segundo secretário do CD. 
 
Francisco Alpiste Gomes, presidente 











Ata # 67 – 01 de março de 1952 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 67ª Reunião do Conselho Deliberativo da U.S.E. Ao primeiro dia do mês de 
março do ano de mil novecentos e cincoenta e dois, na sua sede à Rua Santo Amaro 
número trezentos e sessenta e dois, às quinze horas e trinta minutos, nesta Capital o 
Conselho Deliberativo da União Social Espírita realizou a sua sexagésima sétima reunião 
convocada extraordinariamente e em conjunto com a Diretoria Executiva. Presentes os 
conselheiros: Abraão Sarraf, Emílio Mauro Vieira, Luiz Monteiro de Barros, Luiza P. C. 
Branco, Heitor S. A. Cardoso, Eurípedes de Castro, José Panetta; suplente – J. Herculano 
Pires, e da Diretoria Executiva: Francisco Castro Neves, Joaquim Santos Júnior e 
Valdomiro Silva Santos, conforme livro de presença. Assumiu a presidência da reunião o 
confrade presidente da Diretoria Executiva, Castro Neves. Abrindo os trabalhos indicou 
o conselheiro Luiz Monteiro de Barros para fazer a prece inicial. Em seguida, estando 
ausente o segundo secretário do C.D., o confrade Sebastião Costa, em viagem de 
preparação para o próximo Congresso, e que redigira a ata, deixou esta de ser lida, 
ficando a reunião secretariada pela Primeira Secretária do Conselho, a conselheira Luiza 
P. C. Branco. O confrade Presidente para que o C.D. ficasse ciente, procedeu à leitura da 
ata da reunião extraordinária realizada pela D. E. no dia dezenove de fevereiro de mil 
novecentos e cincoenta e dois, e, à medida que ia lendo dava todos os esclarecimentos a 
respeito, coadjuvado sempre pelos seus companheiros da D.E. ali presentes. Os dois 
pontos essenciais daquela reunião foram: - "O relativo ao movimento de propaganda em 
torno do Terceiro Congresso Espírita do Estado" e o segundo - "a formação da União 
Distrital Espírita "Cairbar Schutel", congregando os bairros da Lapa, Perdizes e 
adjacências". Quanto ao primeiro item deixou claro que está havendo entre o 
"antagonismo de propósito de congraçamento e o processo desse congraçamento" devido 
"à atitude assumida pelas entidades patrocinadoras da União Social Espírita". Daí as 
dificuldades decorrentes para o trabalho de preparação do Congresso, chegando ao ponto 
de haver "questões de caráter pessoal chegando ao ponto de dar margem à impugnação, 
por parte de entidades patrocinadoras de nomes de pessoas encarregadas da propaganda 
do Congresso". Terminava "concitando seus companheiros de diretoria a um novo 
esforço em prol da unificação, tomando os membros da D.E. a seu próprio cargo a 
iniciativa de se dirigiram com a possível brevidade à direção das entidades patrocinadoras, 
subscritoras da aludida proposta final a fim de lhes ponderar as circunstâncias em que o 
movimento de propaganda do Congresso está se verificando e, com base nesses elementos 
ponderar-lhes uma cooperação mais estreita no sentido de que o problema da unificação 
não continue vinculado ao antagonismo a que já se referiu e que destrói pela ineficiência 
da realização, a magnitude do propósito". Assim ficou decidido que o confrade Presidente 
da Diretoria Executiva irá procurar as diretorias das patrocinadoras e trará, ao 
conhecimento do Conselho Deliberativo o resultado de suas visitas e empreendimentos e, 
então, se tratará da nomeação de uma comissão para preparo da realização do Congresso. 
Foi, também, nomeada uma comissão composta dos Conselheiros - Luiz Monteiro de 
Barros, Apolo Oliva Filho, J. Herculano Pires, Abraão Sarraf e Luiza P. C. Branco a 
reunir-se no próximo sábado, dia oito, a fim de ouvir do Presidente da D.E. acêrca das 
atividades e decisões das patrocinadoras sobre o citado assunto e, conforme o resultado 
da mesma, ficou autorizada a deliberar. Tendo sido tratado primeiramente o segundo 
assunto - a formação da U.M.E. "Cairbar Schutel", o confrade presidente da D.E. 
historiou o que houve. Foi feita a convocação de todos os Centros da Lapa e 
circunjacências por circulares e convites já impressos com claros a preencher de 
conformidade com a denominação, local e hora assinados pelo conselheiro Secretário 
Geral da D.E. Vem, depois disso, uma carta do senhor Paulo Machado, dirigente da 
Mocidade Espírita "Lappa" lembrando que o Secretário Geral presente à reunião, dessa 
entidade, realizada a vinte e seis de janeiro do corrente ano, como representante da 
U.S.E., havia concordado que se adiasse a concentração daqueles bairros "sine die" e se 



designassem pessoas da U.S.E. e, juntamente com pessoas daquela entidade, entrarem em 
entendimento quanto à formação da União Distrital daquela região. Como tal não se deu 
o senhor Paulo Machado compareceu à concentração dos citados bairros que se fez na 
sede da U.S.E. aos dois dias de fevereiro próximo passado, presidida pelos membros da 
D.E. confrade Wenefledo de Toledo e Joaquim Silva Santos, apenas para confirmar os 
dizeres da sua carta. Nem mesmo ante a explicação de que fora completamente impossível 
avisar adiamento a Centros onde não há carteiros, nem telefones e nem mesmo 
condução, o senhor Paulo Machado accedeu em assistir à concentração. Presentes mais de 
vinte entidades, conforme lista completa de presença, foram unânimes em repelir o 
adiamento, e ficou nesse dia dois de fevereiro, fundada a União Distrital Espírita "Cairbar 
Schutel". Também por unanimidade absoluta da assembleia. Com isto o confrade Carlos 
Jordão da Silva considerou-se desautorizado e a Diretoria Executiva, pelos seus membros 
presentes deseja que fique bem claro o seguinte: o que a D.E. num gesto de fraternal 
conciliação já deu todas as explicações ao senhor Paulo Machado que, entretanto se 
conserva irredutível; e que a D.E. está plenamente solidária com o seu Secretário Geral 
mas, que a fundação da U.D.E. "Cairbar Schutel" decorreu de circunstâncias 
absolutamente fora de sua vontade e alçada, que é a soberania de uma assembleia (?) 
numerosa. O C.D. decidiu, assim, que a primeira Secretária desse setor se dirija ao 
Secretário Geral da D.E. dizendo que, não só a D.E. como também o C.D. pensam e 
sentem do mesmo modo em relação ao confrade Carlos Jordão da Silva. O representante 
presente da Federação Espírita pede a palavra para ratificar seus conceitos contrários à 
permanência do conselheiro Sebastião Costa no Departamento de Propaganda, sendo 
contestado pelo Presidente, membros da D.E. presentes e pelos conselheiros em sua 
maioria. O confrade Presidente designou o confrade J. Herculano Pires para a prece de 
encerramento. De tudo lavrei a presente ata que, depois de discutida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente da reunião e por mim, Primeira Secretária do Conselho 
Deliberativo. - Luiza Pessanha Camargo Branco. 

  











Ata # 68 – 29 de março de 1952 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 68ª reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, realizada em 29 de 
março de 1952. Aos 29 dias do mês de março de mil novecentos e cinquenta e dois, realizou-
se a sexagésima oitava reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita em sua 
sede social, na rua Santo Amaro, número trezentos e sessenta e dois na Capital do Estado 
de São Paulo. As quinze horas e vinte minutos do dia acima mencionado, verificando-se 
que se encontravam presentes os Conselheiros Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, 
Ary Lex, Luiza F. C. Branco, Sebastião Costa, José Panetta, J.J. Oliveira, Apolo Oliva Filho, 
Hugo Lansa, Francisco Alpiste Gomes, Eurípedes de Castro, e Artur de Souza Reis, o 
confrade José Panetta, na qualidade de representante da Sinagoga Espírita “Nova 
Jerusalém”, assumiu a presidência da reunião, pedindo a conselheira Luiza F. C. Branco 
para proferir a prece inicial. Ato contínuo, foram lidas e aprovadas as duas atas das ultimas 
reuniões do Conselho deliberativo, depois de ter o conselheiro Eurípedes de Castro 
manifesto sua discordância com a parte final da ata da reunião realizada no dia vinte e três 
de fevereiro do corrente ano, entendendo que o segundo Secretário do Conselho 
Deliberativo, - confrade Sebastião Costa, - não teria dito, na mencionada reunião, 
exatamente o que ali foi registrado, e, achando ainda, que na parte em que se disse “uma 
carta da Federação Espírita do Estado de São Paulo, assinada pelo seu secretário, 
Comandante Edgard Armond”, dever-se-ia ter dito apenas: uma carta da Federação Espírita 
do Estado de São Paulo. Com referência a estas ponderações interveio o conselheiro Ary 
Lex para, no primeiro caso formular um apelo para “que não se volte a tratar de assuntos 
pessoais”, sendo secundado pelo conselheiro Hugo Cunha que se manifesta nos mesmos 
termos. Ainda com a palavra e conselheiro Ary Lex acha que “não há dolo ou má fé na 
forma de referencia ao oficio da Federação”, dizendo que assim se manifestava como pessoa 
ligada a Federação Espírita do Estado de São Paulo há muitos anos, como componente do 
Conselho daquela entidade. Ainda sobre o mesmo assunto manifesta-se o conselheiro Luiz 
Monteiro de Barros, achando que se deva redigir na forma constante na ata, para se 
identificar quem assinou e que, a seu ver, isso deva ser norma nas referencias a ofícios 
citados em ata. Nessa altura o conselheiro Eurípedes Castro concorda com a opinião de 
que se constituía norma geral a menção em apreço. O Conselheiro Abraão Sarraf, 
referindo-se à ata da reunião do dia primeiro de março do ano em curso, na parte em que 
se transcreveu a exposição da Diretoria Executiva que disse: “devido à atitude assumida 
pelas entidades patrocinadoras da União Social Espírita”, ponderou eu desejava fazer sentir 
que a Sinagoga “Espírita Nova Jerusalém” não alimentava o desejo de embaraçar a marcha 
da unificação mantida com o presidente daquela entidade. Por isso, propunha essa ressalva. 
Aparteia o conselheiro Luiz Monteiro de Barros para ponderar que a Sinagoga também 
assinou a proposta final das entidades federativas referente a Unificação e que, por este 
motivo discordava da proposta formulada pelo Conselheiro Abraão Sarraf. Generalizou-se 
a discussão em torno da proposta, sendo, finalmente posta em votação e rejeitada por 
maioria de votos. Passa-se, em continuação, a leitura do expediente, constante do Relatório 
número vinte da Diretoria Executiva e os relatórios do Conselho Federativo Espírita 
Nacional, referentes as sessões realizadas nos dias dois de  Fevereiro e primeiro de março 
p. passado, respectivamente. Comentando o relatório da Diretoria Executiva, o conselheiro 
Luiz Monteiro de Barros sugeriu que se solicitasse ao presidente da D.E. para apressar a 
redação do projeto de proclamação a ser apresentado às entidades patrocinadoras, de 
acordo com os entendimentos havidos relativamente ao problema da Unificação e à 



convocação do Terceiro Congresso Estadual Espírita, sendo de opinião que se deve 
convocar o Conselho Deliberativo, extraordinariamente, para o primeiro sábado depois da 
aprovação da proclamação pelas entidades patrocinadoras, a fim de ser apreciadas por este 
órgão deliberativo da “USE” e receber as assinaturas dos Conselheiros. Prosseguindo, 
passou-se a discussão do temário do Terceiro Congresso Estadual Espírita, convocado para 
os dias doze, treze, quatorze e quinze de junho vindouro. Depois de ampla discussão ficou 
assim constituído o mencionado temário: Primeiro: - Unificação; Segundo: - Da 
possibilidade e oportunidade de um Programa Radiofônico, patrocinado pela “USE”; 
Terceiro: - Da oportunidade de execução do dispositivo estatutário, referente a criação de 
um jornal: Quarto: - Organização, pela “USE”, de Cursos para orientação de médiuns e 
dirigentes de Sessões Mediúnicas; Quinto; - Conceituação do termo “Espírita” em face do 
mediunismo. Resolveu-se ainda, que não haverá, no Congresso, qualquer discussão sobre 
questões doutrinárias passíveis de controvérsias, e que, as teses que não enquadrarem no 
temário aprovado serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo da “USE”, para as 
providências cabíveis. Terminada a discussão e aprovação do temário, não foi possível 
prosseguir na discussão do Regimento Interno do Congresso, dado o adiantado da hora. 
Resolveu-se então prosseguir em sessão permanente na forma anteriormente estabelecida, 
com prosseguimento no próximo dia cinco de abril as quinze horas, a fim de se discutir e 
aprovar o referido Regimento e atender, em tempo, todas as questões referentes ao próximo 
Congresso. Deliberou-se ainda convocar o suplente Romero Vallada para substituir o 
conselheiro Antonio Batista Lino, bem como solicitar o comparecimento, para efeito de 
posse do Suplente Gilberto Ribeiro Gonçalves, indicado na reunião do C. D. realizada no 
dia vinte e cinco de agosto do ano p. passado e convidar para preencher as vagas de 
suplentes as seguintes pessoas: Sebastião Luiz Guedes de Souza, Eliseu Rigonatti, Justino 
de Castilho, Renato Rodrigues Wasth e Rafael Falco Filho. Resolveu-se apresentar um voto 
de louvor ao confrade Arthur Lins de Vasconcellos Lopes, recentemente desencarnado, 
pela sua magnífica atuação doutrinária, tanto no campo da assistência social e obras em 
geral, como nas atividades gerais do Espiritismo, notadamente da Unificação, onde sua 
participação foi notável, pela maneira acertada, conciliatória, elevada  cristã com que 
sempre se conduziu. Decidiu-se, ainda, cientificar o Conselho Federativo Espírita Nacional, 
dessa manifestação de reconhecimento e gratidão ao elevado Espírito Artur Lins de 
Vasconcelos Lopes e oficiar à viúva Lins Vasconcellos no mesmo sentido, devendo o ofício 
ser entregue por uma Comissão constituída pelos Conselheiros Luiz Monteiro de Barros, 
Luiza F. C. Branco, Carlos Jordão da Silva, Apolo Oliva Filho e Eurípedes de Castro, de 
acordo com as propostas formuladas pelos Conselheiros Apolo Oliva Filho e Sebastião 
Costa. Ainda por proposta do Conselheiro Sebastião Costa, resolveu-se oficiar ao confrade 
João Mascarenhas Neves, de Campinas, neste Estado, manifestando o reconhecimento da 
USE pelo magnifico trabalho de Unificação por ele feito naquela cidade, possibilitando a 
organização da União Municipal Espírita de Campinas, que até então não tinha sido 
possível e promovendo o congraçamento fraternal de dirigentes e entidades espíritas que 
pareciam irreconciliáveis. O proponente informa à todos que o referido confrade 
Mascarenhas Neves se encontra hospitalizado naquela cidade, desenganado pela medicina 
e atacado da mesma moléstia que provocou  o desencarne do confrade Artur Lins de 
Vasconcelos, isto é, “angina-pectoris”, achando que seria até aconselhável uma visita 
especial. Finalmente o conselheiro Francisco Alpiste Gomes informou que a Liga Espírita 
do Estado de São Paulo, já havia homenageado o confrade Lins de Vasconcellos em dia da 
semana finda e que iria, a mesma entidade, prestar mais uma homenagem àquele 
inesquecível Espírito, por meio do programa radiofônico “Hora Espiritual”, no próximo 



dia trinta de março em curso. Nada mais havendo à tratar foi a reunião declarada as dezoito 
horas e trinta minutos depois da prece final proferida pelo Conselheiro Abraão Sarraf. E, 
por verdade lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim e 
pelo presidente da reunião. 
 
São Paulo 29 de Março de 1952. 
 
Sebastião Costa – 2º Secretário. 

















Ata # 69 – 19 de abril de 1952 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 69ª reunião do Conselho Deliberativo da União Social Espírita, realizada no dia 19 
de abril de 1952. Aos dezenove dias do mês de abril de 1952, na Federação Espírita de São 
Paulo, realizou-se a sexagésima nona reunião do Conselho Deliberativo da União Social 
Espírita, em sua sede social na Rua Santo Amaro, número trezentos e sessenta e dois, na 
capital do Estado de São Paulo. Às quinze horas e trinta minutos do dia 19 de abril acima 
mencionado, verificando que se encontra presente número legal de Conselheiros da União 
Social Espírita, o Sr. José Joaquim de Oliveira, representante da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, assumiu a presidência da reunião pedindo a confreira Luiza P. L. 
Branco para proferir a prece inicial. Ato contínuo, determinou ao segundo secretário para 
proferir a leitura da ata da reunião anterior. Quando o secretário terminava a referida 
leitura, deu entrada no recinto o Sr. Eurípedes de Castro que pediu fosse, novamente, lida 
a ata na parte referente as ponderações que fizera na reunião anterior, visto não ter ouvido 
a leitura da referida parte. Atendendo a ordem da presidência, é procedido novamente o 
mencionado trecho. Tendo o Sr. Eurípedes de Castro entendido que a redação não fora 
feita nos termos em que teria sido por ele pronunciados, trava-se acalorada discussão com 
interferência de vários Conselheiros, sendo por fim aprovada a ata lida. Em seguida, o Sr. 
Presidente da reunião anuncia que o motivo principal da reunião seria a discussão e 
aprovação do Temário e do Regimento Interno do Congresso. Inicialmente deu a palavra 
ao Sr. Carlos Jordão da Silva, Secretário Geral da Diretoria Executiva, que apresentou 
algumas ponderações sobre o Temário inicialmente aprovado pelo Conselho Deliberativo. 
Depois de ampla discussão do assunto, o Temário ficou redigido – 1º Unificação: a) dar 
conhecimento ao plenário do resultado dos entendimentos referentes a centralização 
federativa na USE; b) reforma dos Estatutos; c) debates sobre outros assuntos que se 
enquadrem no interesse do Movimento de Unificação, previamente submetidos a 
apreciação da Mesa Diretora do Congresso; 2º da oportunidade e possibilidade de um 
Programa Radiofônico e de um Jornal patrocinado pela USE; 3º Organização pela USE de 
Cursos de orientação de Médiuns e de dirigentes de Sessões Mediúnicas; 4º conceituação 
do termo “Espírita”  em face de outra práticas que se utilizam do mediunismo. Medidas 
aconselháveis para sua diferenciação.  5º Eleição e posse do Conselho Deliberativo. 
Prosseguindo foi aprovada a constituição das Comissões de Conselheiros para apresentar 
trabalhos sobre os vários assuntos constantes do Temário, tendo em vista facilitar a 
deliberação do Congresso sobre os mesmos assuntos. Foram então constituídas as seguintes 
comissões para apresentar trabalho sobre o jornal: Apolo Silva Filho e Heitor S. Cardoso; 
sobre programa radiofônico: Artur de Souza e Eurípedes de Castro; sobre cursos de 
dirigentes de sessões e orientadores de Médiuns: Luiz Monteiro de Barros e Carlos Jordão 
da Silva; sobre conceituação do termo “Espírita”: Hugo de Freitas Cunha e Sebastião Costa. 
Ato contínuo, foram considerados empossados os suplentes Justino de Castilhos e Renato 
Wasth Rodrigues e indicada a suplente Nancy Pulhman para preencher a vaga de Dona 
Anita Brizza no Conselho Deliberativo. Continuando, passou-se a discussão do Regimento 
Interno do 3º Congresso Estadual Espírita, na sua parte final que ainda estava dependendo 
de discussão, tendo sido finalmente aprovado. Como não havia mais nada a tratar, foi a 
reunião encerrada às 18 horas e vinte minutos. E, por ser verdade lavrei a presente ata que, 
depois de lida, vai assinada por mim e pelo presidente da reunião. 
 
São Paulo, 19 de abril de 1952. Sebastião Costa. 











Ata# 70 – 23 de novembro de 1952 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
ATA da 70a. Reunião do Conselho Deliberativo da USE São Paulo Aos vinte e três dias do mês 
de novembro do ano de mil novecentos e cinquenta e dois, na sua sede a Rua Santo Amaro 
número trezentos e sessenta e dois, nesta capital de São Paulo, às nove horas e quarenta minutos, 
reuniu-se o Conselho Deliberativo da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 
pela primeira vez após a sua reorganização. Assinaram o livro de presença os seguintes 
conselheiros: da DE -  Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Luiza P. C. Branco, 
Abraão Sarraf, Delmiro Rodrigues Garcia, Júlio Almeida Filho, tendo faltado J. Herculano Pires 
e Agnaldo Martins Caldas; representante de entidades espíritas, Eurípedes de Castro, Francisco 
Alpiste Gomes, José Panetta, Anselmo Gomes, B. Milano Neto, Margarino Borges, sendo que os 
representantes da quarta entidade compareceram na DE, Conselho Metropolitano - Manoel de 
Paula Cerdeira, Munir Stephan, José Augusto Gregório, Sebastião Costa, Geraldo Aparecido da 
Silva, Manuel Costa e ausente Hermenegildo de Aquino; dos Conselhos Regionais: Álvaro de 
Campos Carneiro, Fernando Pereira de Morais, Walter Radamés Accorsi, Germano Emílio dos 
Anjos, Ângelo Pio da Silva, Flávio Pinheiro, Roberto Previdello, Jaime Monteiro de Barros, José 
Januário da Silva, Jose de Giácomo, ausente Antônio Pereira Inocêncio. Ao todo presentes – 
vinte e oito, ausentes quatro. O presidente, confrade Luiz Monteiro de Barros, iniciou os 
trabalhos lendo uma saudação aos Conselheiros; fez rápida exposição sobre a situação atual da 
USE, devido à reforma dos estatutos, pelo terceiro Congresso, alertando na referida exposição, 
os espíritas não apenas sobre a importância da tarefa que a USE deve desempenhar como 
também a responsabilidade que para isso tem não só conselheiros, UMES e UDES como todos 
os espíritas que geral. Em seguida designou o confrade Roberto Previdello, representante do 
Conselho Regional da oitava região, para fazer a prece Inicial. Passou, depois, a palavra ao 
confrade Carlos Jordão da Silva, secretário-geral, para este apresentar o expediente. Foi lido, 
então, o relatório que a DE, costuma enviar ao DE. O confrade Jordão deu todos os 
esclarecimentos pedidos pelos conselheiros sobre o dito relatório passando-se a ordem do dia, o 
Presidente expôs uma questão a ser estudada e decidida pelo Conselho Deliberativo e que o 
mesmo confrade declara considerar de importância primordial: Se os Conselheiros que foram 
eleitos para DE devem ser substituídos pelos seus suplentes. Ao apresentar a questão o Presidente 
explanou as razões dessa sua proposição. Depois de debates em que tomaram parte confrades do 
Interior e da Capital, demonstrando a importância e consequente interesse ao assunto, ficou 
decidido, por unanimidade, ser a consulta encaminhada ao Departamento Jurídico e que o 
número para o “quórum” seja registrado no Regimento Interno. Em seguida o confrade 
Secretário-Geral apresenta o constante da ordem do dia: projetos dos Regimentos Internos para 
todos os órgãos da USE e o plano de trabalhos para um ano. Vários confrades expediram suas 
razões para que os trabalhos de Regimentos fossem lidos a fim de receberem os  aumentos, cortes 
e aperfeiçoamentos que precisassem, outros opinaram que fosse feita a leitura para ciência, 
apenas, dos presentes e ficarem os estudos para a reunião da tarde. Foi alvitrada, também, à 
nomeação de uma comissão cuja tarefa seria estudar e opinar. Tudo foi rejeitado. Afinal foi 
aprovado, com um voto a menos, que os regimentos fossem considerados como anteprojetos 
obedecidos durante os três meses de permeio entre esta reunião e as reuniões vindoura do CD, 
que sejam enviadas cópias dos mesmos aos confrades da Capital e do Interior a fim de as 
estudarem e ficarem perfeitamente inteirados e capacitados para suas críticas. Estas serão 
endereçadas, dentro de trinta dias, a DE, a contar da mesma data em que foi recebido o 
anteprojeto aprovado, provisoriamente; após referida com o Regimento já existente, tornará a 
enviá-las para o Interior e aos demais, de modo a, na próxima reunião, estarem todos 



perfeitamente inteirados das questões que devem constar dos regimentos. O Secretário-Geral 
passa, então, a ler o plano anual elaborado pela DE que, embora não seja passível de discussão 
para acréscimos e emendas, deve ser do conhecimento de todo o CD, tanto mais porque houve 
a criação de mais dois imprescindíveis departamentos – o social e o de finanças. O representante 
do CR da Primeira Região pergunta ao Presidente se poderá apresentar na primeira reunião do 
período da manhã, ou se deverá deixar para reunião da tarde um assunto que a Região que 
representa o incumbiu de trazer ao Conselho de Deliberativo consultados os Conselheiros, o 
Presidente dá a palavra ao representante da primeira região, confrade Álvaro de Campos 
Carneiro. Este, após minuciosos considerandos e explicações, expõe o assunto: como devem 
proceder os espíritas quando, em suas famílias, haja casamento no qual um dos residentes é 
católico, ou de outras religiões, dadas as exigências feitas por estas outras religiões quanto a 
abjurações, atos de fé, confissões compromissos de educar, nas já mencionadas religiões, a prole 
veih? Lê uma ponderada mensagem de um irmão desencarnado que, ao ser consultado sobre tal 
assunto respondeu por intermédio de um irmão psicográfica. Após as naturais discussões, ficou 
decidido que o assunto seria estudado mais demoradamente na sessão da tarde. O confrade 
representante da nona região, Jaime Monteiro de Barros, consulta se o programa de ensino 
religioso na escola espírita deve ser elaborado pelo Instituto Espírita de Educação, justificando a 
sua consulta por haver já alguns ginásios e muitas escolas espíritas em funcionamento. Sendo um 
programa bem elaborado, deve ser este o adotado até a manifestação sobre o assunto do 
Departamento de Educação da USE. Pedindo a palavra um dos confrades lembra que deve ser 
acrescentado, no plano anual, as atribuições mínimas dos dois novos departamentos: o social e 
o de Finanças. Propõe mais, o mesmo confrade Sebastião Costa, a criação de mais outro: o 
departamento de Esperanto. E a proposta debatida o máximo interesse e sendo aprovada, porém 
com a modificação apresentada pela primeira Secretaria de ser criado um subdepartamento de 
Esperanto integrado no departamento de educação, e não um terceiro novo departamento, até 
ser verificada pelo seu desenvolvimento, a necessidade ou a possibilidade de sua promoção a 
departamento. Às doze horas e quinze minutos o Presidente designa o confrade Manoel de Paula 
Cerdeira para fazer a prece para encerrar este primeiro período de dos trabalhos, suspendendo 
até às quatorze horas e meia. As quinze horas o Presidente abre a segunda parte dos trabalhos, 
indicando o confrade Margarino Borges para fazer a prece. Passa a palavra ao Secretário-Geral 
que lê duas propostas apresentadas pelos confrades presentes. A primeira, da irmã primeira-
secretária, é sobre a carta que a mesa do Terceiro Congresso Espírita Estadual enviou, em junho 
do corrente ano, a União Federativa Espírita Paulista, da qual não houve resposta. Propõe-se, 
então, que no caso de a resposta não vir dentro de trinta dias à contar da data em que for enviada 
a segunda carta a União Federativa, a USE,  pela sua DE, fique autorizada a nomear uma 
comissão que de os passos necessários a fim de informar, com precisão, ao Conselho 
Deliberativo, tudo quanto o Terceiro Congresso Espírita Estadual, indagou na referida carta que 
se acha na Secretaria Geral da USE. Aprovada por unanimidade esta proposta, foi facultado ao 
representante da citada entidade, confrade Margarino Borges ali presente, nova leitura da 
proposta, a fim de inteirar-se perfeitamente do assunto. A segunda proposta a lida é sobre a 
fundação de uma sociedade destinada a estudos psíquicos com o provável nome de Sociedade de 
Pesquisas Psíquicas, como a Congenese de Londres, e sob os auspícios da USE. Esta proposta 
estava assinada por dezoito confrades. Como resultado dos debates demonstrativos do grande 
interesse que a proposta suscitou, foi feita outra proposta não seguintes termos que se crie um 
subdepartamento junto ao Departamento de Doutrina para “estudos do Espiritismo 
experimental feitos com todo o rigor da técnica científica”, termos em que foi redigida pelo 
proponente com confrade Manoel de Paula Cerdeira. Foi aprovada. Em seguida o Presidente lê 
o artigo cinquenta e seis dos estatutos, referente às contribuições dos congregados da USE. Foi 



largamente debatido o assunto com esclarecimentos trazidos pela experiência dos confrades que 
estão na direção da Uniões Municipais, Distritais e Centros.  Houve a seguinte proposta final, 
conciliando opiniões e aditivos, feitos pelos confrades Jaime Monteiro de Barros, Júlio de Abreu 
e Ari Lopes: vinte cruzeiros, no mínimo por Centro, para as Uniões Municipais e Distritais e 
seus respectivos Conselhos e a taxa de um cruzeiro em seus selos especialmente confeccionados, 
como contribuição a propaganda para a USE. Esta taxa, será paga digo, devida a USE, será no 
ato do pagamento da mensalidade. Os que quiserem, entretanto poderão comprar esses selos, 
além do da taxa, em mais número. Aprovada. Há, sobre a mesa, a indicação para ser renovada a 
nomeação do confrade Carlos Jordão da Silva a fim de representar digo, de continuar a 
representar a USE de São Paulo no Conselho Federativo Nacional no Rio de Janeiro. Aprovada 
unanimemente. O Presidente lê a terceira resolução do Terceiro Congresso Espírita Estadual que 
se refere a fundação de um jornal espírita. Após todos os necessários debates, alvitres e arraçoadas 
foi feita pelo confrade Sebastião Costa a proposta de que sejam feitas listas a serem distribuídas 
ao Metropolitano e Regionais até perfazer a quantidade de cinquenta mil cruzeiros calculados, 
materialmente pelos confrades técnicos em jornalismo, indispensáveis ao amparo do Jornal do 
seu primeiro ano quando então poderá sustentar-se por si. Só após a obtenção dessa quantia 
começara a sair o jornal, cumprindo-se, assim, a terceira resolução do Terceiro Congresso. O 
jornal será sob a responsabilidade da USE, supervisão da Diretoria Executiva e direção de uma 
comissão redatora integrada pelos membros da Comissão Diretora do Departamento de 
Publicidade. Aprovado. Voltando, como ficaria combinado, a discussão do CD, o assunto 
apresentado pelo representante da primeira região sobre a solenidade ou não do casamento, foi 
proposta a nomeação de uma comissão para estudar o assunto a ser apresentado na nova reunião, 
assunto que deve ser encarado sob dois aspectos principais -  quando ambos os envolvidos são 
espíritas e quando um deles não o é. Aprovado com alguns vistos em contrário de confrades que 
opinaram dizendo que dentro da doutrina codificada não há discussão para tal assunto. A 
comissão ficou composta do apresentante confrade Álvaro de Campos Carneiro, Manuel de 
Paula Cerdeira e Abraão Sarraf. E em seguida apresentada a sugestão, depois de justificada com 
exemplos e fatos, para a descentralização da USE, nas comemorações espíritas. Além disso os 
Conselhos Regionais assumem a responsabilidade da planificação dessas semanas e demais 
comemorações espíritas dentro da respectiva região, quanto aos locais e data e submeterá à 
apreciação da DE, o programa a fim de evitar coincidência de datas. Esta sugestão, tem como de 
oradores, que, então, serão designados pelo CR. Esta sugestão por ter sido aprovada, deve ser 
incluída no Regimento Interno, caso ainda não o tenha sido. Outra sugestão aprovada foi que a 
USE se dirija aos poderes municipais, federal e estadual para conseguir subvenções que, então, 
serão distribuídas aos organismos dela, após cuidadoso estudo pela DE que se cientificará antes 
das carências das mesmas. Esta sugestão foi apresentada pelo confrade Roberto Previdello. E 
apresentado pelo confrade Jaime M. de Barros, e aceito, que se envie um voto de louvor, e 
congratulação a comissão que promoveu a fixação da residência no Brasil do Senhor Pietro 
Ubaldi. Em discussão a que se refere no plano anual do trabalho o confrade secretário-geral de 
mais de dois departamentos, o social e o de finanças, foi aprovado unanimente sendo que nas 
funções deve ser regulamentada juntamente com as dos demais departamentos. Nada mais 
havendo a tratar o Presidente designou a irmã Laura P. C. Branco para fazer a prece de 
encerramento, tendo os trabalhos terminado às dezenove horas e dez minutos. De tudo eu, 
primeira secretária do Conselho Deliberativo, lavrei a presente ata que, depois de lida, discutida 
e aprovada será assinada por mim, pelo Presidente e demais Conselheiros. 
 
São Paulo, 23 de novembro de mil novecentos e cinquenta e dois. 
 



Luiza P. C. Branco, primeira secretária do CD.  


















