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Ata # 79 – 13 de março de 1955 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
ATA DA 79ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL  DA UNIÃO 
DAS SOCIEDADE ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Aos treze dias do mês 
de março de mil novecentos e cinquenta e cinco, na sede, à rua Santo Amaro, número 
trezentos e sessenta e dois, nesta capital de São Paulo, reuniu-se em cessão ordinária o 
Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 
sendo esta a setuagésima nona reunião conforme livro de presenças, compareceram os 
seguintes membros: Da Diretoria Executiva: Luiz  Monteiro de Barros, J. Herculano Pires, 
Carlos Jordão da Silva, Luiza Peçanha Camargo Branco, Paulo Toledo Machado, 
Waldomiro da Silva dos Santos e Abraão Sarraf; representantes das entidades 
patrocinadoras: Emílio Manso Vieira e Ary Lex, da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo; Eurípedes de Castro, da Liga Espírita do Estado de São Paulo; Pietro Selvino 
Passarella e José Panetta, da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; do Conselho Metropolitano 
Espírita: Brás - Hermínio Pavanello e Nelson de Luca; - Lapa, João José de Souza Cabrera e 
Paulo Toledo Machado; - Casa Verde, Benedito Luiz; - Moóca, Munir Stephan e Rubens 
de Souza; Osasco - José Augusto Gregório e Salvador Taranto; Vila Mariana - Galdino de 
Brito Filho e Olegário Ribeiro Candeias; Cambuci - Nancy Puhlmann; Tatuapé - Abraão 
Sarraf; Penha - Miguel Ávila Morano; Bela Vista - Osório R. Silva; dos Conselhos Regionais: 
Sorocaba - Gustavo Selberge, Antenor Frederico Meyer; Campinas - Walter R. Acorsi e 
Alcides Sarmento; Casa Branca - Angelo Pio da Silva; Araraquara - Orlando Ayrton Toledo; 
Bauru - Roberto Previdello; Ribeirão Preto - Jaime Monteiro de Barros; Araçatuba - Wanda 
Dall Oca; Bebedouro - Benedito O. Camargo. O confrade Luiz Monteiro de Barros, 
verificando haver número profere a prece inicial. A seguir, o senhor presidente convida a 
primeira secretária para ler a ata da reunião anterior, setuagésima oitava, de 19 de dezembro 
de 1954 que é aprovada. A confrade Luiza Peçanha Camargo Branco, primeira secretária, 
após a leitura e aprovação da ata anterior, pede licença para retirar-se afim de atender 
pessoas de sua família adoentadas e que não podem prescindir do seu auxilio. O senhor 
presidente, designa a mim, segundo secretário, Paulo Toledo Machado, para secretariar a 
reunião, em substituição a nossa companheira que se viu obrigada a ausentar-se. 
Prosseguindo o senhor presidente tece considerações gerais sobre a situação do movimento 
de unificação salientando uma série de dificuldades, como sejam o número reduzido de 
diretores em atividades, a falta de cooperação para o jornal, etc. Diz ainda da importância 
do nosso movimento no cenário nacional em virtude do que não se poderá admitir um 
fracasso deste movimento. Alias, a importância é de caráter universal. A seguir comentando 
sobre a questão de ordem do dia, estabelecida com vistas a necessidade da consolidação da 
USE, e a descentralização do seu movimento, apresentando a seguinte ordem do dia; a) 
esclarecimentos sobre as situação do movimento; b) artigo IV das Resoluções do 4º 
Congresso da USE - Plano da D.E.; c) artigo V das mesmas resoluções; d) artigo VIII das 
citadas resoluções; e) O Unificação; f) palavra livre. Antes porém, convida o secretário geral 
para apresentar expediente, ocasião em que o conselheiro Emílio Manso Vieira solicita 
licença para se retirar, por ter que atender aos trabalhos de inauguração do Instituto 
Espírita de Educação. O Sr. secretário geral faz a leitura do relatório da Diretoria Executiva, 
carta da União Distrital Espírita Pedro de Alcantara, de Guaianazes, justificando a ausência 
de seus representantes por estarem todos ocupados na construção da sede própria, o que 
merece reparo de alguns conselheiros, não aceitando a justificação em face da importância 
da reunião da C.D.E; súmulas das atas do C.F.N. . O Sr. presidente comentando o assunto 



das UDEs de Limeira, Capivari e Pinhal, que estão desagregadas, provoca a intervenção do 
representante do 3º Conselho Regional - Sr. Alcides Sarmento, que presta esclarecimentos 
a propósito, dizendo que desconhecia essa situação em Capivari; que em Pinhal já foi 
reestruturada; e em Limeira já de muito está parada, e, complementando seu aparte 
esclarece a situação do C.E. Luz e Humanidade em relação à União Municipal Espírita de 
Campinas, secundado pelo representante do Conselho Metropolitano que como membro 
da Diretoria da União Federativa Espírita Paulista, acompanha o desenrolar daquele caso, 
por ter sido esta entidade chamada a intervir. O Sr. secretário informa a seguir que tem 
relatório do Conselho Metropolitano, que comunica a constituição de sua nova Comissão 
Executiva, que é a seguinte: Presidente: Paulo Toledo Machado, Vice presidente: João José 
Cabrera, 1º secretário: Olegário Ribeiro Candeias, 2º secretário: Nelson de Luca, 1º 
Tesoureiro: Muniz Stephan, 2º tesoureiro: Hermínio Pavanello, diretor de assistência 
social: Nancy Puhlmann, diretor de estudos, Osório Pereira Filho. Diz, também que 
chegaram relatórios dos C.R.E.s da 8ª Região. O sr. presidente lê a seguir o trabalho que 
lhe foi incumbido pela D.E., com relação a Ordem do Dia:  item “a” - Esclarecimentos 
sobre a situação do movimento, salientando o objetivo, os meios, a necessidade e vantagens, 
a crise. No meio da leitura o sr. presidente é apartado pelo conselheiro Gustavo Selberg, 
do 2º Conselho Regional, que indaga sobre como resolveria o sr. presidente a situação 
criada por um centro que integrado na UME, passasse a agir com irregularidades. O sr. 
presidente esclarece que caberia ao Conselho reunido estudar e resolver o assunto, agindo 
no sentido de desligar aquele núcleo, que apesar de procurado para ser esclarecido, 
persistisse nos erros, completando a leitura do seu trabalho, submetendo-os a apreciação 
do Conselho Deliberativo Estadual. Previdello lembra a conveniência de trabalho 
preparatório na região, a fim de que haja mais participação. Antenor, de Itapetininga, 
salienta um pormenor com relação a sigla U.M.E, que os espíritas, individualmente se 
desinteressam. Previdelho diz que o trabalho não merece discussão. O presidente diz que 
o fato, não entrará em discussão, mas deverá ser complementado. Sarmento sugere a 
inclusão de palestras sobre Unificação nas Semanas Espíritas. Dr. Acorsi  sugere que não 
seja feita apenas palestras sobre a Unificação, mas que em todos os dias da semana Espírita 
haja um preâmbulo sobre a Unificação. Previdello sugere que em Santos já se faça esse 
trabalho. Antenor faz restrições quanto ao uso das siglas generalizando-se a seguir a 
discussão sobre o assunto, entrando-se no seguinte item da ordem do dia, cuidando-se de 
conformidade com a maioria dos apartes e das proposições de que se planejam as 
concentrações regionais. O sr. presidente passa a palavra ao confrade João Teixeira de 
Paula, o qual , com rápida palavras diz da razão de sua presença e faz a apresentação de seu 
acompanhante, sr. Fernando Campos Ferreira da Cunha, ex-secretário geral da Federação 
Espírita Portuguesa, e que é portador de uma mensagem do sr. Antonio Castanheira de 
Moura, vice-presidente daquela instituição, cuja leitura faz notando-se na mesma 
manifestação carinhosa aos espíritas do Brasil. A seguir o sr. presidente passa a palavra 
novamente aquele confrade, que diz que, felizmente ou infelizmente, só Deus o sabe não 
pode falar em nome da Federação Espírita Portuguesa, porque esta foi fechada por um 
despacho ministerial do governo do seu País. Tece a seguir comentários, sobre o Espiritismo 
em Portugal, salientando que uma coisa é certa, que ninguém sofre sem merecer, e que só 
o tempo esclarecerá se a situação presente que se mostra não venha a ser um bem. O 
secretário geral Carlos Jordão da Silva se dirige ao visitante esclarecendo-o de que este 
assunto foi levado ao CFN e que este havia resolvido levá-lo a ONU, sendo posteriormente 
resolvido o contrário para evitar perseguições. O sr. presidente se dirige ao visitante 
manifestando nossa simpatia e assegurando nosso apoio em tudo aquilo que estiver ao 



nosso alcance. Continuando o assunto, o sr. presidente continua seus comentários sobre a 
ordem do dia, referindo-se ao terceiro item - consolidação dos CREs. Indagando do 
conselho que, por último, deveria se manifestar sobre a conveniência de se convocar o 
Congresso de Assistência Social. Previdello diz que seria interessante obter antes o 
compromisso de comparecimento das entidades assistenciais. Pio diz que ao invés de 
Congresso deveria ser uma Concentração ou Convenção. O sr. presidente diz que, com 
estes informes, já estará a D.E. preparada. Prosseguindo passa ao quarto item da ordem do 
dia - O Unificação – falando o sr. presidente sobre as dificuldades do jornal e tece uma 
série de comentários. A seguir passa a palavra a Abraão Sarraf, o qual continua discorrendo 
sobre o jornal, opinando pelo seu fechamento caso não haja maiores e melhores 
colaborações. Informa que o feitio do jornal - respondendo a apartes - é direcional, para 
dar orientação doutrinária e difundir a unificação. Aparteiam o confrade Sarraf o confrade 
dr. Jaime Monteiro de Barros e Paulo Toledo Machado, apresentando este um quadro da 
divulgação do jornal do interior e na capital, feita pelas UMEs e UDEs. O sr.presidente diz 
que o confrade Sarraf continua com a palavra, reiterando este suas afirmativas anteriores, 
generalizando-se a discussão do assunto, o sr. presidente, considera-o encerrado e dá a 
palavra aos conselheiros que dela desejarem fazer uso, manifestando-se diversos confrades, 
ainda sobre o jornal Unificação, sendo votada duas propostas, uma do confrade dr. Acorsi, 
que saiu vencedora e em virtude da qual deverá o jornal manter sua linha anterior, e outra 
do sr. Benedito de Oliveira Camargo. O sr. tesoureiro faz a leitura do balancete do 
movimento de caixa no período de 19 de dezembro de 1954 à 13 de março de 1955 cujo 
resumo é o seguinte: saldo anterior 135.818,60 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e 
dezoito cruzeiros e sessenta centavos), recebimentos 12.427,70 (doze mil, quatrocentos e 
vinte e sete cruzeiros e setenta centavos), despesas 30.914,70 (trinta mil, novecentos e 
catorze cruzeiros e setenta centavos), saldo atual 117.331,60 (cento e dezessete mil, 
trezentos e trinta e um cruzeiros e sessenta centavos). Usa da palavra o sr. João Teixeira de 
Paula, que informa o sr. Antonio Batista Lino hospedar o sr. Duarte Santos que poderá 
visitar cidades do interior, realizando palestras, podendo os interessados dirigir-se a ele. 
Finalizando o sr. presidente convidou o representante do 9º C.R.E. dr. Jaime Monteiro de 
Barros, para fazer a prece de encerramento, às treze horas e quinze minutos, lavrando, eu, 
segundo secretário Paulo Toledo Machado, da reunião a presente ata, que após ser 
discutida e aprovada será assinada por todos os presentes. Em tempo. Com relação ao 
Jornal Unificação decidiu-se que, caso for necessário, para vir a ser editado de dois em dois 
meses. 
 
São Paulo, vinte e seis de junho de mil e novecentos e cinquenta e cinco. 
 
 
Assinaturas 



















Ata # 80 – 26 de junho de 1955 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 80ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo 
 
 
 
Aos vinte e seis dias do mês de junho de mil novecentos e cincoenta e cinco, na sua sede, à 
Rua Santo Amaro, número trezentos e sessenta e dois, nesta Capital de São Paulo, reuniu-
se em sessão ordinária o Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo sendo esta a octogésima reunião. Conforme livro de presenças, 
compareceram os seguintes membros. Da Diretoria Executiva: Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, Luiz P. C. Branco e Abrão Sarraf. Representantes das entidades 
patrocinadoras: Emílio M. Vieira e Ari Lex da Federação Espírita do Estado de São Paulo; 
Pietro Silvino Passarrela e José Panetta da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; do Conselho 
Metropolitano Espírita – do Brás: Hermínio Pavanelho; da Casa Verde: Alberto Calvo, 
Walter Gregriarini e Benedito Luiz; da Lapa: João José Cabrera e Paulo S. Machado; da 
Mooca: Munir Stephan e Rubens de Souza; de Osasco: Salvador Tarauto e José Augusto 
Gregório; de Vila Mariana: Nair de Moura, Afonso Comenabe e Germano Paganelhi; do 
Tatuapé: Osório Pereira e Miguel Anila; de Guaianazes: Luiz Fermino, Paulo Resende; de 
Santana: A. M. Fonseca; da Penha: Celeste Amparo Batista; da Bela Vista: Germano Agnelli 
e Osório R. Silva; dos Conselhos Regionais – de Sorocaba: Antenor Frederico Meyer; de 
Casa Branca: Ângelo Pio da Silva; de Araraquara: Orlando Airton de  Toledo;  de  Bauru:  
Abilio  Augusto  Martins;  de  Catanduva:  José  de  Giacomo  e Lázaro Ehruke; de 
Bebedouro: Benedito O. Camargo. Iniciou-se a reunião às nove horas. O Presidente 
designou Abrão Sarraf para a prece inicial. Leitura da Ata. Discutida com um pequeno 
adendo foi aprovada. O Presidente dá a palavra ao Secretário Geral para a leitura do 
expediente e antes lê a ordem do dia que deverá ser discutida depois do expediente e consta 
do seguinte: Ordem do dia: Trabalho sobre a evangelização das crianças; reunião do Rio que 
se realizará em agosto próximo; concentrações regionais da USE; Jornal Unificação – 
transformação em revista e sobre colaborações; palavra livre aos presentes; leitura do 
resumo das deliberações; prece. Dada a palavra ao Secretário Geral este lê o expediente; 
relatório da DE; carta do confrade J. Herculano Pires depondo o seu cargo e declarando 
que continuará sempre que puder ao dispor da USE; a Diretoria Executiva respondeu 
aceitando e desejando o seu regresso a USE; Carta do Conselho Regional da 8ª Zona 
justificando a ausência dos seus representantes e credenciando o Confrade Abílio Martins; 
relatório da 9ª Zona e justificando a ausência de seus representantes Dr. Jaime M. de Barros 
por estar viajando a serviço da USE e Dr. Agnelo Morato por enfermidade; Carta do 
Conselho Metropolitano referindo-se ao preenchimento do cargo de Vice-Presidente da DE 
e dizendo ter sido informado que havia intenção de ser nele colocado o irmão Sarraf, 
congratulando-se com tão feliz escolha; ainda do C.M. enviando dez mil cruzeiros 
provenientes da venda de selos e embora devessem ser entregues na DE veio para ser entregue 
ao Tesoureiro, para exemplo e estímulo aos demais conselhos. A quantia for nessa ocasião, 
entregue ao Tesoureiro. Ordem do Dia: O Presidente tomando a palavra esclarece que o 
confrade J. Herculano Pires não se afastou do Movimento de Unificação antes cursando a 
escola de filosofia, está preparando-se para melhor trabalhar pelo Espiritismo, dado o seu 
alto valor atual e futuro de cultura. A DE não nomeia mas, propõe o irmão Sarraf para 
substitui-lo, pois é um irmão de grande lastro de trabalhos na USE e profundo conhecedor 
do Movimento de Unificação. Se o CD aprovar essa designação, na qual como se viu, foi 
coadjuvado pelo C.M, ficará vago o cargo de Tesoureiro. Para esse a DE lembra o nome 
de Dr. Wilson de Mello. Panetta propõe seja aprovado por unanimidade, o que foi feito. 



Sobre o item a) da Ordem do dia o Presidente sugere digo considera que que todos os 
trabalhos aprovados em Congresso depois de aprovado pelo CDE devem ser publicados. 
Assim, referindo-se ao trabalho sobre evangelização das crianças, apenas dois trabalhos 
foram apresentados: um do confrade Emílio M. Vieira e outro da 1ª Secretária. O CDE só 
se irá reunir daqui a três meses e isso irá demorar, mais ainda o que já está muito demorado. 
Os confrades em voz geral expõe que tal demora está prejudicando o funcionamento das 
escolas infantis e pedem o cumprimento do prazo de 15 dias para essa decisão. O Presidente 
pede para que o CDE dê licença à DE para resolver. Sendo dada, passa-se ao item seguinte: 
concentração no Rio, de 27 a 29 de Agosto p. f. Dada a palavra ao Secretário Geral este lê o 
trabalho de onze itens a ser discutido com as sugestões e o Secretário esclarece que são estes 
os pontos de vista da USE a qual será representada no Rio pelo Presidente e por ele, 
Secretário e, facultativamente, por mais algum membro da DE. Terminada a leitura com 
esclarecimentos feitos em cada item, o Presidente dá a palavra para comentário ou pedidos 
de esclarecimentos. Sebastião Maggi e Alberto Calvo pediu esclarecimentos sobre a posição 
do C.F.N. que são dadas com clareza e minúcia pelo Secretário Geral. Osvaldo Laurenti 
informa-se se há trabalhos sobre escolas infantis espíritas sendo-lhe dito que há muitos 
porém trabalhos esparsos e nada oficializado. O mesmo confrade sugere que se pense em 
designar professoras para o ensino da doutrina nas escolas públicas, como já há para o 
catolicismo. Essa sugestão vai ser levada a D.E. Essas professoras deverão fazer um estágio 
digo curso. Nesta altura o Presidente empossa o Vice-Presidente e o convida para tomar parte 
na mesa ao seu lado o que é feito sob palmas e o novo Vice-Presidente agradece a confiança 
dizendo que se trabalha em qualquer cargo e mesmo sem ele, pois a hierarquia entre 
espíritas é simples questão de ordem. E só depois de decorrido o mandato é que se poderá 
ver se está certa a escolha. O Presidente justifica a ausência do novo 2º Tesoureiro. O 
Presidente dá a palavra ao Tesoureiro que lê um trabalho completo sobre o movimento 
financeiro da USE e detalhando as quantias enviadas a USE, providencia delas ( jornais, 
selos, etc), lê em separado o movimento de selos cujo resultado foi de $ 42.150,00. Sendo 
leitura muito demorada, o Presidente explica que assim foi necessário pois foi a primeira 
vez que se fez um trabalho geral. Dele se viu que as UDEs têm vendido mais selos que as 
UMEs. Angelo Pio da Silva sugere que a D.E. de vez em quando relembre a necessidade da 
venda dos selos. Depois de várias discussões e sugestões o Presidente agradece o trabalho 
do Tesoureiro ao que este esclarece ter sido feito pelo funcionário, Sr. Silva. Presidente fala 
sobre o plano que a D.E. elaborou sobre semanas espíritas dizendo ser mais fácil às UMEs 
adaptarem suas datas a esse plano e assim evitaria coincidências de realizações. Bauru 
pede a mudança de sua data para março e explica os motivos. Presidente pede autorização 
ao C.D. para entrar em combinação com um senhor que, pretendendo fazer uma revista 
espírita, poderia incumbir-se de fazer o Jornal Unificação com esse caráter. Foram designados 
o Presidente e o Vice para estudar essa transformação. Quanto ao aumento da parte social 
compete as UMEs que mandem matéria. Bauru propõe que se eleve o preço da assinatura. 
Após muitas e variadas discussões sobre a situação financeira e econômica do jornal, por já 
ser doze horas e vinte minutos, são suspensos os trabalhos para ligeira refeição. Reaberto os 
trabalhos às treze e trinta. Sobre quota para o jornal, já é matéria aprovada. Fala-se sobre 
mantenedores que devem concorrer com cem cruzeiros mensais e podem ser individuais, 
os mantenedores, por entidades ou por grupo de pessoas. Assim, a proposta de Bauru já 
está enquadrada nos mantenedores. É proposto e aceito que cada órgão da USE se 
incumbirá de uma quota, estabelecido um número mínimo para essa quota de jornais. Fica 
a ideia para que os Regionais consultem as UMEs para saber qual o valor dessa quota 
mínima para na próxima reunião dizer. Paulo propõe que essa informação seja feita por 
escrito por assim daqui a três meses já se saberia se estava funcionando bem esse movimento. 
O C.R. deverá discriminar a distribuição de quotas por U.M.E. Paulo sugere que seja aposto 
um selo em cada jornal o que equivaleria ao aumento do preço com a vantagem de utilizar 
os selos. Sarraf frisa: as quotas mínimas serão feitas sobre base dos C. Regionais e do 



Conselho Municipal. Quanto às entidades só podem ser solicitadas a colaborar pois não são 
órgãos da USE. A orientação do jornal deve ser mantida o que foi aprovado. Bauru 
comunica a realização da concentração regional de lá e convida todos. Será em novembro. 
Jordão pede que os Conselhos Regionais indiquem também oradores pois o que vão de 
São Paulo nem sempre podem ficar até o final das reuniões. Sarraf sugere que Martins de 
Bauru auxilie nas realizações de concentrações daquela zona. Ao meio dia e quinze 
suspensos. Recomeça as treze e quarenta e cinco. A U.D.E. André Luiz retirou-se no 
primeiro período. O presidente dá a palavra ao Vice para falar sobre os estatutos. O 
representante da 4ª região comunica que nessa região houve concentração de escolas 
infantis, a 1º de maio, em Lorena. Em 21 de agosto haverá concentração das Mocidades do 
Vale do Paraíba, em Caçapava. Em novembro haverá concentração cardeciana (kardeciana). 
O movimento em Jacareí vai ser reorganizado. A respeito dos trabalhos sobre escolas 
espíritas infantis apresentado ao Conselho Deliberativo que a DE decidirá tomar o trabalho 
da 1ª Secretaria como base e subsídios de outro trabalho feito, isto por um técnico do ensino 
primário. O representante da UME de Jaboticabal expõe as dificuldades daquele órgão que 
está sofrendo uma guerra fria e está completamente sozinha nessa luta. Bela Vista apresenta 
a sugestão sobre falta de matéria para o jornal: que os Centros pedissem a seus membros 
escritos. O Conselho selecionaria e em seleção progressiva chegaria ao Conselho de Redação 
e daí veriam artigos selecionados porém mais ao alcance das massas. Paulo apresenta um 
número do Semeador em que vem referências errôneas e desairosas à USE. Os dois 
pertencentes à Federação. Dr. Luiz e Jordão reprovam os dizeres e prometem obter uma 
retificação no número seguinte do Semeador. Prece pelo Presidente. 
 
Assinaturas. 



















Ata # 81 – 25 de setembro de 1955 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 81ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da "USE" - União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo. Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de mil 
novecentos e cinquenta e cinco, às nove horas e trinta minutos, reuniu-se, em sua sede, à 
Rua Santo Amaro nº 362, nesta Capital de São Paulo, em sessão ordinária, o Conselho 
Deliberativo Estadual da "USE" - União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 
sendo esta, sua octagésima reunião; retifico, octagésima primeira reunião. Conforme livro 
de presença compareceram os seguintes membros - da Diretoria Executiva: Luiz Monteiro 
de Barros, Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da 
Silva Santos, e Wilson Ferreira de Mello - Representantes das Entidades Federativas: Ary 
Lex, da Federação Espírita do Estado de São Paulo; Eurípedes de Castro e Artur de Souza 
Reis, da Liga Espírita do Estado de São Paulo; José Panetta e Pietro Salvino Passarella, da 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém - do Conselho Metropolitano Espírita: Brás - Hermínio 
Pavanello; Casa Verde - Alberto Calvo e Benedito Luiz; Lapa - João José Cabrera e Paulo 
Toledo Machado; Mooca - Monir Stephen e Rubens de Souza; Vila Mariana - Milério 
Martins Romero; Tatuapé - Miguel Ávila; Guaianazes - Paulo Rezende; Santana - 
Sebastião Maggi da Fonseca; Bela-Vista - Osório R. Silva e Germano Agnelli; Brasilândia - 
Alcides de Paulo e Aparecido de Brito - dos Conselho Regionais: Altivo Ferreira e 
Antonio Lopes Garrido (1º C.R.E.); Antenor Frederico Meyer (2º C.R.E.); Alcides 
Sarmento (3º C.R.E.); Roberto Previdelo (8º C.R.E.); Jaime Monteiro de Barros (9º 
C.R.E.) e Heitor Miranda (10º C.R.E.). - O Sr. Presidente, confrade Luiz Monteiro de 
Barros deu início aos trabalhos, após prece proferida pelo confrade Jaime Monteiro de 
Barros. - Ata da 80ª Reunião: Foi lida e aprovada. O Sr. Presidente esclarece que os 
representantes da F.E.E.S.P. são os confrades Ary Lex e Manso Vieira, os quais ausentes 
na oportunidade em que se solicitava manifestação com relação a assuntos que se 
referiam à F.E.E.S.P., motivou que ele e Jordão, por também pertencerem ao quadro 
diretor daquela instituição respondessem o assunto. Prosseguindo, o Sr. Presidente 
esclarece que o confrade Wilson Ferreira de Mello assumiu o cargo de 2º Tesoureiro, já 
tendo prestado boa colaboração. A seguir passa à leitura da Ordem do Dia, que é a 
seguinte: 1º) Relato das reuniões plenárias no C.F.N. realizadas nos dias 27, 28 e 29 de 
agosto último; 2º) Das Concentrações Regionais da "USE"; 3º) Relato por parte dos 
Conselheiros das atividades regionais, visando principalmente: a) O Jornal Unificação - 
quotas mínimas; b) Selos da U.S.E.; c) Necessidades ou deficiências; 4º) Diversos; 5º) 
Apresentação do Compêndio de Ensino da Doutrina às Crianças. - Expediente: O Sr. 
Presidente solicita ao Sr. Secretário Geral que leia o Expediente, o qual é constituído do 
Relatório da Diretoria Executiva que é lido. - Passando à Ordem do Dia, o Sr. Presidente 
pede ao confrade Abraão Sarraf, Vice-Presidente da U.S.E., que representando São Paulo, 
compareceu à reunião do Rio, para que relate aos membros presentes as ocorrências. 
Sarraf informa que dará conhecimento do relato geral, devendo as conclusões serem lidas 
pelo Sr. Secretário Geral, conforme cópia da respectiva ata. Sarraf, em seguida, apresenta 
o seu relato geral, bastante preciso do que foram as reuniões plenárias no Rio, a 
participação da delegação de São Paulo, as informações e experiências colhidas. Jordão lê 
as resoluções. Previdelo diz que devemos louvar a atitude do Vice-Presidente. Altivo 
propõe um voto de confiança à Delegação. - Dr. Luiz diz que a unificação não pode dar 
saltos, que estamos na fase da semeadura. - Generalizam-se os comentários, todos 
solidários com o procedimento da delegação de São Paulo e esperançosos no sentido de 



que o movimento unificador se estabeleça cada vez mais no território nacional. - Previdelo 
diz que, sendo como o confrade Sarraf está falando deverá servir para nos dar exemplo. - 
Jordão julga de grande importância o envio de Caravana ao Norte. - Com licença do Sr. 
Presidente, por motivo justificado, retira-se o conselheiro Alberto Calvo. - Sebastião 
Maggi da Fonseca faz reparo à situação difícil em que colocam Francisco Cândido Xavier, 
porque todos os que o procuram buscam pronunciamentos a seu favor. - Previdelo diz 
que a preocupação financeira, comercial, tem constituído dificuldades à unificação 
nacional. - Jordão diz que houve reunião privada entre a delegação de São Paulo e o 
presidente da F.E.B., ocasião em que foram tratados alguns assuntos de interesse. - 
Sebastião Maggi da Fonseca, prosseguindo congratula-se com a resolução dada ao item 
"21" e pede esclarecimentos sobre a constituição da "U.S.E." - Sarraf pede licença ao Sr. 
Presidente e esclarece - O Sr. Presidente dá outros informes - Sarmento sugere que a D.E. 
programe uma caravana, estabelecendo base. - Previdelo lembra que devemos intensificar 
o trabalho no Estado. - Jordão diz que o C.F.N. já está elaborando plano. - 
TESOURARIA: Waldomiro apresenta o Balancete no período de 1/6/55 a 25/9/55, 
cujo resumo é o seguinte: Recebimentos, no período, Cr$ 52.408,00; pagamentos, no 
período, Cr$ 38.163,50; saldo no período Cr$ 14.244,50. - Saldo geral, nesta data, Cr$ 
121.026,00. - Prosseguindo, o Sr. Tesoureiro, faz um cotejo das vendas do jornal e de 
selos, entre o CME e os demais órgãos, cujo resultado é o seguinte: Jornal Unificação - 
venda global - Cr$ 12.040,00 - pelo CME, Cr$ 4.000,00 e pelos demais órgãos, Cr$ 
8.040,00. - Selos - venda global , Cr$ 16.872,00 - pelo CME Cr$ 6.000,00 - pelos demais 
órgãos Cr$ 10.872,00. O que, segundo o Sr. Tesoureiro mostra ter o CME contribuído 
com um total superior a 50% do total contribuído dos demais órgãos. - O confrade Altivo 
Ferreira, representante da 1ª Região, informa estar à disposição da D.E. Cr$ 4.000,00 
correspondente à contribuição da UME de Santos, de janeiro a agosto. O representante 
da 8ª Região, o confrade Roberto Previdelo, informa que a UME de Baurú, a partir dêste 
mês, contribuirá com Cr$ 1.000,00. Paulo Machado tece considerações a respeito da 
reunião do Rio e pede licença ao Sr. Presidente para a saída dos elementos que deverão 
participar da Concentração de Guaianazes. - O Sr. Presidente refere-se à contribuição 
financeira da U.S.E. ao C.F.N., ficando aprovada a contribuição mensal de Cr$ 500,00. - 
CONCENTRAÇÕES REGIONAIS: O Sr. Presidente faz comentários a respeito. 
Previdelo diz que em Marília a Concentração lá realizada deu bom resultado. Jaime 
Monteiro de Barros diz que para facilitar o movimento levaram a Franca todos os 
diretores de Ribeirão Preto. - O movimento foi bem aceito. Porém diz que os espíritas não 
conhecem o assunto pelo fato dos presidentes de Centro não fazerem a leitura nas suas 
Sociedades, do trabalho referente ao ideal da Unificação. Sugere que nas próximas 
Concentrações que os presidentes dos Centros tomem a incumbência de divulgar esse 
trabalho ou que se escale um elemento para fazê-lo. Previdelo diz que em Baurú há 
reunião mensal consagrada à UMEB, a USE, dedicando 15 minutos à Unificação. Além 
disso, diz que realizam a quinzena Kardeciana, quando todos os Centros são visitados. - 
Antenor Frederico Meyer diz que também faz esse trabalho em Itapetininga. - Há, porém, 
a questão da capacidade. É necessário que a USE elabore logo o seu trabalho e a D.E. o 
encaminhe às UMEs e UDEs. - Ary Lex propõe que a Secretaria depois desta reunião 
escreva aos órgãos faltosos, enérgica e assertivamente , lamentando a ausência dos 
confrades representantes. - Altivo pede que nas convocações às regiões que têm faltado 
não seja feita convocação protocolar, mas sim uma carta para o CR e para a UME 
esclarecendo a importância da reunião. - Deliberou-se que, nas localidades onde o 
movimento de unificação não esteja bem difundido entre o público espírita, seja 



solicitado às diretorias dos Centros para que franqueiem a um orador designado pela 
UME local, um entre os dias de trabalho, de preferência o mais frequentado, para que 
sejam divulgados os princípios da Unificação e que num dia do mês, realize a UME ou 
UDE a Concentração local, devendo os demais Centros fechar. Foram aprovadas as duas 
sugestões. - Paulo Machado faz referência à Concentração de Assis, enaltecendo os 
trabalhos dos confrades na região e comunicar a presença do Sr. Heitor Miranda, da 
UME de Presidente Prudente, o qual usa da palavra, manifestando sua alegria e satisfação 
pelo movimento unificador, ao qual, solidário, enfrentará sua colaboração. - O Sr. 
Presidente suspendeu os trabalhos às 12 horas e 20 minutos para o habitual lanche. - Às 
12 horas e 55 minutos é reiniciada a reunião. - Relato por parte dos Srs. Conselheiros 
visando o Jornal Unificação - selos - atividades: O confrade Roberto Previdelo, 
representante de Baurú, usando da palavra, indaga sôbre a possibilidade de se publicar 
mensalmente o jornal. Abraão Sarraf aborda a questão, detalhando as dificuldades 
existentes, que não se prendem apenas à parte financeira, da manutenção, mas também à 
colaboração literária enquadrada nos preceitos doutrinários. O Jornal Unificação deve 
manter a sua orientação. E a D.E. e o Conselho de Redação têm se empenhado nêsse 
sentido. O aspecto do jornal, como jornal sério, sóbrio, deve ser mantido. Com relação 
ao Conselho de Redação diz que há cinco nomes, porém, na realidade, só três elementos, 
pesando especialmente sôbre o confrade João Teixeira de Paula. Altivo Ferreira propõe a 
criação de um corpo de colaboradores. Dr. Jaime Monteiro de Barros sugere a criação de 
um temário que deve ser enviado aos colaboradores. Roberto Previdelo sugere que cada 
região mande seu noticiário. Após outras considerações e ser amplamente discutido o 
assunto, o C.D.E. decidiu alterar o Conselho de Redação, modificando o número de 
pessoas que o deve compor, de cinco para três, sendo os seus atuais elementos, os 
confrades João Teixeira de Paula e Abraão Sarraf, componentes da antiga e recém extinta 
comissão, e mais o confrade Dr. Wilson Ferreira de Mello, indicado nesta oportunidade 
para completar a nova comissão do Conselho de Redação. Decidiu-se, também, a criação 
de um quadro de colaboradores. JORNAL UNIFICAÇÃO - QUOTAS = Por falta de 
maiores elementos, que deveriam ser trazidos pelos Srs. Conselheiros, objetivando a 
fixação de quotas do Jornal Unificação por regiões, resolveu-se deixar o assunto para ser 
tratado na próxima reunião. DIVERSOS: Altivo Ferreira relata sua ida para Jacupiranga, 
onde diz que o movimento continua animado. Prosseguindo diz que Santo André fará 
sua 5ª Semana Espírita, tendo aspecto regional, porque reunirá as cidades do A.B.C. - Em 
julho, diz o confrade Altivo Ferreira, passou uma semana em Goiás, onde, observou que 
este trabalho de cúpula, direcional, que aqui possuímos, lá falta. Não há um órgão 
unificador, porém o movimento na base, isto é, entre as sociedades, se processa 
semelhantemente ao nosso, fraternal e coletivamente. - Roberto Previdelo diz que na 8ª 
Região estão fazendo visitas às cidades de lá, mensalmente. Em Lins, por exemplo, o 
movimento é auspicioso. O progresso é notável. No mesmo caso se encontra Mineiros do 
Tietê. - Heitor de Miranda, de Presidente Prudente, informa os trabalhos realizados na 
cidade e na região. - O Secretário Geral, Carlos Jordão da Silva, lê o relatório do C.M.E., 
que junta mais a importância de Cr$ 10.000,00 (deis mil cruzeiros) para crédito de sua 
conta. - Paulo Machado lembra a necessidade e a conveniência da elaboração dos 
Estatutos para Centro, do trabalho "O que é a U.S.E."; colocação de placas nas sedes da 
U.S.E. e nas sedes de seus órgãos; que os C.R. promovam reuniões mensais; que a cidade 
de São Roque, da 1ª Região seja transferida para a 2ª Região, com sede em Sorocaba; que 
Franco da Rocha se ligue à 3ª Região - Campinas; que a sede da 1ª Região seja mudada de 
São Paulo para Santos. - Com relação a São Roque e Franco da Rocha, o C.D.E. aprovou 



as alterações propostas. Quanto à mudança da sede da 1ª Região ficou o representante da 
mesma incumbido de tratar do assunto junto às UMEs da região. Reunião com as 
Federativas: O Presidente informa ao C.D.E. da decisão da D.E. visitar as Federativas 
para que definam sua posição em face da U.S.E. e passem a colaborar. Altivo Ferreira 
sugere que se estude por etapa o assunto. - Paulo Machado se refere à objetividade dessa 
visita, sendo o assunto discutido. - Programa de Ensino de Espiritismo Evangélico para a 
Infância e Juventude = O confrade Carlos Jordão da Silva apresenta-o, dando 
conhecimento de algumas emendas, às quais foram aceitas. - O confrade Sebastião Maggi 
da Fonseca pede esclarecimentos sobre a solução da questão surgida com a publicação 
referente à Unificação, tendo o Sr. Presidente esclarecido o assunto. - João Teixeira de 
Paula pede aos presentes que enviem a ele os programas da Semana Espírita a fim de 
serem publicados. - O Sr. Presidente usa da palavra dizendo que com relação à 
transformação do jornal para revista estava dependendo dos Estatutos, o qual tendo sido 
publicado agora, permitirá tratar do assunto. - Decidiu o C.D.E., que a próxima reunião 
se realize a 18/12/55. - Nada mais havendo a tratar, às 15,20 horas o Sr. Presidente 
convida ao confrade Altivo Ferreira para proferir a prece final, lavrando, eu, Paulo 
Toledo Machado, Segundo Secretário, a presente ata, que depois de lida e achada de 
acordo será assinada por todos os presentes. 
 
São Paulo, vinte e cinco de setembro de mil novecentos e cinquenta e cinco. 
 
Assinaturas dos presentes à reunião. 























Ata # 82 – 18 de dezembro de 1955 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata da 82ª Reunião do Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo 
 
Aos dezoito dias do mês de dezembro de mil novecentos e cincoenta e cinco, na sua sede, 
à rua Santo Amaro número trezentos e sessenta e dois, nesta Capital de São Paulo, reuniu-
se, em sessão ordinária, o Conselho Deliberativo da União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo, sendo esta a octogésima segunda reunião. Assinaram o livro de 
presença: Diretoria Executiva – Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Luiza P. C. Branco, 
Valdomiro da Silva Santos, Paulo Toledo Machado e Wilson Ferreira de Mello; 
representantes das entidades iniciadoras: Emílio Manso Vieira e Ary Lex, da Federação 
Espírita; José Panetta, da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém; do Conselho Metropolitano – 
Hermínio Gavanelo, Osório R. Silva, o primeiro da UDE do Brás e o segundo de Bela 
Vista; de Casa Verde, Alberto Calvo; de Guaianases, Paulo de Resende e Luiz Fermino; do 
Ipiranga, José Sani; da Freguesia do Ó, Laudelino Teixeira Alcides de Paulo; da Mooca, 
Rubens de Sousa e Munir Stephan; da Lapa – João José Cabrera e Benedita Trindade; de 
Osasco – José Augusto Gregório; Penha – Osório Pereira Filho; Santana – Sebastião Maggi 
da Fonseca; de Vila Maria, Manoel Gonçalves; de Vila Mariana, Milesio Martins Romero; 
dos Conselhos Regionais: Felix Broniseski; Antenor F. Meyer, Alcides Sarmento e Walter 
R. Acorsi; Arnaldo Regis; respectivamente de S. Paulo, Sorocaba, Campinas, Taubaté; e 
mais: de Casa Branca, Antonio Salvador; Araraquara, Orlando Toledo; Bauru, Roberto 
Previdello Assis, José Antonio das Dores e José Januário da Silva; S. José do Rio Preto, José 
Di Giacomo e Bebedouro                    ; ausentes – Avaré, Ribeirão Preto, Araçatuba e 
Marília. Esteve presente, também, o confrade Flávio Pinheiro da sétima região. Assinou a 
sua presença o sr. Moisés, de Presidente Prudente. Estando ausente, por moléstia, o 
presidente da DE assumiu a presidência dos trabalhos o vice-presidente que, após verificar 
haver número suficiente de representantes, abriu a reunião designando um dos confrades 
para a prece inicial. A ata da reunião anterior foi lida pelo secretário Paulo T. Machado 
pois a primeira secretária estivera, por moléstia grave, ausente daquela reunião. A ata é 
posta em discussão. Os confrades representantes da primeira região e o segundo secretário 
depois de alguns esclarecimentos e considerações a respeito de localização mais condizente 
de algumas cidades nesta ou naquela região, e verificando-se que tal assunto fora entregue 
à DE, a ata foi aprovada e assinada pelos presentes. O confrade Jordão, secretário geral, lê 
o relatório da DE abrangendo o período de vinte e seis de setembro a dezessete de 
novembro de mil novecentos e cincoenta e cinco, por ser parte do expediente. O confrade 
Previdello, representante da oitava região, sede Bauru, expõe o resultado da concentração 
à qual compareceram cerca de cento e vinte representantes de toda a região, inclusive os da 
sede. Houve, ali, uma exposição visando objetivamente a unificação; dada a eficiência dessa 
preleção, opina que, em todas as regiões, deve ser adotado o mesmo meio para o fim visado 
pela USE. O confrade Jordão faz ressaltar o interesse demonstrado, nessa concentração, 
pelas senhoras espíritas. O presidente dos trabalhos diz que assim deve ser feito em todas 
as regiões para que se consiga a descentralização, não como desmembramento, mas como 
demonstração de capacidade de trabalho e compreensão do que seja ao movimento 
unificador da USE em seus membros, que são todas as regiões. Só esse intercâmbio – visitas 
e suas indispensáveis retribuições – poderão tornar vivo e ativo o espírito essencial da USE. 
Além disso, cria-se, assim, ambiente favorável para obtermos a colaboração dos espíritas 
sérios, encarnados e desencarnados, trabalhadores e bons. O confrade Previdello ainda 
ressalta que na oitava região, tanto em cidades grandes como em pequenas, em todos os 
trabalhos da doutrina são reservados quinze minutos para se falar sobre a USE e esse tempo 
é sagrado, nunca esquecido. Passa-se à continuação do expediente. É lido o telegrama do 



dr. Jaime M. Barros justificando a sua ausência; carta de Santo André justificando a 
ausência, por doença, do seu representante, senhor Altivo Ferreira e credenciando o 
confrade Felix Bronizeski para substituí-lo. Comunicação do C.M. da transferência da 
primeira semana espírita da cidade de S. Paulo, para julho do ano vindouro e dando as 
razões dessa transferência; carta da UDE Batuíra, solicitando material com que possa 
esclarecer melhor seus componentes atuais e futuros sobre a unificação e também para 
melhor conhecerem as demais UDEs. Sugerem a criação de uma seção no jornal Unificação 
sobre informações que os confrades peçam a respeito dos demais organismos. O confrade 
Previdello pergunta se a ausência do representante de Ribeirão Preto foi preenchida pelo 
respectivo suplente. O presidente dos trabalhos passa ao item seguinte dos trabalhos que é 
– relatório oral de cada conselheiro sobre as atividades de suas regiões e convida-os a se 
manifestarem independente de designação. Toma a palavra o confrade José di Giacomo da 
décima primeira região São José do Rio Preto. O confrade Sarraf pede-lhe que enumere as 
cidades constantes dessa região as quais são: Fernandópolis, Tanabi, Mirassol, Catanduva, 
Ibirá, Santa Adélia, Tabapuã, Pindorama, Jales, Altair e Rio Preto, sendo esta a sede. O 
confrade di Giacomo diz que a região se ressente da carência de maior esforço pois as 
distâncias que separam os elementos dela são bem grandes embora todos reconheçam que, 
havendo esforço, as distâncias não serão o motivo único da falta de intercâmbio. O 
presidente dos trabalhos refere-se à uma notícia do jornal Unificação pela qual se vê que 
Fernandópolis poderia por si só constituir uma região. Mas só os que lá estão é que têm 
elementos de visu e de prática para resolver esse problema devendo se evitar 
desdobramentos que depois venham prejudicar outras regiões, diminuindo as suas 
atividades. O confrade di Giacomo declara que a realidade é ele estar isolado, mas 
compromete-se a tentar mais uma vez estabelecer afinidade para a convivência mais real em 
toda a região. O representante da sétima região, sede Araraquara, Flávio Pinheiro, relata 
como foi a semana espírita dizendo que houve oradores locais com pleno êxito ao que o 
confrade Sarraf corrobora dizendo que as regiões devem criar novos valores ou dar-lhes 
oportunidades sem recorrer aos chamados medalhões, os quais, sem conhecer os problemas 
locais, apenas embelezam as reuniões sem ter uma influência continuadora. O confrade 
Previdello reitera que a DE escreva diretamente à décima primeira região como seu 
representante sugerira. O representante da terceira região, confrade Alcides Sarmento, faz 
o seu relatório: a UME de Limeira, embora tivesse oficiado à sede, esta ignora ainda se 
tenha sido eleita a diretoria da referida UME. Entretanto, está sendo preparada uma 
caravana para lá pois ali o trabalho é difícil em face de três correntes lá existentes. Há outras 
cidades onde o movimento de unificação está em franco progresso. Jundiaí tenciona criar 
uma escola com internato e externato em caráter regional e foi Mogi Mirim que sugeriu a 
colaboração, em quotas, de toda a região, para esse fim. Nessa mesma cidade vai haver a 
primeiro de janeiro vindouro, uma concentração. Para ela serão convidadas todas as 
regiões. O Centro Espírita Fraternidade, comemorando o cincoentenário, envia à USE o 
programa. O representante comunica que tem havido colaboração, na prática da assistência 
social, entre católicos e espíritas. Quanto a Campinas, é a cidade que tem maior número 
de assinantes do jornal e venda do mesmo. Em relação a Pinhal há duas correntes, porém 
estão sendo feitos esforços para aliá-las. O confrade da sétima região (diz que) Flávio 
Pinheiro, diz que, tendo passado por Pinhal, constatou haver lá trabalhos espirituais e de 
assistência aos detentos, a operários, combate intensivo contra a venda de bebidas 
alcoólicas, mas tudo feito por pessoa que não pertence à USE. O presidente dos trabalhos 
acentua que é necessário atrair todos os elementos ativos para a USE. O confrade Walter 
Acorsi, da terceira região, na cidade de Piracicaba, colabora no relatório, contando que a 
sede do Nosso Lar está em construção. Para que as obras não parem, os espíritas daquela 
cidade realizam mensalmente um almoço sendo que um destes reuniu cerca de mil pessoas 
e rendeu quarenta mil cruzeiros. Pessoas não espíritas a eles comparecem e uma destas fez 
um donativo de tijolos no valor de vinte e cinco mil cruzeiros. De Assis, sede da décima 



região, chegou uma carta para a DE o que motiva o pedido do presidente dos trabalhos 
pedir aos representantes da citada região manifestarem-se. Sendo quatro as pessoas 
presentes dessa região, são apresentadas ao Conselho: Heitor de Miranda, Moisés, José 
Antonio das Dores, José Januário da Silva. Moisés lê a carta na qual se comunica a 
substituição do representante Sebastião Messias e pede o comparecimento de elementos da 
direção da USE a fim de ser lá melhor compreendido o movimento unificador ao que o 
presidente dos trabalhos faz ressaltar e insiste que a ida de dois ou três elementos da direção 
central é trabalho inicial e incentivador e depois, cada um deve caminhar. Um dos 
representantes esclarece que Presidente Prudente está trabalhando a bem dizer sozinho, em 
relação à sua região, mas espera que, apesar de todos esses empecilhos, até junho do ano 
vindouro tudo já esteja regularizado. O presidente dos trabalhos ressalta: para a 
incompreensão do que seja a unificação e mesmo para a hostilidade que possa haver contra 
a USE é imprescindível explicar que, se a USE é feita da reunião dos centros espíritas, 
dependendo, assim, deles, não pode querer hostiliza-los muito menos anulá-los o que seria 
anular-se. Os estatutos devem ser muito bem estudados para poderem ser bem explicados. 
O senhor Moisés declara que está presente mais como visita dada a sua ainda recente 
experiência espírita. Declara-se judeu referindo-se ao exclusivismo dos israelitas por isso o 
que muito o encantou foi ver, no Espiritismo, como se pode trabalhar em conjunto, 
principalmente nas obras assistenciais, com as demais crenças e realizar a tolerância tão 
necessária à compreensão e fraternidade. Inicia fazer uma comparação entre o exclusivismo 
judaico, que tão bem conhece, e a tolerante compreensão espírita. O dr. Ary Lex, 
entretanto, interrompe-o dizendo que o tempo é escasso para tratar-se dos assuntos 
administrativos e que a exposição do irmão Moisés não é oportuna por não se enquadrar 
nos citados assuntos administrativos. O confrade Sarmento pede licença para retirar-se 
esclarecendo que essa (sua) necessária retirada sua será suprida por outros representante da 
região também presente. O representante da quarta região, Taubaté, capitão Arnaldo Regis, 
faz seu relatório: realizada a semana espírita; no corrente mês instalaram a UME de Piquete. 
No setor educacional pretendem criar um internato e externato para crianças. Quanto ao 
mais o movimento decorre normalmente. Antes de outro representante tomar a palavra, o 
sr. Moisés, desculpando-se do que ele julgou ser erro seu, pediu licença e retirou-se. Felix 
Broniseski, da primeira região: Mogi das Cruzes está completamente afastada da USE, 
apesar dos esforços da sede para uma aproximação. O mesmo se dá quanto a Guarulhos. 
Santo André inaugurou mais um centro. Em toda a região, nos centros, tem sido feita 
constantemente, propaganda do movimento de unificação. Como houvesse murmúrios a 
respeito de se tornar muito longa a exposição de todos os relatórios, o confrade Previdello 
lembra que, ao virem de tão longe, já todos sabiam que era para se discutirem muitos 
assuntos os quais devem ser estudados cuidadosamente, sem pressa e sem retardamento, 
mas até a sua completa elucidação para boa decisão. O confrade Medeiros, da décima 
quarta região, sede Bebedouro, toma a palavra: Elementos da sede fizeram visitas às 
entidades da cidade, estendendo-as a Colina e Pitangueiras. Na primeira, obtiveram a 
adesão de um Centro; na segunda, estão organizando a Mocidade e preparam festividades 
para o Natal. Apenas um Centro não vive de acordo com os ditames da unificação. Segunda 
região – sede Sorocaba: seu representante, confrade Antenor F. Meyer, diz que o programa 
de lá é unificação e assistência e tudo demonstra que será bem aceito e bem realizado. Há 
uma experiência a ser feita que talvez possa ser depois adotada por todos: as obras 
assistenciais do que obtiverem, cederão, na proporção de dez, uma parte para a USE, 
reservando, para si, as nove partes restantes. Às onze e meia horas o confrade dr. Ary Lex 
pede licença para retirar-se. O confrade Sarraf pede que remetam para o conselho de 
redação, agora composto dele, do sr. João de Paula Teixeira e do dr. Wilson Ferreira 
informes precisos e detalhados sobre trabalhos de assistência social inclusive as diretorias 
(desse) doas respectivas associações, endereços, fotografias, dados estatísticos, etc. O 
confrade dr. Wilson pede que tais informações sejam enviadas até o próximo mês de 



fevereiro para que possam ser apresentados na convenção de dirigentes de obras 
assistenciais; não se tendo manifestado nenhuma oposição quanto a esse prazo, é de esperar 
que os referidos dados serão enviados a tempo sendo incluídos também os informes de 
organizações educacionais. O confrade representante da décima quarta região, Medeiros, 
pede esclarecimentos a respeito do que se pode fazer quanto às aulas de Espiritismo para 
crianças pois já estão tratando de obter professores para tais aulas. O presidente dos 
trabalhos dá, então, a palavra à primeira secretária visto como era parte constante da ordem 
do dia, o resultado dos trabalhos da comissão designada para o citado fim. A secretária 
passa a ler a seguinte carta: 
 
Prezados confrades do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva da USE – dezoito 
de dezembro de mil novecentos e cincoenta e cinco. Paz no Senhor, nosso Mestre. Como 
a atuação que tenho tido neste período mais recente da USE, isto é, do quarto Congresso 
para cá, tem sido mais de observadora nas reuniões, quando, antigamente, era de grande 
atividade, embora atualmente as tarefas externas que me têm sido dadas eu as tenha 
cumprido, quero que o senhor presidente me conceda os dez minutos necessários à leitura 
desta pequena declaração a respeito do meu trabalho sobre escolas infantis de Espiritismo. 
Quando se nomeou uma comissão com o fim de elaborar um trabalho de orientação para 
o ensino de Espiritismo às crianças, com surpresa vi o meu nome entre os demais embora 
o considere, como os confrades que o designaram e a quem agradeço, perfeitamente 
enquadrado na citada comissão. Compunha-se esta de cinco membros: o confrade Emílio 
M. Vieira; o sr. Eliseu Rigonatti, autor de livros para o mesmo fim; mais dois que não 
recordo e eu. Das convocações para reunir-se a comissão, não faltei a uma só, embora a 
comissão nada pudesse fazer devido à ausência persistente de três membros, ficando o 
confrade Emílio M. Vieira e eu sempre impossibilitados de qualquer deliberação. Um 
domingo, cuja data não me recordo, em que se reproduziu o mesmo fato, o dr. Luiz 
Monteiro de Barros apresentou ao confrade Emílio alguns papéis dos quais eu desconhecia 
o conteúdo e, como eu perguntasse, por interessar-me pelo trabalho da comissão, se se 
relacionavam com isso, a resposta foi: o Emílio faz o trabalho e dará depois para a senhora 
ler e fazer o seu. Fiquei à espera e, de vez em quando, sob pena de parecer importuna ou 
de não compreender, informava-me a respeito. Um dia um irmão, por acaso, portanto não 
oficialmente, contou-me que o confrade Emílio Manso já terminara o seu trabalho e até o 
enviara, já mimeografado, aos diversos órgãos da USE; o irmão citado cedeu-me, então, o 
que lhe pertencia. Compreendi, enfim, desse modo, que o trabalho da comissão estava 
terminado. Mas, numa reunião do CD, reiterado em outra da DE, foi-me dito que eu 
deveria ter apresentado um trabalho pois, do interior, vinham insistentes pedidos das 
citadas orientações. Ponderei que tal incumbência não podia ser individual tanto pelo 
espírito que deve reger as atividades da USE como pelo que fora decidido. Mas, sendo 
assim, eu iria, embora já houvesse trabalho que leigos me disseram ser perfeito, elaborar o 
meu, sendo-me dado um tempo restritíssimo pois deveria ser apresentado, na próxima 
reunião do CD com passagem pela DE. Tive que realiza-lo em uma tarde e passar à máquina 
na manhã seguinte. Isto me foi possível porque se resumia em apenas uma síntese, ou antes, 
uma exposição sinótica da prática bem longa da minha profissão. Nunca, aqui na USE, ou 
em outros lugares, fiz questão de impor-me, ou ser a preferida ou escolhidos os meus 
trabalhos. É o que tenho demonstrado pelo meu modo de agir. E reprovo, no meu íntimo, 
quando vejo outros incorrerem nesses quesitos. Não me importaria, absolutamente, que 
meu trabalho tivesse sido inaceitado desde o início. Portanto, não me move nem despeito 
nem desejo de criar problemas; ao contrário, é para simplificar a coordenação das 
orientações para as escolas infantis de Espiritismo. Não vou aqui expor as razões pelas quais 
todos os programas apresentados são básica e inicialmente errados. Como não tomo tempo 
nem me imponho, as minhas opiniões, aqui, nunca têm valor e poucas vezes consigo expô-
las, ultimamente. Já provei, rapidamente, em crônica publicada e em trabalho apresentado 



ao quarto congresso, que iniciar qualquer ensino, mormente o de religião, moral e 
Espiritismo, por lição que exige o máximo de esforço mental e emocional, prolongados e 
até de adultos, é erro crasso e em todos os programas a primeira lição é Deus, seus atributos, 
sua onipotência, etc. Já alguns, aceitando isto, inegável, evidente, insofismável, 
modificaram seus programas e deixaram o que chamam ponto – o ponto Deus – para o 
final do programa. Mesmo que meu trabalho seja considerado incompleto, e não é para o 
fim destinado, mesmo assim, está de acordo com a pedagogia moderna, pela sua 
objetividade, concretização e graduação, obedecendo às cinco principais faculdades do 
aluno: atenção, juízo, raciocínio, memória, abstração e imaginação. Além disso, não foram 
anexados os modelos de jogos que apresentei como sugestão para outros. Froebel, o 
continuador de Pestalozzi e o criados dos jardins de infância, fez seu programa, e devemos 
fazer assim os nossos; baseado nas principais e primordiais qualidades infantis: atividade e 
curiosidade. Além disso, Pestalozzi tornou-se o modelo através do tempo e do espaço 
porque fundamentou seus ensinos na intuição e nós, espíritas, sabemos que a intuição é a 
sabedoria adquirida através das reencarnações. Temos, pois, que atender, nos programas, 
logicamente, a isso. Aí estão as indicações essenciais. Em conversa com um confrade a quem 
posso chamar de irmão, de vistas largas e profundas, concordou ele que seria melhor eu 
retirar meu trabalho para evitar confusões. Estou pronta para fazê-lo se bem que, se o retirar, 
não fique, absolutamente, ressentida embora afirme e reafirme que outros métodos e 
processos, mesmo considerados por leigos, como perfeitos, capazes de obter eficiência não 
poderão pois por eles continuaríamos nos meios antigos inadaptáveis à época e evolução 
dos espíritos atualmente em matéria infantil. Além de não ficar magoada ainda tenho o 
consolo de saber que, lido o meu trabalho, embora aceitem que eu o retire, alguma coisa 
da sua essência já ficou conhecida e na mente de quem o leu e assim poderá ser aproveitado. 
Paz no Senhor. Fraternalmente, a) Luiza P. C. Branco. 
 
Depois de alguns debates gerais e de a primeira secretária reiterar a sua disposição de retirar 
seu trabalho a fim de evitar delongas e confusões, por proposta do sr. Wilson Ferreira ficou 
deliberado que dentro de três meses a contar da data desta reunião a primeira secretária 
apresentaria outro trabalho para o mesmo fim, não como fazendo parte de qualquer 
comissão, mas como contribuição de uma conselheira e cujo trabalho seria impresso e 
distribuído pela USE. O presidente dos trabalhos lembra a recomendação da DE para que 
todos os órgãos preparem seus elementos para que no final do decorrente mandato os 
novos dirigentes estejam eleitos baseando-se isto no artigo seis, parágrafo primeiro: um mês 
antes do término dos mandatos devem ser escolhidos e indicados os novos representantes 
a fim de lhes ser dada posse na Assembleia. O presidente dos trabalhos faz notar o grande 
cuidado em procurar os elementos mais capazes e que sejam equilibrados pela moral e pelo 
Espiritismo. O confrade Jordão corrobora dizendo que um ponto muito importante é a 
constituição da futura DE. Sugeria que a DE, depois de receber as sugestões as mande para 
todas as regiões. O confrade Sarraf lembra que, como é o CD que deve marcar a data para 
a Assembleia geral, propõe para discussão e estudos os dias sete, oito e nove de julho do 
ano vindouro. Aprovado unanimemente. É dada a palavra ao tesoureiro, confrade 
Valdomiro Silva Santos, que lê o balancete compreendendo o movimento até trinta e um 
de dezembro de mil novecentos e cincoenta e cinco. Compara o presente trimestre com o 
anterior que apresentou superavit. Como houvesse um tópico – despesas complensadas – 
confrade Jordão pede que o tesoureiro esclareça a todos o que este fez explicando que são 
as importâncias das viagens que os membros da USE fazem à própria custa. Quanto ao 
tópico CFN refere-se à importância de quinhentos cruzeiros mensais com que a USE 
concorre para o Conselho Federativo Nacional. Assim, figura no patrimônio, pelo 
balancete de primeiro de junho de mil novecentos e cincoenta e cinco, cento e sessenta e 
cinco mil quinhentos e sessenta cruzeiros e cincoenta centavos com a diminuição atual pelo 
movimento, de doze mil cento e oitenta e um cruzeiros e dez centavos, resultando em cento 



e cincoenta e três mil trezentos e setenta e nove cruzeiros e quarenta centavos, de acordo 
com a minuciosa e bem feita explanação do citado balancete apresentado a este CD. 
Estando por todos aceito o balancete o presidente dos trabalhos pede que os Centros, ali 
representados nas UDEs e UMEs, não deixem esfriar a venda de selos e a quota mensal do 
jornal pois é uma contribuição que deve ser incentivada, vivida até tornar-se uma lei e 
apresenta como exemplo o CM que apresentou bom resultado desse esforço. O presidente 
do CM confrade Paulo Machado, seguindo o fraternal costume que já estabeleceu, oferece 
o lanche o qual não trará interrupção dos trabalhos pois estes já estão terminando e o 
lanche será tomado após o encerramento. Tendo que se realizar a concentração do CM são 
todos convidados e o presidente dos trabalhos, após a prece final, dá por terminada mais 
esta reunião do CD ficando marcada a sua nova reunião trimestral, par ao dia vinte e cinco 
de março do ano vindouro. De tudo lavrei a presente ata que, depois de ser discutida e 
aprovada, será assinada por todos os presentes. 
 
S. Paulo, dezoito de dezembro de mil novecentos e cincoenta e cinco. 
 
Luiza P. C. Branco, primeira secretária. 
 
Em tempo: A cidade a que Flávio Pinheiro se referiu quanto a elementos não pertencentes 
à USE que trabalham em assistência social é Limeira. 
 
Assinaturas. 






























