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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

11 e 18 de Janeiro
01, 09, 21 e 22 de Fevereiro

01 e 28 de Março
17 e 31 de Maio
14 e 22 de Junho
06 e 20 de Julho

03, 17 e 31 de Agosto
28 de Setembro

12 e 18 de Outubro
09 e 23 de Novembro
12 e 26 de Dezembro



Ata # 7 – 11 de janeiro de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze de janeiro de mil, novecentos e cinquenta e três, domingo, às nove horas, na sede da 
USE, Rua Santo Amaro, 362, Capital, reuniram-se os membros da DE da USE para tratar das 
atribuições executivas que lhe competem. Estiveram presentes à reunião os seguintes diretores: 
dr. Luiz Monteiro de Barros, Profa. Luiza Peçanha Branco, Abraão Sarraf, Delmiro Garcia e 
Carlos Jordão da Silva. Não compareceram os confrades J. Herculano Pires, dr. Julio de Abreu 
Filho e Agnaldo Martins Caldas. Compareceram ainda a srta. Nancy Puhlmann, membro do 
Departamento de Assistência Social e Arnaldo Viana, membro do sub-departamento de 
Esperanto. Esteve presente ainda o maestro Silverio Pirelli, convocado para integrar o 
Departamento Social, a quem será confiada a parte musical. O presidente lhe dá posse. Este 
irmão expôs seus pontos de vista sobre o assunto, agradece a sua indicação e pede que o mais 
breve possível lhe facultem o campo para sua atividade. Em seguida, retirou-se. O irmão 
presidente convida os dois membros do Departamento que tomem parte na reunião, caso o 
desejem. Agradecem e ficam. É convidada a srta. Nancy para fazer a prece. Em seguida o 
confrade Jordão dá conta do expediente: lê uma carta de Pindamonhangaba, assinada pelo sr. 
Dr. Demitrius Stambolos, engenheiro grego. Este senhor possui uma propriedade constante 
de 8 alqueires de terra e um grande prédio construído para fins assistenciais. Esta carta propõe 
a doação da propriedade para a 4ª Região da USE, se a USE assumir a responsabilidade. Foi 
portador da carta o confrade Cel. Ary Lopes. Examinado o assunto chegou-se à seguinte 
decisão: o caso deverá ser examinado sob todos os aspectos. Para tanto foi nomeada uma 
comissão dos seguintes confrades: Cel. Ary Lopes, dr. Manoel de Paula Cerdeira e dr. Trajano 
Xavier Corrêa, que deverá dirigir-se àquele local, estudar a fundo a propriedade sob o ponto 
de vista do engenheiro, do advogado e do médico e apresentar relatório à USE, a fim de se 
poder dar um passo definitivo no caso. – Apresentou algumas sugestões para o selo da USE. – 
2 cartas da União Federativa Espírita Paulista, uma alegando não poder ceder a tribuna à USE 
e outra negando poderes à USE para indagar sobre a situação da “Rádio Piratininga”, embora 
a USE o fizesse por determinação do 3º Congresso Estadual Espírita. – Carta do dr. Agnaldo 
Martins Caldas, pedindo demissão de seu cargo de diretor Procurador da Diretoria Executiva 
da USE. – Carta de Dna. Anita Briza, pela Sociedade “3 de Outubro”, defendendo a posição 
da sociedade com relação ao caso do Hospital de Campos do Jordão, em construção, diante da 
acusação feita pelo dr. Cerdeira, seu ex-membro. Convida a USE para verificar os documentos 
que possuem e que anulam quaisquer objeções relativamente à lisura daquela sociedade. Para 
esse fim fio nomeada comissão: Drs. Trajano Xavier Corrêa e Carlos Dias, do Departamento 
de Finanças. Apresenta carta do dr. Julio de Abreu Filho, que por esta forma se dirige à DE, a 
fim de tratar de alguns assuntos que considera graves. Examina a situação da Liga Espírita de 
São Paulo, que está envolvida em processo, pelo seu presidente, acusado de crimes de ordem 
moral, pelo dr. d’Angelo Neto. Propõe que a USE interfira no caso, cristãmente, procurando 
as partes e de uma solicitar que desista da acusação e de outra que, por algum tempo, deixe a 
presidência da Liga, que será dirigida por uma comissão de espíritas, não participantes de 
outras congêneres, que harmonize as cousas e em seguida promova a eleição, entregando à 
diretoria eleita a sociedade. Examinado o assunto, foi indicada uma comissão para tratar do 
caso em exame. Seus integrantes são: Profa. Luiza Peçanha Branco, dr. Julio de Abreu Filho e 
J. Herculano Pires, e, foi ainda sugerido o dr. Castro Neves, que, sendo advogado, 
melhormente convencerá o dr. d’Angelo, também advogado. Em seguida, a srta. Nancy, do 
Departamento de Assistência Social, apresenta um formulário para a verificação das obras 
assistenciais existentes no Estado, a fim de ser organizado um fichário de fácil consulta. Pediu 



fossem impressos dois centos de fichas, 100 de cada cor, para serem preenchidas. Foi aprovado. 
A USE se fez representar, pelo Natal, nos Centros Espíritas “Francisco de Paula”, “João Huss” 
e Sinagoga Espírita, na pessoa da Profa. Luiza Peçanha. Ficou marcada nova reunião para o dia 
18-1-53. Não havendo mais nada a tratar, o confrade Presidente convidou o irmão Garcia para 
fazer a prece de encerramento, às treze horas. Eu, secretário da DE, de tudo que ocorreu fiz 
anotação e lavrei a presente ata que dato e assino seguido dos demais diretores. 
 
S. Paulo, 11 de janeiro de 1953. 
 
Assinaturas. 









Ata # 8 –18 de janeiro de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezoito de janeiro de mil, novecentos e cinquenta e três, às nove horas, na sede da 
USE, na rua Santo Amaro, 362, Capital, reuniram-se os membros da DE da USE para 
tratarem das atribuições que lhes competem. Estiveram presentes os seguintes membros da 
diretoria executiva: dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Abraão Sarraf, 
Delmiro Garcia e dr. Julio de Abreu Filho. A profa. D. Luiza Peçanha Branco teve sua 
ausência justificada, pois viajou a serviço da USE. Registamos as faltas dos confrades vice-
presidente e procurador. Estava presente o sr. Américo Montagnini, ilustrado confrade e 
digno presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, atendendo ao convite da 
DE para integrar o Departamento de Finanças da USE. O confrade presidente da DE 
declara empossado o sr. Montagnini, acrescentando que a USE espera de sua larga 
experiência positiva cooperação. Sr. Montagnini agradece a indicação de seu nome e, apesar 
de ser muito atarefado, dará com satisfação à USE a colaboração que lhe é solicitada. Em 
seguida o nobre confrade retira-se e passamos aos trabalhos da DE. O nobre irmão 
presidente, dr. Monteiro de Barros, faz a prece de abertura. Com a presença do dr. Julio de 
Abreu, os assuntos de sua carta, tratada em reunião anterior, foram abordados. Na parte 
que refere à interferência do sr. Edgar Armond para a indicação dos suplentes da FEESP 
junto à USE, ficou esclarecido que ela não houve. As indicações foram feitas em reunião 
de diretoria, não estando presente nela o sr. Armond, por motivo de enfermidade. Outras 
partes da carta do dr. Julio estão de acordo e já estão sendo atendidas. Dr. Julio falou sobre 
os assuntos que motivaram o referido documento. Dr. Julio informa que a UDE da Lapa 
marcou reunião para a mesma hora da do CM, fato prejudicial que deve ser evitado. A 
comissão indicada para interferir na questão entre a Liga Espírita e o dr. d’Angelo Neto é 
a seguinte: Profa. Luiza Branco, dr. Julio e Herculano Pires, pois não aceitou o encargo o 
dr. Castro Neves. Por consulta do dr. Julio, sobre se deveria ir à Olímpia em nome da USE 
ou no seu próprio, dada a forma como foi convidado. Resolveu-se, em regra geral, que todos 
os membros da DE a represente nos Centros onde estiver, ainda que por convite direto e 
pessoal. Em seguida o sr. Tesoureiro, pede a palavra. Declara que foi recebida a 1ª cota do 
saldo, de Cr$ 199.400,00, que foi depositada no Banco Comercial do Estado de S. Paulo. 
Foi examinado o assunto do depósito e serão estudadas as condições mais satisfatórias para 
a USE em outros Bancos, principalmente no Banco Hipotecário Lar Brasileiro. 
Prosseguindo o confrade presidente apresenta as emendas dos órgãos da USE para os 
regimentos internos. São todas examinadas. O dr. Luiz apresenta as emendas que considera 
serem necessárias e após serem estudadas uma a uma, foram umas aprovadas e outras postas 
de lado; serão as aprovadas apresentadas em nome da DE e juntamente com as vindas das 
UMEs e UDEs, encaminhadas ao CDE. Não havendo outros assuntos a serem tratados no 
momento, foi marcada nova reunião para o dia 1º-2-53. Foi convidado o confrade Sarraf 
para a prece de encerramento, às 13 horas. Eu, secretário da DE, que de tudo fiz anotações, 
lavro esta ata, que dato e assino. 
 
S. Paulo, 18-1-53. 
 
Assinaturas. 
 
 
 
, Abraão Sarraf e Delmiro Garcia Rodrigues. Não compareceram os confrades: J. Herculano 
Pires e Julio de Abreu Filho. Está vago o cargo de procurador. Confrade presidente faz a 
prece de abertura dos trabalhos. O secretário procede à leitura da ata da 7ª reunião. 
Confreira Luiza Branco esclarece que a carta referente à propriedade de Pindamonhangaba 



é do Cel. Ary Lopes, vice-presidente do Conselho Metropolitano, que trouxe a oferta do 
Eng. Demetrius Stambolos. Com esta correção a ata foi aprovada e assinada pelos presentes. 
Segue-se à leitura da ata no 8. É aprovada e assinada. Confrade presidente pede o 
preenchimento da vaga de procurador, aberta com o pedido de demissão de seu titular, dr. 
Agnaldo Martins Caldas, representante da 12ª Região. O confrade Sarraf apresenta o nome 
de dr. Castro Neves. Todos apoiam. O confrade Jordão sugere que no caso do ex-presidente 
da USE não puder aquiescer ao chamado da USE, seja indicado o nome de Dr. Fabio 
Montenegro. Apresenta o presidente o caso da Liga Espírita, declarando a extinção da 
Comissão Pacificadora, conforme deliberação do CDE, diante das declarações dos 
representantes da liga, na última reunião do Conselho. Toma a palavra confrade Jordão, 
para dar conta do expediente da Secretaria-Geral, como segue: - o CDE indica comissão do 
Congresso Espírita Nacional, a fim de organizar o programa e demais elementos para ser 
encaminhado ao CFN, que no caso de aprovar, será proposto à Comissão do IVo 
Centenário da Cidade de S. Paulo, visando seu enquadramento no programa das 
comemorações do IVo Centenário. A comissão é integrada pelos confrades Luiz Monteiro 
de Barros, Julio de Abreu Filho, Carlos Jordão da Silva, Ary Lopes e Abraão Sarraf. – 
Convocação dos suplentes: Por deliberação do CDE, convidar o CME para indicar os 
suplentes dos conselheiros eleitos para a DE; - União Federativa: Examinando mais 
profundamente as razões das duas cartas negativas em resposta às da USE, conforme 
esclarecimentos de ordem pessoal, pelo confrade Milano Neto ao Sarraf, resolveu-se que 
seja endereçada carta à União, solicitando sua maior colaboração junto à USE. Indicação 
do CM – Confrade Jordão apresenta a redação da carta que deverá acompanhar a indicação 
do CM referente ao caso da desaprovação da sábia proposta de nosso representante junto 
ao CFN sobre a concentração das práticas espiritistas. Foi aprovada, devendo ser remetida 
às Federações Estaduais do país e à FEB. Congresso Nacional. Foi aprovada a redação da 
carta que justifica a realização do Congresso Nacional em São Paulo, em 1954. – 
Casamento e Espiritismo: O parecer da Comissão foi aprovado pelo CDE, estando o 
documento em mãos da Comissão para a redação final e para se fazer dele um resumo para 
ampla divulgação. Resolveu-se sejam consultados os Conselhos Regionais para opinarem 
quanto à conveniência ou não da atual divisão das regiões estaduais, apresentando se 
necessário, novas sugestões. Sede da USE – Este assunto continua em estudo. – Conforme 
deliberação do CDE, deve a Secretaria-Geral oficiar às entidades inicialmente 
patrocinadoras, convocando-as para uma reunião com a DE da USE, a fim de serem 
tratados os assuntos de deliberação do CDE em sua última reunião. Será sugerida a data 
de 22 de fevereiro, às 9 horas. – Selo da USE: Examinado este assunto, que o CDE passou 
às mãos da DE, foi unanimemente aprovada a proposta do confrade Abraão Sarraf, que 
evocou características históricas par ao 1º selo da USE. São seus elementos: A palavra: 
“Codificação” e a data: “1857”; a cabeça de Allan Kardec; As iniciais: “USE”; a palavra: 
“Unificação” e a data “1947”. Por sugestão do confrade Luiz Monteiro, as expressões: 
“Trabalho – Solidariedade – Tolerância”. O fundo, em verde claro, as palavras e a efígie em 
azul escuro e as iniciais USE em branco. Confreira Luiz sugere que seja em plano 
horizontal. Confrade Sarraf se compromete apresentar o croqui com as características 
aprovadas. Balancete: confrade Tesoureiro apresentou o balancete das contas da USE 
referente a janeiro de 1953. Prestou esclarecimentos sobre os dados. Dele constatamos 
serem fortes os gastos da USE, que exige prudência. “Unificação” – Apresenta a Certidão 
do Termo, sob número 1.391, de 20/1/53, do nome do jornal da USE – “Unificação”, já 
registado no Departamento de Propriedade Industrial de Registro, Marca e Patente. Carta 
do dr. Julio: A Secretaria apresentou uma série de requisições para atender aos diversos 
itens da carta do dr. Julio, relacionados com o jornal “Unificação”, prestes a ser lançado a 
lume. Foi marcada nova reunião da DE para o dia 9-Fevereiro-53, às 20,30 hs. Faz a prece 
de encerramento irmã Luiza Peçanha, às 13,30 hs. Eu, secretário da DE, que de tudo fiz 
anotações, lavro esta ata que dato e assino. 



 
S. Paulo, 1º fevereiro 1953. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 9 – 01 de fevereiro de 1953 
Diretoria Executiva 

 
A primeiro de fevereiro de mil, novecentos e cinquenta e três, às 9 horas, na sede da USE, 
na rua Santo Amaro, 362, Capital, reuniram-se os membros da DE da USE para tratarem 
das atribuições executivas que lhes competem. Registamos a presença dos seguintes 
diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Luiza Peçanha Branco, Abraão 
Sarraf e Delmiro Garcia Rodrigues. Não compareceram os confrades: J. Herculano Pires e 
Julio de Abreu Filho. Está vago o cargo de procurador. Confrade presidente faz a prece de 
abertura dos trabalhos. O secretário procede à leitura da ata da 7ª reunião. Confreira Luiza 
Branco esclarece que a carta referente à propriedade de Pindamonhangaba é do Cel. Ary 
Lopes, vice-presidente do Conselho Metropolitano, que trouxe a oferta do Eng. Demetrius 
Stambolos. Com esta correção a ata foi aprovada e assinada pelos presentes. Segue-se à 
leitura da ata no 8. É aprovada e assinada. Confrade presidente pede o preenchimento da 
vaga de procurador, aberta com o pedido de demissão de seu titular, dr. Agnaldo Martins 
Caldas, representante da 12ª Região. O confrade Sarraf apresenta o nome de dr. Castro 
Neves. Todos apoiam. O confrade Jordão sugere que no caso do ex-presidente da USE não 
puder aquiescer ao chamado da USE, seja indicado o nome de Dr. Fabio Montenegro. 
Apresenta o presidente o caso da Liga Espírita, declarando a extinção da Comissão 
Pacificadora, conforme deliberação do CDE, diante das declarações dos representantes da 
liga, na última reunião do Conselho. Toma a palavra confrade Jordão, para dar conta do 
expediente da Secretaria-Geral, como segue: - o CDE indica comissão do Congresso Espírita 
Nacional, a fim de organizar o programa e demais elementos para ser encaminhado ao 
CFN, que no caso de aprovar, será proposto à Comissão do IVo Centenário da Cidade de 
S. Paulo, visando seu enquadramento no programa das comemorações do IVo Centenário. 
A comissão é integrada pelos confrades Luiz Monteiro de Barros, Julio de Abreu Filho, 
Carlos Jordão da Silva, Ary Lopes e Abraão Sarraf. – Convocação dos suplentes: Por 
deliberação do CDE, convidar o CME para indicar os suplentes dos conselheiros eleitos 
para a DE; - União Federativa: Examinando mais profundamente as razões das duas cartas 
negativas em resposta às da USE, conforme esclarecimentos de ordem pessoal, pelo 
confrade Milano Neto ao Sarraf, resolveu-se que seja endereçada carta à União, solicitando 
sua maior colaboração junto à USE. Indicação do CM – Confrade Jordão apresenta a 
redação da carta que deverá acompanhar a indicação do CM referente ao caso da 
desaprovação da sábia proposta de nosso representante junto ao CFN sobre a concentração 
das práticas espiritistas. Foi aprovada, devendo ser remetida às Federações Estaduais do país 
e à FEB. Congresso Nacional. Foi aprovada a redação da carta que justifica a realização do 
Congresso Nacional em São Paulo, em 1954. – Casamento e Espiritismo: O parecer da 
Comissão foi aprovado pelo CDE, estando o documento em mãos da Comissão para a 
redação final e para se fazer dele um resumo para ampla divulgação. Resolveu-se sejam 
consultados os Conselhos Regionais para opinarem quanto à conveniência ou não da atual 
divisão das regiões estaduais, apresentando se necessário, novas sugestões. Sede da USE – 
Este assunto continua em estudo. – Conforme deliberação do CDE, deve a Secretaria-Geral 
oficiar às entidades inicialmente patrocinadoras, convocando-as para uma reunião com a 
DE da USE, a fim de serem tratados os assuntos de deliberação do CDE em sua última 
reunião. Será sugerida a data de 22 de fevereiro, às 9 horas. – Selo da USE: Examinado este 
assunto, que o CDE passou às mãos da DE, foi unanimemente aprovada a proposta do 
confrade Abraão Sarraf, que evocou características históricas par ao 1º selo da USE. São 
seus elementos: A palavra: “Codificação” e a data: “1857”; a cabeça de Allan Kardec; As 
iniciais: “USE”; a palavra: “Unificação” e a data “1947”. Por sugestão do confrade Luiz 
Monteiro, as expressões: “Trabalho – Solidariedade – Tolerância”. O fundo, em verde 
claro, as palavras e a efígie em azul escuro e as iniciais USE em branco. Confreira Luiz 
sugere que seja em plano horizontal. Confrade Sarraf se compromete apresentar o croqui 



com as características aprovadas. Balancete: confrade Tesoureiro apresentou o balancete 
das contas da USE referente a janeiro de 1953. Prestou esclarecimentos sobre os dados. 
Dele constatamos serem fortes os gastos da USE, que exige prudência. “Unificação” – 
Apresenta a Certidão do Termo, sob número 1.391, de 20/1/53, do nome do jornal da 
USE – “Unificação”, já registado no Departamento de Propriedade Industrial de Registro, 
Marca e Patente. Carta do dr. Julio: A Secretaria apresentou uma série de requisições para 
atender aos diversos itens da carta do dr. Julio, relacionados com o jornal “Unificação”, 
prestes a ser lançado a lume. Foi marcada nova reunião da DE para o dia 9-Fevereiro-53, às 
20,30 hs. Faz a prece de encerramento irmã Luiza Peçanha, às 13,30 hs. Eu, secretário da 
DE, que de tudo fiz anotações, lavro esta ata que dato e assino. 
 
S. Paulo, 1º fevereiro 1953. 
 
Assinaturas. 
 











Ata de 09 de fevereiro de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove de fevereiro não houve reunião, conforme determinação da mesa em 1º de 
fevereiro corrente, por não haver número. Estiveram presentes os confrades Luiz Monteiro 
de Barros, Carlos Jordão da Silva e Abraão Sarraf. 
 
São Paulo, 09 de fevereiro de 1953. 
 
Secretário da DE. Abraão Sarraf (assinatura) 
 





Ata # 10 – 21 de fevereiro de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e um de fevereiro de mil, novecentos e cinquenta e três, às catorze e trinta horas, 
na sede da USE, na rua Santo Amaro, 362, Capital, reuniram-se os membros da DE da 
USE, a fim de tratarem de suas atribuições. Registramos a presença dos seguintes diretores: 
Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Julio de Abreu Filho, Delmiro Garcia 
Rodrigues, J. Herculano Pires, Abraão Sarraf. Estava presente o confrade Heitor Cardoso, 
do departamento de Publicidade. Faz a prece de abertura o confrade Luiz Monteiro, que 
declara aberta a reunião, como presidente. Declara o confrade presidente que considera 
melhor seja o lançamento de “Unificação” para 31 de março, por ser data histórica do 
Espiritismo. Acrescenta o confrade Luiz que, pessoalmente, julga ideal que o nosso jornal 
sai à lume depois que contar com matéria para 3 números. Dr. Julio historia sua atuação 
na FEESP. Discorda do acúmulo de matéria e declara que alguns confrades guardam 
reservas mentais contra si; discorda da censura que se pretende fazer aos artigos dos 
membros do departamento de publicidade. Confrade Monteiro de Barros concorda com 
as reservas mentais atribuídas a si e justifica-as francamente, citando exemplos que o 
levaram a tal atitude. Confrade Herculano aparteia dizendo que em reunião como esta 
podemos acertar as diferenças e indisposições, procedendo com a devida franqueza, como 
acaba de fazer dr. Luiz. Herculano propõe a constituição de um “Conselho de Redação” 
para responder pelo jornal da USE, desta forma afastando a influência pessoal, pouco 
aconselhável. Foi discutida a proposta e, por fim, aprovada. Indicou-se para integrar o 
Conselho, os confrades: Luiz Monteiro de Barros, Julio de Abreu Filho, J. Herculano Pires, 
Luiza P. Branco, Heitor Cardoso e A. Sarraf. Dr. Luiz lê e critica o artigo de dr. Julio “Como 
é a USE”, achando que apresenta senões. Herculano concordou que os há, isto é, que não 
é hábil, sendo da competência do Conselho o exame dos artigos a serem publicados. 
Finalizando o assunto, diz confrade Monteiro de Barros que seu desejo firme é que o 
assunto seja bem examinado, pois ficou provado que dr. Julio deixa transparecer seus 
ressentimentos nos artigos que escreve, talvez sem o sentir, o que é prejudicial à USE. Ficou 
o Conselho de Redação constituído por maioria de membros da DE para que a supervisão 
do jornal, que compete à DE, fique a critério dos seus elementos em função no Conselho. 
Ficou também aprovado que “Unificação” sairá a 31-3-53. Não havendo nada mais a tratar, 
o confrade presidente, após a prece de encerramento, declara encerrada a reunião. Eu, 
secretário da DE, que de tudo fiz anotações, lavro esta ata, que dato e assino. 
 
São Paulo, 21-2-53. 
 
Assinaturas. 







Ata # 11 – 22 de fevereiro de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois de fevereiro de mil, novecentos e cinquenta e três, às nove e meia horas, 
na sede da USE, Rua Santo Amaro, 362, Capital, reuniram-se, por convocação especial, em 
reunião extraordinária, os membros da DE da USE e os representantes das entidades 
inicialmente patrocinadoras. Estavam presentes e tomaram parte na reunião conjunta os 
seguintes confrades: pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, os snrs. Américo 
Montagnini, Flávio Pacielo, Emílio Manso Vieira e Achiles Pragnani; pela Sinagoga Espírita 
“Nova Jerusalém”, os srs. Antonio José Trindade, José Panetta, Pedro Franco, José da Silva, 
Pedro Passarelli, Eduardo W. da Costa e Carlos Ferreira. Não estiveram presentes os 
representantes da Liga Espírita de S. Paulo e os da União Federativa de S. Paulo; os 
membros da DE da USE, confrades Luiz Monteiro de Barros, Julio de Abreu Filho, Carlos 
Jordão da Silva e Abraão Sarraf. Dando início aos trabalhos o confrade presidente convida 
dr. Julio para fazer a prece. Luiz Monteiro de Barros, na presidência, encarece a presença 
das representações das duas maiores entidades espíritas da Capital; nota a ausência das 
outras duas, promete que tudo fará para repetir as reuniões deste tipo e passa a esclarecer 
as razões desta reunião extraordinária. Lê, em seguida, as indicações aprovadas pelo CDE 
e que deram motivo para a presente reunião. A USE pede às sociedades federativas que lhe 
forneçam nomes e endereços de centros filiados a elas, a fim de serem visitados pela USE, 
no seu desempenho do plano de trabalho do ano em curso. Toma a palavra o sr. Emílio 
Manso Vieira, da Federação, tece alguns comentários e conclui dizendo: “Nas visitas feitas 
aos Centros, que agora estamos fazendo, encontramos muita ignorância e completa 
ausência de compreensão”. Respondendo ao sr. Manso Vieira, o Secretário-Geral da USE 
esclarece aquele irmão sobre a função das Uniões Distritais Espíritas, supondo sua 
ignorância sobre o assunto, pelo que transpareceu em seu discurso. O confrade Secretário-
Geral pede licença para ler uma carta recente da Federação, datada de 21-2-53, assinada 
pelo respectivo Secretário-Geral, pedindo que a USE firme seu ponto de vista respeito à 
filiação de tendas de Umbanda. Sr. Trindade, presidente da Sinagoga, usando da palavra, 
estranha a presença de só duas das quatro entidades especialmente convocadas. O 
presidente da USE esclarece, a um pedido do sr. Trindade, que será lançado um manifesto 
pela USE, para o qual pede a subscrição das entidades convocadas, o que vale pelo seu 
apoio moral. Dr. Julio pede licença para acrescentar que, estando a USE à frente do 
Congresso Nacional, a realizar-se em 1954, em S. Paulo, necessita de dados estatísticos, de 
instituições e indivíduos, para tanto espera urgência pela parte que toca às sociedades 
federativas no envio das listas de centros filiados e endereços. Em seguida foram postas a 
aprovação as indicações do CDE. Foram aprovadas por unanimidade. Srs. Trindade pede 
que o manifesto seja apresentado às entidades faltosas, pedindo que o subscrevam, se 
estiverem de acordo. O confrade Jordão declara que o III Congresso Espírita Brasileiro foi 
sugerido por Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Acrescenta que consultada a Federação 
Espírita Brasileira, esta já se definiu favoravelmente. O sr. Américo Montagnini, estimado 
presidente da Federação Espírita do Estado de S. Paulo, usa da palavra, enaltecendo os 
esforços da USE e faz um confortador comentário: nunca se sentiu tão bem, do ponto de 
vista da ambiência, como nesta reunião, onde predominou a harmonia e a boa vontade, 
sob excelente vibração espiritual. Suas palavras comoveram a todos nós, pois sabemos que 
o confrade Montagnini é um dos mais exemplares médiuns espíritas. Para a redação do 
manifesto foi indicada a comissão de dois: dr. Julio de Abreu Filho e Abraão Sarraf. O 
presidente da reunião agradece a cooperação e a boa vontade das entidades presentes e 
declara não haver mais nada a tratar, dando por encerrada a reunião, convidando o sr. 
Trindade para a prece final, às 10,30 horas. Eu, secretário da DE, que fiz as devidas 
anotações das ocorrências, lavro a presente ata que dato e assino. 
 



S. Paulo, 22 de fevereiro de 1953. 
 
a) Abraão Sarraf 

Luiz Monteiro de Barros 
Luiza P. C. Branco 
J. Herculano Pires 









Ata # 12 – 01 de março de 1953 
Diretoria Executiva 

 
A primeiro de março de mil, novecentos e cinquenta e três, na sede da USE, rua Santo 
Amaro, 362, Capital, reuniram-se às nove horas, para tratar dos assuntos da DE da USE, 
os seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, J. Herculano Pires, Carlos Jordão da Silva, 
Luiza Pessanha Branco e Abraão Sarraf. Feita a prece de inicial, o sr. Presidente consulta 
os representantes de departamento presentes sobre suas atividades. Estes assuntos foram 
anotados pelo confrade Jordão, por se relacionarem com a Secretaria-Geral. Em seguida o 
confrade vice-presidente refere-se ao caso do C. Espírita de Santo Angelo. Esteve o confrade 
Herculano na Assembleia Legislativa Estadual onde procurou o deputado Conceição Santa 
Maria a fim de pedir sua atenção ao caso criado pelo referido fechamento. Deputado 
Conceição disse que já conhece o assunto, do qual irá falar na Assembleia. Esclareceu que 
no pé em que se encontra esse caso, só poderá resolvê-lo, de pronto, a Mesa diretora da 
Santa Casa, proprietária dos terrenos ora arrendados ao Estado. O Centro em apreço foi 
construído para fins religiosos dos internados, que nem sequer o puderam inaugurar. O 
confrade Herculano prosseguirá nos seus nobres esforços a fim de conseguir, em nome da 
USE, por fim ao ato injusto e inexplicável. Nesta reunião foram examinados ainda vários 
assuntos do expediente e outros de rotina. Não havendo nada mais digno de registro, foi 
encerrada a reunião com a prece de agradecimento ao Alto. Eu, secretário da DE, redigi 
esta ata que dato e assino. 
 
S. Paulo, 1º de março de 1953. 
 
a) Abraão Sarraf 







Ata # 13 – 28 de março de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito de março de mil novecentos e cinquenta e três, às 15 horas, na sede da 
USE, à Rua Santo Amaro, 362, Capital, reuniram-se os membros da DE para tratarem dos 
assuntos de sua atribuição. Estiveram presentes os confrades Luiz Monteiro de Barros, J. 
Herculano Pires, Carlos Jordão da Silva, Luiza Pessanha Branco, Abraão Sarraf e Dalmiro 
G. Rodrigues. Após a prece de abertura foram abordados ligeiramente vários assuntos como 
o Congresso Espírita Nacional, para cuja realização, em S. Paulo, no ano de 1954, estamos 
procurando conseguir os meios; doravante será enviada a ordem do dia das reuniões do 
CDE para os conselheiros; assentou-se que continuemos a solicitar trabalhos e artigos 
doutrinários para o “Unificação” aos espíritas mais capazes e idôneos. O confrade 
presidente toma a palavra para chamar nossa atenção ao assunto principal da reunião. O 
1º número do jornal Unificação, que acaba de ser editado e se encontra na secretaria, 
apresenta diversas irregularidades e inconveniências. Todos já havíamos examinado o 
jornal e concordamos que o assunto era grave. O confrade Monteiro de Barros convidou-
nos ao exame de certos tópicos que ferem diversas entidades. Verificamos outras 
inconveniências. Aos poucos fomos sentindo que a melhor boa vontade inicialmente 
demonstrada por alguns diretores, foi cedendo lugar para o inevitável. Nesta altura, os 
confrades vice-presidente e secretário-geral, srs. Herculano Pires e Jordão concertam a 
seguinte proposta, que apresenta ao presidente: “Considerando: 1º, a inconveniência do 
artigo de apresentação, ofensivo aos demais jornais espíritas; 2º, a inconveniência da parte 
inicial do artigo: “Como é a USE”; 3º, o fato de terem sido publicados os dois artigos acima 
referidos, apesar de terem sido rejeitados, quando apresentados à DE e,  na reunião do 
Conselho de Redação não foram apresentados, tendo o próprio confrade dr. Julio, seu 
autor, dito que os retirou da pasta da redação; 4º, indicação da caixa postal e telefone de 
pessoa particular, depois da formal recusa da DE a essa proposta; 5º, a responsabilidade do 
jornal sob um só diretor e mais dois redatores, quando já estava decidida pela DE a 
responsabilidade de um Conselho de Redação, aprovação essa que contou com a presença 
daquele confrade, propõem o cancelamento da presente edição do jornal “Unificação”. 
Discutindo a proposta e vendo todos que o caso foi examinado com isenção de ânimo e, 
pelo contrário, todos lamentaram a solução a que eram obrigados a chegar, mau grado a 
grande estima e respeito que nos merece o confrade Julio de Abreu, que tantos serviços tem 
prestado ao movimento espírita em geral e à USE, particularmente. Foi posta, então, a 
proposta para ser votada. Logrou aprovação unânime. Foi explicado pelos confrades Luiz 
Monteiro de Barros, que se empenhou com o dr. Julio para comparecer à reunião, que tudo 
faria, como presidente, para uma solução honrosa; pelo Herculano Pires, vice-presidente, 
que procurou por todos os meios convencer o dr. Julio para comparecer à reunião, pois ele 
era a figura central do “caso” que motivou a convocação. Disseram os dois confrades ter o 
dr. Julio recusado a tudo, dizendo que não compareceria de modo algum. Assim ficou o 
“caso” encerrado. Verificando-se a necessidade de ser feita nova edição o mais urgente 
possível, assentou-se que sairá pela grande data espírita – 18 de abril, dia do “Livro Espírita”, 
como já vai sendo convencionado. Os trabalhos foram distribuídos. Herculano se incumbiu 
da “apresentação” e do artigo sobre o Livro dos Espíritos. Sarraf fará um artigo sobre o selo 
da USE e refundirá o “Como é a USE”, fazendo a parte inicial. A organização das matérias 
– paginação – ficou também a cargo do Sarraf. A confrade Da. Luiza Branco fará a página 
da criança e também se incumbiu da revisão ortográfica. O confrade Jordão, encarando o 
prejuízo material decorrente do cancelamento, ofereceu, em nome da firma comercial da 
qual participa, cobrir a metade do valor da edição. Ficou combinado que todos 
apresentariam seus trabalhos prontos na próxima f. reunião do Conselho de Redação, 
marcada para sábado p.f. às 15 horas. Não havendo mais nada a tratar, às 18 horas o 



confrade Luiz Monteiro de Barros faz a prece de encerramento. Eu, secretário da DE, que 
de tudo fiz as devidas anotações, lavrei a presente ata, que dato e assino. 
 
S. Paulo, 28 de março de 1953. 
 
a) Abraão Sarraf 









Ata # 17 - 17 de maio de 1953 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos dezessete dias do mês de maio de mil novecentos e cincoenta e três, às nove horas e 
trinta minutos, na sede da USE, à rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e dois, 
nesta Capital, reuniu-se, em sessão ordinária, pela décima sétima vez, a Diretoria Executiva 
da USE. Presentes os confrades: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Luiza P. 
C. Branco e Abraão Sarraf. Embora não havendo número para deliberações, ficou resolvido 
tomar-se conhecimentos dos assuntos que deveriam ser solucionados na presente reunião. 
Feita a prece de abertura pelo confrade presidente, o Secretário Geral leu a súmula do CFN 
de dois do corrente. Em seguida toma a palavra para declarar que não concorda com a ata 
daquela entidade no que se refere ao impresso “Esclarecendo Dúvidas” dado como sendo 
trabalho sem qualquer relação com a proposição feita pela USE em relação ao assunto. 
Conta que o Presidente do CFN prestou esclarecimentos visando harmonizar pontos de 
vista a respeito da conceituação do termo – espírita – apresentando, então, o trabalho do 
CFN intitulado – “Esclarecendo Dúvidas”. Opina o Secretário Geral assim, que, na 
publicação feita no jornal “Unificação”, quando se reproduzir os trabalhos da DE e for 
apresentado o citado trabalho, seja feita, no início, a explicação sobre a omissão havida na 
ata da reunião do CFN. Estando presentes quatro membros do Conselho de Redação, é 
isto aprovado. Lê, em seguida, o comunicado das Mocidades sobre a ida ao Rio do confrade 
Paulo Machado pertencente àquele órgão, para entrar em entendimentos com as 
Mocidades de lá sobre a realização do Congresso. O confrade Ary Lex, que agora é primeiro 
secretário, deverá ser posto ao par do ponto de vista da DE, coincidente com o ponto da 
Federação Espírita Brasileira, e que é o seguinte: que se faça um só congresso com estudos 
dos diferentes setores, nestes estando incluído os das Mocidades. Será feita uma carta 
credencial para o confrade Paulo Machado que irá, então, apenas para estudar a forma do 
entrosamento dos itens de assuntos mais pertinentes às Mocidades, nos assuntos gerais do 
Congresso Nacional a realizar-se em dez de outubro do ano vindouro, pela USE. É lida a 
carta do atual primeiro secretário, confrade Ary Lex; a carta do confrade Heitor Cardoso, 
pedindo demissão do Departamento de Publicidade e do Conselho de Redação. Estando 
presentes quatro membros desse puderam deliberar: concedida. É lido o relatório da 
Comissão de Finanças que foi considerado muito bem feito apresentando sugestões para a 
renda da USE. Será respondido com os elogios e agradecimentos que merece. Carta da 
USE ao Governador do Estado para que se possa tratar com mais facilidade e clareza sobre 
a abertura do C. E. João Cândido de Santo Ângelo. Leitura da carta do dr. Erlindo Salzano, 
vice-governador do Estado, respondendo à que a DE lhe enviou sobre a subvenção pedida 
para a realização do Segundo Congresso Espírita Brasileiro, dizendo que o Governador 
concederá mas como o prazo é distanciado, na ocasião ele, dr. Erlindo relembrará. A DE 
responderá a essa, também, agradecendo. O confrade Presidente apresenta um jornal da 
Liga Espírita do Estado de São Paulo para ser lido o artigo sobre a comissão pacificadora, 
reiterando a resolução de esta não ser recebida caso lá se apresentasse. Ao mesmo tempo o 
Secretário Geral informa que a carta da DE àquela entidade sobre a cessão da sua tribuna 
para a USE, a fim de ser feita a propaganda da unificação, mensalmente, ainda não foi 
respondida. A confreira Luiza P. C. Branco expõe o resultado da sua ida à Sorocaba com o 
fim de regularizar o funcionamento do Conselho Regional que lá localizou a sua sede tendo 
ficado assente a ida, mais uma vez, de um elemento da DE mas, isso após os confrades de 
lá comunicarem que estão disso avisados as demais cidades que compõem a Região. A DE 



deverá escrever aos confrades faltosos pois a DE não tem podido tomar deliberações por 
falta de quórum. Lembrou-se, ainda, o nome do confrade Pedro Granja para substituir o 
dr. Manuel de Paula Cerdeira no Departamento de Doutrina. Nada mais havendo a tratar, 
o confrade Presidente fez a prece de encerramento e eu, como segunda secretária lavrei a 
presente ata que, depois de discutida e aprovada, será assinada por todos. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 18 - 31 de maio de 1953 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos trinta e um dias do mês de maio de mil novecentos e cinquenta e três, domingo, às 
nove horas e trinta minutos, na sede da USE, à rua Santo Amaro número trezentos e 
sessenta e dois, nesta Capital de S. Paulo, reuniu-se, em sessão ordinária, pela décima oitava 
vez, a Diretoria Executiva da USE. Presentes: Luiz Monteiro de Barros, J. Herculano Pires, 
Carlos Jordão da Silva, Ary Lex, Luiza Branco e Cícero Pimentel do Departamento das 
Mocidades. O segundo tesoureiro, confrade Abraão Sarraf, teve sua ausência justificada por 
ter ido à Sorocaba a serviço da USE. O confrade Presidente abre a reunião proferindo uma 
prece. A ata da reunião passada, bem como as duas anteriores não foram lidas por não se 
ter ainda o novo livro de atas. É lida uma carta da Union Belge pour la Defense de La Paix 
– Secretariat – dezessete, rue Walleen – Bruxelles, assinada pelo seu presidente, senhor Max 
Cosyus, convidando a USE a participar dos trabalhos dessa organização. O Secretário Geral 
da USE dará resposta explicando que a União das Sociedades Espíritas sendo entidade 
apolítica não tomará parte em movimentos políticos. Carta da UME de Santos pedindo 
que a USE se dirija à Câmara Federal, em ofício, argumentando contra a inclusão da pena 
de morte em nossa legislação criminal e foi incumbido o confrade Herculano Pires para 
redigir esse ofício. Carta de Itapira dizendo que os jornais de lá, em matéria paga, poderão 
publicar artigos sobre a doutrina espírita e solicitando o apoio moral da USE e 
colaborações. O confrade Herculano Pires propõe uma comissão permanente para redigir 
esses artigos periodicamente e enviá-los. Carta da Cruzada dos Militares Espíritas, núcleo 
de S. Paulo, digo, Núcleo de Caçapava e cópias dos ofícios que essa entidade enviou à 
Câmara Federal e ao Presidente da República contra a inclusão da pena de morte em nossa 
legislação, bem como carta agradecendo a remessa do primeiro número do jornal da USE 
– “Unificação”, e o ofício ao Governador do Estado pedindo a permissão para o 
funcionamento do C. E. “João Cândido” de Santo Ângelo. Carta do confrade Castro Neves 
aceitando e agradecendo o cargo de procurador jurídico da USE e a resposta do Secretário 
Geral, pela entidade, dizendo da satisfação de todos os membros da DE e aguardando o 
seu comparecimento às reuniões. Carta do confrade Germano dos Anjos, de Caçapava, 
comunicando a sua retirada da UME de lá e pedindo que um membro da DE vá a Caçapava 
a fim de se ficar ao corrente da situação de lá. Foi indicado para isso o confrade Abraão 
Sarraf. É apresentada a ata do Conselho Regional da oitava Região com sede em Ribeirão 
Preto acompanhando relatórios e comunicando o ingresso de mais um Centro. De Santos 
são remetidas sugestões para alterações nos regimentos internos das UMEs. A UDE 
“Cairbar Schutel” envia relatórios das suas atividades. Carta do confrade Arnaldo Santiago 
pedindo que o confrade Júlio Abreu Filho retifique a opinião favorável ao monismo em 
um dos seus artigos em “Unificação”, pois que o mesmo Santiago é contrário a tal teoria. 
A Secretaria Geral deverá responder dizendo que o artigo é assinado e, portanto, de inteira 
responsabilidade do seu autor e também agradecendo e aceitando a colaboração oferecida. 
São apresentadas algumas fotografias para serem publicadas em “Unificação” e 
encaminhadas ao irmão Sarraf. O Secretário Geral propõe, e é aceita, a compra de um 
arquivo. A DE deverá oficiar ao Conselho Federativo Nacional, o seguinte: que esse 
Conselho não torne a deliberar sobre assunto grave, para resoluções definitivas, no mesmo 
dia. O assunto deverá ser estudado pelas entidades estaduais e, em seguida, enviado ao seu 
representante no CFN que, assim, se sentirá mais apoiado e não mais acontecerá o que se 
deu com os trabalhos “Preceitos Gerais” e “Esclarecendo Dúvidas”. Em seguida foram 



aprovadas as notas tomadas pelo confrade A. Sarraf e que constam das respectivas atas. 
Estuda-se, então, o preparo para o Congresso Espírita Nacional, das Mocidades, ficando 
marcado o Congresso preparatório, isto é, o estadual, para fins do ano de mil novecentos 
e cinquenta e quatro. Quanto a mais minuciosas discussões, deve-se esperar o regresso do 
representante das Mocidades do Rio. Entretanto, o primeiro secretário, confrade Ary Lex 
que já está de há muito integrado perfeitamente nesse movimento, expõe o pensamento 
dos moços, baseando-se nos trabalhos anteriores das Mocidades. Lê a carta que já havia 
enviado à DE e a tese que redigiu no ano de mil novecentos e quarenta e oito e apresentada 
ao Congresso realizado no Rio. Expõe, com esquema desenhado, o trâmite do 
funcionamento, entrosado na USE, dos organismos das Mocidades. Acrescenta que serão 
criados, sempre que possível ou necessário, subcomissões de Mocidades, subordinadas aos 
Conselhos Regionais. As Mocidades autônomas serão filiadas às UMEs como se fossem 
entidades tais como Centros, jornais, etc. Pode acontecer, acrescenta o mesmo confrade, 
que um representante, então, de Mocidades, seja eleito representante da UME, no 
Conselho Regional. Ficará, assim, melhor assegurada a cooperação e entrosamento dessa 
Mocidade no Conselho Regional. Em todo o caso, todo o Conselho Regional criará, entre 
as outras, uma subcomissão de Mocidades em cumprimento aos artigos sétimo e oitavo do 
Regimento Interno dos Conselhos Regionais. Tudo aceito e nada mais havendo a tratar, o 
confrade Presidente fez a prece de encerramento e eu, segunda secretária de tudo lavrei a 
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros da Diretoria 
Executiva. 
 
São Paulo, 31 de maio de 1953. 
 
Assinaturas. 
 











Ata # 19 - 14 de junho de 1953 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos catorze dias do mês de junho de mil novecentos e cinquenta e três, domingo, às nove 
horas e meia, na sede da USE, à rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e dois, nesta 
Capital, reuniu-se, em sessão ordinária, pela décima nona vez a Diretoria Executiva. 
Presentes, conforme o respectivo livro: Luiz Monteiro de Barros, J. Herculano Pires, Ary 
Lex, Luiza P. C. Branco, Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva e Cícero Pimentel, membro 
do Departamento de Mocidades. O Presidente abriu os trabalhos fazendo a prece inicial e 
a ata da reunião anterior não foi lida por falta do livro de atas que ainda não foi comprado. 
O Secretário Geral lê a circular da USE, número cinquenta e sete dirigida às UMEs, a fim 
de ser, por estas, estudada e discutida. O confrade Ary Lex, primeiro secretário e, portanto, 
representante da DE junto ao Departamento de Mocidades, pede a opinião dos presentes 
se não seria melhor o referido Departamento, em lugar de editar, como é seu propósito, 
um Boletim, ter ao seu dispor uma página paga pela Umesp (União da Mocidade Espírita, 
da USE) no jornal Unificação. Depois de vários considerandos, o mesmo confrade alvitrou 
que se estudasse mais o assunto para dentro de um ou dois meses voltar à discussão 
havendo, assim, tempo para melhores e mais práticos estudos. A DE recebe, então, a visita 
do secretário da UME de Ribeirão Preto que trouxe à USE saudações dos confrades daquela 
cidade e deu boas notícias sobre o movimento da UME. Retomando ao assunto sobre o 
jornal Unificação, os confrades Luiz Monteiro de Barros e Abraão Sarraf apresentam o 
confrade Teixeira de Paula como elemento de muita capacidade cultural e mantendo 
correspondência com os espíritas do exterior do País poderá ser convidado para incumbir-
se da seção de notícias sobre o espiritismo mundial. É aceito o noticiário de Campos do 
Jordão para ser publicado em “Unificação”. É lido o convite da cidade de Marília para a 
sua semana espírita, convite esse que abrange um dos membros da DE, o confrade 
Herculano Pires. Carta da Federação Espírita do Rio Grande do Sul relatando o que essa 
entidade tem feito, para esclarecimento dos espíritas, do que se deve compreender sobre 
mediunismo e suas práticas. O confrade Francisco Carlos de Castro Neves, presente, é 
empossado pelo Presidente, no cargo de procurador jurídico. Refere-se este confrade à 
circular que a Federação Espírita do Estado de São Paulo está distribuindo sobre umbanda 
e foi-lhe explicado pelo confrade Presidente que a USE já enviou, às UMEs e UDEs uma 
circular, no mesmo sentido. Ficou decidido que notícias de eleição de diretorias de Centros 
e demais instituições adesas devem vir por intermédio das respectivas UMEs e UDEs para 
serem publicadas em “Unificação”. O Secretário Geral fala sobre a circular provinda do 
Terceiro Congresso Espírita Estadual sobre a conceituação do termo espírita e tudo quanto 
a mesma suscitou nas reuniões do Conselho Federativo Nacional, inclusive pontos em que 
a ata dessas mesmas reuniões não está fiel aos fatos ali verificados. Ficou resolvido nomear 
uma comissão composta pelos confrades Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva 
e J. Herculano Pires para redigir um ofício a ser enviado à Federação Espírita Brasileira, 
acompanhado de uma cópia para ser entregue ao CFN, esclarecendo que a USE apoia o 
seu representante junto ao mesmo Conselho e expressando a sua absoluta inconformidade 
com a atitude da primeira entidade citada em referência ao que houve na última reunião e 
das contradições da mesma; pedindo, também, com urgência, o teor da publicação da 
Federação Espírita Brasileira intitulada – “Conceitos Elucidativos”. Ficou, mais, deliberado 
que as reuniões ordinárias da DE sejam às segundas-feiras, alternadamente, caindo pois, a 
próxima reunião no dia vinte e dois do corrente. O confrade Herculano Pires apresenta, 



novamente, o assunto da interdição do Centro Espírita “João Cândido” em Santo Ângelo 
uma vez que a situação desse Centro ainda não foi resolvida, por quem de direito. O 
confrade Castro Neves como digo por ser o procurador jurídico vai promover as medidas 
judiciais próprias. O confrade Ary Lex, juntamente com o membro presente da UMESP, 
Cícero Pimentel, alvitram que sejam marcadas reuniões prévias para o Congresso Estadual 
das Mocidades. Tais prévias devem realizar-se nas cidades sedes de Conselhos Regionais. 
Assim poderão estudar melhor a data, o temário e o programa. Em seguida, o resultado 
dessas prévias será submetido ao exame da DE. Nada mais havendo a tratar o confrade 
Presidente designou o confrade Abraão Sarraf para fazer a prece de encerramento. De tudo, 
eu, como segunda-secretária da DE, lavrei a presente ata que, depois de lida, discutida e 
aprovada, será assinada pelos presentes. 
 
S. Paulo, 14 de junho de 1953. 
 
Assinaturas. 
 











Ata # 20 - 22 de junho de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 20ª Reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
 
No dia 22 de junho de 1953, segunda-feira, às 21 horas, reuniu-se, em sessão ordinária, a 
Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à Rua Santo Amaro, no 362. Estavam presentes 
os seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, Francisco C. de Castro Neves, Carlos 
Jordão da Silva, J. Herculano Pires, Abraão Sarraf e Ary Lex. Justificou sua ausência, por 
motivo de doença, Da. Luiza P. C. Branco. Na ausência desta, secretariou a reunião o 1º 
Secretário, Ary Lex. O presidente proferiu a prece inicial. Não foram lidas as atas das 
últimas reuniões, pela ausência da 2ª Secretária. Inicialmente, Jordão passou à leitura do 
expediente, que constou do seguinte: 1º) Telegrama de Araraquara, estranhando o fato da 
USE ter enviado pêsames à família do dr. F. Montenegro. Encaminhado ao CD. 2º) 
Material proveniente do Departamento das Mocidades, contando: a) de uma carta da 
Comissão Diretora da Federação da Juventude anexa à FEB, em que expõe as condições 
dentro das quais aquela entidade dará seu apoio ao Congresso Nacional de Mocidades, que 
se pretenderia realizar em São Paulo, no ano de 1954; b) cópia da resposta enviada àquela 
entidade pela Comissão Diretora do Departamento das Mocidades da USE. 3º) Leu ainda 
o snr. Jordão a cópia da ata da reunião do Conselho Regional da 1ª Região, enviada à USE 
a título informativo. 4º) Deu conhecimento do material informativo enviado pela União 
Distrital Espírita “Cairbar Schutel”. 5º) Procedeu ainda à leitura da carta de Piracicaba, 
enviada pela Sociedade Beneficente S. Vicente de Paulo, protestando contra a atitude 
tomada pela DE. Ficou de ser respondida essa carta, em termos corteses, desfazendo o mal 
entendido. Findo o expediente, passou-se às várias questões da ordem do dia. Em primeiro 
lugar, foi lida a carta a ser enviada à FEB, a respeito da atitude tomada por essa Federação 
no Conselho Federativo Nacional, carta essa redigida pelo snr. Herculano Pires. A esse 
respeito foram feitas algumas sugestões pelos presentes. Ficou, afinal, resolvido que o snr. 
Jordão faça as modificações que julgar convenientes e dê a redação definitiva. Jordão 
aproveita a oportunidade para comunicar à DE que não comparecerá à próxima reunião 
do Conselho Federativo Nacional. A seguir, foi comunicada a dificuldade de instalação 
rápida de um telefone, para a USE. Resolveu-se oficiar ao snr. Prefeito, solicitando sua 
interferência no sentido de obter tal telefone. A respeito das palestras que devem ser feitas 
por elementos da USE em reuniões das entidades patrocinadoras, Jordão comunicou que, 
até o momento, apenas a Federação designou os dias destinados à USE. Solicita a Federação 
que a USE envie também pessoa para presidir à reunião, uma vez que a mesma ficará 
inteiramente a cargo da USE. Foi aprovada, a seguir, a nomeação do snr. João Teixeira de 
Paula para o Conselho de Redação do jornal da USE. Quanto aos selos da USE, o snr. 
Abraão Sarraf comunicou que os clichés estão prontos, após terem sido modificados várias 
vezes, devendo os selos serem impressos brevemente. Foi comunicado aos presentes que já 
estão marcadas as reuniões para instalação dos novos Conselhos Regionais, 
correspondentes às regiões de Bebedouro e Marília. Finalmente, Herculano procedeu à 
leitura do ofício que será enviado à Câmara dos Deputados, a respeito do projeto em 
andamento que visa instaurar no Brasil a pena de morte. Tal exposição de motivos, muito 
bem redigida e com argumentos de valor, foi aprovada unanimemente. Nada mais havendo 
a tratar, o snr. Presidente convidou o confrade Sarraf para proferir a prece de encerramento, 



após a qual foi a reunião terminada, da qual eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que, 
após ser lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 21 - 6 de julho de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 21ª da Diretoria Executiva da USE 

 
 
Aos seis dias do mês de julho do ano de mil e novecentos e cinquenta e três, às vinte e uma 
horas, reuniu-se, em sua sede à rua Santo Amaro, número trezentos e sessenta e dois, nesta 
Capital, em sessão ordinária, a Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo. Presentes, conforme livro de presença: Luiz Monteiro de Barros, J. 
Herculano Pires, Carlos Jordão da Silva, Luiza P. C. Branco, Abraão Sarraf Francisco C. de 
Castro Neves e os elementos do Departamento de Doutrina e de Mocidade, 
respectivamente José Justino Castilho e Cícero Pimentel. Presentes – seis; ausentes, dois e 
mais dois dos Departamentos citados. O confrade presidente abriu os trabalhos fazendo a 
prece inicial. Em seguida, deu posse ao confrade José Justino Castilho, congratulando-se 
com a USE e o seu Departamento de Doutrina por poder contar com aquele confrade 
como um dos seus integrantes visto ser elemento de grande cultura e dinamismo. Como as 
atas dos dias dezessete e trinta e um de maio e a do dia catorze de junho, todos esses dias 
domingos, não tivessem sido lidas e aprovadas visto não haver sido comprado o novo livro 
para as mesmas, a segunda secretária, por ordem do confrade Presidente, iniciou a leitura 
das três. O confrade Cícero Pimentel, por precisar retirar-se, pediu preferência para o 
assunto que desejava apresentar e, sendo aprovada, dita preferência, expõe o parecer do seu 
Departamento. Trata-se de decidir qual o modo por que o Departamento de Mocidade tem 
que entrosar as suas atividades, na Capital, com o Conselho Metropolitano. Esse assunto 
constou da ordem do dia na passada reunião do Conselho Metropolitano que elaborou, 
então, um plano de trabalho abrangendo, como é regulamentar, as suas relações com 
organismos da Capital, compreendendo, naturalmente, as Mocidades desse Município. 
Para maior esclarecimento, o Secretário Geral lê uma carta que o Conselho Metropolitano 
endereçou à DE nesse mesmo sentido. O confrade Abraão Sarraf, como presidente do 
citado Conselho, apresenta as explicações devidas. Acrescenta que o assunto, tratado na 
reunião do CM com a presença dos representantes de Mocidades Paulo Machado e Heitor 
Cardoso, vem à DE pedindo a sanção desse órgão pois, no CM, já os mesmos 
representantes foram concordes em que se nomeie uma comissão de três membros de cada 
setor e mais o Secretário Geral como elemento informativo. Foram designados: pelas 
Mocidades – Nair de Moura, Heitor Cardoso e Paulo Machado; pelo Conselho 
Metropolitano – Abraão Sarraf, Luiza P. C. Branco e Sebastião Costa, além do primeiro 
secretário da DE, confrade Ary Lex, que é o natural elemento de ligação entre a DE e o 
Departamento de Mocidades. Essa reunião será no próximo dia onze, às catorze horas, na 
sede da USE. O confrade Cícero Pimentel comunica que a reunião prévia para o Conselho 
em preparo será a vinte e três de agosto vindouro. Quanto ao modo de ser feita a 
correspondência entre Departamento de Mocidades e as Mocidades, quer do interior quer 
da Capital, após vários estudos, ficou acertado que o Departamento fará o rascunho, dando 
conhecimento do assunto, de cartas, circulares, etc, e o Secretário Geral redigirá e enviará. 
A segunda secretária continuou, então, a leitura das atas. Foram as três discutidas, acertadas 
e aprovadas. São lidas, mais, do Conselho Metropolitano – uma segunda carta 
comunicando que a comissão executiva do mesmo, preenchendo vagas existentes, ficou 
assim constituído: presidente – Abraão Sarraf; vice-presidente – Luiza P. C. Branco; 
segundo secretário – João Tempestades; primeiro tesoureiro - ; segundo tesoureiro - ; diretor 



de Estudos, Henrique Ramos, sendo que apenas os dois primeiros é que substituíram 
confrades que se retiraram. Mais: O Conselho Metropolitano lembra a necessidade de 
serem publicados os opúsculos sobre doutrina e propõe-se a apresentar sugestões para isso. 
Tal proposta é aceita. Ainda, do Conselho Metropolitano, relatório sobre suas atividades. 
O Secretário Geral comunica que já está providenciada a convocação para a instalação dos 
novos Conselhos Regionais: o de Bebedouro, a dezenove de julho corrente e o de Marília, 
a doze do mesmo mês. Ficou decidido designar o confrade Roberto Previdello, de Bauru, 
para representar, em Bebedouro, a DE e a instalação do Conselho será feita pelo confrade 
Sebastião Costa, como membro do Departamento de Propaganda. Carta da Liga Espírita 
do Estado de São Paulo, respondendo à carta que a USE lhe enviou em novembro do ano 
próximo passado convidando as entidades federativas, iniciadoras da USE, a que não 
recebam como adesos os Centros que praticam umbanda. A Liga, então, nessa carta, 
responde afirmando não aceitar a adesão de tais Centros. A UME de Santos comunica que 
vai tomar caráter jurídico para poder receber, por doação, um terreno. Carta da DE ao 
senhor Prefeito da Capital expondo a forma, a organização, o funcionamento e as atividades 
da USE e a consequente necessidade de um telefone, do qual se lhe faz o pedido. Nada 
mais havendo a tratar, o confrade Presidente designa o Secretário Geral para fazer a prece 
de encerramento, ficando marcada a pro1xima reunião para o dia vinte do corrente. De 
tudo eu, segunda secretária da DE, lavrei a presente ata que, após ser discutida e aprovada, 
será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, seis de julho de mil novecentos e cinquenta e três. 
 
Assinaturas. 
 











Ata # 22 - 20 de julho de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Ata do dia vinte de julho de mil novecentos e cinquenta e três 

 
 
Aos vinte dias do mês de julho do ano de mil e novecentos e cinquenta e três, às vinte horas 
e cinquenta minutos, reuniram-se, na sede da USE à rua Santo Amaro, número trezentos 
e sessenta e dois, nesta Capital, os confrades Carlos Jordão da Silva, Ary Lex, Luiza P. C. 
Branco e Abraão Sarraf, pertencentes a DE da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo. Não havendo número para serem tomadas resoluções, decidiu-se ser tomado 
conhecimento dos diferentes assuntos. Na falta do Presidente e do Vice-Presidente, o 
Secretário Geral dirigiu os trabalhos e designou a segunda secretária para fazer a prece 
inicial. É feita a leitura da ata do dia vinte e dois de junho, pelo primeiro secretário que a 
redigira pela ausência da segunda secretária. Está conforme. O Secretário Geral, falando 
sobre a ata, informa que os dois novos Conselhos Regionais já foram instalados. Apresenta, 
em seguida, o relatório da DE que deve ser enviado ao Conselho Deliberativo e foi achado 
conforme. Apresenta mais cópias de documentos e cartas para serem dadas ao 
conhecimento do CD. Lê o memorial, digo, lê carta acompanhando o memorial para ser 
entregue ao deputado estadual, senhor Romeu de Campos Vergal a fim de se obter verba 
de um milhão de cruzeiros, do Governo Federal, para a realização do Congresso Espírita 
Nacional e que deverá ser apresentado à Câmara. Apresentação de guias de remessa para o 
jornal “Unificação”; remessa de pacotes de números avulsos do mesmo. É lida a carta da 
Federação Espírita Brasileira respondendo à carta da DE, da USE, enviada em junho 
próximo passado, e dizendo que remeterão dez exemplares do “Reformador” no qual há 
publicações que esclarecerão, perfeitamente, à USE, os assuntos de sua carta, e os tratados 
nos dois folhetos impressos por aquela entidade. Carta da Federação Espírita do Paraná 
apresentando a ideia de uma convocação, em Curitiba, de uma “mesa redonda” a fim de 
ser estudada a resolução do caso suscitado pelos folhetos mencionados e que são 
“Esclarecendo Dúvidas” e “Conceitos Elucidativos”. Opinaram, os presentes, que a DE 
indique a Comissão para ir a Curitiba e apresente esses nomes à sanção do CDE. Sugestão 
dos nomes Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva e Francisco Carlos de Castro 
Neves. Carta do senhor Governador do Estado marcando audiência para a USE, para o dia 
vinte e quatro de setembro vindouro, às quinze horas. Apresentada, ainda, uma relação de 
todas as pessoas a quem foram enviadas números do “Unificação”, cerca de três mil, além 
dos enviados para o estrangeiro. É lido o relatório do Departamento de Propaganda. Carta 
de Guaratinguetá pedindo representante da USE na inauguração do programa de rádio, 
daquela cidade, tendo já ido, para isso, o confrade Sebastião Costa. No relatório consta, 
além desse comunicado, o resultado da viagem feita pelo mesmo confrade à Alta Paulista. 
Nada mais havendo, o Secretário Greal encerrou os trabalhos, sendo já vinte e duas horas 
e trinta minutos. Designou o confrade Abraão Sarraf para fazer a prece. De tudo lavrei a 
presente ata que será dada ao conhecimento dos confrades ausentes para a sua discussão e, 
se assim for decidido, para a sua aprovação. 
 
São Paulo, vinte de julho de mil novecentos e cinquenta e três. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 23 - 3 de agosto de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 23ª Reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
 
No dia 3 de agosto de 1953, segunda-feira, às 21 horas e 20 minutos, reuniu-se, em sessão 
ordinária, a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à Rua Santo Amaro, no 362. Estavam 
presentes os seguintes diretores: Luiz M. de Barros, Carlos Jordão da Silva, Abraão Sarraf e 
Ary Lex. Justificaram sua ausência os confrades Luzia P. C. Branco e Castro Neves, que 
delegaram poderes aos confrades Jordão e Sarraf, respectivamente, para as decisões. Feita a 
prece inicial, pelo presidente, foi iniciada a reunião. Não foram lidas as duas últimas atas, 
por ausência da 2ª secretaria, que, aliás, solicitou dois meses de licença. Concedida, pois 
trata-se de motivos particulares justos. Jordão lê a súmula da reunião do Conselho Diretor, 
a qual deverá ser publicada no jornal da USE. Lê, a seguir, a carta do confrade Manso 
Vieira, relativa às críticas que tem sofrido o “Manual do dirigente de sessões espíritas”, de 
sua autoria, em colaboração com Godoy Paiva. Propõe que a USE sugira o que deve ser 
alterado, pois qualquer sugestão será bem recebida. Resolveu-se encaminhar o trabalho à 
Comissão de Doutrina e solicitar aos autores o envio de 5 volumes. No tocante à criação 
de nova região no Sul do Estado, resolveu-se responder dizendo que, até o fim deste 
exercício, a USE não alterará o quadro de Conselhos Regionais, dadas as várias dificuldades 
que isso acarreta, inclusive a necessidade da criação de Uniões Distritais na Capital. 
Focalizado novamente o telegrama de Araraquara, já lido em reunião de junho, resolveu-se 
responder que “o pesar realmente existiu pela perda de dois bons companheiros neste 
plano” e que expressar tal sentir não implica em ritual ou formalidade católica. A seguir, 
resolveu-se oficiar ao Instituto Espírita de Educação comunicando que o CD aprovou suas 
sugestões. Lida carta do C. Metropolitano, pedindo instruções sobre a questão de 
Umbanda. Resolveu-se aguardar as decisões da “mesa-redonda” que se realizará no Paraná. 
Convite da Instituição Beneficente “Nosso Lar”, para a inauguração das novas instalações. 
Designou-se para representar a USE os confrades Luiz e Jordão. Foi lida carta de Garça, 
protestando contra a interferência da UME de Marília na de Garça. Resolveu-se enviar 
cópias ao C. Regional de Marília e Bauru, solicitando esclarecimentos, assim como 
comunicar à UME de Garça, a atitude tomada. Estatuto-modelo para os centros – Solicitar 
ao Departamento Jurídico que elabore norma de estatuto, de acordo com os da USE. A 
propósito, foi dado conhecimento aos presentes que o confrade Sebastião Costa elaborou 
um projeto de estatutos para os centros, como subsídio. A respeito do estatuto elaborado 
pela UME de Santos, estudou-se a necessidade ou não da DE apreciá-lo e sugerir 
modificações. Concluiu-se que, de acordo com o artigo 27 dos estatutos, é lícito às UMEs 
tomarem personalidade jurídica. Resolveu-se pedir o parecer urgente do Consultor 
Jurídico. Jordão leu o relatório do Departamento de Organização e Propaganda, sobre a 
viagem à Alta Paulista. Apresentou também o relatório do Conselho Metropolitano sobre 
suas atividades. Autorizou-se o Secretário-Geral a adquirir uma mesa, com gavetas, para uso 
da Secretaria-Geral. Quanto aos relatórios enviados periodicamente pelas UMEs e UDEs, 
verificou-se ser impossível estuda-los, tal o seu número. Resolveu-se esclarecer que os 
relatórios das UME, deverão ser enviados aos Conselhos Regionais, que mandarão à DE 
um resumo dos mesmos. Na Capital, as UDEs enviarão ao C. Metropolitano, que fará a 
síntese. Resoluções sobre a reunião de Curitiba – Luiz acha que os argumentos devem ser 
bem estudados antes da reunião e que devemos tentar, a todo custo, ficar com a FEB. Foi 



lido um telegrama de Eurípedes de Castro, denunciando Sebastião Costa de atacar a Liga 
Espírita, em palestras no Interior do Estado. Resolveu-se dar conhecimento apenas, ao 
interessado e solicitar provas ao denunciante. Serão enviados sempre 6 exemplares do 
jornal Unificação ao confrade Canuto de Abreu. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião 
encerrada às 23 horas e 45 minutos, após a prece de encerramento. De tudo eu, primeiro 
secretário da DE, lavrei a presente ata que, após ser discutida e aprovada, será assinada 
pelos presentes. 
 
São Paulo, 3 de agosto de 1949. 
 
(Ass.) Ary Lex, 1º secretário da DE 
 
Em tempo, nas linhas 2 e 3 desta página, em vez do que está escrito, diga-se: dentro dos 
limites do possível, tentar manter a Unificação Nacional. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 24 - 17 de agosto de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 23ª Reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
 
No dia 17 de agosto de 1953, segunda-feira, às 20hs50, reuniu-se, em sessão ordinária, a 
Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à Rua Santo Amaro, no 362. Estavam presentes 
os seguintes diretores: Luiz M. de Barros, Herculano Pires, Carlos Jordão da Silva, Abraão 
Sarraf e Ary Lex. Estava também o membro do Departamento das Mocidades Cícero 
Pimentel. O presidente solicita ao confrade Sarraf para fazer a prece inicial. Havendo 
número legal, foram aprovadas todas as deliberações da reunião anterior. Jordão dá ciência 
das desincumbências relativas à reunião anterior. Quanto à solicitação do confrade Manso 
Vieira, já relatada na ata da última reunião, resolveu-se encaminhar o livro “Manual do 
dirigente de sessões” ao confrade dr. José Justino de Castilho, do Departamento de 
Doutrina, para opinar, juntamente com o confrade Herculano Pires. É lida, a seguir, uma 
carta do Conselho Metropolitano, em que faz críticas à atuação do Departamento de 
Mocidades e apresenta sugestões. Estranhou o fato de não terem as Mocidades Distritais, 
em organização, tomado conhecimento da reunião prévia de 23 de agosto. Estranhou 
também englobar essa prévia as mocidades da 1a Região e as da Capital, sem anuência 
prévia do C. Metropolitano. Resolveu-se, após debates, em que o representante do 
Departamento de Mocidades prestou esclarecimentos, que, além da prévia como está 
programada, será feita nova prévia, após as das 14 regiões, só para as Mocidades da Capital, 
em entrosamento com a subcomissão do C Metropolitano. Em relação ao pedido do C. 
Metropolitano, a DE resolveu responder dizendo que suas sugestões foram aprovadas. 
Assim, na Capital, o Departamento das Mocidades se dirigirá à subcomissão de Mocidades 
do Metropolitano, através deste. No Interior, dirigir-se-á às subcomissões regionais, 
transitando pelos Conselhos Regionais. Foi lida, a seguir, carta do Departamento das 
Mocidades, solicitando à Secretaria Geral que convide as entidades patrocinadoras para a 
1a reunião prévia. Carta de Da. Luiza P. Branco, solicitando licença, durante Agosto e 
Setembro. Concedida. Carta de Sorocaba, pedindo apreciação sobre um orador. Resolveu-
se responder, explicando que ele é pessoa idônea, mas não bem conhecida pela USE. Por 
isso, não podemos opinar e julgamos não dever a UME de Sorocaba assumir a 
responsabilidade pela palestra que será proferida. Jordão comunica ter recebido do 
Deputado Campos Vergal cópia do Projeto No 3448 – 1953, em que o mesmo solicita o 
crédito de Cr$ 300.000,00, para a realização do 2o  Congresso Espírita Brasileiro, durante 
o ano de 1954, na Capital de São Paulo. A DE toma conhecimento do projeto de 
Regimento interno do Departamento das Mocidades, o qual é encaminhado ao confrade 
Sarraf, para opinar. É entregue ao mesmo, pelo Jordão, uma relação dos selos da USE já 
enviados. Convite da Cruzada dos Militares Espíritas, para a solenidade do dia 21 de 
Agosto. Resolveu-se pedir à Da. Luiza Branco para representar a USE. Carta do confrade 
Sebastião Costa, oferecendo-se para empregado remunerado da Secretaria da USE, 
deixando os cargos diretivos que exerce. Após longas considerações, resolveu-se não aceitar 
o oferecimento. Há maior interesse em que ele fique nos seus cargos; por isso não quer a 
USE tê-lo como empregado. Jordão procurará os candidatos ao cargo, ficando autorizado a 
contratar quem maiores requisitos apresentar, digo, qualidades. A UME de Ourinhos pede 
opinião sobre seu projeto de estatutos; é o mesmo encaminhado ao Jordão, para ler e 
registrar na USE. É lido o temário para o 2o Congresso Estadual das Mocidades. É o mesmo 



encaminhado ao 1o Secretário, para fazer uma revisão e encaminhá-lo ao jornal da USE. 
Sarraf propõe fazer cartazes de propaganda do jornal, para colocar nos centros. É adiado o 
estudo dessa proposta. Telegrama de Porto Alegre, comunicando o adiamento da reunião 
do Paraná. A DE responderá que não teve conhecimento do adiamento pelos promotores 
da reunião e solicitará confirmação. Luiz M. Barros propõe levar à reunião do Paraná um 
estudo com transcrições de Kardec, provando que a FEB está errada em seu ponto de vista. 
Tal argumentação, depois de aprovada no Paraná, seria levada ao CFN. Então, duas 
hipóteses existem: ou o CFN não a aprova, ou aprova e entra em choque com a FEB. Jordão 
prognostica a não aprovação pelo CFN. Acha que, na segunda hipótese, é possível mesmo 
que a FEB dissolva o Conselho. Acha que a melhor conduta a ser tomada será insistir no 
seguinte: aceita a USE o trabalho “Esclarecendo dúvidas” e rejeita a opinião da FEB. Luiz 
acrescenta que devem ser apresentados ao CFN os argumentos dizendo porque a USE não 
aceita aquela opinião. Nada mais havendo a tratar, o snr. Presidente fez a prece de 
encerramento, sendo a reunião terminada às 24 horas em ponto, da qual lavrei a presenta 
ata; depois de discutida e aprovada, será assinada pelos diretores presentes. 
 
São Paulo, 17 de agosto de 1953. 
 
Assinaturas. 











Ata # 25 - 31 de agosto de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 25ª Reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
No dia 31 de agosto de 1953, segunda-feira, às 20hs40, reuniu-se, em sessão ordinária, a 
Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à Rua Santo Amaro, 362. Presentes os seguintes 
diretores: Carlos Jordão da Silva, Abrão Sarraf e Ary Lex. Justificaram sua ausência os 
diretores Luiz M. Barros e Castro Neves, os quais transferiram poderes para deliberarem a 
Jordão e Ary Lex. Leitura e aprovação, sem retificação, da ata da sessão anterior. Houve 
comentários, pelos presentes, acerca da organização das Mocidades tendo Sarraf exposto o 
critério ideal, dentro do esquema da USE. Ficou-se de continuar estudando 
detalhadamente o assunto. Jordão procedeu à leitura da ata da reunião realizada em 
Curitiba, no dia 24 do corrente, dando conhecimento também das démarches, digo, 
entendimentos havidos. Procedeu, a seguir, à leitura do ofício que a Federação Umbandista 
do E. de S. Paulo dirigiu à USE, esclarecendo o ponto de vista dos umbandistas de S. Paulo 
acerca das relações doutrinárias entre umbanda e espiritismo. A DE responderá dizendo 
que foi o ofício recebido com grande satisfação. A seguir, Jordão leu telegrama do Palácio 
do Governo, comunicando à USE que foi adiada a audiência para o dia 5 de outubro. 
Quanto ao pedido de esclarecimentos que os centros da Capital dirigiram ao C. 
Metropolitano, a respeito da atitude a tomar frente às práticas de umbanda, responder 
dizendo que aguardem esclarecimentos dentro em breve, esclarecimentos esses que 
dependem dos acontecimentos recentes, tais como a reunião do Paraná e o ofício da 
Federação da Umbanda. É encaminhada cópia dos estatutos da Juventude Espírita 
“Lameira de Andrade” ao 1º Secretário, para opinar. Nada mais havendo a tratar, o 
confrade Abrão Sarraf proferiu a prece de encerramento, terminando a reunião às 22 horas 
e 10 minutos, da qual lavrei a presente ata. Depois de discutida e aprovada, será assinada 
pelos presentes. 
 
São Paulo, 31 de agosto de 1953. 
 
Ary Lex, primeiro secretário 
Carlos Jordão da Silva 







Ata # 26 - 28 de setembro de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 26ª Reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
 
No dia 28 de setembro de 1953, segunda-feira, às 20hs45, reuniu-se, em sessão ordinária, a 
Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à Rua Santo Amaro, no 362, com a presença das 
seguintes pessoas: Luiz M. de Barros, Herculano Pires, Carlos Jordão da Silva, Ary Lex e 
Abraão Sarraf. Feita a prece de abertura, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. O 
presidente comunica que, no dia 14, não houve reunião, por terem comparecido somente 
os diretores Luiz M. Barros, Carlos Jordão da Silva, Herculano Pires e Abraão Sarraf. 
Trocaram-se apenas ideias sobre vários assuntos, não tendo sido oficialmente realizada a 
reunião. Estando presente à atual reunião o novo tesoureiro, snr. Waldomiro Silva Santos, 
foi empossado no cargo. A seguir, procedeu-se à leitura e comentários sobre o anteprojeto 
do regimento interno do Departamento das Mocidades da USE, apresentado pela sua 
Comissão Diretora. O presidente acentuou que nele existem inúmeros tópicos que ferem 
o estatuto da USE, não podendo, por isso, serem aceitos. Resolveu-se, em face disso, 
convocar a Comissão Diretora do Departamento das Mocidades para a próxima reunião 
ordinária, a fim de expor aos componentes da mesma os motivos porque a DE recusava 
aquele anteprojeto e para troca de ideias sobre o assunto. A seguir, foram entregues ao 
confrade Herculano Pires, para estudos e relatório, os estatutos da Mocidade Lameira de 
Andrade. Lida a ata de instalação do Conselho Regional Espírita da 14a Região, com sede 
em Bebedouro. Lida a ata da 6a reunião da União Distrital Espírita Cairbar Schutel. Lida 
a carta que acompanhou a ata da reunião ordinária da UME de Bebedouro, realizada a 13 
de Setembro. Lida a súmula da ata do Conselho Federativo Nacional, realizada a 5 de 
Setembro. Lida carta da UME de Bauru comunicando a transferência da Semana Espírita 
daquela cidade para o período de 26 de Outubro a 1o de Novembro, em virtude da reunião 
do Conselho Deliberativo Estadual dever processar-se a 25 de Outubro. Nada mais havendo 
a tratar-se o senhor presidente proferiu a prece de encerramento e deu por findos os 
trabalhos. Dessa reunião lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 
pelos presentes. 
 
São Paulo, 28 de setembro de 1953. 
 
Assinaturas. 
 
 
 







Ata # 27 - 12 de outubro de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 27ª Reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
 
No dia 12 de outubro de 1953, segunda-feira, às 20 horas e 50, reuniu-se, em sessão 
ordinária, a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à Rua Santo Amaro, 362. Estiveram 
presentes os seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Ary Lex, 
Waldomiro Silva Santos, Abraão Sarraf e Castro Neves. Como convidados compareceram 
os seguintes membros do Departamento de Mocidades: Cícero Pimentel, Paulo Machado, 
Heitor Cardoso, Nair de Moura, Amélia Anhaia Ferraz, José O. Coimbra e Osny Danker. 
Não foi lida a ata da reunião anterior. Feita a prece de abertura, o presidente passou a tecer 
comentários sobre o projeto de Regimento Interno para o Departamento de Mocidades, 
apresentado pelo seus diretores e já estudado na reunião passada da DE. Mostrou alguns 
itens do projeto que não se enquadram dentro das exigências do estatuto da USE, tornando 
tal projeto impossível de ser aceito. Pretendia esmiuçar cada item do mesmo, o que foi 
dispensado pelos membros do Departamento de mocidades, os quais concordaram em que 
a DE elabore um Regimento dentro das exigências dos estatutos, acolhendo, para tanto, 
sugestões e colaboração do Departamento. Foi, por isso, devolvido o projeto ao snr. Paulo 
Machado, para que a Comissão Diretora do Departamento de Mocidades envie, com 
urgência, um esboço para a DE. Passando-se ao segundo item do dia, Amélia Anhaia Ferraz 
focalizou o problema da Secretaria da USE. Expôs os motivos pelos quais o Departamento 
de Mocidades deseja redigir, datilografar e postar toda sua correspondência, embora se 
proponha a submetê-la à apreciação e visto do Secretário Geral. Frisa que os moços não 
desejam furtar-se no controle deste Secretário, mas evitar que suas ideias continuem sendo 
deturpadas pelo encarregado da Secretaria. Este pedido foi unanimemente aprovado pela 
DE. A seguir, foi lida, para conhecimento de todos, a última carta que o Departamento de 
Mocidades enviou à DE, a respeito de vários assuntos, tendo alguns diretores considerados 
hostis os termos do último parágrafo, uma vez que se poderia entender que alguns jovens 
pensariam em organizar um movimento paralelo à USE. Por sugestão do diretor Castro 
Neves, Heitor Cardoso, que redigira a carta, foi chamado a dar sua explicação e o fez de 
modo a afastar da mente de todos qualquer suspeita de hostilidade por parte dos moços, 
em relação à USE. Disse mesmo que, afastado o elemento pernicioso (empregado da 
Secretaria), estaria desaparecido todo mal entendido. Nesse clima de boa compreensão, 
passou-se à análise de mais dois assuntos controvertidos. Cícero Pimentel expõs a dúvida 
sobre a organização das Mocidades na Capital, perguntando ao confrade Sarraf se a 
Mocidade Lameira de Andrade é Departamento da UDE. Sarraf esclareceu que tal 
Mocidade é autônoma, de âmbito distrital, por ser formada por moços dos centros espíritas 
do distrito, filiada à UDE e ligada ao Departamento de Mocidades. Essa explicação satisfez 
aos moços presentes e tal assunto foi encerrado. Finalmente focalizou-se a questão da 
criação da subcomissão de Mocidades do Conselho Metropolitano. Paulo Machado, em 
longa exposição, explicou o motivo de terem os jovens dito em sua carta à USE que o 
movimento de Mocidades não é da mesma natureza dos outros Departamentos da USE. 
Castro Neves, aparteando-o, corrobora sua argumentação, insistindo em que o movimento 
de Mocidades tem características próprias, principalmente por lidar diretamente com 
pessoas, com suas opiniões e atividades multiformes. Continuando a expor suas ideias, 
Paulo Machado lembra à DE que a proposta do Departamento de mocidades no sentido 



de serem criadas Subcomissões Regionais de Mocidades, proposta essa aprovada pela DE 
em reunião de 31 de maio do corrente ano, representou um meio termo entre a vontade 
dos moços e o plano de trabalho para as Mocidades, do qual discordavam profundamente 
os diretores do Departamento de Mocidades e o elemento de ligação entre a DE e o 
Departamento. Nessa reunião de 31 de maio não foi aprovada a criação da Subcomissão 
no Metropolitano, tendo sido cogitado de criar uma subcomissão interiorana subordinada 
ao Departamento das Mocidades e outra para cuidar das Mocidades da Capital. O 
presidente esclarece que a formação de subcomissões de Mocidades nas regiões ficou 
assente, mas que, por um lapso, nada ficou assente para a Capital. Paulo Machado acha 
que a formação das subcomissões deverá ser como desenvolvimento de atividades, sem 
caráter institucional; apenas como veículo de trabalho. Propõe, em nome da Comissão 
Diretora do Departamento de Mocidades, que não se instale a Subcomissão do Conselho 
Metropolitano, e que se instalem, das regionais, apenas as que forem necessárias. Pedindo 
a palavra, vários dos diretores opinam a respeito. Sarraf insiste na necessidade do Conselho 
Metropolitano ter a função de organizar e orientar todo o movimento das Mocidades na 
Capital. Castro Neves faz uma síntese muito clara da situação, concluindo que a instalação 
da Subcomissão do Metropolitano trará inegavelmente, uma “conflitância” de poderes e de 
atividades. Todavia, não é contrário, em tese a essa instalação, julgando dever ser o assunto 
melhor estudado. Luiz M. Barros explica que, tendo sido criadas as subcomissões regionais, 
para uniformidade de diretriz dever-se-á criar a da Capital. Os representantes das Mocidades 
respondem que, sendo assim, eles dispensam também a instalação das regionais. A diretoria 
resolveu suspender os debates e convocar uma reunião extraordinária para tratar do 
assunto. Amélia Anhaia lembra que vários assuntos importantes e urgentes relativos ao 
Congresso das Mocidades precisariam ser tratados e solicita, para tal, nova reunião 
conjunta entre a DE e o Dep. de Mocidades. Foram tecidas considerações sobre o jornal 
Unificação; o “boneco” relativo ao número de setembro – outubro já está quase pronto. 
Nada mais havendo a tratar-se, foi feita a prece de encerramento, terminando a reunião às 
24 horas, da qual lavrei a presente ata que, depois de discutida e aprovada, será assinada 
pelos presentes. 
 
(Ass.) Ary Lex, primeiro secretário. 
 
Em tempo, quanto à proposta do Dep. de Mocidades, no sentido de redigir, datilografar e 
postar suas correspondência, o detalhe quanto a ser postada não foi aceito, por ser da 
responsabilidade do Secretário Geral. Foi aceito também que toda correspondência seja 
feita com duas cópias, uma para o arquivo do Departamento e outra par ao arquivo da 
Secretaria, ambas assinadas pelo Secr. Geral e por um diretor da Comissão Diretora do 
Dep. das Mocidades. 
 
Assinaturas. 
 













Ata # 28 – 18 de outubro de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 28ª Reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
No dia 18 de outubro de 1953, sábado, às 15 horas, reuniu-se, em sessão extraordinária, a 
Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à Rua Santo Amaro, 362. Estiveram presentes os 
seguintes diretores: Luiz M. Barros, Carlos Jordão da Silva, Ary Lex, Da. Luiza P. C. Branco, 
Waldomiro Silva Santos e Abraão Sarraf. Assistiu também à reunião o snr. Teixeira de 
Paula, da Comissão de Redação do jornal Unificação. Feita a prece inicial, foi lida a ata da 
última reunião, que é aprovada. O presidente dá conhecimento aos diretores do motivo 
desta reunião: estudar melhor a questão da organização das Mocidades. Trouxe um estudo, 
por escrito, a respeito. Passa a lê-lo. A criação das subcomissões é regulada pelo estatuto da 
USE (artigo sétimo, parágrafo segundo) e a sugestão de criar subcomissões de Mocidades, 
feita pelo Departamento de Mocidades, veio de encontro a essa determinação estatutária. 
Uma vez criadas as subcomissões regionais, automaticamente deverá ser criada a do 
Metropolitano. A DE não pode sugerir a este que não crie tal subcomissão, pois ele tem 
liberdade para isso, dentro dos estatutos. Passa a estudar a situação das Mocidades já 
existentes na Capital. Ary esclarece que a União da Mocidade (UNESP) já está integrada 
na USE, por intermédio da sua representação na UDE da Bela Vista. Aliás esta foi 
organizada com irregularidades e precisa ser reestruturada. Quanto à Mocidade Espírita 
LAPPA e a Bosque – Vila Mariana, já apresentam caráter de congregação dos moços d um 
bairro ou distrito e pequenas modificações precisarão sofrer. O presidente termina a leitura 
do seu trabalho, expondo a conclusão final: o Metropolitano tem poder deliberativo, no 
âmbito municipal, e pode criar a subcomissão de Mocidades. Ary pergunta qual será o papel 
dessa subcomissão em face do Departamento de Mocidades. Jordão opina: a subcomissão 
do Metropolitano só é livre para executar o que for deliberado pela DE, com o auxílio do 
Departamento. Sarraf acha que seu campo de ação deve ser maior; deve planejar e organizar 
todo o movimento de Mocidades na Capital. Sarraf acrescenta que pensa o Metropolitano 
em nomear a subcomissão, de acordo com o Departamento e está certo de que não haverá 
choques. Por proposta do presidente, é resolvido, por unanimidade, que tal subcomissão 
tenha metade dos seus membros indicados pelo Metropolitano e metade pelo 
Departamento de Mocidades (isto é válido apenas para a primeira subcomissão a ser 
instalada). Resolvida a questão das Mocidades, Jordão lê uma carta do snr. Sebastião Costa, 
em que expõe sua atitude em face da política, e um documento que o mesmo pede seja 
encaminhado ao Conselho Deliberativo Estadual, a se reunir no próximo dia 25. A DE 
resolve tomar conhecimento da carta e, como não são todos assuntos de interesse geral, 
não sugere medidas. Quanto à função exercida por Sebastiao na Diretoria, ficará a mesma 
sob a responsabilidade da DE, por seu Secretário Geral. A seguir, é lida carta do Conselho 
Regional de Campinas. Em resumo, dizem que não se instalou a subcomissão regional 
porque os jovens e o Conselho Regional são contrários à norma que lhes parece orientar a 
formação de organismos dentro da USE. Foi deliberado que se responda esclarecendo. Para 
evitar novas incompreensões, o presidente fará um esquema – síntese, esclarecendo o 
assunto, a ser enviado a todas as Mocidades, após ser dado ao conhecimento do CDE. A 
seguir, Jordão lê uma carta de confrade de Taubaté, a respeito da reunião prévia do Dep. 
das Mocidades lá realizada; esse confrade faz críticas à orientação dada à prévia pelo 
representante do Departamento, Cícero Pimentel. Na mesma carta, comunica a instalação 
da subcomissão de Mocidades subordinada ao CR dessa região. Jordão leu a 



correspondência enviada pelo C. Metropolitano. As propostas nela contidas ficaram para 
ser discutidas na próxima reunião, em virtude do adiantado da hora. Feita a prece de 
encerramento, o presidente deu por finda a reunião às 18 horas e 40 minutos, da qual 
lavrei a presente ata, baseado nos assentamentos da 2ª secretária, que secretariou a reunião, 
mas não pode redigir a ata, por motivos particulares. Depois de lida e aprovada será 
assinada por todos os diretores presentes. 
 
Assinaturas. 









Ata # 29 – 9 de novembro de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 29ª Reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
No dia 9 de novembro de 1953, segunda-feira, às 20 horas e 50, reuniu-se, em sessão 
ordinária, a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à Rua Santo Amaro, 362. Estiveram 
presentes os seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Ary Lex, 
Waldomiro S. Santos e J. Herculano Pires. Não foi lida a ata da reunião anterior por não 
ter sido redigida pela 2ª secretária. Feita a prece de abertura, o presidente dá conhecimento 
de um novo pedido de licença de Da. Luiza P. C. Branco, por motivos particulares. É ela 
concedida. O primeiro secretário comunica que terá dificuldade para continuar redigindo 
as atas, tarefa do segundo secretário. Ficou resolvido que o snr. Jordão procure um 
substituto para Da. Luiza. O presidente comunica que, por um lapso, não constou da posse 
do snr. Waldomiro Silva Santos o fato de estar ele representando, no CDE, a UDE de 
Sant’Ana. Passou-se ao expediente: 1º) Leitura, pelo Secretário Geral, da carta enviada pela 
DE aos Conselhos Regionais e UMEs dando-lhes ciência do resolvido na última reunião 
do CDE, relativo às Semanas Espíritas. 2º) Leitura da súmula da ata dessa reunião, que será 
publicada no Unificação. 3º) Leitura da carta do Conselho Metropolitano, cujo estudo fora 
adiado na reunião anterior, e das atas de suas últimas reuniões. Foram estudadas as 
propostas contidas nessa carta: a) Quanto ao pedido a ser dirigido às entidades federativas, 
para que apelem às suas filiadas para aderirem à USE, resolveu-se que o presidente do CM, 
como membro da comissão anteriormente nomeada para redigir o manifesto, elabore um 
rascunho desse, submetendo-o à DE. b) A DE acha inoportuno participar da hora 
radiofônica mantida pela Liga Espírita do E. de São Paulo. Aguardará o início das atividades 
da Rádio Progresso. C) Quanto aos entendimentos para obter uma hora na Rádio de Santo 
André, ficam prejudicados pela resolução anterior. 4º) Carta da Federação Umbandista, 
protestando contra críticas formuladas à Umbanda, através do Unificação. Responder, 
explicando que a USE não procura ofender crença alguma; apenas quer esclarecer os 
espíritas em geral sobre as diferenças que existem entre umbanda e espiritismo. Durante o 
estudo dessa carta, Herculano redigiu um rascunho da resposta, que, após ser lido, foi 
aprovado, em linhas gerais, ficando o Jordão de fazer algumas leves alterações, por proposta 
do próprio autor da resposta. 5º) O Secretário Geral dá ciência de que já foram respondidas 
as cartas dos CR de Campinas e Taubaté, estudadas na reunião anterior. 6º) Carta do Dep. 
de Mocidades, comunicando a resolução de transferir o Congresso para maio ou julho de 
1954 e solicitando ratificação. Aprovada a transferência. Resolveu-se também noticiar no 
Unificação a reunião de Mocidades de S. Paulo e Brasil Central que se realizará na Semana 
Santa em Rio Verde (Goiás). 7º) Leitura do ofício comunicando a fundação da Associação 
Educacional Espírita, no Distrito Federal. Responder congratulando-nos. 8º) Relatório 
sobre a fundação da UME de S. Caetano, tendo 7 instituições adesas. 9º) Relato sobre o 
Congresso Espírita de Cuba, realizado em outubro passado. O presidente comunica já ter 
redigido o esquema de entrosamento das Mocidades, referido em ata anterior. Sobre o 
mesmo, foram feitas algumas apreciações pelo 1º Secretário. Será agora encaminhado ao 
presidente do CM, para sugestões. Voltará, então, à próxima reunião, para aprovação 
definitiva. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 23 horas e 30, após a 
prece habitual. Dessa sessão, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será 
assinada pelos diretores presentes. Assinaturas. 
 









Ata # 30 – 23 de novembro de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 30ª Reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
No dia 23 de novembro de 1953, segunda-feira, às 20 horas e 45 minutos, reuniu-se, em 
sessão ordinária, a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à Rua Santo Amaro, 362. 
Estiveram presentes os seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, 
Waldomiro S. Santos e Ary Lex. Como convidados, compareceram os membros da 
Comissão Diretora do Dep. das Mocidades Cícero Pimentel e Paulo Machado. Feita a prece 
inicial, foram lidas e aprovadas as atas das duas últimas reuniões. Passou-se imediatamente 
à ordem do dia, com o estudo do trabalho sobre organização das Mocidades, dentro do 
esquema da USE, elaborado pelo presidente. No tocante ao item relativo à constituição do 
Departamento das Mocidades, todos foram acordes em que deva ser formado só por moços 
da Capital, embora as indicações possam ser feitas também pelo interior. Quanto à 
correspondência, foi longamente discutido o assunto. Resolveu-se que a correspondência 
de rotina ou de urgência, enviada pelo Departamento, não tenha de tramitar pelos CR, 
UMEs e subcomissões regionais. Só aquela que contenha assuntos importantes, que 
representem diretrizes de trabalho. Quando houver urgência, o mesmo se aplicará ao 
município da Capital. Porém, toda correspondência que for enviada diretamente às 
Mocidades, sê-lo-á também às UMEs correspondentes e Conselhos Regionais, para que 
esses órgãos também fiquem ao par do assunto. Passou-se ao item relativo ao modo de 
formação das Mocidades, com os jovens dos centros espíritas. Paulo Machado fez uma série 
de objeções ao modo proposto no projeto. Discutidas longamente, Luiz M. Barros 
concordou em que duas delas tinham de fato, razão de ser e achou conveniente re-estudar 
o assunto. Existindo um estatuto-padrão para as Mocidades, aprovado no Cogresso das 
mesmas e ainda em vigor, convirá fazer um confronto entre ele e as medidas ora propostas. 
Passou-se, a seguir, ao expediente: Foi lida a carta do Conselho Metropolitano, em que 
propõe uma reunião para o dia 28 de novembro, com a presença dos representantes de 
todas as UDEs, a fim de se tomar conhecimento do novo sistema de organização das 
Mocidades, especialmente da Juventude Lameira de Andrade. Como o trabalho ainda está 
na fase de estudo e elaboração, recebendo sugestões, julga a DE inoportuna a convocação. 
Inda em sua carta, o CM comunica a reorganização da USE Emmanuel. Como informações 
posteriores a essa carta, transmitidas verbalmente ao Secretário Geral demonstraram existir 
dificuldades, a DE aguardará nova comunicação e far-se-á representar. Nada mais havendo 
a tratar, foi a reunião encerrada às 23 horas, após a prece habitual. Dessa reunião lavrei a 
presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 31 – 12 de dezembro de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 31ª Reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
No dia 12 de dezembro de 1953, às 15 hs 40, reuniu-se, em sessão ordinária, a Diretoria 
Executiva da USE, em sua sede, à Rua Santo Amaro, 362, com a presença dos seguintes 
diretores: Luiz M. de Barros, Carlos Jordão da Silva, Ary Lex e J. Herculano Pires. Feita a 
prece de abertura, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. No expediente, foi lida a 
carta do Departamento de Propaganda, em que focaliza várias questões: a) Quanto ao 
trabalho “O que é a USE e como funcionam seus membros”; aprovada sua feitura na última 
reunião do CDE, resolveu a DE que Jordão e Sarraf elaborem o anteprojeto. b) Quanto ao 
pedido de endereços dos centros filiados às Entidades Federativas, já foi feito por duas 
vezes, a última há 15 dias. c) O Depart. De Propaganda propõe os nomes dos snrs. José 
Corrêa Gomes, Joaquim Molina, Flavio Bronizeski, de Santo André, e Salvador Taranto, 
João da Silva Tempestade e Luiz Valle, para integrarem o Dep. de Propaganda. A DE aprova 
tais nomes. d) Lembra o DP que se sugira aos Conselhos Regionais que criem subcomissões 
de Organização e Propaganda nesses CR, para auxiliarem seu trabalho. Aprovada a 
sugestão. e) A DE responderá ao Dep. de Propaganda esclarecendo que o trabalho sobre 
organização das Mocidades não foi concluído, não podendo, portanto, ser aprovado. f) 
Quanto à aprovação dos estatutos da UME de Ourinhos, a DE aceita a sugestão, sendo a 
aprovação final feita após o estudo que está sendo feito pelo Secretário Geral. g) Comissão 
para elaborar estatutos para os Centros Espíritas – É atribuição do Dep. Jurídico. Dadas as 
dificuldades do confrade Castro Neves poder sozinho se desincumbir das tarefas jurídicas, 
consulta-lo sobre a nomeação do dr. Trajano X. Correia e dr. Eurípedes de Castro para 
membros desse Departamento. h) Criação de seção do Interior e da Capital, no Dep. de 
Propaganda – Aprovada. Quanto à direção da Comissão, fazer de acordo com o Regimento 
Interno. i) Denúncia, por parte do Dep. de Propaganda, de atividades desagregadoras por 
parte do Dep. das Mocidades – Encaminhar o relatório – denúncia ao 1º Secretário da DE, 
para opinar a respeito. j) Congregar os Centros da UDE Emanuel na da Vila Mariana – 
Aceitar, em caráter provisório. k) Será consultado o confrade Waldomiro S. Santos sobre 
sua representação na UDE de Sant’Ana. l) Criação da subcomissão de Organização e 
Propaganda da Capital – sugerir ao Conselho Metropolitano a criação, caso julgue 
conveniente. m) Plano de reestruturação de UMEs e UDEs – apresentado pelo Dep. de 
Propaganda – Encaminhado ao Secretário Geral, para estudá-lo e opinar. Discutidos assim 
todos os itens do relatório do Dep. de Propaganda, ainda no expediente, o Secretário Geral 
comunica ter enviado cópias do anteprojeto da DE sobre organização das Mocidades, aos 
Conselhos Regionais e ao Metropolitano, pedindo sugestões. O presidente elaborará o 
projeto, com as modificações oportunas. A seguir, foram lidos os seguintes relatórios: a) do 
Dep. das Mocidades. b) da UDE Cairbar Schutel. c) da UME de Bauru, sobre a Semana 
Espírita e sobre as suas atividades no exercício de 1952 – 1953. d) do CR da 3ª Região 
(Campinas). e) da UME de Ribeirão Preto. f) da UME de São João da Boa Vista. g) da UME 
de São Roque. h) CR da 9ª Região (Ribeirão Preto), sobre as atividades do período de 1952 
– 1953. I) da UDE João Huss (Osasco). Passou-se à ordem do dia: 1º) Caravana do Nordeste 
– 3 membros de Estados Nordestinos virão a S. Paulo a 20 do corrente, em visita de 
fraternidade. Resolveu a DE autorizar o Secretário Geral aos entendimentos necessários à 
recepção. Autorizá-lo a hospedá-los, por conta da USE. 2º) A diretoria da Associação 
Espírita 3 de Outubro pede divulgar o resultado da averiguação procedida pela comissão 



que os visitou, uma vez que esta nada encontrou que os desabonasse. Responder 
esclarecendo que a comissão nada encontrou que comprometesse a Diretoria do “3 de 
Outubro”, com referencia às acusações feitas. Sua adesão será bem recebida pela USE, 
devendo essa entidade se integrar na UDE do Brás. Quanto ao pedido do apoio moral da 
USE na sua campanha para angariar recursos financeiros, a USE mantém as deliberações 
anteriormente tomadas em relação a solicitações idênticas, não autorizando o uso de seu 
nome em tais campanhas. 3º) Leitura da emenda Campos Vergal, sobre o pedido de auxílio 
ao 2º Congresso Espírita Brasileiro, emenda que solicita 1.500 contos. A DE delibera enviar 
um pedido às Entidades Federativas de âmbito estadual, para que se dirijam aos deputados 
espíritas de seus respectivos Estados, na Câmara Federal, a fim de que os mesmos apoiem 
o projeto Campos Vergal. 4º) O presidente propôs e foi unanimemente aceita a 
transferência das reuniões da DE para os sábados. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, após a prece, às 18 horas e 20 minutos. Dessa reunião, lavrei a presente 
ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos diretores presentes. 
 
Assinaturas. 
 











Ata # 32 – 26 de dezembro de 1953 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 32ª Reunião da Diretoria Executiva da USE 

 
No dia 26 de dezembro de 1953, às 15 horas e 40 minutos, em sessão ordinária, reuniu-se 
a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à Rua Santo Amaro, 362, com a presença dos 
seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Abraão Sarraf e Ary 
Lex. Feita a prece inicial, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Jordão dá conta das 
desincumbências: o estatuto da UME de Ourinhos foi revisto e remetido; o plano de 
reestruturação das UMEs e UDEs já foi revisto; estão sendo convidados os nomes, digo, 
novos elementos para comporem o Depart. de Propaganda. Quanto à Caravana 
Nordestina, dos seus prováveis componentes só veio um, que foi hospedado 
particularmente por Jordão. Quanto à Sociedade “3 de Outubro”, foi enviado o ofício. Foi 
pedido às entidades estaduais e UMEs que intercedam junto aos deputados dos seus 
Estados ou regiões para que apoiem o projeto Campos Vergal. Passou-se ao expediente: a) 
Marcada a próxima reunião do CDE para o dia 24 de janeiro. b) Leitura da carta enviada 
às Entidades Federativas, solicitando colaboração na venda dos selos. c) Leitura da sugestão 
enviada pelo CR de Bauru sobre conceituação do termo “Espírita”. d) Folheto sobre 
panteísmo, enviado por uma sociedade desconhecida (CPAE) – arquivar. e) Súmula da ata 
do Conselho Federativo Nacional. f) Relatório da UME de Ribeirão Preto, sobre as 
atividades do mês. g) Leitura da carta enviada ao dr. Castro Neves, solicitando resposta a 
vários relatórios que estão em seu poder, há vários meses, aguardando solução. Como o 
referido confrade também não tenha respondido a esta carta, Luiz procurá-lo-á 
pessoalmente. h) Carta ao dr. J. Justino de Castilho, solicitando parecer sobre o Manual de 
Dirigentes de Sessões, em seu poder, também há meses. Ordem do dia: 1º) Planejamento 
do Congresso Brasileiro – Resolveu-se, após longos debates, informar ao CFN, à FEB e às 
Entidades Estaduais que, não tendo ainda havido solução para os auxílios pleiteados e com 
os quais a USE contava para a realização do Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, 
vê-se ela na contingência de só poder realizá-lo com a colaboração financeira da FEB e dos 
Estados. 2º) O 2º Congresso Brasileiro de Unificação Espírita só tratará de assuntos 
relacionados à Unificação. 3º) Comissão Executiva do Congresso: Resolveu-se que ela seja 
constituída por todos os elementos da DE; esses nomes serão indicados à FEB e esta fará 
as nomeações. Discutiu-se sobre a oportunidade de se ampliar, com mais um elemento de 
cada entidade patrocinadora da USE. No momento, concluiu-se não ser aconselhável. 4º) 
Sarraf comunica ter a Linográfica, que imprime o jornal Unificação, aumentado o preço 
das tiragens de 5.200 para 6.000, em virtude do encarecimento do material. A DE concorda 
com a fatura do jornal nas novas bases. 5º) Ary Lex lê sua apreciação a respeito do ofício-
denúncia encaminhado à DE pelo snr. Sebastião Costa, em nome do Dep. de Propaganda. 
Em face da exposição e após considerações por parte dos presentes, a DE resolve: a) 
Notificar o DOP que a DE está estudando cuidadosamente o assunto, visando sempre a 
unificação. b) Pedir ao DOP que pondere melhor os termos com que redige suas cartas, 
pois os termos empregados na última em nada estão colaborando para a unificação. c) 
Qualquer fato que ocorra, constatado pelo DOP, em prejuízo da unificação, deve ele 
notificar a DE e não tomar iniciativas próprias. d) A DE expressa sua opinião a respeito dos 
membros do Dep. das Mocidades, face às acusações: continuam eles a merecer sua 
confiança, desde que continuem a pautar suas atividades dentro dos ideais de unificação. 
e) Com respeito à questão de secretaria, informa a DE que não foi criada nenhuma 



secretaria nova e o assunto já foi solucionado no seu devido tempo. Nada mais havendo a 
tratar-se, foi feita a prece de encerramento, terminando a reunião às 18 horas, da qual lavrei 
a presente ata, que, após ser lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 
 
Assinaturas. 
 








