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Ata # 71 – 24 de janeiro de 1953 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 71ª Reunião do Conselho Deliberativo da União das Sociedades Espíritas 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e cincoenta e três, na 
sua sede à rua Santo Amaro, número trezentos e sessenta e dois, nesta Capital de São Paulo, 
às vinte horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se o Conselho Deliberativo da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo para a setuagésima primeira reunião, segunda 
da sua reorganização. Assinaram o livro de presença os seguintes conselheiros da Diretoria 
Executiva – Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Luiza Peçanha Camargo 
Branco, Abraão Sarraf e Júlio de Abreu Filho, tendo faltado o vice-presidente, J. Herculano 
Pires, o primeiro tesoureiro A.C Garcia e o procurador Agnaldo Martins Caldas; 
representantes das entidades  - Eurípedes de Castro e Francisco Alpiste Gomes, pela Liga 
Espírita; José Panetta e Anselmo Gomes, pela Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; sendo que 
os representantes da Federação Espírita do Estado de S. Paulo estiveram presentes na D.E 
e os da União Federativa estiveram ausentes; No Conselho Metropolitano  - presentes: 
Manuel de Paula Cerdeira; Sebastião Costa, José Augusto Gregório, Munir Stephan. 
Ausentes: Geraldo Aparecido Silva; Manuel Costa; os demais presentes na D.E e uma 
U.D.E sem representante. No Conselho Regional: presentes – Roberto Previdello, da oitava 
região e José de Giacomo, da décima primeira. Total: presentes-quinze; ausentes-dezessete. 
O confrade presidente consulta aos conselhos se o número para o quórum deve ser treze, 
atendendo à isenção de votos quanto aos membros da Diretoria Executiva, ou dezessete, se 
estes forem incluídos na votação. Verificado estarem apenas dez presentes, sem contar com 
a D.E, ficou decidido que se tome apenas conhecimento do expediente e que se proceda 
simplesmente ao estudo dos assuntos mais importantes da ordem do dia, embora sem se 
tomarem deliberações que serão, estas transferidas para a reunião do dia seguinte. O 
Presidente lê os títulos dos assuntos constantes da ordem do dia, separando os que 
requerem mais prolongadas discussões. Designa, então, o confrade Abraão Sarraf para fazer 
a prece de abertura, logo em seguida o Presidente comunica ao Conselho Deliberativo que 
a U.S.E já recebeu a primeira quota de cento e noventa e nove mil e quatrocentos cruzeiros, 
do que lhe fora destinado pela Câmara Estadual. Com a palavra o confrade Júlio de Abreu 
Filho pede que se consigne em ata um voto de louvor à U.M.E. de Catanduva pela maneira 
como está organizada e, também porque ali não há personalismo pois todas as suas 
atividades são realizadas em nome da U.M.E, numa demonstração de que, em Catanduva, 
os espíritas compreendem e sentem a importância da propaganda da U.S.E. através da 
verdadeira unificação. Pede que o confrade de Catanduva, presente, transmita aos demais 
companheiros de lá esse voto de louvor, independente da comunicação que lhes deve ser 
feita pela D.E. O confrade Previdello lembra que a U.S.E não se deve descuidar de 
inscrever-se no Departamento de Assistência Social como entidade beneficente e educativa 
de largo âmbito estadual a fim de receber subvenções e auxílios que tanto merece e de que 
tanto necessita. O confrade Júlio de Abreu Filho acrescenta que todas as entidades 
assistenciais do interior do Estado remetam à U.S.E a documentação das suas atividades 
nesse setor afim de que a U.S.E possa obter essa justa e proporcional subvenção. A D.E irá 
estudar essa proposição tanto mais que o prazo para a concessão dessas verbas, nas Câmaras, 
vai até junho do corrente ano ou, sendo a do Convênio Escolar, poderá ser requerida no 
ano próximo futuro. É lida a carta do confrade Secretário Geral a respeito do seu encontro 
com o confrade Noraldino de Melo Castro, diretor da União Espírita Mineira. Vindo ele 
do Rio Grande do Sul e Paraná, traz, desses dois Estados, e mais de Minas, proposta à 
U.S.E. de S. Paulo que estes quatro Estados façam uma sugestão conjunta ao Conselho 
Federativo Nacional para que o mesmo Conselho promova o Congresso Espírita Brasileiro 
no ano de mil novecentos e cincoenta e quatro. O Secretário Geral da U.S.E sugere por 
sua vez, à U.S.E. para esta ponderar ao C.F.N. que, sendo mil novecentos e cincoenta e 



quatro o ano das comemorações do quarto centenário da fundação de São Paulo, seja o 
referido Congresso realizado aqui, nesta Capital, pois, assim, terá repercussão até mundial 
e proporcional proveito. O confrade Júlio de Abreu Filho, pondera que já podem ser 
indicados nomes prováveis para uma comissão para já irem trabalhando com o fito de 
incluir o Congresso Espírita Brasileiro nas comemorações do quarto centenário, devido à 
premência de tempo para se pleitear essa inclusão, embora seja a designação da 
competência da D.E que na sua próxima reunião, apreciará tais nomes. Foram lembrados 
– Carlos Jordão da Silva, Júlio de Abreu Filho, Ari Lopes, Abraão Sarraf e Luiz Monteiro 
de Barros. Sobre esse mesmo assunto o confrade Sebastião Costa informa que esteve na 
U.S.E um funcionário do Departamento Federal de Estatística pedindo dados para a 
inclusão da U.S.E nas estatísticas e deixou fórmulas afim de serem preenchidas. É lido o 
parecer do Departamento Jurídico sobre a convocação de suplentes, opinando 
afirmativamente. São lidas duas cartas da União Federativa Espírita Paulista: a primeira 
sobre a Rádio Piratininga dizendo que os informes a respeito da mesma devem ser pedidos, 
por quem se interesse, diretamente àquela entidade, isto em resposta à carta que a Diretoria 
Executiva, ao dar cumprimento à resolução do Terceiro Congresso e em reiteração feita 
pela primeira secretária da D.E enviou. A outra comunicando que, devido a trabalhos 
internos, a tribuna da União Federativa Espírita Paulista, cedida até então, um sábado, 
mensalmente, para propaganda da unificação, ficaria suspensa até segundo aviso. Os 
conselheiros presentes opinaram para que a D.E torne a responder a essas duas cartas da 
União Federativa. O confrade Júlio de Abreu Filho comunica que, conversando com o 
confrade Margarino Borges, representante na U.S.E da União Federativa, dessa conversa 
concluiu ou antes deduziu da impossibilidade de qualquer trabalho sobre a Rádio 
Piratininga, levou o assunto ao Conselho Metropolitano. Até os conselheiros, estudando o 
caso, redigiram a indicação assinada por treze conselheiros e que o mesmo confrade passa 
a ler. Propõe, aí, o Conselho Metropolitano, que se organize um programa radiofônico até, 
oportunamente, ser possível adquirir uma estação o mais próxima possível da Capital, caso 
não se conseguisse um acordo comercial com a extinta rádio dos espíritas e incumbir o 
Departamento de Publicidade para tudo quanto seja necessário a tal realização. O Confrade 
Eurípedes de Castro, pedindo a palavra, dá sua opinião sobre a carta dirigida pela Mesa do 
Terceiro Congresso Espírita à União Federativa Espírita Paulista considerando, citada 
carta, que poderá ser lida por qualquer confrade que assim o deseje, “redigida em termos 
não fraternos”. Ao ser mencionada a Hora Espiritual e seu programa, houve troca de 
apartes entre vários conselheiros. O representante da Liga Espírita, entretanto, 
continuando com a palavra, refere-se ao encontro do confrade Júlio de Abreu Filho com o 
confrade Antenor Ramos, presidente da Liga Espírita. Conversaram, estes, a respeito da 
carta que o primeiro desses confrades dirigira à D.E. sugerindo uma comissão fosse 
entender-se com ambos os confrades que ora estão em litígio – Antenor Ramos e Antônio 
D´Angelo Neto, a ver se concordariam em por um fim a tal litígio. Continuando, o 
representante da Liga Espírita, confrade Eurípedes de Castro, declara que deseja conste em 
ata: “se houver tentativa de intervenção da U.S.E na Liga Espírita, esta se retirará da U.S.E. 
como já retirou a concessão dessa entidade, U.S.E., usar o microfone na Hora Espiritual”. 
Em nova troca de diversos apartes, o confrade Presidente, pedindo a atenção de todos, 
explica que essa atitude da U.S.E., consequência da carta do confrade Júlio de Abreu Filho, 
foi tomada com a melhor das intenções: como órgão unificador, portanto com a obrigação 
de harmonizar os elementos que dela fazem parte; com a responsabilidade de manter o 
bom nome do Espiritismo, mais ainda nos meios que não são espíritas, a U.S.E. desejou 
encontrar, dentro de suas atribuições, um meio de conciliação; longe está, entretanto, do 
seu pensamento, interferir imiscuindo-se ou impondo a sua mediação externamente. As 
vinte e três horas e quinze minutos a primeira secretária, com a devida licença do Irmão 
Presidente, retirou-se não tendo anotado nada mais devido à sua insciência, pela sua 
ausência, a tal respeito. No dia seguinte, vinte e cinco de janeiro, às nove horas e quarenta 



e cinco minutos, haviam assinado o Livro de Presença os seguintes confrades: da D.E __ 
Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Luiza Peçanha Camargo Branco, Abraão 
Sarraf e Júlio de Abreu Filho. Ausentes: J. Herculano Pires, Delmiro Rodrigues Garcia e 
Agnaldo M. Caldas; representantes das entidades, presentes – Francisco Alpiste Gomes, 
Eurípedes de Castro, José Panetta, Anselmo Gomes, B. Milano Neto; ausente, Margarino 
Francisco Borges; Conselho Metropolitano – presentes os representantes das U.D.E. de 
Lapa, Casa Verde, Vila Maria, Braz, Mooca, Guaianases; ausentes: Osasco, e Pena vago; 
Conselhos Regionais – presentes, Adolfo de Oliveira Santiago, Roberto Previdello, Agnelo 
Morato, José Januário da Silva e José di Giacomo respectivamente da primeira, da oitava à 
decima primeira regiões; ausentes os representantes das regiões da segunda à sétima e o da 
décima segunda. Presentes vinte e um confrades, inclusive os cinco da D.E; ausentes, onze, 
inclusive os três da D.E. O confrade presidente designa o representante da oitava região, 
Roberto Previdello, para fazer a prece inicial. Comunica, depois, que não havendo número 
para deliberações e consequente votação, na reunião anterior do dia vinte e quatro, apenas 
foram estudados alguns assuntos que serão, nesta, apresentados ao C.D. É lida, no 
expediente, a carta em que o confrade Otávio Noronha Ribeiro, da cidade de Lins, 
comunica a impossibilidade de comparecer, sendo assim, justificadas, pelo C.D a sua 
ausência. O presidente expõe as vantagens de a U.S.E. ser incluída nas comemorações do 
Centenário digo do Quarto Centenário para o que foram lembrados os dos confrades Luiz 
Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Júlio Abreu Filho, Ari Lopes e Abraão Sarraf 
a comporem uma comissão que se incumbirá de tudo o que foi necessário para isso. 
Submetidos esses nomes à votação, foram aceitos e serão apresentados à D.E a quem 
compete ratifica-los. É lido o parecer do Departamento Jurídico favorável à convocação dos 
suplentes dos confrades que estão desempenhando funções especificas na D.E. Submetido 
à votação é aprovado unanimemente. São lidas as duas cartas da União Federativa Paulista. 
O representante dessa entidade confrade B. Milano Neto pede a palavra e explica que a 
União, embora não concorrendo financeiramente, ao cumprir, como cumpre, os 
postulados doutrinários, está fazendo ou antes, concorrendo para a unificação e que, se não 
tem comparecido como consta do Livro de Presença, é por falta de elemento humano para 
o desempenho cabal mesmo das tarefas internas. Falam, a respeito das citadas cartas, os 
confrades Manuel de Paula Cerdeira e Agnelo Morato, dizendo este que, tendo trabalhado 
como delegado da arrecadação para instalação da Rádio dos Espíritas, em Itabapoã, onde 
então residia, sabe que todos os espíritas se mostram desejosos, pela falta que faz uma 
emissora espírita, de saber a situação da mesma. O representante da União Federativa, 
confrade Milano informa, então, que a organização da Rádio Piratininga faliu e que o 
confrade Paulo Godoi devia, ao responder as cartas da U.S.E. e as do Terceiro Congresso, 
ter sugerido uma comissão ir entender-se com a União Federativa para, de viva voz, ouvir 
certos detalhes e melhor inteirar-se de tudo. O confrade Previdello propõe que se deixe o 
assunto para a D.E., o que foi aprovado unanimemente. O Presidente passa ao assunto 
seguinte explicando, pormenorizadamente, o que houve entre a U.S.E. e a Liga Espírita, 
referindo-se à comissão que deveria auxiliar a pacificação das duas partes litigantes a qual o 
representante da Liga declarou que não seria recebida. Assim, proposta a dissolução da 
comissão, foi aprovada unanimemente. É submetido ao C.D o voto de louvor à U.M.E. de 
Catanduva. Aprovado unanimemente. São lidas as súmulas das reuniões dos dias primeiro 
de novembro e seis de dezembro do ano próximo findo e a do dia três de janeiro do corrente 
ano, realizadas pelo C.F.N. Na primeira destas, verifica-se haver um engano quanto à 
proposta de representante da U.S.E. e este pedindo a palavra, esclarece que sugerira ao 
C.F.N providências junto às entidades nele representadas para esclarecerem o público em 
geral sobre a diferença que há entre espiritismo e mediunismo e sore a melhora das práticas 
espíritas a fim de que não haja misturas e desvios nessas práticas, baseadas, tais sugestões, 
em considerando justos feito pelo confrade representante da U.S.E. Refere-se, ainda, à 
circular número doze dos espíritas de Rio Grande do Sul, nesse mesmo sentido na qual a 



Federação Espírita daquele Estado considerada desligada toda a entidade que não obedecer 
à prática pura do kardecismo, o que prova a oportunidade e a carência até hoje, dessas 
providencias tão necessárias. O conselheiro Júlio Abreu corrobora nesse sentido e pede que 
para ter uma indicação redigida pelo C.M. a ser apresentada à Mesa e para ser encaminhada 
ao C.F.N., assinada por treze conselheiros. Lê. Houve, então, comentários sobre a 
premência do esclarecimento das massas espíritas bem como algumas expressões da 
indicação apresentada serem suavizadas ou retiradas. Quanto a isto o confrade Milano 
pondera que o representante da U.S.E. junto ao C.F.N. pelo seu contacto com os 
representantes dos outros Estados, deve ser ouvido. Dada a palavra ao representante 
conselheiro Carlos Jordão; este expõe seu pensamento: não se trata de atacar a umbanda, 
ou outra qualquer seita ou corrente, dado o respeito que todos, principalmente os espíritas, 
devem ter pela liberdade de pensamento. Trata-se, isto sim, de definir e defender posições. 
A tarefa é de esclarecimento, evitando-se qualquer choque. Quando do centenário da 
Federação Espírita do Paraná, houve uma reunião dos dirigentes das entidades ali 
representadas e foram concordes quanto à diferenciação de mediunismo e espiritismo, e à 
elevação e purificação das práticas espíritas. Expressam sua opinião os confrades Anselmo 
Gomes, Alpiste Gomes, Sebastião Costa sendo que este prestou os seguintes 
esclarecimentos que corroboram no assunto: Os umbandistas, e outras correntes, estão 
agindo de maneira planificada em São Paulo e no País, contando com o apoio financeiro 
de políticos interessados em criar ambiente eleitoral em todo o País. Costa disse plano, 
além da organização de muitos pseudo centros espíritas em todo o território nacional, a 
realização de um Congresso Nacional de Umbanda, a vinte e três de abril do corrente ano, 
nesta Capital. Declarou mais estar informado que um deputado federal está compilando o 
que ele chama de provas contra o Espiritismo e, fazendo a mesma confusão entre 
Espiritismo e mediunismo não alicerçado no kardecismo, com o fito de obter uma lei 
cerceando a liberdade da doutrina espírita e o consequente fechamento indiscriminado 
baseando-se, como diz, em dispositivos constitucionais e do Código Civil. Ante tão claras 
e categóricas afirmações, o Secretário Geral pergunta se o informante está pronto a 
sustentar em qualquer parte tais esclarecimentos. O conselheiro responde afirmativamente 
acrescentando que embora não sejam de ciência própria os informes são, todavia, de fonte 
fidedigna. O Secretário Geral, resumindo razões e informações, opiniões e pareceres, faz a 
seguinte proposta – que na reunião de fevereiro do C.F.N seja apresentado o primeiro 
documento, isto é, a sugestão conjunta do Rio Grande, Paraná, Minas e S. Paulo para que 
o Quarto Congresso Espírita seja realizado em São Paulo; e na reunião seguinte, talvez em 
março, seja apresentado o segundo documento que é a indicação do Conselho 
Metropolitano. Esse documento, entretanto, deverá ser cursilado em algumas expressões, 
por uma comissão que ficou composta dos confrades Júlio Abreu, Carlos Jordão e Luiza 
Branco. O conselheiro Júlio Abreu propõe, e é aceito, que as entidades federativas 
representadas no C.F.N, ao tomarem conhecimento desse documento o recomendem, com 
instruções, a todos os seus Centros ou outras instituições a elas ligadas. Sendo todos esses 
assuntos decorrentes do expediente, o confrade presidente expõe a ordem do dia cuja 
primeira questão é sobre os regimentos internos. Declara que muito poucas sugestões foram 
submetidas havendo, outrossim, poucas e pequenas alterações. O C.D decide que apenas 
sejam lidas as emendas. As alterações aceitas serão incluídas pela D.E nos projetos 
apresentados, enviando cópias, com as emendas, aos organismos da US.E.. Em seguida o 
confrade Manuel Cerdeira, relator, lê o parecer dado sobre casamento. Aprovado 
unanimemente. O confrade Carlos Jordão, propõe seja dada, a esse parecer, com redação 
mais sintética e facilitada, a mais ampla divulgação. O confrade presidente pondera que a 
segunda parte da tese, casamento entre espírita e não espírita, não foi abordada. Os 
conselheiros Agnelo Morato e Roberto Previdello, opinam que a mesma comissão se 
manifeste completando, sobre a segunda parte. Foi decidido, por maioria, que o trabalho 
deve abranger apenas o que abordou. Para sintetizar e facilitar a redação ficou incumbida 



a própria comissão, acrescida da primeira secretária da D.E.. O confrade Anselmo Gomes 
propõe, e é aprovado, que se envie o trabalho na íntegra, para as entidades iniciadoras da 
U.S.E.., Conselho Metropolitano e Regionais e que a simplificação seja destinada para a 
ampla divulgação. O conselheiro Agnelo Matos propõe, e é aceito, que seja também 
enviado o trabalho a Sexta Concentração de Moços Espíritas do Brasil Central a realizar-se 
em Uberlândia, de três a seis de abril do corrente ano. Sobre a escolha de modelo para o 
selo a ser confeccionado revertendo em favor da U.S.E. ficou decidido que a D.E. estude e 
resolva sobre as várias sugestões apresentadas. O conselheiro Previdello propõe, e é 
aprovado unanimemente, que, aos conselheiros faltosos seja feito um pedido insistente e 
claro a respeito da responsabilidade quanto ao comparecimento dos mesmos as reuniões 
do C.D. e outras; e propõe, também, com aprovação geral, que os Conselheiros Regionais 
sejam consultados sobre a conveniência de modificações geográficas das suas zonas. É 
apresentada, pelo seu relator, uma indicação do Conselho Metropolitano, assinada por 
vários conselheiros, sobre a necessidade de mudança da sede da U.S.E. Houve outra 
indicação sobre o lançamento imediato do jornal da U.S.E. com os recursos já obtidos e 
continuar a angariar outros recursos até cobrir a importância de cincoenta mil cruzeiros e 
que a U.S.E. colocaria essa mesma quantia como garantia da publicação do jornal no seu 
primeiro ano de vida. Esse jornal, como todos os confrades sabem, terá o nome de 
Unificação e será supervisionado pela D.E. A primeira parte da indicação ficou decidido 
ser enviada à D.E. e a segunda foi aprovada. Outra indicação da mesma procedência, e com 
as mesmas assinaturas, é apresentada à Mesa, pelo relator. Trata-se de um levantamento 
cadastral sobre sociedade e Centros espíritas a fim de, não só haver real conhecimento a tal 
respeito, como também para evitar-se algum defeito na estatística espirita devido a entidades 
de vida efêmera, ou de conduta desviada. Para isso a U.S.E. pedirá às entidades federativas 
do Estado uma relação completa dos Centros e organizações filiadas nos termos da 
proposição. Assim, também, não haverá dificuldades para a organização de U.M.E.E e 
U.D.E.E. como tem acontecido. Há mais outra indicação do C.M. sobre reunião conjunta 
da D.E. com as diretorias das sociedades iniciadoras da U.S.E. afim de: que estas lancem 
um manifesto obtendo dos Centros adesão e colaboração nos planos da U.S.E; 
regularização e mais contacto com os Centros irregulares e isolados; elaboração de um 
plano de propaganda e providências para conceituação de termos espíritas e espiritismo. 
Aprovada unanimemente. Nada mais havendo a tratar-se, foi marcada a nova reunião para 
o dia vinte e seis de abril, último domingo desse mês. O confrade presidente designou o 
confrade Roberto Previdello para fazer a prece de encerramento e, às quatos, digo quinze 
horas e quarenta e cinco minutos foi encerrada a reunião. De tudo, eu, primeira secretária, 
lavrei a presente ata que, depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por mim, pelo 
presidente e demais membros do Conselho Deliberativo. 
 
São Paulo, vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e cincoenta e três. 
 
Luiza Peçanha Camargo Branco – primeira secretária.   































Ata # 72 – 26 de abril de 1953 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 72ª Reunião do Conselho Deliberativo da União das Sociedades Espíritas 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de mil novecentos e cincoenta e três, na sua 
sede, à rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e dois, nesta Capital de São Paulo, às 
nove horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se o Conselho Deliberativo da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo para a setuagésima segunda reunião, terceira 
da sua reorganização, convocada em caráter ordinário. Assinaram o livro de presença os 
seguintes conselheiros: Luiz Monteiro de Barros, J. Herculano Pires, Carlos Jordão da Silva, 
Luiza Peçanha Camargo Branco, Abraão Sarraf, Delmiro Garcia Rodrigues da D.E.; 
Eurípedes de Castro, Anselmo Gomes, José Panetta, representante das entidades 
iniciadoras; Sebastião Costa, Paulo Machado, Munir Stephan, representante de Osasco, 
pelas Uniões Distritais; Walter Acorsi, Angelo Pio da Silva, Flávio Pinheiro, Roberto 
Previdello, José Januário da Silva, José di Giacomo representante da décima segunda região, 
sede em Araçatuba, dos Conselhos Regionais e os suplentes: Luiz Fermino, Pietro Salvino 
Passarelo, Ary Lex, Emilio Manso Vieira; João Tempestade, de João Huss e da UDE Pedro 
Alcant. Presentes – vinte conselheiros e sete suplentes. O Presidente abre os trabalhos 
designando o confrade representante da terceira região, Walter Acorsi para fazer a prece 
inicial. Manda que a primeira secretária faça a leitura da ata que é aprovada e assinada pelos 
presentes. Dirigindo-se aos confrades representantes dos Conselhos Regionais pede que 
tragam seus assuntos para constarem da ordem do dia. O confrade Walter Acorsi comunica 
o desencarne do representante da sua região, com sede em Campinas, o dr. Mascarenhas 
Neves não só para explicar a sua substituição como para ser lembrado nas preces do C.D. 
Em seguida o Secretário Geral lê o relatório da D.E., as circulares enviadas aos C.B e C.M 
e uma carta da Federação Espírita Brasileira sobre a realização do Congresso Espírita 
Nacional no ano vindouro. Esta aprovou que o local do citado Congresso seja em São 
Paulo, coincidindo com as comemorações do quarto centenário. Entretanto, o Presidente 
da Federação Espírita Brasileira pede informações sobre o financiamento do dito 
Congresso. O Secretário Geral explica então, que fez aprestos e sondagens quanto à 
obtenção de subvenções. Esclarece, também, quanto às representações e delegações ao 
Congresso que devem ser reais e não simbólicas como tem acontecido, isto é, virem os 
confrades credenciados dos seus Estados sendo mesmo, preferentemente, estes, os 
presidentes das federações estaduais. Disse, ainda, que no geral, essas entidades, no norte 
do País, são muito pobres e para que possam ser trazidos, seus representantes, seriam 
necessários, pelo menos cem mil cruzeiros. Lê a carta que a USE dirigiu ao Vice-Governador 
do Estado, dr. Erlindo Salzano, sobre as despesas com o Congresso, e a respectiva resposta. 
Lê outra dirigida ao deputado federal, por São Paulo, Romeu de Campos Vergal, 
solicitando que o auxilio para o Congresso saia da verba que ele dispõe, como deputado, 
para tais fins e a sua resposta de que está providenciando. Carta do dr. Castro Neves, 
também sobre a verba que este confrade dispõe. O confrade Sebastião Costa esclarece que 
entregou essa citada carta em mãos e que o nosso prezado confrade Castro Neves, ao 
informar-se do quanto seria necessário, tomou nota da quantia que o confrade Sebastião 
Costa calculou em cento e cincoenta mil cruzeiros. O Secretário Geral ficou de ir procurar, 
pessoalmente, o confrade Castro Neves, segunda feira. Leitura de cartas das Uniões 
Municipais de Santos e Jundiaí, sugerindo modificações nos regimentos internos. O 
confrade Jordão propõe que sejam encaminhadas à D.E., pois que tais alterações só poderão 
ser feitas após três reuniões. Leitura da carta do Dr. Júlio de Abreu Filho dirigida ao 
Conselho Metropolitano e à D.E. dando as suas razões por que resolve deixar todos os 
cargos que até agora estava desempenhando na USE. Carta sobre idêntico assunto do dr. 
Manuel de Paula Cerdeira, acrescentando este o pedido da devolução do original do seu 
artigo “Guias Espirituais”. Leitura do balancete abrangendo o período de vinte e um de 



janeiro a vinte e seis de abril do corrente ano: Saldo em poder do Tesoureiro – sete mil 
novecentos e oitenta e dois cruzeiros e noventa centavos; na Caixa Econômica Federal – 
noventa e nove mil e novecentos e sessenta e um cruzeiros e trinta centavos; no Banco 
Comercial de São Paulo – cento e noventa e cinco mil e setecentos e cincoenta e três 
cruzeiros. Aprovado. O Secretário Geral pedindo a palavra, relata o que se passou no 
Conselho Federal Nacional a respeito da conceituação do termo espírita. Depois de várias 
controvérsias, decidiram que deviam ser ouvidas, sobre o assunto, as grandes entidades 
espíritas dos Estados. O Secretário Geral comunica que a USE protestou junto à Federação 
Espírita Brasileira, quanto à utilização para fins particulares, dos endereços que a USE lhe 
fornecera para fins do movimento de unificação. Assim a F.E.B. enviou, aos citados 
endereços, a entrevista que o seu presidente, senhor Wantuil de Freitas, deu à rádio do 
Rio, na Hora Espírita, favorável a umbanda. Participa o desencarne do confrade doutor 
Fábio Montenegro, que se deu de maneira inesperada e quando esse confrade ia parti digo 
fazer parte da D.E Propõe uma comissão para representar a USE em visita á família sendo 
designados o Presidente e o Secretário Geral. O Presidente expõe os motivos de 
afastamento de elementos de valor, motivado pela suspensão do primeiro número do jornal 
“Unificação”. Começa referindo-se ao Pacto Áureo, do conhecimento de todos e, embora 
o Conselho Federativo Nacional não seja ainda o ideal, porque seus representantes não 
podem, por várias razões, serem trazidos, mensalmente, dos seus Estados, entretanto, é, já, 
um órgão mais ou menos central. O afastamento desses elementos de valor já estava sendo 
tencionado desde o dia doze de novembro do ano próximo passado e é de notar-se que a 
primeira reunião da D.E. foi a quatorze de outubro. Portanto, na segunda reunião, já o 
confrade dr. Júlio de Abreu Filho, falava em retirar-se. Apresenta os motivos pelos quais o 
primeiro número de “Unificação” foi suspenso. Cita o artigo vinte e seis do regimento 
interno dos Departamentos do qual se baseava para pedir ao então segundo tesoureiro os 
artigos a serem publicados e que este se recusava a esse pedido alegando que dentro do 
Departamento já estavam três elementos da D.E. O Presidente continua analisando os 
artigos – “Apresentação” e o “O que é USE”. São, então, distribuídos exemplares do 
número suspenso do jornal aos conselheiros para que este vão seguindo a argumentação 
do Presidente sobre os pontos que incidiram na reprovação. Além dos citados artigos, a 
correspondência que deveria ser enviada para a caixa postal da USE, era indicado um 
endereço particular. Quanto à responsabilidade do jornal devia ser da USE e não como o 
cabeçalho indicava. Nesse ponto o Secretário Geral corrobora dizendo que na véspera, 
tanto ele como o confrade Sebastião Costa, haviam telefonado ao já citado confrade que 
não deixasse o jornal sair com esses senões. O confrade Roberto Previdello propõe que a 
medida tomada pela D.E. em suspender a distribuição desse primeiro numero do jornal 
deve ter não só o apoio como a aprovação do Conselho Deliberativo. O Presidente esclarece 
que o Conselho Metropolitano já tomara conhecimento do assunto e que o Vice-Presidente 
da D.E., confrade J. Herculano Pires apresentou como mediador, mas não conseguiu o seu 
intento pacificador. Este, tomando a palavra acrescenta que pediu e insistiu pelo telefone 
que o dr. Júlio de Abreu comparecesse às reuniões da D.E. e do Conselho Metropolitano 
sem que ele acedesse. O confrade Sebastião Costa fala sobre o prejuízo que a USE teve com 
(esse)digo com a impressão desse número por ser suspenso e acrescenta que um dos 
elementos da D.E. já se prontificou a repor a metade e que outros elementos se estão 
cotizando para completa-la. O confrade representante da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, 
(expressa) digo professor Anselmo Gomes expressa a sua mágoa pelo que houve a respeito 
da suspensão do número do qual; refere-se à parte que nas controvérsias tomou o dr. 
Manuel de Paula Cerdeira, procedendo de maneira negativa e dizendo que, portanto, 
devemos encarar a retirada desses dois elementos como providencial e útil. E assim, ficando 
vago, na D.E., o cargo de segundo tesoureiro o confrade Carlos Jordão propõe: o segundo 
secretário da D.E, confrade dr. Abraão Sarraf, passe para o cargo de segundo tesoureiro; a 
irmã Luiza P. C. Branco que passe do cargo de primeira secretária para o de segunda e o 



confrade Ary Lex que venha preencher a vaga, assim feita, como primeiro secretário. Ante 
essa proposta a primeira secretária e o segundo secretário renunciam e são eleitos, por este 
Conselho Deliberativo, para os cargos de segundo secretário e segundo tesoureiro e o 
confrade Ary Lex fica como primeiro secretário pois que foi aprovada a proposta feita nesse 
sentido. Foi, ainda, proposto o confrade Castro Neves para procurador jurídico, cargo vago, 
com a renúncia do seu ocupante. Essa proposta é aceita unanimemente, esclarecendo o 
confrade Sebastião Costa que o dr. Castro Neves consultado disse aceitar, pedindo, 
entretanto, dois auxiliares, em vista da sua falta de tempo. O confrade Abraão Sarraf lembra 
aos presentes que o primeiro número de “Unificação” a sair, ainda trará, no cabeçalho o 
nome do dr. Júlio de Abreu visto o jornal ter que sair com data anterior a do pedido de 
demissão daquele confrade. Posto em discussão o assunto da modificação das zonas 
regionais, o confrade Roberto Previdello chama a atuação do C.D. para ausência da 
representação das regiões segunda, quarta, sexta e nova e sugere que a USE envie quem 
incentive essas regiões bem como as Uniões Distritais que tem faltado, bem como a 
necessidade de as Uniões Municipais visitarem, para sustentar o intercambio contínuo, os 
Centros que a compõem. Depois das explicações do Presidente e sugestões do confrade 
Herculano Pires ficou assente que os representantes tragam, sempre que vierem à Capital, 
relatórios sobre suas regiões. O confrade Sebastião Costa depois de discorrer sobre o 
movimento unificador em Bebedouro e Marilia propõe que já nesta reunião, fique decidida 
a criação de mais esses dois. Conselhos Regionais. Aprovado. O confrade José Januário da 
Silva, falando sobre a décima região da qual é representante, opina para que a sede, 
localizada em Assis, passe para Presidente Prudente, dependendo isso da reorganização, a 
que se refere a circular número cincoenta e cinco. É lida, então, uma proposta do Conselho 
Metropolitano para que seja feita uma moção de desagrado pelo uso indevido dos 
endereços da USE feito pela F.E.B. Como isso já havia sido feito pelo representante da 
USE junto ao C.F.N, como foi relatado no início, foi proposta e aceita que o assunto seja 
considerado findo. Entretanto, será feito um ofício ao Conselho Metropolitano dizendo já 
estar feito o que o mesmo sugeriu, isto é, propôs. O confrade Walter Acorsi falando ainda 
sobre a conceituação do termo espírita propõe que, para isso, poderia ser acrescido ao termo 
(espírita a pa(digo) espiritismo um qualificativo esclarecedor como evangélico ou cristão. 
Depois de vários confrades se manifestarem, a maioria contra o Presidente informa que 
compete ao Departamento de Doutrina tomar o assunto a peito e apresentar pontos de 
vista sobre o assunto. O Secretário Geral propõe que se tirem cópias da programação sobre 
uniformidade das semanas espíritas e para que não haja coincidências de umas e outras e 
sejam distribuídas às Uniões Distritais e Conselhos para que as estudem e tragam o assunto 
para a próxima reunião. Dada a palavra ao confrade Paulo Machado este lê um relato do 
que ficou deliberado pelas Mocidades fosse apresentado ao Conselho Deliberativo. Lê, 
também, uma carta do Departamento de Mocidades da Federação Espírita Brasileira, na 
qual se vê o interesse que aquele Departamento tem na realização do Segundo Congresso 
Espírita no qual tomarão parte as Mocidades. Lê, ainda, um trabalho em que se demonstra 
a necessidade da modificação no modo do congraçamento das Mocidades em relação ao 
que está exposto no plano anual de trabalhos da D.E. ficando tal assunto para ser enviado 
à D.E., por aprovação do C.D.. O Vice – Presidente passa a historiar tudo quanto houve 
em relação à interdição do Centro Espírita “João Cândido”, em Santo Ângelo e tudo 
quanto empreendeu, procurando pessoas, para obter a anulação de tal medida. Propõe que 
a USE oficie ao Governador do Estado mostrando-lhe a falta de caridade e de equidade 
deste fechamento de um Centro Espírita de criaturas já tão martirizadas e apela para que 
todos os confrades, por si ou por suas associações, se dirijam ao Governador protestando e 
pedindo a reabertura do Centro. O confrade Pedro Passarello, representante, digo, da 
Sinagoga Nova Jerusalém, propõe que o oficio da USE seja levado ao Governador em 
audiência pedida e entregue por uma comissão. Nada mais havendo a tratar, foi feita a 
prece de encerramento. De tudo eu, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois 



de discutida e aprovada, será assinada pelos presentes. São Paulo, vinte e seis de abril de 
mil novecentos e cincoenta e três. Em tempo – O Presidente marcou para a próxima 
reunião ordinária o dia vinte e seis de julho vindouro. Luiza P.C. Branco, primeira 
secretária. Os cem mil cruzeiros calculados as despesas são para a realização do Congresso 
e não, apenas, para vinda dos representantes dos Estados. A carta leu que o dr. Julio de 
Abreu pediu a sua demissão foi dirigida ao Conselho Deliberativo e não à D.E. – O citado 
confrade não se recusou a mandar os artigos à D.E. apenas protestou contra essa atitude da 
D.E. – Luiza Peçanha Camargo Branco – 1ª Secretária.  























Ata # 73 – 26 de julho de 1953 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 73ª Reunião do Conselho Deliberativo da União das Sociedades Espíritas. Aos vinte 
e seis dias do mês de julho do ano de mil novecentos e cinquenta e três, às nove horas e 
trinta minutos, em sua sede, à rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e dois, nesta 
capital de São Paulo, realizou-se a septuagésima-segunda reunião do Conselho Deliberativo 
da União das Sociedades Espíritas, convocada em caráter ordinário. Estavam presentes os 
seguintes conselheiros, conforme assinatura no livro de presenças: Luiz Monteiro de 
Barros, Carlos Jordão da Silva, Ary Lex, Luiza P.C. Branco, Abraão Sarraf; Emílio Manso 
Vieira, Francisco A. Gomes, José Panetta, Pietro Passarello, estes quatro últimos 
representantes das Entidades patrocinadoras; Sebastião Costa, Paulo Machado, Munir 
Stephan, Elen Dutra do Nascimento, o representante de Osasco e Luiz Fermino, 
representantes das Uniões Distritais; Antonio Afonso Salgado, Antenor de Oliveira Lima, 
Romeu Brescancini, Angelo Pio da Silva, Sebastião de Araujo, Roberto Previdello, Jayme 
Monteiro de Barros, Pedro Affonso Oliveira, representantes dos Conselhos Regionais e o 
representante de Araçatuba; e os suplentes Rubens de Souza, Carlos Svoboda, dois de 
Osasco e Braz. Presentes, portanto, 24 conselheiros e 4 suplentes. Havendo número legal, 
foi iniciada a reunião, tendo o senhor presidente solicitado ao confrade Jayme M. Barros 
que fizesse a prece inicial. Solicitou, a seguir, à segunda secretária, Dª Luiza P..C. Branco, 
que procedesse à leitura data da reunião anterior, uma vez que fora secretariada pela 
mesma. Feitas as retificações que constam no fim da ata, foi a mesma aprovada. O 
presidente passa a palavra ao secretário-geral, para que leia o relatório da D.E. apresentado 
ao Conselho, em que a D.E. expõe os trabalhos realizados no período de abril a julho deste 
ano. Passa, então, à ordem do dia, focalizando o primeiro item em pauta: “A USE e a 
unificação nacional”. O conselheiro Jordão pede a palavra, para expor o que tem se 
passado, diz ele que a USE voltou ao CFN, solicitando a este reconsiderações sobre a 
decisão tomada, relativa à “Conceituação do termo espirita”. Em face desse pedido da USE, 
o presidente da Federação Espirita Brasileira apresentou o trabalho ‘Esclarecendo dúvidas”, 
considerando ótimo e que foi aprovado pelo CFN, com a abstenção de voto da USE, 
inicialmente por não ter sido estudado por esta e não por dele discordar o representante 
da USE. Na sessão seguinte, foi dado o voto favorável da USE, após ter sido o trabalho 
estudado e aprovado pela D.E., Todavia, para surpresa geral, nessa reunião, o presidente 
da F.E.B. deu conhecimento ao CFN do ponto de vista da FEB a respeito do assunto, 
consubstanciado no trabalho “Conceitos elucidativos”, amplamente divulgado depois; 
nesse trabalho, a FEB defende o ponto de vista de que a Umbanda é espiritismo. O 
presidente da FEB apenas deu conhecimento ao CFN de sua atitude, não submeteu o 
trabalho a votação. Tal atitude era paradoxal, pois a própria FEB defendera ponto de vista 
contrário, o que provocou pretexto da parte dos representantes da maioria dos Estados, 
tendo alguns chegado a pedir demissão. Tentou-se demover a FEB de publicar o artigo, o 
que viria agravar a situação, mas o Dr. Wantuil de Freitas, seu presidente, se manteve 
irredutível. Nesse momento, Jordão, para melhor esclarecimento dos conselheiros, passa à 
leitura do trabalho “Conceitos elucidativos”, publicado no Reformador do mês de julho. 
O confrade Previdello, logo a seguir, pede a palavra, dizendo ter ouvido, da tribuna espírita, 
frequentes vezes críticas feitas aos umbandistas; diz que, embora não aceite a Umbanda, 
acha que devemos evitar atacar tais práticas, para não criarmos lutas desnecessárias. Manso 
Vieira relata ter conversado longamente com um dos líderes umbandistas do Rio, que 
consideram agressivos os termos de uma carta da Federação Espírita do Estado de S. Paulo. 



Daí, terem procurado o Sr. Wantuil de Freitas e provocado a atitude deste, praticamente 
na defesa da Umbanda. Os umbandistas do Rio de Janeiro interpretaram a atitude da USE 
e da Federação Espírita de S. Paulo como uma tentativa de domínio do que eles chamam 
“intelectuais do espiritismo”. Em face desses dois apartes, Jordão esclarece que os ataques 
não têm partido da USE. Esta apenas se bate pela conceituação do termo “espírita” e por 
isso levou o problema ao C.F.N. Quem levou os debates ao público, pela Rádio, no Rio de 
Janeiro, foi o senhor Geraldo de Aquino. Feitos tais esclarecimentos, voltou Jordão a expor 
o desenrolar dos acontecimentos. Comunicado à D.E. o que se passara na reunião do CFN, 
resolveu ela escrever à FEB, expondo-lhe a sua absoluta inconformidade com a situação 
criada. Foi, então, lida tal carta. Leu-se também a resposta enviada pela F.E.B., nesta, a FEB 
não prestou os esclarecimentos solicitados prometendo apenas enviar dez exemplares do 
Reformador, com o trabalho “Conceitos elucidativos”. A D.E. resolveu, então, dirigir-se às 
entidades federativas estaduais cujos representantes não estiveram presentes à reunião do 
CFN em que a incompreensível atitude da F.E.B., isto é, federações de Sergipe, Minas 
Gerais, Pará e Rio Grande do Sul. Nesse interim, notícias do Paraná demonstravam a 
atitude de protesto daquela Federação Paranaense, a qual rejeitou o trabalho “Conceitos 
elucidativos” e resolveu convocar uma reunião, ou melhor mesa-redonda, a ser realizada 
em Curitiba, no dia 24 de Agosto próximo. A seguir, Jordão leu a resposta da D.E. enviada 
ao Paraná, concordando com a realização da reunião e comunicando que se fará 
representar. Antes disso, a USE havia sugerido que não se convocassem apenas os 
signatários do “Pacto Áureo”, mas todas as federações, para não parecer que se tratava de 
regionalismo. Nesse ponto da reunião, surgem debates sobre a conveniência de se convidar 
ou não a FEB para essa mesa-redonda. O confrade Sarraf explica porque julga não ser 
aconselhável convidar a FEB; acha que a decisão, leal e sincera, será posteriormente levada 
a ela, pois a presença do seu representante poderá tumultuar a reunião, além de ser 
desagradável para o mesmo receber críticas violentas, que fatalmente surgirão nessa mesa-
redonda. Vários confrades aparteiam-no, defendendo ponto de vista oposto, achando que 
a FEB deve participar também dessa reunião. Como o convite terá que partir da Federação 
do Paraná, e não da USE, o senhor presidente não submeteu o assunto à votação. Em 
seguida, o confrade Jordão leu a carta do Sr. Spinelli, da Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul, em que este expõe ideias muito ponderadas e enumera vários itens que, a seu ver, 
devem ser bem estudados e executados. Jayme M. de Barros, sugere que o Conselho 
Deliberativo da USE confira poderes à D.E. para designar os representantes que irão ao 
Paraná. Propõe que dois objetivos tenha a referida mesa-redonda: 1º) Estudar o conceito 
do termo espírita, isto é, estabelecer uma relação da parte positiva da doutrina, dizendo o 
que é espiritismo, sem procurar saber quais são os desvirtuamentos. Positivados tais 
princípios, todas as entidades federativas procurariam divulgá-los, no Brasil, sem 
precisarmos nos referir à Umbanda. 2º) Estudar uma forma de valorizar o CFN, colocá-lo 
no lugar que merece. Ele precisa ter autoridade, como Conselho Nacional que é; a FEB 
deveria receber as deliberações do CFN e executá-las e não sobrepor-se ao mesmo. Dentro 
deste segundo objetivo, continua ainda o confrade Jayme, é preciso que a mesa-redonda 
resolva qual o caminho a seguir, frente a uma esperada recusa da F.E.B. em atribuir ao 
C.F.N. tais poderes. Nesse ponto da reunião, o confrade Luiz M. de Barros presta alguns 
esclarecimentos: a) A atitude solicitando a conceituação do termo espírita foi resolvida pelo 
último Congresso Estadual e a D.E. nada mais faz do que cumprir tal determinação, ao 
suscitar a questão no CFN. b) A legislação a respeito, também resolvida em Congresso, está 
prejudicada no momento, em face da atitude da FEB. c) Quanto à presença de 
representante desta na mesa-redonda do Paraná, acha que dificultará qualquer decisão. 



Após a reunião, que deve ser realizar dentro de grande harmonia, devem os representantes 
ir diretamente ao CFN e apresentar as resoluções. Sarraf acrescenta à proposição de 
Ribeirão Preto a indicação dos nomes, que seriam: Jordão, Castro Neves e Luiz M. de 
Barros. Posta em votação, é aprovada unanimemente, com o seguinte aditivo: “fica a D.E. 
autorizada a substituir algum elemento que não possa seguir, por motivos de força maior, 
assim como aceitará a companhia de outros confrades que queiram seguir, como 
colaboradores e sem direito a voto”. Passou-se a discutir os dois itens propostos por 
Ribeirão Preto, através de seu representante. Jordão acha que nossos representantes devem 
apoiar as ideias expendidas no trabalho “Esclarecendo dúvidas”, que satisfez a todas as 
federações e foi por elas aprovado, e rejeitar a opinião da F.E.B, que representa um ponto 
de vista particular, embora seja respeitado. Foi lida a opinião do Rio Grande do Sul, 
recomendando que as federações estaduais insistam em que o CFN é o único órgão 
credenciado para orientar doutrinariamente, no Brasil. Luiz M. Barros propõe que, para a 
reunião do Paraná, se levem argumentos refutando os expostos pela FEB; apenas as 
federações divulguem o que for aprovado. Terminados os comentários sobre os dois itens 
propostos pelo Dr. Jayme, o Sr. presidente põe-nos em votação, sendo aprovados. Com a 
palavra o confrade Sebastião Costa sugere que das decisões tomadas no Paraná sejam 
enviadas cópias às entidades federativas que não tenham comparecido, pedindo suas 
opiniões. A seguir, levar as opiniões ao CFN através dos legítimos representantes dos 
Estados e não através de procurações. Em terceiro lugar, que essas mesmas conclusões da 
mesa-redonda sejam enviadas ao segundo Congresso Espírita Brasileiro. Teceu ainda uma 
série de considerações relativas ao Pacto Áureo e sobre a situação do CFN. Concluiu suas 
ideias dizendo que marchamos par a formação de um Conselho Confederativo Nacional. 
O Sr. presidente pôs em votação os três itens da proposta Sebastião Costa, tendo sido 
aprovados. Só então passou-se ao segundo item da ordem do dia: “A USE e outros 
movimentos pseudo-espíritas no Estado.” O presidente relata que, em Santos, de 42 centros 
espíritas apenas 12 pertencem à USE, atando os outros aglomerados em um movimento 
hostil a ela. Delgado, de Santos, pede a palavra para completar os esclarecimentos: a direção 
do movimento da USE, em Santos, foi oferecido a esse grupo dos centros, o qual recusou. 
Os objetivos dessas criaturas, esclarece Delgado, são políticos, aliás não escondidos pela 
presidente do movimento. A atitude da UME de Santos tem sido o de não atacar ninguém, 
mas sem apoiar o que fica fora do kardecismo. De novo com a palavra, o presidente relata 
haver também em Campinas movimento à parte da USE. Em São Paulo, acaba de ser 
fundada a “União das Sociedades Espíritas de São Paulo”, que nada tem a ver com a USE 
e que criará grande confusão. Pedindo a palavra, Ary Lex notifica que, tendo aceito para 
falar numa Semana Espírita em Campinas, veio a saber posteriormente que se tratava de 
movimento à parte da USE, que tem mesmo dificultado o trabalho de unificação em 
Campinas. Em face disso, telegrafou pedindo o cancelamento de sua palestra, aliás já 
constante dos programas.  Sebastião Costa e outros manifestam-se no sentido de que 
os integrantes da USE evitem qualquer atitude que venha prestigiar aqueles que se opõem 
à unificação. Sendo já mais de meio dia, o presidente pergunta aos conselheiros se querem 
interromper a reunião para recomeçar às 14 horas ou preferem prolongá-la por mais uma 
hora. Este alvitre é acolhido pelos presentes. Passa-se, então ao terceiro item da ordem do 
dia: “O Jornal Unificação” O presidente solicita à casa que se incentivem as assinaturas e 
que se envie colaborações, tais como: relatos de assistência social, com fotografias, 
reportagens sobre Semanas Espíritas, etc. Pede que os representantes das várias regiões se 
manifestem e vários o fazem. O confrade Previdello acha que cada UME deve fazer esforço, 
digo, o máximo esforço, para que se possa manter o jornal. Cada UME deve escrever 



dizendo quantos números do jornal deseja receber mensalmente. Acha que até em bancas 
deve ele ser colocado. Paulo Machado propõe que a USE continue enviando os jornais às 
UMEs e UDEs, antes mesmo de receber as respostas estipulando o número de jornais que 
desejam receber. Lembram vários confrades que, a título provisório, se enviem 50 
exemplares, que é o número mínimo possível, e que se apele para a colaboração dos 
mesmos. Sebastião Costa acha que as UMEs e UDEs devem insistir na passagem do jornal, 
cuja leitura despertará o interesse dos confrades pelo movimento de unificação; assim, é 
preciso que alguém, em cada UME, leve o trabalho a sério. Propõe, por isso, que cada UME 
ou UDE indique um ou mais elementos para se incumbirem do assunto. Tal proposta foi 
aprovada. O representante de Osasco propõe aumento da tiragem. O confrade Sarraf 
esclarece que, do quarto número em diante, vai ela ser aumentada. Dª Luiza Branco pede 
colaboração para a secção das crianças; diz ela que é preciso ser a colaboração não só intensa 
como extensa, para que o “Club Intantil” seja uma realidade. Sebastião lembra que cada 
catecismo indique um correspondente, para movimentar a página. Em seguida passou-se 
ao quarto item da ordem do dia: “Hora Radiofônica”. Relata o presidente que a União 
Federativa conseguiu o funcionamento da emissora Radio Progresso; pergunta se o C.D. 
aprova qualquer entendimento no sentido de obter da União Federativa uma hora semanal 
gratuita, para programa radiofônico da USE. O C.D. aprova tal entendimento. O confrade 
Alpiste Gomes, com a palavra, diz ter a Hora Espiritual, criada pela Liga Espírita e hoje 
autônoma, proposta à USE participar do programa, não tendo sido aceita a oferta. A seguir, 
cedeu dez minutos, por mês à USE. Em aparte, Sebastião Costa esclarece que a USE só 
deixou de usar os dez minutos, depois de suspensão dessa concessão, por parte da Liga. 
Alpiste Gomes sugere que a USE, até qualquer acerto com a Rádio Progresso, utilize dois 
programas por mês da Hora Espiritual pagando as despesas. Resolveu-se encaminhar tal 
sugestão à D.E. Quanto ao quinto item da ordem do dia – Assistência Social, esteve 
prejudicado, por não ter a maioria das entidades assistenciais devolvido os formulários. 
Sexto item – O selo da USE – Sarraf expõe o valor dos selos: constituir base econômica 
certa para a USE, que assim não ficará dependendo de possíveis subvenções. As entidades 
deverão explicar aos seus sócios que com um cruzeiro apenas estarão colaborando para uma 
obra de interesse geral. Acha que os diretores deveriam se incumbir de passar os selos, talvez 
mesmo colando-os nos recibos mensais. Vários confrades propõem que inicialmente se 
enviem 500 selos para cada UME, em consignação; a seguir, cada um pedirá mais, à medida 
das necessidades. Aprovado. Alpiste Gomes sugere o envio de 1.000 selos a cada entidade 
federativa da Capital. Aprovado. Sebastião Costa lembra que os conselheiros devem usar 
os selos em sua correspondência particular. Panetta lembra que teria sido interessante que 
figurasse o nome de Kardec nos selos. Passou-se depois ao sétimo item da ordem do dia: 
“Síntese do trabalho das UMEs, UDEs e Conselhos”. Jayme M. de Barros pede 
esclarecimentos sobre o próximo Congresso das Mocidades e sobre instalação das 
Subcomissões Regionais de Mocidades. Paulo Machado, na qualidade de membro do 
Departamento das Mocidades da USE, dá explicações a respeito. Jordão explica que as Sub 
- comissões são subordinadas ao Conselho Regional, embora ligados ao Departamento de 
Mocidades. Jayme M. de barros, a seguir, explica o sistema de trabalho da UME de Ribeirão 
Preto, que possui Departamentos de Cultura e de Assistência Social, em pleno 
funcionamento. O confrade Previdello, a respeito do uso da tribuna, acha que se deve 
sempre respeitar outras doutrinas, evitando atacá-las. Aprovado como indicação aos 
oradores. O representante de Sorocaba expõe os trabalhos de sua região, dizendo que são 
lá estudados os temas a serem abordados durante o mês. Jayme lembra que os oradores só 
devem utilizar o nome da USE quando credenciados, para evitar contradições e confusões, 



como já tem acontecido. Delgado dá conhecimento dos trabalhos na primeira Região, 
principalmente no campo da Assistência Social. Em Santos, projeta-se transformar a UME 
em entidade jurídica, para maior liberdade de ação no campo assistencial. Encaminha o 
plano de assistência e o projeto de estatutos, solicitando à casa tomar conhecimento dos 
tópicos fundamentais. Tratando-se, todavia, de assunto que não pode ser resolvido de 
afogadilho, é o mesmo encaminhado à D.E. Findos os itens da ordem do dia, foi submetida 
à discussão uma proposta do confrade Manso Vieira, em que pede recomendar-se o 
programa do Instituto Espírita de Educação para escolas primárias ás entidades filiadas à 
USE; que o conselho aprove-o como normas recomendadas, até que a USE adote outro 
mais completo, por ela elaborado. Sebastião Costa opõe-se a essa sugestão; propõe que esse 
trabalho e outros sejam encaminhados à D.E., para o Departamento de Educação da USE 
elaborar um trabalho a respeito. Alpiste Gomes é pela utilização imediata do programa do 
Instituto. Jayme M. Barros diz que é ele adotado para ensino primário, em Ribeirão Preto. 
Ary Lex, Previdelo e Paulo Machado referem-se elogiosamente ao programa. Submetida à 
votação a proposta, é aprovada, com dois votos contra. Como complemento, Paulo 
Machado propõe confiar ao Instituto, como órgão técnico que é, a elaboração de um novo 
trabalho. Sua sugestão será levada ao Departamento de Doutrina. Sarraf dá conhecimento 
à casa do seguinte: o Conselho Metropolitano, estudando a invasão de práticas em que há 
sincretismo, dá seu inteiro apoio à D.E. nesse sentido e pede orientação para indicar o 
procedimento dos Centros, quando esses assuntos surgirem. O presidente comunica que o 
primeiro tesoureiro não pode continuar em seu cargo, por afazeres em outro campo. 
Pergunta aos conselheiros se querem indicar um substituto. Resolveu-se que a D.E. indicará 
ao Conselho quem possa preencher o cargo, nomeando-o “ad referendum” do C.D. e 
podendo o substituto entrar logo em função. Focalizando o desenrolar da reunião do C.D. 
julgam alguns confrades, ser mais interessante interromper a reunião do que prolongá-la, 
como a atual até catorze horas. Sebastião Costa propõe que a USE dê almoço aos 
conselheiros do interior, dentro do seguinte programa: reuniões de três horas, de manhã, 
e duas horas, à tarde; almoço na cidade, por conta da USE. O representante de Sorocaba 
propõe que se almoce em conjunto, mas que cada qual pague sua despesa, livrando a USE 
desse onus elevado. Jayme acha que não se pode estabelecer um sistema rígido, obrigando 
a haver duas reuniões, pois pode haver ocasiões em que não haja necessidade; que, às doze 
horas, o presidente, examinando a ordem do dia, resolva se há assunto para uma nova 
reunião. Finalmente levou-se os conselheiros a solicitação para que se crie uma nova região 
no sul do Estado. Necessitando tal iniciativa de estudos minuciosos, foi a sugestão 
encaminhada à D.E. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente solicitou ao confrade 
Alpiste Gomes para fazer a prece de encerramento, sendo a reunião encerrada às catorze 
horas e quinze minutos, da qual lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada será 
assinada por todos os presentes. 
 
Assinaturas. 

























Ata # 74 – 25 de outubro de 1953 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 74ª da Reunião do Conselho Deliberativo da União das Sociedades Espíritas. Aos 
vinte e cinco dias do mês de Outubro, do ano de mil novecentos e cinquenta e três, ás nove 
horas e trinta minutos, em sua sede, a Rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e 
dois, nesta Capital de São Paulo, realizou-se a septuagésima – quarta reunião do Conselho 
Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas, convocada em caráter ordinário. 
Estavam presentes os seguintes conselheiros, conforme assinatura no livro de presenças: 
Luiz Monteiro de Barros, J Herculano Pires, Carlos Jordão da Silva, Ary Lex, Waldomiro 
da Silva Santos, Abraão Sarraf, da D.E.; Emilio Manso Vieira, D.R. Azeredo, Eurípedes de 
Castro, Francisco Alpiste Gomes, José Panetta e Anselmo Gomes, representantes das 
entidades patrocinadoras; Henrique Ramos, Pavanello, Sebastião Costa, Heitor S.A. 
Cardoso, Paulo Machado, Munir Sarraf, Carlos Deolinda, Edson Dutra do Nascimento, 
Abraão Sarraf, Luiz Fermino, Dante Gandolfi, o representante de Santana , todos esses do 
Conselho Metropolitano; Antônio A. Delgado, Antenor de Oliveira Lima, Dr. Walter 
Accorsi, Waldomiro Motta. Ângelo Pio da Silva, Flávio Pinheiro, Roberto Previdello, 
Ângelo Morato, José J.... da Silva, Manoel Pizarro e Benedito Camargo, representantes dos 
Conselhos Regionais; o suplente J. Tampestate. Ao todo, 31 conselheiros e 6 suplentes. 
Havendo número legal, foi iniciada a reunião, com a prece  Lulertal – Leitura da ata da 
reunião anterior, que sofreu as seguintes retificações: o nome do conselheiro representado 
d primeira região é Antônio Delgado e não Salgado, como figurou na ata. Nas últimas 
linhas da página vinte e quatro, onde se diz que a D.E. dirigiu-se ás entidades federativas 
estaduais, acrescente-se: em caráter oficioso. A abreviatura do Conselho Deliberativo 
Estadual é CDE e não C.D. como consta em vários locais. Eurípedes relata que a súmula 
da ata, publicada no jornal Unificação refere-se á condenação de movimentos políticos, 
referência essa que só prejudicará a União Evolucionista Cristã, pois os outros, não são 
abertamente políticos e por isso pede que se faça uma retificação pública, esclarecendo 
melhor essa questão. Esclarece que não existe União Espírita de São Paulo, por isso não se 
justifica a inclusão de seu nome em um convite que foi apresentado á USE, no qual 
constava o nome de Eurípedes de Castro como representante de tal entidade. O Presidente 
esclarece que a USE não se intromete em política e por isso não põe em votação o pedido 
para que volte a ventilar a questão nos moldes solicitados. Ainda comentando a ata, o 
Presidente esclarece que devemos frisar que a oposição da USE ao trabalho Conceitos 
Elucidativos é devida antes ás inexatidões doutrinárias que a questão da Umbanda. Só após 
todos esses comentários, foi a ata votada e aprovada. A seguir, o Conselho ratifica a 
nomeação, feita pela D.E., do Sr. Waldomiro Silva Santos, para o cargo de primeiro 
Tesoureiro. É empossado o novo representante da Federação, Sr. Dr. Azeredo. Carlos 
Jordão da Silva lê o relatório enviado pela D.E. . Como complemento desse relatório, 
fornece explicações sobre a mesa redonda no Paraná. Procede a leitura da ata dessa reunião 
e do oficio dirigido ao Presidente da FEB, em que as conclusões sobre as discordâncias 
surgidas no CFN são apresentadas em nome de várias entidades federativas estaduais. 
Relata os pormenores da reunião em que tal oficio foi entregue. Assim, a F.E.B. tomou 
conhecimento do protesto ds entidades, através das conclusões redigidas. Não serão elas 
publicadas e dar se á o assunto como encerrado. O Presidente relata ao Conselho ter 
redigido um trabalho refutando os pontos de vista da F.E.B. inteiramente baseado em 
Kardec. Os representantes dos Estados do Sul, durante a mesa redonda do Paraná, acharam 
que não convinha apresenta-lo á F.E.B. para não suscitar polemicas. A D.E., estudando o 



caso resolveu não publicá lo em seu jornal com o que o autor concorda. Apresenta, pois, 
Monteiro de Barros, duas alternativas: Ou enviá lo ás UMEs e UDEs, ou transformá-los em 
pequenos artigos sem se referir á FEB, que serão publicados aos poucos. Previdello opina 
para que os argumentos selecionados no trabalho sejam expostos durante as reuniões dos 
Conselhos Regionais, apenas aos elementos já esclarecidos. Accorsi acha que o trabalho 
poderia ser levado, em caráter íntimo, ao Sr. Wantuil, acentuando-se na ocasião que a USE 
renuncia á um seu direito, que seria o de expor publicamente sua opinião, em benefício da 
Unificação. Dante acha que ao entrega lo ao Sr. Wantuil, advirta-se e que é enviado o 
original do trabalho para que ele saiba que não foi dada divulgação. Sarraf solicita que o 
trabalho seja lido, para conhecimento dos Conselheiros. Previdello acha mais prático enviar 
se uma cópia a cada Conselheiro, para permitir um estudo do mesmo. Azeredo esclarece 
que as duas alternativas lembradas pelo autor excluem-se mutuamente. Depois de outros 
debates, considerou-se como não aconselhável enviar o trabalho ao Presidente da F.E.B. É 
aprovada a transformação em dois ou três artigos, sem referência à F.E.B. O Secretário da 
USE solicita votação, pois alguns Conselheiros são pela publicação do trabalho na íntegra. 
A maioria vota pela transformação em artigos, contra quatro votos de Conselheiros que 
preferem a publicação na integra. Passando ao terceiro item da ordem do dia, o Presidente 
lê um trabalho de sua autoria sobre “Conceituação do que é Espiritismo”. Jordão esclarece 
que se trata mais de uma declaração de princípios sendo uma questão que exige análise 
meticulosa, resolveu-se enviar cópias do projeto a todos os Conselhos Regionais, Conselho 
Metropolitano, Conselheiros e Patrocinadoras iniciais, para que seja ele estudado e receba 
complementação e modificações. Depois de aprovado, poderá até ser enviado como tese, 
ao Congresso Espírita   Brasileiro. Passou-se ao quarto item da ordem do dia: o jornal. 
Previdello propõe que os Conselheiros digam porque tem havido pequena colocação dos 
jornais. Accorsi acha que deve ser intensificada a propaganda, inclusive nas reuniões das 
Semanas Espíritas. Paulo Machado diz que o ideal é obter uma forma de financiamento, 
para distribui-lo gratuitamente. O Presidente solicita ao proponente que apresente um 
plano, nesse sentido, estudando o modo de obter fundos. Sarraf sugere a feitura de cartazes 
de propaganda do jornal, os quais seriam colocados nos Centros Espíritas. Previdello 
lembra que se pode ler trechos de artigos do jornal nas rádios do Interior. Quinto item da 
ordem do dia, digo, do expediente: leitura da declaração do confrade Sebastião Costa, que 
solicita seja a mesma consignada em ata. Accorsi diz ser contrário a isso, por se tratar de 
assunto pessoal. Herculano acha procedente o pedido para constar em ata. Delgado e 
Monteiro de Barros acharam mais interessante declarar que o CDE tomou conhecimento 
estando a declaração nos arquivos, á disposição dos interessados. Aprovado. Sexto item: 
Leitura do relatório da reunião do CFN, realizada a 5 de setembro. O Conselho resolve 
aprovar o ponto de vista exposto no relatório quanto aos ataques que o Espiritismo venha 
a sofrer. Leitura do relatório d reunião de Outubro do C.F.N. Sétimo item: Propostas 
apresentadas pelo Conselho Metropolitano: a) Semanas Espíritas Regionais, uma em cada 
mês, em vez de Semanas Municipais. Poderia ser a da primeira Região em janeiro, a da 
segunda, em fevereiro, e assim por diante. Previdello acha que é inexequível e expõe as 
razões. Jordão acha que, além das Regionais, que se realizem também as Municipais, 
julgadas necessárias ou oportunas. M. Barros opta pela realização das Semanas Regionais 
em caráter facultativo: ver onde há deficiências e procurar realizar as Semana nesses locais. 
Herculano diz que, tornando obrigatórias as Semanas Espíritas Regionais, perderão elas a 
espontaneidade; Além disso, haverá dispersão de trabalhos. Sebastião Costa julga 
indispensável que elas se tornem mais práticas, mais objetivas. Como exemplo, cita a 
Semana de Taubaté, que foi muito proveitosa. Accorsi expande o seguinte ponto de vista: 



que se estude o assunto em cada região e que se encareça a necessidade de fazer uma 
Regional por ano, sem prejuízo das locais. Posto em votação esta sugestão é aprovada. 
Herculano sugere á D.E. pedir aos Conselhos Regionais, com antecipação as datas certas 
ou aproximadas, das futuras Semanas Locais e Regionais. Aprovado. Nesse momento foi a 
reunião suspensa, para ser oferecido o lanche pelo Conselho Metropolitano aos 
Conselheiros presentes. A interrupção durou 30 minutos. Continuou-se a estudar o sétimo 
item – propostas apresentadas pelo C. Metropolitano. B) Pede o C.M. que a USE elabore 
um trabalho explicando o que é a USE e como funcionam os seus órgãos, para ampla 
distribuição. Nele devem ser esclarecidos todos os detalhes que possam interessar aos 
confrades do Estado de S. Paulo. Sarraf esclarece que essa elaboração foi aprovada pelo 
C.M., para aplicação no âmbito municipal.  Todavia, quando se passou a redação, surgiram 
dúvidas. Acho que quando os representantes visitarem Centros, darão explicações e terão 
um trabalho claro, objetivo, impessoal, para deixarem nos Centros, cujos diretores poderão 
estudar calmamente. O Presidente põe em votação e é aprovado o seguinte: A D.E. 
elaborará um projeto e o enviará aos C.R. para que apresentem sugestões. C) O C.M. 
solicita informações se o trabalho dos órgãos da USE está sendo feito na base do Plano de 
Trabalho aprovado. Sebastião esclarece há muita atividade de pura improvisação, sendo 
que as UMEs e UDEs vão se dedicando ora a uma atividade ora a outra sem uma sequência, 
sem planificação. Propõe que cada UME, UDE ou C.R. estabelece certo plano de trabalho 
para dar sequência e proveito as suas atividades. Oitavo item: Leitura do relatório do 
Conselho metropolitano, pelo Secretário Geral. Delgado lê o relatório dos trabalhos da 
primeira região. Previdello enaltece a utilidade de tais resumos, nos quais são focalizadas as 
dificuldades surgidas aqui ou ali, cujo estudo facilitará a sua resolução também e outras 
regiões. Accorsi dá conhecimento da situação em Limeira e diz que o Presidente do C.R. 
de Campinas se oferece para reorganizar a UME de Limeira. O Presidente esclarece que a 
oferta é aceita e que ele tem poder para isso. Nono item – Luiz Monteiro de Barros procede 
á leitura de um trabalho de sua autoria sobre a maneira de congregar as Mocidades na USE. 
Comentando-o, Ary Lex procura esclarecer a forma de ligação do Departamento das 
Mocidades com as mesmas. Paulo machado solicita esclarecimentos sobre a filiação das 
Mocidades que já existem e que não se organizaram de acordo com o padrão ora proposto. 
Herculano, Luiz e Jordão prestam esclarecimentos. Dante cita o caso da UMESP, já 
entrosada em União Distrital. Sebastião acha que só a D.E. pode estabelecer 
correspondência direta com as instituições, o que não pode ser feito por nenhum de seus 
Departamentos, inclusive o das Mocidades. Ary reconhece ser esse ponto pacífico, porém 
o caminho de toda a correspondência, através dos Conselhos Regionais e Sub comissões 
Regionais, é que oferece dúvida. Acha que uma simples carta de rotina, do Departa. de 
Mocidades ter de passar por esses dois órgãos, antes de ser entregue á Mocidade do Interior, 
dificulta muito o trabalho. E criar uma burocracia desnecessária. Não julga existir 
inconveniente em que as Mocidades, embora filiadas ás UMEs e nelas militando, passam 
manter correspondência com o DEP. das Mocidades, em questões especificas de 
Mocidades. É o mesmo que acontece na organização do Ensino Secundário: a disciplina 
Educação Física embora integrada num Colégio, recebe instruções técnicas diretamente do 
Departamento de Educação Física do Estado de São Paulo. Décimo item- Propostas sobre 
o trabalho da USE. Sebastião relata haver lacunas nos Conselho Regionais; Assim, o da 
décima região não existe. Pede que o representante de uma das regiões próximas auxilie a 
organizá-lo. Previdello oferece-se para tal tarefa. Décimo primeiro item – palavra livre. 
Herculano agradece aos confrades do Interior o que foi feito em favor do Centro Espírita 
Santo Ângelo. Eurípedes de Castro pede a palavra e em longo e arrazoado expõe o seguinte: 



a Liga Espírita comunica ter havido irregularidades na instalação do C.R. de Marilia, uma 
vez e que estava programado o Dr. Cerdeira para presidir a reunião e ela foi dirigida por 
Sebastião Costa. Em Bebedouro, todos as UMEs presentes foram convidadas a se 
manifestarem através de seus representantes e a palavra foi negada á Liga, por interferência 
de Sebastião. Acusas ainda Sebastião Costa de ter feito um discurso ofensivo á Federação 
Espírita do Est. De São Paulo, procurando além disso, jogar o Interior contra a Capital, a 
USE contra a Federação e a Liga. Acusa-o, em termos violentos, de ter fornecido os 
elementos para o Sr. Póvoas publicar seu nefasto livro. Eurípedes termina dizendo que a 
Liga só colaborará com a USE se o SR. Sebastião Costa seja excluído de seus quadros Tal 
declaração surpreendeu a maioria dos Conselheiros. Jordão pergunta aos representantes da 
Liga se confirmam essa imposição. Alpiste gomes confirma. Emilio Manso, interpelado 
sobree a atitude da Federação em face da possível campanha de Sebastião Costa, responde 
que aa mesma tomou conhecimento de certas referências, mas não pediu que a defendesse 
dessas possíveis acusações; A Federação apenas solicita á USE que escolha cuidadosamente 
os representantes para enviar ao Interior. Sarraf procura esclarecer um detalhe a que se 
referiu Eurípedes: o fato de não ter sido o Sr. Antenor Ramos, presente á reunião de 
confraternização realizada na Sinagoga, convidado para participar da mesa; Sarraf refere ter 
sido um lapso da sua parte, pois ele, Sarraf, é quem presidiu a referida reunião. Monteiro 
ode Barros refere ter sido feita advertência ao Sr. Sebastião Costa por certas atitudes, mas 
está certo de que o mesmo moderar se á no futuro. Por isso pede á Liga que suspenda sua 
atitude e aguarde. A seguir, Sebastião dá esclarecimentos a respeito das três coisas de que 
foi acusado e coloca na mãos da D.E. todas as atribuições que tem. Delgado, representante 
da primeira região pergunta aos representantes da Liga quais as atividades em favor da 
Unificação que a mesma tem desempenhado. Em resposta, Alpiste enaltece seu papel (a 
Liga) nos trabalhos iniciais da USE. Delgado diz que elementos da Liga foram a Santos 
procurar estimular um movimento á parte da USE e dá alguns detalhes. Waldomiro S. 
Santos refere que a Liga não aceitou convite para falar na Semana Espírita de Santos e 
compareceu, seu Presidente, no dia do encerramento, a outro Centro Espírita que hostiliza 
a UME de Santos. Waldomiro Motta de Pinhal, dirige-se a Eurípedes para sentir sua 
discordância acerca das acusações pelo mesmo formuladas; diz que seus termos não foram 
parlamentares e, mito menos cristãos. Motta termina solicitando á presidência a proibição 
de tais termos em nossas reuniões. Eurípedes volta a falar e pede apenas que se espere do 
tempo as confirmações da veracidade de suas acusações. Manso Vieira propõe que a Liga 
reconsidere sua proposta e solicite a Sebastiao que se modifique nas atitudes talvez 
impensadas. Em face desse pedido, Alpiste diz que a Liga retira a proposta e aguardará os 
acontecimentos. Nesse ponto da reunião o confrade Benedito Camargo, visivelmente 
influenciado espiritualmente, faz, uma curta alocução, apelo aos sentimentos cristãos de 
todos, para melhor entendimento. Previdello, grandemente emocionado, faz um apelo 
sincero a Eurípedes e Sebastiao, para que sejam tolerantes a tudo que se passou e que se 
reconciliem. Todos os Conselheiros presentes sentiam que o ambiente era de grande 
emoção e que possivelmente os mentores espirituais estavam auxiliando a desanuviar o 
ambiente. Sebastião declara que não alimenta ódio contra   Eurípedes, e que não tem 
motivos para hostiliza lo. Eurípedes levanta se e ambos abraçam se. Para completar, 
Sebastiao sugere ao C.D.E. a nomeação de Eurípedes para integrar o Departamento de 
Propaganda, afim de que, trabalhando juntos, esqueçam melhor os ressentimentos. Sua 
proposta é aprovada pelo C.D.E. Luiz Monteiro de Barros agradece ao Conselho 
Metropolitano o lanche oferecido. Nada mais havendo a tratar, foi feita a prece de 



encerramento, terminando a reunião as dezesseis horas e vinte minutos, da qual lavrei a 
presente ata, que, depois de discutida e aprovada, será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, vinte e cinco de Outubro de mil novecentos e cincoenta e três. 
 
Ary Lex, Primeiro Secretário. 
  
 






















