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Ata # 75 – 24 de janeiro de 1954 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 75ª Reunião do Conselho Deliberativo da União das Sociedades Espíritas. Aos vinte 
e quatro dias do mês de janeiro, do ano de mil novecentos e cinquenta e quatro, às nove 
horas e quarenta minutos, em sua sede, à Rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e 
dois, nesta Capital de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual da União das 
Sociedades Espíritas, em sua septuagésima-quinta sessão, convocada em caráter ordinário. 
Estavam presentes os seguintes conselheiros, conforme assinatura no livro de presenças: 
Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Ary Lex, Gabriel Ruiz e Waldomiro Silva 
Santos, da D.C; D.R. Azeredo E. Manso Vieira, José Panetta e Anselmo Gomes 
representantes das entidades Patrocinadoras; H. Pavanello, Sebastião Costa, Paulo 
Machado, J. Tempestade, José A. Gregório, Eden D. Nascimento, Luiz do Valle, Gabriel 
Ruiz, Luiz Firmino, Waldomiro D. Santos e Miguel Ávila Moreno, do Conselho 
Metropolitano; Antônio Alonso Delgado, Waldomiro Motta, Ângelo Pio da Silva, 
Alexandre S. Barbosa Jr., Roberto Previdelo, José Di Giacomo e Silvio Costa, 
representantes  dos Conselhos Regionais; e os suplentes Rubens de Souza, Staranto e 
Waldomiro de Mattos. Ao todo, 25 conselheiros e 3 suplentes. Havendo número legal, foi 
iniciada a reunião tendo o presidente proferido a prece de abertura. Leitura, pelo primeiro 
secretário, da ata da última reunião, que foi aprovada com a seguinte retificação: quanto a 
proposta de Sebastião Costa para se nomear o Dr. Eurípedes da Costa para integrar o 
Departamento de Propaganda, o CDE não a aprovou, mas resolveu encaminhar a sugestão 
à D.E. Passou-se ao expediente: 1º) Jordão procede à leitura do relatório das atividades da 
D.E, nestes três meses. Comentando – o, o presidente presta esclarecimento relativos a 
pedido de subvenção ao Governo Federal, para o Segundo Congresso Espírita Brasileiro, 
Jordão relata já ter comunicado ao CFN as dificuldades financeiras em que se acha a USE 
para realiza-lo, tendo sentido que a FEB em nada o auxiliará; quanto aos Estados 
geralmente não podem auxiliar. Acha, por isso, que dificilmente a USE poderá realizar tal 
Congresso. No tocante aos pedidos as Federações Estaduais para que solicitam aos 
deputados de seus Estados prestigiarem o projeto Campos Vargal, responderam 
comunicando já terem tomado essa iniciativa as seguintes Federações: do Pará, Sergipe, 
Bahia, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Estado do Rio. 2º) Comunica Jordão 
que as reuniões do CFN têm decorrido normalmente. Na última reunião, foi dado ao 
conhecimento dos conselheiros o fechamento da Federação Espírita Portuguesa, pelo 
Governo de Portugal. O CFN deliberou enviar a essa Federação carta de solidariedade, 
porém não achou aconselhável qualquer solicitação ao Governo Português, o que poderia 
ser contraproducente. Panetta relata que o Sr. Antônio Trindade voltou há pouco de 
Portugal, tendo o mesmo sentido a animosidade oficial contra o espiritismo, por influência 
do Cardeal Português, estando sendo iniciado uma perseguição contra o espiritismo. 
Jordão propôs que a USE envie carta de solidariedade à Federação Espírita Portuguesa, mas 
a maioria dos conselheiros acha não ser oportuno; será melhor esperar a atitude do CFN. 
Gabriel Ruiz propõe que se recomende aos espíritas em geral que façam vibrações e preces 
de solidariedade. Previdelo acha que se deve dar divulgação desse fechamento da Fed. 
Espirita Portuguesa, recomendando-se, ao mesmo tempo, para que os espíritas brasileiros 
se unam cada vez mais, afim de estarem em condições de melhor suportar uma campanha 
como essa. Azeredo acha que se deve procurar saber primeiro os motivos pelos quais o 
Governo Português tomou essa medida, para depois tomarmos atitude. Panetta acha que 
se deve outorgar poderes à USE para agir. Paulo Machado recomenda um movimento 



amplo de opinião pública, através dos esperantistas. Sebastião Costa propõe que se envie 
um protesto junto à ONU, a qual recomenda aos países filiados que respeitem a liberdade 
de crença. Posto em votação, foi aprovado o seguinte: A USE pedirá a FEB para que tome 
as medidas que julgar convenientes. Caso ela não as tome, a USE procurará dirigir-se à 
Organização das Nações Unidas, através de sua filial no Brasil, protestando contra esse 
atentado contra a liberdade de crença. 3º) Ainda no expediente, Previdelo salienta que, 
podendo todas as entidades assistenciais com personalidade jurídica pleitear subvenções 
aos poderes públicos, a fusão recomendada pela USE iria diminuir o número de entidades 
beneficiadas. Jordão esclarece que a USE não recomenda a fusão das entidades assistenciais, 
mas apenas congregação de esforços e planejamento. Sebastião diz que se as UNEs devem 
congregar os centros em termos das iniciativas. Previdelo salienta, então, a necessidade de 
uma obra cadastral das obras de assistência em São Paulo, isto é, obras espíritas. Ary 
esclarece que o Departamento de Assistência da USE enviou, há tempos, um interessante 
questionário às entidades assistenciais do Estado e pouquíssimos responderam. Em face 
disso, Jordão propõe que os representantes dos Conselhos Regionais peçam a tais entidades 
de suas regiões que respondam ao questionário, para poder ser levada avante a obra 
cadastral sugerida por Previdelo. Azevedo propõe que se envie um representante o qual 
visitará todas as instituições de beneficência, tirando fotografias, etc. Como o número deles 
é muito grande, a maioria considera a execução desse plano muito dispendiosa. O 
presidente lembra a necessidade de cada UME designar um elemento para tal trabalho, nos 
municípios respectivos 4º) O Presidente comunica estar licenciada a segunda secretária, 
tendo a D.E nomeado, para substitui-la o confrade Gabriel Ruiz. O CDE aprova 
unanimemente tal nomeação. 5º) O tesoureiro lê o balancete geral da USE, de outubro de 
1952 a dezembro de 1953. Comunica que o jornal Unificação vem dando grande déficit 
mensal (cerca de 6 a 7 mil cruzeiros). Jordão comunica que, por ter de ser demolido o 
prédio onde hoje se aloja a USE, terá ela de alugar sede, dentro em breve, com o que os 
déficits aumentarão. Assim, dentro de um ano, a USE, estará sem fundos. Previdelo lembra 
que há, nos meios espíritas, numerosos jornais; poderiam os mesmos renunciar, em favor 
da Unificação, dando à USE a quota que gastam com seus jornais. Luiz e Jordão acham 
que é muito cedo para se cogitar disso, podendo levar a descontentamentos. Ruiz acha que 
a distribuição do nosso jornal deveria ser gratuita, criando-se um quadro de mantenedores. 
Publicar-se-ia no jornal um esclarecimento, pedindo aos confrades que pudessem colaborar 
para inscreverem-se nesse quadro. Sebastião acrescenta que o C. Metropolitano aprovou 
que se instituísse o quadro de mantenedores, pessoais ou coletivos, continuando com 100 
cruzeiros mensais. Previdelo diz que a constituição desse quadro não exclui que se continue 
na campanha de assinantes. Paulo Machado, que fora na última reunião do CDE 
incumbindo de apresentar plano a respeito, diz que concorda com a instituição do quadro 
de mantenedores, o qual deveria ter número fixo de pessoas, sendo elas até covocadas para 
reuniões periódicas. Posto o assunto em votação, foi aprovado que o quadro de 
mantenedores possa ultrapassar 100 pessoas, caso surjam tantos, e que a contribuição fixa 
seja de 100 cruzeiros mensais (contribuição individual ou coletiva). Ainda a respeito do 
jornal, Previdelo lembra a criação de uma seção destinada ao interior. É aprovada! O 
Presidente renova o pedido de colaboração literária, pois continua o jornal a receber 
trabalhos apenas de 5 ou 6 pessoas. Terminando os assuntos do expediente, Jordão 
aproveita para apresentar o confrade Jonas Costa Barbosa, secretário da Federação Espírita 
Paraense, que se acha entre nós, de volta do Congresso Esperantista do Paraná. Pronunciou 
ele algumas palavras, saudando os conselheiros. Foi, então, a sessão suspensa, para ser 
servidos a todos os presentes substancioso lanche, oferecido pelo Conselho Metropolitano. 



Após um intervalo de 30 minutos, foi reaberta a sessão, passando-se à ordem do dia. O 
Presidente comunica à casa não ter sido ultimado o trabalho sobre organização das 
Mocidades, que exige longo estudo. Passou-se à questão relativa à conceituação do termo 
espírita. Havia, na última reunião do CDE, sido resolvido que o Presidente transformasse 
seu trabalho em dois ou três artigos, para publicar no jornal. Comunica ele que não pôde 
transformá-lo em dois ou três, pois perderia a continuidade, a sequência; adaptou-o, tirando 
os trechos referentes à FEB. Passou, então, a leitura do mesmo. Previdelo propõe a exclusão 
de um parágrafo, exclusão essa aprovada. Posto em votação, é o trabalho unanimemente 
aprovado. Comunica, a seguir, haver recebido sugestões ao trabalho “Conceituação do 
espiritismo” em 22 itens, do Conselho Regional de Bauru e de Campinas, do C. 
Metropolitano e do Comandante Armand. Passa a leitura dessas sugestões. De um modo 
geral, todos concordam com a elaboração de uma espécie de profissão de fé espírita, 
divergindo em detalhes. Apenas o CR de Campinas diverge substancialmente do trabalho. 
São lidos, a seguir, os 22 itens do trabalho primitivo. O autor acha que, a rigor, poderiam 
ser resumidos a 12, com leves alterações. Esta nova enumeração é lida, em seguida. Diz 
ainda que a incompreensão de alguns é devido ao fato de não ter sido feita uma explicação 
prévia; porém elaborou também uma justificativa do trabalho. Depois de lida toda essa 
documentação, é posto o assunto em discussão. Paulo Machado concorda em que seja o 
trabalho enviado ao CFN, como elemento para que este elabore o trabalho definitivo, para 
o Brasil todo. Sebastião diz que o C. Metropolitano acha que o assunto deve ser estudado, 
mas que depois seja homologado pelo Congresso Estadual e, posteriormente, pelo 
Congresso Nacional; por isso, o assunto não deverá ser encerrado hoje. Previdelo julga 
importante esclarecer bem os confrades que não concordam com a ideia. Jordão acha que 
não temos ainda a unificação bem consolidada e devemos preparar cuidadosamente o 
ambiente antes de lançarmos o trabalho. Silvio Costa propõe que se envie nova fórmula, 
com amplo esclarecimento sobre o assunto, aos CRs, UMEs e UDEs, sugerindo a eles a 
leitura do artigo que deverá sair no jornal Unificação. Esta proposta foi aprovada. Assim 
sendo, foram modificados os itens, conforme as sugestões recebidas: foi modificado o item 
6º, modificando-se sua parte final. No item 10º suprimiu-se a palavra evolução e no 12º, a 
palavra honestidade. No 10º substitui-se culto externo por ritualismo e idolatria. Segundo 
item da ordem do dia: Congresso Brasileiro. Dadas as dificuldades expostas, quando se 
tratou do expediente, o Presidente consulta a casa a respeito. Sebastião é favorável a 
realização do Congresso, mesmo que não se consiga subversão. Para cobrir as despesas 
devemos consultar as Federações Estaduais para saber quanto poderão dar, 
antecipadamente. Diz também da possibilidade de ser obtida substanciosa contribuição 
através do Sr. Erlindo Salzano, com o qual já conversou a respeito. O CDE resolve, então, 
que se escreva a esse confrade e a outras pessoas de projeção, contando-lhes da dificuldade 
em que nos encontramos para poder realizar o Congresso e solicitando-lhes contribuição. 
3º item da ordem do dia – Leitura de relatórios dos CR e UMEs – Apenas o CR da 1ª 
Região apresentou relatório, que foi lido pelo confrade Delegado. Encerrada a ordem do 
dia, passou-se ao idem – Varias – Previdelo comunica que, nas festividades de formatura 
das professorandas de Bauru, as mesmas aproveitaram para fazer uma reunião em ação de 
graças, com uma palestra pelo confrade Manso Vieira, a qual causou excelente impressão. 
Sebastião lembra a realização do Congresso Espírita Mundial, na Holanda, em setembro 
deste ano, no qual o Brasil deve representar-se. Resolveu-se que se sugira ao CFN 
representar-se. Comunicou-se a casa estar enfermo o confrade Castro Neves, tendo o 
Presidente resolvido fazer-lhe uma visita, em nome do CDE. Foi marcado o Congresso 
Estadual da USE para o mês de julho, por ser mês de férias, facilitando a vinda dos 



confrades do interior. Foi marcado a próxima reunião do CDE para o dia 25 de abril. Nada 
mais havendo a tratar-se, o Presidente pediu ao confrade José Panelta para fazer a prece de 
encerramento, terminando a reunião as 15 horas e 20 minutos, da qual lavrei a presente 
ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes. 
 
Assinaturas. 
 

          



















Ata # 76 – 25 de abril de 1954 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 76ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades 

Espíritas 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de mil, novecentos e cinquenta e quatro, em 
sua sede na rua Santo Amaro, número trezentos e sessenta e dois, nesta Capital de São 
Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual das Sociedades Espíritas, em sua 
septuagésima sexta sessão, convocada, em caráter ordinário, iniciando-se às nove horas e 
cinquenta minutos. Estavam presentes os seguintes conselheiros, conforme assinatura no 
livro de presença: Luiz M. de Barros, Carlos Jordão da Silva, Ary Lex, Luiza P Branco, 
Waldomiro S Santos e Abraão Sarraf, da Diretoria Executiva; E. Manso Vieira, D. R. 
Azeredo, Eurípedes de Castro, Francisco Alpiste Gomes, José Panetta, Anselmo Gomes e 
B Milano Netto, das Entidades Patrocinadoras; Henrique Ramos, Hermínio Pavanello, 
Sebastião Costa, Paulo Machado, Munir Stephan, J. Tempestade, José A. Gregório, Carlos 
Svoboda,  Eden D Nascimento, Gabriel Ruiz, Luiz Fermino, Paulo Rezende e Miguel Ávila 
Moreno, do Conselho Metropolitano; Felix Bronzeshi, Antonio Alonso Delgado, W 
Acorsi, Arnaldo Regis, Ângelo Pio da Silva, Flávio Pinheiro, Roberto Previdello, Agnelo 
Morato, José di Giacomo, João Lopes Hidalgo, Benedito O Camargo, dos Conselhos 
Regionais. Compareceram também, como convidados, os seguintes representantes de 
Uniões Municipais: Carlos Seragi, José Avila, A. Fassina, Maria Júlia P. Morais, Celio 
Lemos, Pedro Synesio Vanzella, Zelmito Barretto, E. F. Libório, S. Guedes de Souza, S 
Gonçalves da Silva, Eugenio A. de Morais, Pedro José Paes, Izabel de Campos, E. Penna, 
Nelson Lorena, Rubens de Souza e Alcides Hortêncio. Ao todo, trinta e dois conselheiros, 
seis suplentes e vinte convidados. Havendo número legal, foi iniciada a reunião, tendo o 
presidente proferido a prece de abertura. Leitura, pelo 1º secretário, da ata da reunião 
anterior. Retificações: na proposta de Paulo Machado, sobre o movimento amplo de 
opinião, leia-se espíritas, em lugar de esperantistas. Manso Vieira, a respeito da queixa de 
falta de colaboração para o jornal, relata ter enviado artigos e comunicações do Instituto 
Espírita de Educação, os quais não foram publicados, por isso acha que o Conselho de 
Redação do jornal não pode se queixar da falta de colaboração. É a ata aprovada. O 
presidente comunica aos presentes que a segunda secretária – Dª Luiza P Branco reassumiu 
suas funções. Agradece o trabalho do confrade  Ruiz, que a substituiu. Passou-se ao 
expediente: a) Jordão lê ofício da DE sobre suas atividades nestes três últimos meses. b) 
Carta da FEB, a respeito do caso da Federação Espírita Portuguesa, na qual a FEB 
desaconselha interferir junto à Organização das Nações Unidas. Jordão presta outros 
esclarecimentos a respeito, segundo diretores da FEB: muitos espíritas portugueses não 
viram inconveniente no fechamento dessa Federação Portuguesa, em vista de suas falhas 
na orientação. c) Carta da FEB sobre o Congresso Espírita Internacional, a ser realizado na 
Holanda: relata a FEB que o Brasil não foi convidado e por isso, ela não enviará 
representante. d) Carta da FEB, dizendo que não poderá colaborar financeiramente no 
projetado Congresso Brasileiro de Unificação. e) Carta da UME de Birigui apresentando 
seu representante, Sr. João Lopes Hidal. f) Carta da UME de Cachoeira, apresentando o 
confrade Nelson Lorena. g) Carta de Amparo, apresentando o confrade Carlos Serazi. 
Ainda no expediente, foi lido, pelo tesoureiro, o relatório da Tesouraria, no período de 
19/03/54 a 24/04/54. Disse que o quadro de mantenedores do jornal Unificação ainda é 
pequeno. Agnelo Morato oferece fazer apelos pelo jornal de Franca. Azeredo recomenda a 
colocação de folhetos, dentro dos jornais, solicitando assinaturas. Alpiste Gomes oferece 



propaganda pela Hora Espiritual. Saindo do assunto, comunica que a UME de São Roque 
não quis apoiar uma Semana Espírita de um Centro dessa localidade, tendo ele, como 
conselheiro da USE, protestado junto à UME de São Roque. Propõe que a DE envie 
representantes para estudar o caso. O confrade Régis, aparteando, esclarece que a UME 
tem representante no CR e pode ventilar a questão. Jordão, valorizando o trabalho das 
UMEs, diz que não se deve confundir unificação com anarquia. O representante de 
Ourinhos comunica que a UME de lá, embora funcione por meio de reuniões, não passou 
ainda à ação. Agnelo acha que a unificação deve ser auxiliada através de programas 
radiofônicos, no Interior. Camargo propõe que se nomeie uma comissão para estudar a 
parte financeira, através de anúncios no jornal, assinaturas, etc. Passou-se, então, à ordem 
do dia, estudando-se, em primeiro lugar, o problema do Congresso Brasileiro de 
Unificação. O presidente comunica que ainda não foi votada a verba no Congresso (verba 
solicitada pelo projeto Campos Vergal). Por isso, não convém desistir já do Congresso, 
embora o momento não seja oportuno. Propõe que seja adiado “sine die”. Sebastião 
transmite a proposta do Conselho Metropolitano: adiar o Congresso para dezembro, 
realizando-o ainda no ano do quarto Centenário. Tem propostas concretas no sentido de 
angariar fundos. O fato de haver desinteresse por parte de muitos não deve levar-nos a 
suprimir o Congresso. As pessoas mal informadas precisam ser bem informadas. Apenas a 
Diretoria da FEB está contra o Congresso e contra a USE. Conclui sua exposição dizendo 
que o Congresso é de necessidade imprescindível. Jordão discorda inteiramente dessa ideia, 
acha que não podemos impor ao Brasil um congresso, uma vez que houve recuo de várias 
entidades estaduais. Não vê inconveniente em adiar “sine die”. No Primeiro Congresso de 
Unificação, os estados do Norte só compareceram simbolicamente, o que tirou toda força 
às resoluções. A este outro Congresso, dificilmente seus representantes viriam, mesmo 
pagando-se a viagem e a estada. A USE não está em condições de realizar sozinha o 
Congresso. Sebastião propõe que a DE indague das Entidades Federativas do Brasil se 
querem comparecer e prestigiar, sem compromisso material. Ary Lex é pelo adiamento do 
Congresso. Acha que devemos primeiro consolidar a USE e seus órgãos. Em caso contrário, 
mesmo que se realize, teremos Congresso apenas no papel, cujas resoluções não serão 
cumpridas. Previdello concorda plenamente com essa opinião: devemos trabalhar, diz ele, 
para que se possa fazer o Congresso no futuro. Primeiro resolver os nossos problemas 
internos. A unificação ainda não foi sentida como o deveria ser. Além do mais, não 
devemos criar antagonismos com a FEB. Após essas exposições, Sarraf insiste para que seja 
lido o documento do Conselho Metropolitano, no qual é apresentado plano de obtenção 
de fundos: as UDEs calculam que possam colocar 5.000 selos do Congresso a dez cruzeiros 
e 200 diplomas a cem cruzeiros, levantando assim cerca de 70.000 mil cruzeiros. Vários 
apartes surgem. Previdello diz que nem os selos do jornal encontraram a acolhida 
necessária. Jordão insiste na necessidade de se ter o total do dinheiro antecipadamente, 
pois as promessas não são cumpridas. Sarraf discorda, pois as grandes realizações são obras 
de fé e não foram concretizadas após cálculos tão rigorosos. Régis apresenta uma proposta 
eclética: aprovar o plano financeiro do Metropolitano e fazer executá-lo no momento 
oportuno. Paulo Machado propõe consultar as Entidades Federativas Estaduais sobre a 
possibilidade de enviarem representantes diretos. Dependendo do resultado dessas 
consultas e dos recursos financeiros, fixar definitivamente a data do Congresso, embora, 
em princípio, se marque o mês de dezembro. O presidente, após essas numerosas opiniões, 
põe em votação a seguinte resolução: fazer realizar o Congresso Brasileiro provavelmente 
em dezembro e levar tal decisão ao Congresso Estadual, para confirmação. Foi aprovada 
por 19 votos. Como segundo item da ordem do dia, focalizou-se a estatística sobre a 



assistência social. O presidente comunica à casa terem chegado poucas respostas ao 
questionário enviado e que o CM vai fazer o levantamento na Capital. Sebastião propõe 
que se promovam reuniões dos representantes de Entidades Assistenciais, no fim do mês 
de maio, com o objetivo de trocar impressões e colher material informativo. Monteiro de 
Barros julga melhor convocar os representantes das UMEs. Sarraf esclarece que esse é um 
dos papéis dos Conselhos Regionais. Sebastião prontifica-se a visitar as cidades do Interior 
cujos representantes não tenham comparecido à reunião por ele proposta, sem ônus para 
a USE. O presidente não pôs em votação por ter ficado esclarecido que os CRs deverão se 
incumbir do trabalho. Terceiro item – Declaração de princípios – O presidente comunica 
que só recebeu, por escrito, sugestão do confrade Sérgio Valle, a qual foi lida e comentada 
pelo presidente. Manso Vieira, com a palavra, diz julgar supérfluo apresentar os princípios 
espíritas como “declaração de princípios”. Acha preferível redigir um programa sobre a 
orientação das práticas doutrinárias. Comentando os itens da Declaração propõe alterações 
para os itens 5º e 6º. Monteiro de Barros apresenta, longamente, a justificativa da 
elaboração da Declaração de Princípios. Sebastião Guedes de Souza é favorável à mesma e 
apresenta substitutivo ao item 12º. Após várias opiniões, ficou o mesmo assim redigido:“ 
O espiritismo como filosofia espiritualista progressiva, como religião de base científica, sem 
dogmas, idolatria, ritualismo e sacerdócio organizado”. Guedes de Souza propõe 
acrescentar mais 5 itens, cuja redação passa a ler. Acorsi não concorda com a apresentação 
da Declaração, nos moldes em que foi formulada. Deveria ser nomeada uma comissão, 
constituída por expoentes da Doutrina, de São Paulo ou outros Estados, que estudasse 
exaustivamente as obras básicas do espiritismo. Esta comissão apresentaria o resumo de 
suas conclusões ao próximo Congresso, o qual as aprovaria ou modificaria. Comentando 
os itens, Acorsi propõe modificar o item 7º, suprimindo os termos “como elemento de 
ligação entre o Espírito e a matéria”. Sarraf traz o ponto de vista do Metropolitano: 
concorda com a Declaração de Princípios, mas não acha a técnica usada como a melhor. 
Propõe que a ideia de elaborá-la seja primeiro levada ao Congresso Estadual. Aprovada, 
serão eliminadas controvérsias e o Congresso escolherá o método de trabalho. Devem ser 
nomeados, diz Sarraf, elementos de alto valor, para examinar a forma de sintetizar o 
assunto, extraindo dos livros básicos os princípios espíritas e, só então, elaborar a 
Declaração de Princípios. Após, seria ela levada ao Conselho Estadual, para verificar se a 
comissão interpretou com exatidão o resolvido pelo Congresso. Sebastião Costa apresenta 
um aditivo: apresentar a essa comissão, como subsídio, o trabalho elaborado pelo confrade 
Monteiro de Barros, isto é, o que está sendo discutido. O confrade Serazi propõe que a 
comissão seja nomeada pelo CDE, sendo depois o trabalho apresentado ao Congresso. O 
confrade Régis propõe que seja levado o assunto já esquematizado ao Congresso, o qual 
deliberará a respeito, acatando-o ou rejeitando-o. O confrade presidente pôs em votação, 
primeiramente, a proposta de se levar a ideia da Declaração de Princípios ao Congresso 
Estadual, tendo sido aprovada unanimemente. A seguir é aprovada a proposta dos 
confrades Serazi e Régis, para que uma comissão já leve o trabalho esquematizado. Aprova-
se também a proposta do confrade Acorsi, para que o CDE delegue poderes à DE para 
escolher os elementos que comporão a referida comissão. Nesse momento, ou seja, às treze 
horas e quarenta minutos, é suspensa a reunião, para que os presentes tomem lanche, 
oferecido, como das outras vezes, pelo Conselho Metropolitano. Após meia hora, é reaberta 
a sessão, estudando-se o quarto item da ordem do dia: temário para o Congresso Estadual. 
Jordão propõe a supressão dos itens 4º e 5º, por já terem sido objeto de deliberação no 
Congresso anterior. Paulo Machado propõe especificar melhor o item relativo às 
Mocidades. Manso Vieira acha que deve ser mantido um item relativo à padronização do 



ensino de doutrina espírita às crianças. Previdello comenta a situação, referindo haver 
dificuldades para se estabelecer um programa, quando se organizam os cursos para as 
crianças, há numerosas obras, recomendando métodos variáveis. Dª Luiza P Branco 
considera tais cursos como problema primordial e por isso esse assunto deve ser discutido 
em Congresso. Sebastião Costa lembra que a padronização do ensino para as crianças foi 
decidida no 3º Congresso, resta cumprir a decisão – nomear uma comissão para elaborar o 
plano. Ary Lex propõe os nomes de Dª Luiza P Branco, Elza Mazzoneto Machado e Emílio 
Manso Vieira, aos quais são acrescentados os seguintes: Lauro Carneiro, Eliseu Rigonati e 
Rizzini. Os presentes aprovam, a seguir, a inclusão de mais dois itens no temário: a) 
Considerações gerais sobre as resoluções do Terceiro Congresso. b) Congresso Espírita 
Brasileiro. Passou-se ao quarto item da ordem do dia – Reforma dos estatutos. Sebastião 
propõe nomear uma comissão de quatro pessoas para   revisão e readaptação dos estatutos: 
o presidente da DE, o presidente do Metropolitano, um do Interior e um do Dep. de 
Organização e Propaganda. Monteiro de Barros propõe que a DE estude e aprove as 
modificações julgadas oportunas e envie cópia das mesmas às UMEs, UDEs e Conselhos 
Regionais. Esta proposta é imediatamente aprovada. Passou-se assim ao último item – 
Assuntos diversos. Primeiramente determinou-se a data do próximo Congresso: dias 9, 10 
e 11 de julho. O presidente presta esclarecimentos relativos ao término dos mandatos e o 
modo de se fazer a renovação dos representantes. Paulo Machado acha que cada centro 
espírita que se fizer representar deverá ter direito a voto. Previdello lembra que a maioria 
dos centros do Interior não se fará representar, de modo que haverá muito maior número 
de votantes da Capital. Jordão acha que poderão participar representantes de centros, mas 
votarão apenas os representantes de UMEs e UDEs. Sarraf acha que deverão votar todos 
os centros que estiverem presentes. Sebastião lembra que poderá ser adotado o critério 
válido no último Congresso: as delegações das cidades serão constituídas pelos 
representantes presentes, mas, na votação, um só votará em nome da cidade. Onde não 
houver UME, o delegado do centro votará isoladamente. Dessa forma, todos os centros 
participarão, diretamente, ou através das UMEs. Posto em votação, esse sistema é aprovado 
com três votos contra. Nesse momento dos trabalhos, isto é, às dezesseis horas, precisou 
retirar-se o primeiro secretário, passando a serem feitas as anotações pela segunda secretária 
do CDE. O presidente propõe que a USE sugira à FEB ingressar no quadro da Federação 
Espírita Internacional. Ainda dentro de assuntos diversos, foi focalizada a questão da Rádio 
de Pirajuí: Previdello comunica que há 4 ou 5 anos essa Rádio. Surgida a suspensão do 
programa espírita, o confrade Wandick de Freitas foi incumbido de verificar e expôs a 
situação. O Sr. Paulo de Carvalho mandou que se ouvisse o Sr. Teixeira o qual explica que 
suspendeu a Hora Espírita porque não aceita que dentro de uma casa católica seja irradiada 
uma Hora Espírita. Tendo vencido o prazo do contrato, ele mais nada pode fazer. A esse 
respeito foi apresentado o relatório pelo Sr. Wandick. Foram, a seguir, feitos comentários 
sobre a Semana Espírita de Sorocaba, para a qual haviam sido convidados dois diretores da 
USE – Sarraf e Ary Lex. Como a UME de Sorocaba não estava à testa da organização, esses 
dois confrades acharam prudente não tomar parte, para evitar desprestígio aos órgãos da 
USE. Isso deu margem a um pedido de demissão da União Espírita Sorocabana. Explicadas 
melhor as causas, desapareceu o mal-entendido. Monteiro de Barros lembra aos delegados 
presentes a necessidade de que todas as Semanas Espíritas sejam feitas em concordância 
com as UMEs, nos locais onde elas existam. Delgado refere-se que em S. Roque um centro 
organizou a Semana e só depois comunicou à UME. Passou-se ao caso de Caçapava. O 
Capitão Régis lê a ata da Comissão Executiva do CR dessa região e uma carta da UME de 
Caçapava ao Centro Fé, Amor e Caridade, explicando que não há hostilidade para com o 



Centro, mas que o caso se refere individualmente ao confrade Germano dos Anjos. Vários 
confrades usaram da palavra para comentar o caso. A seguir, Jordão lê a circular que será 
enviada às UMEs, UDEs sobre renovação de credenciais. Há debates sobre o direito de 
representação física e jurídica. Waldomiro dá exemplo, demonstrando que a decisão de um 
centro pode influir na USE. O presidente explica que, em relação à DE, as entidades 
patrocinadoras podem tirar a sua representação dos seus delegados que porventura tenham 
sido nomeados para a DE, mas eles não perderão os seus cargos. Sebastião Costa cita que 
no Regimento padrão das UMEs e UDEs está regularizado o caso do artigo VI. O 
presidente lê a alteração sugerida pela DE para tal artigo. Esgotado esse assunto, Jordão lê 
uma carta dos confrades Sebastião e Munir, com vários considerandos para propor que se 
adote o cooperativismo, segundo um plano apresentado. Depois de longos debates, 
resolveu-se entregar o estudo de tal assunto à DE. Abraão Sarraf pede a palavra para 
esclarecer que nenhum artigo deixou de ser considerado. Nunca olhou nomes, mas sim ao 
critério de ser orientador kardequiano e à organização da USE. Tem obedecido a esse 
critério, de maneira impessoal. Diz que o apelo do jornal Unificação para que os confrades 
enviem colaboração continua de pé. O presidente pede desculpas, por não ter conseguido 
realizar todas as determinações aprovadas no III Congresso, mas as falhas se devem à falta 
de colaboração. Previdello reconhece que a DE tem tido grande trabalho a fazer e propõe 
um voto de louvor à DE, pela maneira como se conduziu. O presidente solicita ao confrade 
Previdello para fazer a prece de encerramento, tendo a reunião terminado às dezoito horas. 
Da mesma, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos os 
presentes. Ary Lex – 1° secretário. 



























Ata # 77 – 19 de setembro de 1954 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 77ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades 

Espíritas 
 
Aos dezenove dias do mês de setembro de mil novecentos e cincoenta e quatro, na sua sede, 
à Rua Santo Amaro, número trezentos e sessenta e dois, nesta Capital de São Paulo, 
reuniram-se, em sessão ordinária, o Conselho Deliberativo da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo, sendo esta a setuagésima sétima reunião. Assinaram o 
livro de presença os seguintes confrades: Luiz Monteiro de Barros, J. Herculano Pires, 
Carlos Jordão da Silva, Paulo Machado, Luiza P. C. Branco, Valdomiro Silva Santos, da D. 
E.; Pietro Salins Passaretto, José Panetta, Eurípedes de Castro das entidades iniciadoras; M. 
Pavanelo, Armando J. Martins, representantes da Lapa, Munir Stephan, José A. Gregório, 
Valencio Ribeiro de Queiros, Abraão Sarraf, Paulo Andrade do Conselho Metropolitano; 
Antonio Alonso Delgado, Arnaldo representante de Avaré, Flavio Pinheiro Lima, Roberto 
Previdello, José Giacomo, Benedito O. Camargo dos Conselhos Regionais e os suplentes, 
Altivo Ferreira, Alcides Sarmento e Pedro J. Paes. O confrade Luiz Monteiro de Barros, 
presidente, verificando haver número para deliberações e suas aprovações ou rejeições, às 
dez horas e dez minutos abriu os trabalhos, designando o confrade Abraão Sarraf para fazer 
a prece inicial. O presidente consulta se pode ser dispensada a leitura da última ata, visto 
ter sido lavrada para a sessão anterior ao Quarto Congresso e, assim, já estar, por força das 
deliberações daquele, implicitamente aprovada. De acordo todos, em dispensar a leitura, o 
presidente pondera que, dada a longa ordem do dia, para maior aproveitamento do tempo, 
pede que os confrades sejam claros e sucintos em suas exposições e dissensões e só tomando 
a palavra quando houver necessidade de esclarecimentos ou diferença de opiniões. Tendo 
todos recebido a convocação da qual constam os seis itens da ordem do dia, o presidente 
leu-os, fazendo, em cada um, pequeno comentário e dizendo que, um dos mais importantes 
é o item quinto uma vez que pelos relatórios verbais dos conselheiros, é que se estabelecerá 
o maior intercâmbio, o aproveitamento da experiência nos empreendimentos, o 
conhecimento da vida da U.S.E. em todos os seus setores de trabalho e localidades. E lido, 
então, o relatório da D. E. e, em seguida, o Secretário Geral lê o projeto do plano bienal 
de trabalhos. Foi lido, para ser discutido item por item. No primeiro item, letra C, houve, 
para simplificação, a eliminação do título, na letra g, mudar a palavra obras, por 
instituições. No título – Departamento de Assistência Social, foi proposto pelo confrade 
Altivo Ferreira, para que o jornal “Unificação” fosse publicando os cadastros à medida que 
fossem remetidos pois o conhecimento deles é estímulo para quem ainda não os tenha 
enviado. Aprovado na letra c deverá ser mudada a designação – congresso – para – uma 
convenção. No título Departamento de Mocidades, quanto a reforma e divulgação dos 
estatutos que deverão regê-las, após explicações e discussões dos confrades Paulo Machado, 
Altivo Ferreira, Abraão Sarraf e Arnaldo Regis, deu-se nova redação ao item que ficou assim 
redigido: Reforma e divulgação do estatuto padrão para ser recomendado às Mocidades 
Espíritas autônomas e regimento interno ou regulamento padrão  para serem 
recomendados às Mocidades Departamentais com base nas conclusões do Segundo 
Congresso das Mocidades Espíritas do Estado de S. Paulo. Foi assim aprovado o citado 
item. O confrade Sarraf propõe que, ao serem recebidas as sugestões propostas não sejam 
essas passíveis de emendas, mas, que haja apenas rejeição ou aprovação. Aprovado. No 
título Departamento de Organização foram todos os itens aprovados bem como os do 
Departamento Jurídico. Às doze horas e dez minutos foram suspensos os trabalhos para 
ligeira refeição, sendo reabertos às doze e cinquenta. O presidente deu a palavra ao confrade 
Valdomiro Silva Santos, tesoureiro que apresentou o balancete de trinta de junho a 
dezenove de setembro do corrente ano. Por ele se verificou que a situação financeira da 



U.S.E. é difícil pois o saldo existente de cento e setenta e um mil seiscentos e noventa e um 
cruzeiros e trinta centavos é o restante do donativo que recebeu da gestão passada. Os 
recolhimentos por selos, assinaturas do jornal Unificação, mantenedores, donativos, etc., 
formaram um total de quatorze mil duzentos e sete cruzeiros e cinquenta centavos, 
somando, na parte de débito cento e oitenta e cinco mil oitocentos e noventa e oito 
cruzeiros e oitenta centavos. As despesas constaram em impressos, ordenados, impressão 
do jornal, representação e despesas gerais tudo importando em trinta mil seiscentos e 
quatorze cruzeiros e oitenta centavos, o que somado ao saldo existente de quinze mil 
quinhentos e doze cruzeiros digo de cento e cincoenta e cinco mil duzentos e oitenta e 
quatro cruzeiros dá o comprovante com o débito de cento e oitenta e cinco mil oitocentos 
e noventa e oito cruzeiros e oitenta centavos. A situação financeira provocou, como é 
natural dada a sua precariedade, bastantes propostas e sugestões. Jordão propõe que todos 
os oradores da U.S.E., em suas palestras e conferências falem da necessidade de intensificar-
se a venda de selos. Aprovado. Ante o pequeno número de mantenedores da Unificação, 
após várias sugestões, Previdello propõe que cada UDE e UME consigam pelo menos cinco 
mantenedores e Altivo acrescenta que pode ser adotado o sistema que está dando bons 
resultados em Santos: mantenedores por quotas de determinada quantia. Quase todos os 
conselheiros externam a opinião de que o selo é a melhor fonte de renda para a U.S.E 
devendo, pois, os representantes, no seu regresso intensificarem a venda dos mesmos; e o 
Secretário Geral comunica que a D.E. vai realizar caravanas para os lugares em que se notem 
fraqueza ou retraimento a fim de prestar apoio e, ao mesmo tempo, intensificar a venda 
dos selos. No item jornal e rádio, ante as declarações de que o jornal Unificação não recebe 
colaborações em número suficiente, Altivo propõe o que aliás já havia sido combinado na 
D.E. receber-se toda a colaboração e selecionar as destinadas ao jornal Unificação e 
distribuir as outras por jornais espíritas. Quanto à mudança de denominação do Conselho 
de Redação, ficou assente ser o assunto entregue à D.E.. Item rádio: O Presidente comunica 
que a comissão designada par entender-se com o Presidente da União Federativa não pode 
ir por motivos independentes de seus membros. O representante da União esclarece que a 
estação ainda não está funcionando em definitivo razão por que ficou o assunto para 
posteriores deliberações. Lida uma carta de Guaianazes pedindo que a Use providencie o 
registro dos estatutos daquela UDE a fim de, com sua personalidade jurídica, poder aceitar 
donativo de um imóvel, é, então, apresentado caso idêntico da UDE de Osasco. J. 
Herculano, na presidência opina que o assunto deve ser devolvido à D.E. pois é assunto 
constante dos estatutos. O Presidente, Luiz Monteiro, designa o segundo secretário da D.E., 
Paulo Machado, para ler a parte da reunião da D.E. a qual se refere ao modo de proceder 
do senhor Sebastião Costa quanto a quantias, todas discriminadas e com suas procedências 
e que o referido senhor não prestou contas à U.S.E.. Foram apresentadas provas de outros 
deslizes e vários conselheiros confirmaram apresentando seus testemunhos de idênticas 
faltas ocorridas com os seus respectivos Centros Espíritas e UDEs. A D.E. deliberou, pois, 
excluir aquele senhor da secretaria, onde exercia funções remuneradas, como de todos os 
organismos da U.S.E.. Submete essa deliberação ao Conselho Estadual. Jordão lê uma carta 
que a D.E. dirigiu àquele senhor convidando-o a comparecer à U.S.E. e ele respondeu, em 
carta, eximindo-se de vir. Nessa altura a deliberação da D.E. foi unanimemente aprovada. 
Quanto a este assunto ser ventilado fora da USE, Jordão pondera que devemos alertar os 
que não conhecem verdadeiramente a citada pessoa pois, assim, estaremos defendendo 
uma coletividade inteira. Como o senhor Sebastião Costa, na sua propaganda eleitoral dá 
como um dos pontos do seu programa pugnar pela conceituação do termo espírita, um dos 
itens que o Terceiro Congresso Espírita Estadual aprovou para a tarefa da U.S.E., decidiu-
se ser feita uma circular nesse sentido esclarecendo e enviada a todos, externa, sem citar 
nomes, mas apenas os fatos e outra, interna, esclarecendo a situação com o nome citado. 
Panetta volta a insistir na necessidade de ser intensificada a distribuição e venda de selos. 
Com isso todos os itens do Departamento de Finanças foram aprovados bem como os do 



Departamento Social e os do sub-departamento de Esperanto. Herculano propõe que seja 
organizado um anuário espirita, pois nesse anuário ficarão bem colocados anúncios além 
de outras vantagens quanto à colaboração e outras medidas a serem tomadas para o 
cumprimento das tarefas da U.S.E.. Essa proposta aprovada, ficou assim redigido seu item: 
Estudo para publicação de um anuário espírita com publicidade comercial, industrial e 
correlatas, em benefício do Departamento de Publicidade e Propaganda. A este 
Departamento será entregue o assunto para mais detalhados estudos. No item da ordem 
do dia – atualizações dos regimentos internos, após as necessárias discussões, Sarraf propõe, 
e é aceito, que seja aprovado provisoriamente com o fim de ser remetido à D.E. que 
mandará mimeografar, divulgar e receber qualquer alteração necessária e que será 
apresentada na próxima reunião do Conselho Estadual. Tomando a palavra o Presidente 
diz que a U.S.E. tem agido de maneira que prova a sua grande tolerância frente aos erros 
de indivíduos e entidades aceitando, também assim, em seus quadros todos sem grandes 
exigências seletivas a fim de poderem ser assimilados por ela os elementos ainda incertos 
na verdadeira rota. Agora após tantos anos e tantos fatos, tem a impressão de que chegou 
o momento de haver seleção. Tal purificação seria efetivada, não expulsando, incontinenti, 
mas, apelando e interferindo junto a indivíduos ou entidades, segundo for o caso. A D.E. 
não quis efetivar tal deliberação sem ouvir o Conselho Estadual. Lê um telegrama vindo de 
Sorocaba que melhor ilustra a sua exposição. O telegrama veio antes do Congresso e referia-
se ao programa radiofônico – Hora Espiritual. A resposta aos confrades de lá foi apenas 
dizendo que a D.E. levaria o caso ao Conselho Estadual. O Presidente insiste: se a U.S.E. 
deve interferir, fraternalmente, sem criar situações que possam ser tachadas de criar-se um 
papismo ou se deve continuar na antiga tolerância. O confrade Alpiste Gomes, 
representante da Liga, pede a palavra diz que quer que conste na ata o seguinte: atualmente 
a Hora Evangélica e a Hora da Saúde, cujos programas são irradiados pela mesma emissora 
da Hora Espiritual, nada têm a ver com esta. Além disso, o Presidente da Liga retirou-se do 
programa das duas primeiras e o expositor retirou-se mais tarde. O confrade Eurípedes de 
Castro, pedindo a palavra, esclarece que foi designado para fazer parte da diretoria da Hora 
Espiritual, em assembleia. Foi radicalmente contra os anúncios do médico dr. Lopes, pela 
Hora Espiritual o que, entretanto, foi efetivado à sua revelia. Além disso rejeitou o 
oferecimento para ser feita propaganda da sua candidatura pela emissora Tupi por 
considerar que isso iria prejudicar a Hora Espiritual. Termina reafirmando ser 
absolutamente contrário ao programa dos citados programas: Hora Evangélica e Hora da 
Saúde. O confrade Altivo pergunta se a D.E. está ao par da atitude que a U.M.E. de Santos 
tomou, desmascarando movimentos que se dizem espíritas e que praticam ritos de 
Umbanda, eleições, etc. Assim a opinião dos irmãos santistas e que a U.S.E. deve definir 
posições para que não pareça ser a sua tolerância, conivência. O confrade Martins junta aos 
demais o seu parecer de que deve haver esclarecimentos e tomada de posição pois a U.D.E. 
a que pertence vai apresentar ao Conselho Metropolitano um caso idêntico. O Presidente, 
tomando novamente a palavra, então, diz que fica satisfeito de ver como os pontos de vista 
coincidem tanto mais que estamos em hora histórica. A luta vem como um rolo compressor 
da parte do clero encarnado e desencarnado contra o Espiritismo e principalmente o 
Espiritismo no Brasil. Emanuel alerta a esse respeito dizendo que vai chegar o momento de 
darmos o testemunho de nossa crença e fé. Posta em votação, foi unanimemente aprovada 
a proposta da U.S.E. de tomar atitude enérgica em relação a fatos morais e mesmo 
doutrinários. Nessa altura o confrade Herculano termina e apresenta a declaração a ser feita 
pela U.S.E. em relação a candidatos políticos que se dizem candidatos espíritas. Sendo 
dezesseis horas e meia a primeira secretária, precisando retirar-se, passa a sua atribuição ao 
segundo secretário confrade Paulo Machado que continuou registrando o seguinte: Jordão 
lê a circular redigida sobre o citado assunto e é aprovada. O Presidente consulta se há 
interesse por parte dos conselheiros para aquisição do livro de autoria do dr. Bento de 
Abreu. Indaga, depois, quais os representantes de C.R.E. que não tendo comparecido, não 



justificaram a ausência: e quais as cidade de cada região que não possuem U.M.E.. 
Sarmento esclarece que Rio Claro não tem U.M.E. mas que tentar novamente organizá-la. 
Jordão fala, nesse sentido, sobre Itapetininga. O confrade Flávio Pinheiro apresenta pedido 
de auxílio a uma instituição assistencial de Ibitinga. Sarraf diz que, como presidente do 
C.M.E. recebeu pedidos de esclarecimento sobre diversas Ligas Espíritas que ultimamente 
estão sendo organizadas. O confrade representante da Liga Espírita explica que são Centros 
que se filiam à Liga, espontaneamente. O confrade Alcides de Paula confirma, dizendo que 
ouviu na Hora Espiritual a conclamação dos Centros de Vila Maria para criação da Liga. 
Previdello lamenta que se esteja incentivando um momento paralelo ao da U.S.E. ao que 
o confrade Alpiste Gomes propõe que a U.S.E. oficie a Liga nesse sentido, o que é aceito. 
Nada mais havendo a tratar o Presidente convida o confrade Altivo para fazer a prece de 
encerramento sendo assim terminada a reunião às dezessete horas. De tudo lavrei a presente 
ata, sendo o final pelas anotações do segundo secretário, que, após ser discutida e aprovada 
pelos presentes. 
 
S. Paulo, 19 de setembro de 1954. 
 
Luiza P. C. Branco – 1ª Secretária da D.E. 
 
Em tempo: O nome do Autor do Livro é dr. Canuto de Abreu. O representante da sétima 
região, Flávio Pinheiro Lima, pede a colaboração da D.E. a fim de poder receber as verbas 
estadual e federal já destinadas ao Educandário “Pinheiro Machado” de Novo Horizonte. 





















Ata # 78 – 19 de dezembro de 1954 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
ATA DA 78ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL DAS 

SOCIEDADES ESPÍRITAS DE SÃO PAULO 
 

Aos dezenove dias do mês de dezembro de mil novecentos e cincoenta e quatro, na sua 
sede, à rua Santo Amaro, número trezentos e sessenta e dois (362), nesta Capital de S. 
Paulo, reuniu-se, em sessão ordinária, o Conselho Deliberativo da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de S. Paulo, sendo esta a setuagésima oitava reunião.  Assinaram o livro 
de presença; da Diretoria Executiva: Luiz Monteiro de Barros, J. Herculano Pires, Carlos 
Jordão da Silva, Luiza P. C. Branco, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Ramos e 
Abraão Sarraf, representantes das entidades patrocinadoras: Emílio Manso Vieira e Ary 
Lex, da Federação Espírita; Arthur de Souza Reis e Eurípedes de Castro, da Liga Espírita; 
José Panetta e Pietro Salvino Pasarella, da Sinagoga; do Conselho Metropolitano: Brás – 
Hermínio Pavanelo e Nelson de Lucca; Lapa – João José Catuera e Paulo Toledo Machado;  
Mooca – Rubens de Souza e Moacir Stephan; Osasco – José Augusto Gregório e Salvador 
Taranto; Vila Mariana – Olegário Ribeiro Candeias;  Cambuci – Nancy Puhlmann; 
Tatuapé – Abraão Sarraf; Guaianazes – Luiz Fermino e Paulo Rezende; Conselhos 
Regionais – primeira Capital Altivo Ferreira; segunda Sorocaba – Gustavo Selberg; terceira 
Campinas – Alcides Sarnento; quinta Casa Branca – Angelo Pio da Silva; sétima 
Araraquara – Flávio Pinheiro; oitava Bauru – Roberto Previdello; nona Ribeirão Preto – 
Jaime Monteiro de Barros; décima primeira São José do Rio Preto – José de Giácomo; 
décima segunda Araçatuba – Lassu Ubirajara. O confrade Luiz Monteiro de Barros, 
presidente, verificando haver número para as deliberações e aprovações ou rejeições; às 
nove horas e quarenta minutos abriu os trabalhos designando o confrade Emílio Manso 
Vieira para fazer a prece inicial. Tomando a palavra o presidente faz um apelo para haver 
maior cuidado, nos esforços para a unificação, tanto espiritualmente, como também maior 
acuidade intelectual, pois a hora que estamos vivendo é de grande importância. Parece que 
é S Paulo o fadado à decisiva relevância nesse movimento. Não foi por Simples acaso que 
aqui se realizou o primeiro congresso nacional. S. Paulo está impulsionando essa realização 
e o Brasil todo olha para S. Paulo. A nossa responsabilidade é assim, muito grande. O 
movimento, continua o Presidente, está caminhando de maneira satisfatória; entretanto há 
uma sombra pesando e que pode fazer periclitar. Uma das causas disso é a situação 
financeira da USE; outra a necessidade de maior cooperação de todos com a DE e dos 
membros desta entre si; outra, falta elementos para o desempenho das tarefas, 
principalmente para os dois departamentos sob a sua direção direta. O Espírito Emmanuel 
comunicou que houve um conclave de Espíritos primários com o fim de se organizarem 
para atacar o Espíritismo no Brasil. Assim concita o Presidente aos conselheiros a 
aproveitarem, o mais possível, as reuniões do Conselho Deliberativo pois é nele que está a 
maior força, representando a segurança da USE baseada nos seus estatutos e na força 
espiritual das pessoas aqui reunidas trimestralmente. É lida a ata anterior que, após algumas 
corrigendas, na sua última parte, é aprovada. O Presidente designa o confrade Paulo Toledo 
Machado para tomar nota de todas as deliberações tomadas no decorrer da reunião.  
Expediente: Apresentado ofício de cidade do interior, ao último congresso, a respeito da 
Liga Espírita do Estado de S. Paulo, o presidente dessa entidade e o representante reinterou 
que não se trata de fazer um movimento isolado ou paralelo, mas que os Centros referidos 
são simplesmente adesos à Liga. O Secretário Geral lê o expediente: Relatório da DE 



referindo-se à falta de atividade dos Departamentos; referindo-se às Semanas Espíritas; carta 
de Araçatuba com referências ao segundo item do temário; carta de Guaianazes sobre sede 
própria; convite para festa de Natal que será feita em conjunto com vários Centros.  Passa-
se à ordem do dia:  Estatuto e Regimentos – estão prontos e, depois de vários 
esclarecimentos e ponderações, ficou resolvido que os estatutos sejam impressos e os 
regimentos, mimeografados na forma apresentada pela DE para distribuição imediata. 
Dada a palavra ao Tesoureiro, confrade Waldomiro da Silva Santos, este lê o movimento 
de vinte e sete de setembro a dezenove de dezembro do ano de mil novecentos e cincoenta 
e quatro.  No débito a vinte e sete de setembro há um saldo de cento e cincoenta e cinco 
mil e duzentos e oitenta e quatro cruzeiros; a dezenove de dezembro – selos da USE, 
contribuições do Conselho e da Diretoria; jornal e donativos – dezenove mil, novecentos 
e quarenta cruzeiros, que tudo soma cento e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro 
cruzeiros. No crédito – impressos, ordenados, jornal, representações, despesas gerais, 
importando em trinta e nove mil, quatrocentos e cinco cruzeiros e quarenta centavos, 
juntamente com o saldo de cento e trinta e cinco mil, oitocentos e dezoito cruzeiros e 
sessenta centavos, dá os cento e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro cruzeiros. 
Aprovado. Dada a ausência de representantes conselheiros, o confrade Roberto Previdelo, 
propõe que ao serem publicadas as resoluções no jornal “Unificação”, seja também 
publicada a lista das regiões e seus representantes bem como do Conselho Metropolitano. 
Aprovado. O mesmo confrade fala na necessidade de haver no “Unificação”, lugar para 
notícias do interior e é esclarecido que já há uma pessoa incubida disso, a representante da 
UDE do Cambuci, Nancy Puhlmann, que organizará as reportagens focalizando as 
atividades, reportagens que já deverão vir prontas. Ribeirão Preto deverá ser a primeira 
cidade a enviar notícias; o confrade Altivo, se incubirá das de Santos e a terceira será Bauru. 
O confrade Herculano Pires apresenta a sugestão que os representantes das regiões e 
distritos possam trazer convidados de projeção ou os espíritas mais ativos para que fiquem 
conhecendo melhor a USE.  O confrade Sarraf comunica que o Conselho Metropolitano 
nomeou uma comissão para providenciar a realização de festivais de a fim de obter 
numerário para a “USE” e apresenta o confrade Olegário Ribeiro Candeias, a quem é dada 
a palavra e em minunciosa exposição relata o que já fez e o que é possível fazer-se para tal 
fim.  Às doze horas e quarenta e cinco minutos, são suspensos os trabalhos para a merenda 
e recomeçados às treze horas e quarenta e cinco minutos. Antes dessa interrupção, o 
confrade Sarraf havia pedido licença para um parentesis, a fim de comunicar que os 
proprietários de Feira das Nações lhe pediram lista das instituições espíritas para serem por 
eles beneficiadas. Ele deu uma lista sugerindo que a quota da USE seja encaminhada a 
instituição mais necessitada, por exemplo, o C.E. Irmã Teresinha. É apresentado um 
trabalho feito em conjunto pelos confrades Carlos Jordão e Paulo Machado sobre o terceiro 
item da ordem do dia – Análise da situação e ação geral dos C.R.E. e Conselho 
Metropolitano Espírita, tendo em vista a consolidação da USE, conforme resolução do 
quarto Congresso Espírita Estadual.  Depois de lido e discutido ficou assim redigido com 
pequenas alterações nos seus originais: Da situação – primeiro: Qual a data da sua 
instalação? segundo – Quando se reune o C.D. e a C.E. desse C.R. ou C.M.E.? terceiro – 
Já foi instalada a assessoria técnica para assistir aos seus trabalho de ordem executiva? quarto 
Todos os representantes daqueles orgãos comparecem com regularidade às reuniões desse 
Conselho?  Existe alguma UME ou UDE que não tenha se representado com regularidade? 
Quais? Por que? Foram tomadas algumas providências? quinto Quais os confrades que 
compõem atualmente esse Conselho, efetivos ou suplentes? sexto Existe alguma dificuldade 
de ordem administrativa ou de organização interna? Quais? sétimo Quais as providências 



que já tomaram visando a descentralização do movimento? Já criaram corpo de oradores 
para atender às necessidades regionais, inclusive Semanas Espíritas?  Podem enviar-nos a 
relação desses oradores? Da ação Geral – primeiro Qual a situação do trabalho de 
unificação, de modo geral, e o de arregimentação, de modo particular, na região? Quais as 
dificuldades no que diz respeito à unificação sob o ponto de vista prático, orgânico? 
segundo – Quais os trabalhos de ordem confraternativa que vem realizando ou tem 
programado? Conseguiram escalonar a relização de Semanas Espíritas com antecipação?  
Qual escala feita para o próximo ano? terceiro Quais os trabalhos de ordem doutrinária, 
com vista à difusão da Doutrina, que vem estimulando, patrocinando ou realizando? quarto 
– Quais os trabalhos que desenvolvem visando especificamente a Consolidação da USE? O 
“selo” da USE tem sido bem recebido?  Qual a cota de selos que vem conseguindo colocar 
mensalmente?  Ou quais as dificuldades que encontram neste sentido? quinto E sobre o 
jornal Unificação, que podem dizer?  Tem sido apreciado? Tem sugestões a fazer?  Tem 
obtido assinantes? Realizam vendas avulsas?  Conseguiram mantenedores? Qual a aceitação 
e expansão do jornal na região (Números vendidos ou de assinaturas)? sexto – Quais os 
trabalhos desse Conselho com atenção às crianças? Tem estimulado a criação de cursos 
infanto-juvenis? Tem realizado festas confraternativas ou concentrações mensais ou 
periódicas das crianças? Aprovado, recebeu o seguinte adendo de autoria do representante 
da nona região, confrade Jaime M. de Barros: que a DE faça a todas as UMEs uma circular 
no seguinte sentido: primeiro – os Centros ou Entidades dessa UME realizam assistencia 
social sobre qualquer aspecto? segundo Se já o faz e qual a sua natureza? terceiro – Para essa 
realização social tem realizado festivais com fundo financeiro? quarto Se possue elementos 
para os festivais poderia ajudar outras cidades desse mesmo sentido ao menos uma vez por 
mês?  quinto Se por ventura ainda não realizou nenhuma assistencia social, qual o obstáculo 
dessa falha? Nota – Fazer breve preâmbulo sobre o valor e a necessidade da assitencia pelos 
espíritas. Em relação aos selos, ficou decidido que seja feita campanha do selo da USE, 
sistematicamente, por todos os orgãos constitutivos e pelos seus membros, no Estado como 
responsáveis e interessados, obrigação mínima para o consumo de cincoenta selos mensais 
por unidade da USE (UME, UDE, etc); autorizar a fusão das UDEs da Penha e do Tatuapé. 
O confrade Altivo Ferreira expõe a possibilidade de visitar, e esclarecer e congregar as 
cidades do litoral – Iguape, Cananéia e Jacupiranga que possuem cerca de vinte e dois 
Centros, bem como Registro com quatorze e se ressentem de desligação com a USE e alguns 
ignoram a existência dela.  O confrade Jaime Monteiro de Barros pede que se informe a 
todas as UMEs e UDEs que não existe o estabelecimento para loucos com o nome de 
Bezerra de Menezes para o qual, pessoas não pertencentes à USE estão recolhendo 
donativos.  Tratando-se da exposição do Livro Espírita que, possivelmente será feita na 
Galeria Prestes Maia, é comunicado que em Jundiaí, nos dias 7 a 9 de abril vindouro, 
haverá uma concentração para esse fim e que a Semana Espírita da Alta Araraquarense 
colegiu material precisoso. Nada mais havendo a tratar, o Presidente designou o 
representante da oitava região, confrade Previdello para fazer a prece de encerramento, às 
quinze horas e vinte minutos.  De tudo lavrei a presente ata que após ser discutida e 
aprovada será assinada por todos os presentes. Em tempo – antes da prece, o confrade 
Paulo Toledo Machado, designado para anotar as decisões tomadas, leu-as para o Conselho. 
 
São Paulo, 19 de dezembro de 1954. 
 
Luiza P. C. Branco, 1.a Secretária da DE. (assinatura dos presentes) 
 


















