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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

02, 16, 21 e 30 de Janeiro
20 de Fevereiro

12 e 19 de Março
02, 16 e 23 de Abril

07 e 14 de Maio
04, 18 e 25 de Junho

13 de Julho
06 e 27 de Agosto

15, 24 e 29 de Setembro
13 de Outubro

20 e 25 de Novembro



Ata # 37 - 2 de janeiro de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Trigésima Sétima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dois dias do mês de janeiro de mil e novecentos e cinquenta e seis, às vinte horas e 
trinta e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo 
Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: Luiz 
Monteiro de Barros - Abraão Sarraf - Carlos Jordão da Silva - Paulo Toledo Machado - 
Waldomiro da Silva Santos e Wilson Ferreira de Mello. A reunião foi aberta após prece 
proferida pelo sr. presidente. - PROJETO DE PROGRAMA PARA A COMEMORAÇÃO 
DO 1º CENTENÁRIO DO ESPIRITISMO = Dada a importância do assunto e a 
premência do tempo, decidiu o sr. presidente que se trataria inicialmente do assunto. O sr. 
presidente convida ao confrade Sarraf para fazer leitura do projeto, após o que é examinado 
e discutido nos seus diversos itens, sofrendo por tal motivo, inúmeras emendas, sendo, a 
seguir, aprovado. ATAS DAS 32ª, 33ª, 34ª e 35ª REUNIÕES: Foram lidas e aprovadas. 
Após examinar-se alguns assuntos do Expediente e dado o adiantado da hora, o sr. 
presidente encerra os trabalhos, lavrando-se para os fins devidos, a presente ata, que depois 
de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, dois de janeiro de mil e novecentos e cinquenta e seis. 
 
Em tempo: Esta reunião foi realizada na casa do confrade Carlos Jordão da Silva, rua 
Cincinato Braga, 481, ap. 24. 
 
Assinaturas. 







Ata # 38 - 16 de janeiro de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Trigésima Oitava Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dezesseis dias do mês de janeiro de mil e novecentos e cinquenta e seis, às vinte horas 
e cinquenta e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede social, à 
rua Santo Amaro no 362, nesta Capital de S. Paulo. De acordo com o livro de presença 
compareceram os seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros - Abraão Sarraf - Carlos 
Jordão da Silva - Luiza Peçanha Camargo Branco - Paulo Toledo Machado e Waldomiro da 
Silva Santos. A prece inicial foi proferida pelo sr. presidente. - Dado início aos trabalhos, o 
sr. presidente, anunciando a presença dos confrades Cícero Pimentel e Alcebíades Beltran, 
membros da Comissão Diretora do Departamento das Mocidades, passou a palavra ao 
confrade Cícero Pimentel, a fim de que este expusesse os motivos que os haviam trazido à 
presente reunião. - O confrade Cícero Pimentel usando da palavra historia os trabalhos que 
o Departamento das Mocidades vem realizando, dizendo que, entre outras atividades, 
fizeram realizar 4 reuniões confraternativas entre as Mocidades Espíritas da Capital, com 
algum êxito. Fez-se também uma reunião em Sorocaba, com grande comparecimento de 
jovens das Mocidades Espíritas da Capital, os quais lotaram um ônibus especial, levando 
alegria e entusiasmo aos nossos confrades sorocabanos. Posteriormente, no entretanto, 
apesar desses esforços no intuito de movimentar e interessar as Mocidades, notou-se certo 
retraimento, falhas de maior apoio das Mocidades ao Departamento. Procurando 
finalmente com meus companheiros analisar as razões de tal esmorecimento, verificou que 
as Mocidades, por não pertenceram ao Departamento das Mocidades, estavam de certa 
foram ressentidas, que certamente desejariam participar do Departamento, porém, em 
igualdade de condições com as demais, que possuem elementos na sua Comissão Diretora. 
Segundo proposta de apoio que apresentava na ocasião, propunha que cada Mocidade 
existente apresentasse dois nomes para ser escolhidos um pela DE, para comporem a 
Comissão Diretora do Departamento. -A seguir Alcebíades esclarece que o pensamento do 
Departamento, em contar com mais elementos, é no sentido de favorecer mais o próprio 
Departamento. Prossegue-se nas trocas de ideias, intervindo nos debates os demais 
membros da DE, decidindo esta por fim não aceitar a sugestão por não se enquadrar nas 
disposições estatutárias, podendo, no entretanto, dar liberdade de todos os membros votar. 
- SEMANA ESPÍRITA: Examinado pela DE o programa esboçado pelo CME, foram feitas 
as seguintes observações: Abertura oficial; dr. Luiz Monteiro de Barros, presidente da USE; 
reservar os dias, ou melhor, o período da manhã e da tarde dos dias 7, 8 e 9 de julho para 
as reuniões plenárias do próximo Congresso da USE. Foram ainda sugeridos os nomes dos 
confrades Romanelli, Miranda Ludolf, Clovis Tavares, Paulo Hecker, Imbassahy, Altivo 
Ferreira e Jaime Monteiro de Barros como oradores a ser convidados. Sugeriu-se visitação 
à Instituição Lar Irmã Celeste. O encerramento da Semana Espírita deverá ocorrer no 
domingo, dia 8, reservando-se a ata de 9 de julho para encerramento do Congresso. Nada 
mais havendo a tratar com prece proferida pelo confrade Sarraf, foi encerrada a reunião, 
da qual, para constar, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada 
pelos presentes. 
 
São Paulo, dezesseis de janeiro de mil e novecentos e cinquenta e seis. 
 
Assinaturas. 











Ata # 39 - 21 de janeiro de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Trigésima Nona Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e um dias do mês de janeiro de mil e novecentos e cinquenta e seis, em sua sede, 
à rua Santo Amaro no 362, às quinze horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, com a 
presença dos seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros - Abraão Sarraf - Carlos Jordão 
da Silva - Luiza Peçanha Camargo Branco - Paulo Toledo Machado e Waldomiro da Silva 
Santos. A prece inicial foi proferida pelo confrade Sarraf. - SEMANA ESPÍRITA - O 
confrade dr. Luiz indica novos nomes para serem convidados e fornece uma série de Temas 
que considera importantes para serem abordados na ocasião. CONGRESSO 
BRASILEIRO DE UNIFICAÇÃO: Ainda com a palavra, o sr. presidente faz considerações 
a respeito fixando seu ponto de vista no sentido de que, ao invés de Congresso Brasileiro 
de Unificação, seja Congresso Brasileiro de Espiritismo, quando então, se poderia 
estabelecer temas doutrinários. Sarraf manifesta-se dizendo-se contrário, porque entende 
que tais temas poderiam ser apresentados no próprio Congresso da Unificação. A seguir é 
discutido e examinado o assunto pelos demais diretores, decidindo, finalmente, a DE 
elaborar o temário com urgência para ser apresentado ao CFN. VISITA ÀS 
PATROCINADORAS - Debateu-se o assunto constante do plano apresentado por Sarraf 
decidindo a DE aprova-lo, encaminhando-o às Federativas e marcando datas para essas 
visitas. FESTIVAL DO CME = Paulo pede à DE que indique um seu representante para 
falar por ocasião do Festival a ser realizado no Teatro São Paulo, tendo esta indicação sido 
feita na pessoa do confrade Da. Luiza Peçanha Camargo Branco. ORGANIZAÇÃO DAS 
MOCIDADES = O sr. presidente fez leitura de seu trabalho e Paulo pede vistas do mesmo 
para manifestar-se oportunamente. Nada mais havendo a tratar o sr. presidente convida a 
confrade Da. Luiza para proferir a prece final, encerrando-se, assim, às 17 horas, a presente 
reunião, da qual lavrei esta ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, vinte e um de janeiro de mil e novecentos e cinquenta e seis. 
 
Assinaturas. 







Ata # 40 - 30 de janeiro de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quadragésima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos trinta dias do mês de janeiro de mil e novecentos e cinquenta e seis, às vinte horas e 
cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro 
no 362, nesta Capital de São Paulo. Compareceram os seguintes diretores: Abraão Sarraf - 
Carlos Jordão da Silva - Paulo Toledo Machado - Waldomiro da Silva Santos e Wilson 
Ferreira de Mello. A prece inicial foi proferida pelo confrade Sarraf que, na falta do sr. 
presidente, confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, presidiu a reunião. - Falando em seguida 
à abertura dos trabalhos, o confrade Jordão se refere à comunicação que recebeu de 
Previdello, o qual esteve em Pedro Leopoldo, onde ouviu, por intermédio do médium 
Francisco Candido Xavier, a palavra de Emmanuel, que manifestou sua satisfação pelo 
movimento de unificação, dizendo, ainda, que, pela sua substância, sua pureza, constitui 
um dos mais importantes movimentos espíritas da atualidade. ATA DA REUNIÃO DO 
CFN - Prosseguindo ainda com a palavra, o confrade Jordão passa a ler a súmula da ata de 
7 de janeiro de 1956, destacando-se, entre outros assuntos, pela sua importância, a seguinte 
resolução: “O CFN, tendo em vista a conveniência de ser mantida a unidade direcional do 
Espiritismo no Brasil, esclarece que todo e qualquer movimento espírita, de âmbito 
nacional, deverá ser de sua iniciativa ou aprovação de continuidade no desempenho de 
suas atribuições”. - UME SOROCABA - I SEMANA ESPÍRITA DE SOROCABA - 
Examinando o programa a DE decidiu oficiar a UME manifestando sua estranheza por 
estarem incluídos oradores contrários ao movimento de unificação, bem como pelos títulos 
graciosos emprestados aos oradores, o que destoa da orientação da USE. - VISITA DA USE 
ÀS FEDERATIVAS - Examinado o assunto em seus detalhes, acresceu-se o trabalho 
elaborado pelo dr. Luiz, não se oferecendo objeções. ATA DAS 36ª E 37ª REUNIÕES = 
Foram lidas e aprovadas. - CONCENTRAÇÃO REGIONAL EM PRESIDENTE 
PRUDENTE - Para a concentração a ser realizada dia 26 de fevereiro p. futuro, ficam 
indicados os confrades Jordão e Waldomiro para representar a USE. - Nada mais havendo 
a tratar o confrade vice-presidente, presidindo os trabalhos, às vinte e duas horas, encerra-
os com a prece habitual. Para efeito de registro lavrei a presente ata, que depois de lida e 
achada conforme será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, trinta de janeiro de mil e novecentos e cinquenta e seis. 
 
Assinaturas. 







Ata # 41 - 20 de fevereiro de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quadragésima Primeira 
Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte dias do mês de fevereiro de mil e novecentos e cinquenta e seis, às vinte horas e 
trinta minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro, 
362, nesta Capital de São Paulo. Compareceram os seguintes diretores: Abraão Sarraf, 
Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos e Wilson 
Ferreira de Mello. A prece inicial foi proferida pelo confrade Waldomiro. Presidiu a 
reunião o confrade Abraão Sarraf. ORDEM DO DIA PARA A REUNIÃO DO CDE DE 
25-3-56 = Dada a necessidade de urgenciar este trabalho a DE decidiu examiná-lo 
inicialmente. Após inúmeras considerações por parte dos senhores diretores ficou 
estabelecida a seguinte ordem do dia: a) Leitura da ata; b) Assembleia Geral da USE; c) 
Relatos pelos Conselheiros sobre as Concentrações Regionais e Metropolitanas. 
RECOMPOSIÇÃO DOS QUADROS ADMINISTRATIVOS DA USE = A seguir o 
confrade Sarraf trata do Roteiro para os trabalhos prévios de recomposição dos quadros 
administrativos, o que é feito e aprovado na ocasião. Nada mais havendo a tratar, às vinte 
e uma horas e trinta minutos, com prece proferida pelo presidente da reunião, confrade 
Sarraf, é encerrada a reunião, da qual lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada 
será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, vinte de fevereiro de 1956. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 42 - 12 de março de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quadragésima Segunda reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de março de mil e novecentos e cinquenta e seis, às vinte horas e 
trinta minutos, compareceram à sede da USE, à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital de 
São Paulo, os confrades Abraão Sarraf, Paulo Toledo Machado e Waldomiro da Silva 
Santos, a fim de tomar parte na reunião da DE que estava marcada para essa data e que 
não se realizou por falta de número, tendo sido efetuado o presente registro, para fazer 
constar o fato, o qual vai assinado pelos presentes. 
 
São Paulo, doze de março de 1956. 
 
Assinaturas. 
 





Ata # 43 - 19 de março de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quadragésima Terceira Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dezenove dias do mês de março de mil e novecentos e cinquenta e seis, às vinte horas 
e trinta minutos, compareceram à sede da USE, à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital de 
São Paulo, o sr. Paulo Toledo Machado para participar da reunião da DE marcada para 
esta data e que não se realizou por falta de número. Para constar o fato é feito o presente 
registro que vai por mim assinado. 
 
São Paulo, dezenove de março de 1956. 
 
Assinaturas. 
 





Ata # 44 - 19 de março de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quadragésima Quarta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dezenove dias do mês de março de mil e novecentos e cinquenta e seis, às vinte horas 
e trinta minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro 
no 362, nesta Capital, com a presença dos seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, 
Abraão Sarraf, Luiza Peçanha Camargo Branco, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da 
Silva Santos e Wilson Ferreira de Mello. Após prece feita pelo sr. presidente, foi aberta a 
reunião. UME RIO CLARO = Dr. Wilson representará a DE dia 31-3-56 por ocasião da 
instalação da UME local. SANATÓRIO = A DE concordou em se solidarizar com a atitude 
do sr. Governador com referência ao caso do Sanatório Santo Angelo, onde se pretendia o 
fechamento do Centro Espírita local. - A DE expedirá ofício tão logo receba maiores 
esclarecimentos por parte de Herculano Pires. - REUNIÃO DO CDE - A DE decidiu que 
se telegrafasse aos conselheiros encarecendo a necessidade imperiosa da sua presença na 
próxima reunião do dia 25-3-56. - REUNIÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / DIA DA 
MOCIDADE = Representará a USE na ocasião o confrade Cícero Pimentel. PROGRAMA 
DE ENSINO DO ESPIRITISMO - EVANGÉLICO PARA A CRIANÇA = A Da. Luiza 
informa que apresentará à próxima reunião do CDE o trabalho cuja incumbência lhe foi 
dada. - PRECEITOS E NORMAS = O dr. Luiz propõe o estudo do trabalho elaborado pela 
F.E.R.G.S., que passará a todos os diretores a fim de que opinem, conforme os elementos 
obtidos apresentá-lo-á ao próximo Congresso com as informações devidas. ORDEM DO 
DIA PARA A REUNIÃO DE 25-3-56 Sobre o item “b” a DE decidiu: a) renovação de 
mandato dos representantes dos Centros junto às UMEs e UDEs. - b) convocação, pelas 
UMEs e UDEs, desses novos representantes para, em Assembleia Geral eleger a sua nova 
C.E. e eleger os seus representantes junto aos CREs e CME. - c) convocação, pelos CREs e 
CME, desses novos Conselheiros para em Assembleia Geral eleger a sua nova C.E. e eleger 
os seus novos representantes junto ao CDE. - d) comunicar a DE, indicando os nomes dos 
novos Conselheiros que comporão o CDE, até 31-5-56. - e) todas estas eleições se referem 
ao período de julho de 56 a julho de 58. - f) comunicar as UMEs e UDEs, a fim de que se 
preparem para tomar parte ativa no Congresso. - ORDEM DO DIA PARA A V 
ASSEMBLEIA = a) abertura dos trabalhos; b) instalação da Assembleia pelo presidente da 
USE; c) indicação da mesa diretora da Assembleia; d) apreciação do relatório das atividades 
da USE e prestação de contas da gestão anterior; e) organização; f) Estatutos; g) 
Apresentação de meios para realização das deliberações anteriores (Hora Radiofônica, 
Jornal Diário, Revista São Paulo Espírita); h) Posse do Conselho; i) Eleição da nova DE. - 
DIA DE KARDEC - SOLENIDADE DE 31-3-56 - Paulo convida o dr. Luiz, em nome do 
CME, para proferir a palestra na solenidade acima, tendo o mesmo aceito. 
CONCENTRACAO EM CASA BRANCA = Para esta concentração, marcada para o dia 
8 de abril p. futuro, ficou incumbido Sarraf. Nada mais havendo a tratar, com prece 
proferida por Paulo Machado, às vinte e três horas e trinta minutos, foi encerrada a reunião, 
da qual, para constar lavrei a presente ata, que depois de lida será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, 23 de março de 1956. 
 
Assinaturas. 









Ata # 45 - 2 de abril de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quadragésima Quinta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dois dias do mês de abril de mil e novecentos e cinquenta e seis, reuniu-se na sede da 
USE, à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital, os confrades Luiz Monteiro de Barros, Abraão 
Sarraf, Paulo Toledo Machado e Waldomiro da Silva Santos, membros da DE, para a 
reunião ordinária previamente convocada pelo sr. presidente. Às vinte horas e trinta e cinco 
minutos, não havendo número legal para a reunião, o sr. presidente decidiu convocar outra 
reunião para o dia 16 de abril p. futuro, ficando, no entretanto, na ocasião, acertadas as 
seguintes providências, de ordem imediata: a) cartas às Federativas, para que indiquem 
representantes para a nova gestão da USE; b) convocação às UMEs e UDEs para o 
comparecimento de suas delegações; c) estudar o temário; d) mandar com antecedência o 
nome dos novos Conselheiros Estaduais; e) agradecer a Hugo Collarile a remessa do livro 
“Lúcifer ... esse pobre diabo” que encaminhamos ao Departamento de Doutrina para 
opinar; f) agradecer a Antenor Ramos o livro “Poemas para o teu coração”. E para efeito de 
registro lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, 2 de abril de 1956. 
 
Assinaturas. 
 





Ata # 46 - 16 de abril de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quadragésima Sexta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dezesseis dias do mês de abril de mil e novecentos e cinquenta e seis, reuniu-se, às vinte 
horas e trinta minutos, a DE da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro no 362, nesta Capital, 
com a presença dos seguintes diretores: dr. Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Carlos 
Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado e Waldomiro da Silva Santos. A reunião foi aberta 
com prece proferida pelo sr. presidente. I – VISITA ÀS FEDERATIVAS = A DE depois de 
examinar detidamente o assunto decidiu que se escreva à FEESP juntando a síntese do 
programa de assuntos a ser tratados na oportunidade. II – UME DE SANTOS = Carta de 
9.4.56 participando a intenção de realizar a IV Semana Espírita de Santos e São Vicente e 
pedindo a interferência da DE no sentido de transmitir o convite da UME à FEESP para 
que esta patrocine a Semana. A DE dando cumprimento ao pedido exarado no ofício da 
UME de Santos encaminhá-lo-á a FEESP. Nada mais havendo a tratar, com prece proferida 
pelo sr. presidente, às vinte e duas horas e trinta minutos, foi encerrada a reunião, da qual 
lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Em 
tempo: Esta reunião foi realizada em casa do confrade Carlos Jordão da Silva, secretário 
geral, à rua Cincinato Braga, 481, apto 24, por motivo de sua enfermidade. 
 
São Paulo, 16.4.56. 
 
Assinaturas. 
 





Ata # 47 - 23 de abril de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quadragésima Sétima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de abril de mil e novecentos e cinquenta e seis, às vinte horas 
e trinta minutos, reuniu-se a DE da USE, em casa do confrade Carlos Jordão da Silva, à 
rua Cincinato Braga, 481, ap. 24, estando presentes os seguintes diretores: Abraão Sarraf, 
Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado e Waldomiro da Silva Santos. Após prece 
inicial proferida pelo sr. vice-presidente, foi aberta a reunião. I – VISITA ÀS 
FEDERATIVAS = Foi aprovado o programa com as últimas emendas recebidas. II – 
ESTATUTOS = Foram apresentadas propostas para alteração de alguns artigos, as quais 
discutidas pela DE foram aprovadas. Nada mais havendo a tratar, às vinte e duas horas e 
cinco minutos foi encerrada a reunião, com prece proferida por Abraão Sarraf. Para 
constar, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, vinte e três de abril de 1956. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 48 - 7 de maio de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quadragésima Oitava Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos sete dias do mês de maio de mil e novecentos e cinquenta e seis, às vinte horas e trinta 
minutos, reuniu-se a DE da USE, em casa do confrade Carlos Jordão da Silva, à rua 
Cincinato Braga, 481, ap. 24, nesta Capital, com a presença dos seguintes diretores: Luiz 
Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado e 
Waldomiro da Silva Santos. Estiveram também presentes os nossos confrades João Teixeira 
de Paulo, do jornal Unificação, e José Di Giacomo, da UME de Catanduva. A prece inicial 
foi proferida pelo sr. presidente. EXPEDIENTE = 1. Carta de ?? aguardando orador. O dr. 
Luiz verificará em São José do Rio Preto, quando brevemente lá estiver, em virtude do 
impedimento do confrade Jordão, se alguém da região lá poderá ir. - 2 = Relatório da visita 
a Avaré apresentado por Waldomiro. Como ficou convencionado nova Concentração para 
10 de junho de 1956, o dr. Luiz assumiu o encargo de para lá dirigir-se. - 3 = Foi apresentado 
demonstração do custo do jornal Unificação. - 4 = Resumo da Concentração realizada em 
Presidente Prudente. - I Centenário do Espiritismo = Foi examinado o assunto, não 
havendo, no entretanto, nenhuma decisão a respeito. - Conselho Federativo Nacional = 
Com relação à representação da USE junto ao CFN, qualquer dos demais membros da DE 
substituirá Jordão até seu restabelecimento. - Oradores a serem convidados = Com relação 
aos oradores para serem convidados para realizarem palestras a DE esclarece as UMEs e 
UDEs que a USE pugna pela colaboração de oradores que primam pelo seu valor moral e 
pelas suas tendências simpáticas ao movimento de unificação. - Carta a Fernando Pereira 
de Moraes = O sr. presidente apresenta a carta que redigiu ao marginado, da qual a DE 
decidiu que se enviasse cópias para o arquivo da UME de Itapetininga, em caráter 
reservado. REGIMENTO INTERNO DO CONGRESSO = Jordão providenciará a 
adaptação do antigo. - INST. ESPÍRITA DE EDUCAÇÃO = Sobre o referido decidiu a 
DE na troca de ideias com o referido Instituto propôs as seguintes condições para o melhor 
entrosamento dele na USE: a) que o Instituto, como Sociedade Espírita, se integre na 
respectiva UDE; b) a DE solicitará a indicação de um membro desse Instituto para tomar 
parte na Comissão Diretora do seu Departamento de Educação; c) por intermédio desse 
nosso Departamento esta DE solicitará a colaboração desse Instituto, para os trabalhos do 
setor de Educação. - SEMANA ESPÍRITA = Com relação à confecção do convite, a DE 
pondera que o mesmo seja simples. Nada mais havendo a tratar, com prece proferida pelo 
confrade Di Giacomo, às vinte e uma hora e quinze minutos, foi encerrada a reunião, da 
qual lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme será assinada pelos 
presentes. 
 
São Paulo, sete de maio de 1956. 
 
Assinaturas. 









Ata # 49 - 14 de maio de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quadragésima Nona Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de maio de mil e novecentos e cinquenta e seis, às vinte horas e 
vinte minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em casa do confrade Carlos Jordão 
da Silva, secretário geral, à rua Cincinato Braga, 481, ap. 24, com a presença dos seguintes 
confrades: dr. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, 
Waldomiro da Silva Santos e Wilson Ferreira de Mello. A reunião foi aberta após prece 
proferida pelo sr. presidente. I – CENTENÁRIO DA CODIFICAÇÃO DO 
ESPIRITISMO – É examinado o projeto de resolução das solenidades comemorativas do I 
Centenário, sofrendo, após ser amplamente discutido pelos membros da Diretoria 
Executiva, emendas em diversos itens. – VISITA ÀS FEDERATIVAS – O sr. presidente faz 
considerações relativamente à visita a Federação, não tendo esta ainda, por não se ter 
reunido sua Diretoria, se manifestado relativamente à visita solicitada pela DE. – Dada a 
proximidade do próximo Congresso Estadual, o sr. presidente informar que a visita deverá 
realizar-se após o mesmo. – Nada mais havendo a tratar, às vinte e duas horas e cinco 
minutos, o sr. presidente encerra a reunião, com a prece habitual, lavrando eu a presente 
ata que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, 14 de maio de 1956. 
 
Assinaturas. 
 





Ata # 50 - 4 de junho de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quinquagésima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos quatro dias do mês de junho de 1956, às vinte horas e trinta minutos, reuniu-se a 
Diretoria Executiva da USE, em casa do confrade Carlos Jordão da Silva, Secretário Geral, 
à rua Cincinato Braga, 481, ap. 24, nesta Capital, com a presença dos seguintes diretores: 
Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado e 
Waldomiro da Silva Santos. - A prece inicial foi proferida pelo sr. presidente. I Comissão 
para o I Centenário do Espiritismo Após considerações feitas pelo sr. presidente, e com 
sugestões dos membros da DE, foram apresentados os seguintes nomes para compor as 
subcomissões da Comissão Organizadora das Festividades do I Centenário do Espiritismo: 
a) Comissão de Programação das Festividades: Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de 
Barros, Abraão Sarraf e representantes das Federativas; b) Comissão de Biografia e 
Bibliografia e Histórico de Allan Kardec: João Teixeira de Paula, Canuto de Abreu, Julio 
de Abreu; Comissão de Propaganda e Publicidade: Paulo Toledo Machado, Wandick de 
Freitas, Herculano Pires, Anita Brisa, Batista Lino e Representantes das Federativas; d) 
Comissão de Finanças: Waldomiro da Silva Santos, Americo Montagnini, Elvino Luiz da 
Silva, Nancy Puhlmann, José Andreucci, Coronel Wischral. II - Regimento Interno da 
Assembleia Geral Ordinária - V Congresso Espírita Estadual a realizar-se em 7 - 8 e 9 de 
Julho de 1956: Foi discutido o regimento bem como o programa para o Congresso, tendo 
o mesmo sido aprovado. Nada mais havendo a tratar, às vinte e três horas a reunião foi 
encerrada com prece proferida pelo sr. presidente, tendo eu lavrado a presente ata, que 
depois de lida será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, 4 de junho de 1956. 
 
Assinaturas. 







Ata # 51 - 18 de junho de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 51ª Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dezoito dias do mês de junho de mil e novecentos e cinquenta e seis, às vinte horas e 
quarenta minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede, à rua Santo Amaro 
no 362, nesta Capital de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: dr. Luiz 
Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, 
Waldomiro da Silva Santos e dr. Wilson Ferreira de Mello. A prece inicial foi proferida 
pelo confrade Abraão Sarraf. - UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA DE SÃO PAULO: 
Compareceram à reunião, de conformidade com entendimento anterior com o sr. 
presidente, uma comissão da UMESP, composta dos confrades Ary Lex, Gelsio Diniz, 
Dante Gandolfi, Djalma de Deus Silva, que entregaram a DE uma carta datada de 18-6-56, 
por intermédio da qual e conforme exposições verbais feitas pelos mesmos, solicitaram da 
USE delegação de poder para realizar em nome daquela Mocidade e em conjunto com 
outras Sociedade e confrades a II Exposição do Livro Espírita em São Paulo. O assunto foi 
bastante comentado entre os presentes tendo a DE após decidido que a colaboração dos 
elementos que realizaram a primeira Exposição é imprescindível, porém tal trabalho será 
feito em nome da USE e, neste caso, somente após a elaboração do planejamento geral se 
poderá tratar em definitivo do seu aproveitamento na Comissão que tratar especificamente 
da Exposição, o que ficou acertado harmoniosamente entre todos. Para este fim, ou melhor, 
para tratar do plano geral, deverá a DE convocar outros confrades para reunião a ser 
realizada, em julho, após o Congresso. - EXPEDIENTE = Apresentado pelo sr. Secretário 
Geral constou do seguinte: a) Carta da FEESP cedendo sede para as reuniões do Congresso; 
b) Carta da FEESP renovando mandato dos seus atuais representantes. - PLANO 
S/ASSISTÊNCIA = dr. Wilson expõe o projeto que se refere a Capital e ao Interior. Nada 
mais havendo a tratar às vinte e duas horas e trinta minutos foi encerrada a reunião, com 
prece proferida pelo dr. Wilson Ferreira. Para constar lavrei da reunião a presente ata, que 
depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, 18 de junho de 1956. 
 
Assinaturas. 









Ata # 52 - 25 de junho de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 52ª Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de mil e novecentos e cinquenta e seis, às vinte 
horas e trinta minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, à rua Santo Amaro no 362, 
digo, à rua Cincinato Braga, 481, ap. 24, em casa do confrade Carlos Jordão da Silva, 
Secretário Geral, com a presença dos seguintes diretores: dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos 
e dr. Wilson Ferreira de Mello. A prece inicial foi proferida pelo sr. presidente. - I 
CENTENÁRIO DO ESPIRITISMO Tratou-se do assunto, objetivando a composição das 
Comissões. O sr. presidente apresentou uma relação de nomes de Sociedades que deveriam 
ser convidadas, o que foi discutido pelos presentes, tendo a DE em concordância com 
proposta de Sarraf decidido que das sociedades relacionadas seriam convidados os seus 
elementos, para compor aquelas Comissões. SEMANA ESPÍRITA Paulo participa cabe a 
presidência de honra da Semana ao sr. Luiz, e solicita a cooperação dos demais membros 
da DE para presidir alternadamente as reuniões da Semana. Foi sugerido que para tal se 
convidaria preferentemente os presidentes das Federativas. PLANO DE ASSISTÊNCIA - 
O dr. Wilson apresenta o esquema e faz a leitura da tese, que foi amplamente discutida, 
após o que a DE a aprovou. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às vinte e 
duas horas e trinta minutos, com prece proferida por Paulo Machado. Sendo só, lavrei a 
presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
 
São Paulo, 25 de junho de 1956. 
 
Assinaturas. 







Ata # 1 - 13 de julho de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Primeira Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de julho, do ano de mil novecentos e cinquenta e seis, nesta Capital, 
em sua sede, à rua Santo Amaro, no 362, às vinte horas e vinte minutos, reuniu-se, 
ordinariamente, a Diretoria Executiva da “USE”, eleita pela 5ª Assembleia Ordinária (5º 
Congresso Espírita Estadual) em 9 de julho de 1956, com a presença dos seguintes 
membros: dr. Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo 
Machado, Nancy Puhlmann, Waldomiro da Silva Santos, dr. Wilson Ferreira de Mello e 
Djalma de Deus Silva, conforme consta do livro de presença. Abriu-se a reunião o dr. Luiz 
Monteiro de Barros com a prece habitual. A seguir o sr. Presidente, em breves palavras, 
expressando o pensamento da Diretoria, apresentou os votos de boas vindas aos sr. Djalma 
de Deus Silva e Nancy Puhlmann que ingressavam, pela primeira vez, na Diretoria da 
“USE”. Dada a palavra ao Secretário Geral este apresentou o seguinte expediente: Carta da 
IIIa Concentração de Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba, endereçada ao Presidente 
da “USE”, convidando-o a proferir uma conferência, no dia 26 de agosto vindouro, sobre 
o tema “O Jovem Espírita e seus deveres perante a Doutrina”. O dr. Luiz Monteiro de 
Barros fará todo o possível para comparecer a Cachoeira Paulista, onde será realizada a 
conferência. Entretanto, se motivo de força maior impedi-lo de comparecer ao 
compromisso, será substituído pelo sr. Paulo Machado. – Carta da Liga Espírita do Estado, 
acompanhada de cópia do ofício enviado a dr. Romeu de Campos Vergal, solicitando-lhe 
sugestões para um projeto de lei que permita o ensino da “Metapsíquica” nos 
Estabelecimentos de Ensino Superior, tudo em consonância com as ideias contidas na 2ª. 
Parte do livro – Cumprindo-se Profecias – de Mario Ferreira.  Os senhores diretores 
acharam que o assunto deve ser estudado com cautela, visto a matéria ser complexa, não 
devendo a “USE”, sem a devida ponderação, responder à Liga. O ofício e a carta sobre a 
questão foram entregues ao dr. Luiz Monteiro de Barros que dará um parecer provisório, 
devendo a diretoria apreciá-lo. Recebeu-se carta da Instituição Nosso Lar, de Santo André, 
solicitando que a “USE” se faça representar no assentamento da pedra-fundamental da 
Instituição para crianças que será construída naquela localidade. Assuntos Diversos. A 
Secretaria da “USE” enviará aos órgãos e entidades espíritas, em todas as regiões do Estado, 
e também desta Capital, circulares e cartas convidando os seus membros para participarem 
da reunião que a “USE” fará realizar no dia 11 de agosto vindouro, às 13 horas, à rua Santo 
Amaro 362, a fim de serem discutidas e aprovadas as sugestões para as festividades do 
primeiro Centenário da Codificação do Espiritismo. O sr. Carlos Jordão da Silva propõe 
que se façam sugestões para o plano Bienal de trabalho da “USE”, bem como se faça a 
indicação dos elementos que comporão os diversos departamentos. Quanto a esta última 
solicitação, deliberou-se o seguinte: para o Departamento de Doutrina: dr. Luiz Monteiro 
de Barros; Departamento de Assistência Social: dr. Wilson Ferreira de Mello; 
Departamento de Mocidade: Djalma de Deus Silva; Departamento de Organização: Paulo 
Toledo Machado; Departamento de Publicidade e Propaganda: Abraão Sarraf; 
Departamento Social e Artístico: Nancy Puhlmann; Departamento de Finanças: 
Waldomiro S. Santos; Departamento Jurídico: Francisco de Castro Neves e Departamento 
de Educação: Carlos Jordão da Silva. O confrade Abraão Sarraf solicitou que se escreva à 
Da. Luiza P. C. Branco, agradecendo a sua valiosa cooperação, durante o tempo em que fez 
parte da DE. A solicitação foi aprovada com grande alegria. Ofício do Conselho 
Metropolitano Espírita, apresentando os cumprimentos da Diretoria Executiva, pela 
maneira brilhante com que realizou a “Primeira Semana Espírita da Cidade de São Paulo”. 
O dr. Wilson comunicou aos senhores diretores haver sido informado de que o Sanatório 
João Evangelista, situado à Avenida Nova Cantareira, nesta Capital, está em fase de 



negociações, não pretendendo a sua administração leva-lo adiante e, como existe o 
problema da assistência social do Estado, que se pretende resolver com a criação do hospital 
adequado, acha conveniente que se entre em entendimento com os responsáveis por aquele 
sanatório para averiguar-se o que há de positivo sobre o informe. Após breves considerações 
dos srs. Diretores sobre o assunto, ficou o dr. Wilson encarregado de fazer a devida 
averiguação e trazer os informes que julgar conveniente à Diretoria. Foi distribuído, a cada 
diretor, uma pró forma dos estatutos, para efeito de estudo, devendo a mesma receber o 
parecer de uma comissão técnica competente. Antes do encerramento da reunião, 
solicitaram a palavra a srta. Nancy Puhlmann e Djalma D. Silva, para agradecer as palavras 
de estímulo e carinho proferidas pelo sr. Presidente da “USE”, ao mesmo tempo que se 
demonstraram honrados por formar numa diretoria de sociedade de tamanho vulto. Os 
trabalhos foram encerrados com a prece de agradecimento feita pela srta. Nancy Puhlmann, 
tendo o sr. Presidente convidado os srs. Diretores para comparecerem a próxima reunião 
de Diretoria, marcada para o dia 30 de agosto vindouro. Para constar lavrei a presente ata 
que, após discutida e aprovada, será devidamente assinada. 
 
São Paulo, 13 de julho de 1956. 
 
(Ass.) Djalma de Deus Silva, 3º Secretário. 
 
Em tempo. Onde se menciona 30 de agosto, lê-se 30 de julho, digo, afirma-se 6 de agosto. 
 
São Paulo, 13 de julho de 1956. 
 
Assinaturas. 













Ata # 2 - 6 de agosto de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Segunda Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos seis dias do mês de agosto, do ano de mil novecentos e cinquenta e seis, nesta Capital, 
em sua sede, à rua Santo Amaro, no 362, às vinte horas e trinta minutos, reuniu-se, 
ordinariamente, a Diretoria Executiva da “USE”, com a presença dos confrades: Luiz 
Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Paulo Toledo Machado e Djalma de Deus Silva, 
conforme consta do livro de presença. Compareceu, a convite da diretoria, para tratar de 
assunto referente ao Jornal Unificação, o sr. João Teixeira de Paula. O sr. Presidente, após 
fazer a prece de abertura dos trabalhos, determinou a mim, 3º secretário, fizesse a leitura 
da ata da reunião anterior, ata esta que, posta em discussão, foi aprovada em todos os seus 
termos. Desincumbência. O confrade Luiz Monteiro de Barros leu para os senhores 
diretores tomarem conhecimento, a resposta do ofício da Liga Espírita do Estado de São 
Paulo, na qual deixa bem claro que a “USE” é de ponto de vista contrário à criação do 
projeto de lei que introduza o ensino da Metapsíquica no Curso de Ensino Superior, nos 
moldes expostos pela Liga, uma vez que o assunto não está bem claro, carecendo de novo 
estudo, onde se deixe bem nítida a diferença entre Metapsíquica e Espiritismo. A seguir 
passou-se ao assunto do jornal Unificação, salientando o confrade Luiz Monteiro de Barros 
a necessidade de se colocar mais gente na parte de redação do jornal, visto esta ter contado 
somente com a colaboração direta dos confrades Sarraf e Teixeira de Paula e, se isto não 
fosse possível poderia o jornal ser entregue à responsabilidade do sr. Teixeira de Paula, 
terminando, assim, o Conselho de Redação. O sr. Abraão Sarraf, entretanto, julgou ser de 
maior conveniência para a “USE”, por estar mais de acordo com suas finalidades, a 
conservação do Conselho de Redação. Sugeria, todavia, a criação de um corpo de jornalistas 
a quem seria entregue as atividades atribuídas ao Departamento de Publicidade da “USE”, 
vendo nisso a possibilidade de tornar-se de âmbito estadual as notícias de Unificação. Por 
sugestão do confrade Luiz Monteiro de Barros, para que o assunto seja tratado de maneira 
mais eficiente, serão convidados, para uma reunião da “USE”, os srs. Herculano Pires, Cid 
Franco e João Teixeira de Paula. Os srs. Diretores, em breves considerações, acharam que 
poderá trazer conveniência para a sociedade a transformação do jornal em revista, 
entretanto, na próxima reunião do Conselho, será apreciado o assunto. O sr. Sarraf 
comunicou haver subido a feitura do preço do jornal para Cr$ 6.900,00 e, se nisso, estavam 
os srs. Diretores de acordo. O confrade Luiz Monteiro de Barros, levando em conta a 
alteração dos preços das mercadorias em geral, considerou o aumento razoável, tendo em 
consequência, a Diretoria aceito o aumento. Diante dos vários aumentos verificados, 
incluindo-se as despesas postais, o sr. Sarraf achou de necessidade elevar o preço da 
assinatura do jornal de Cr$ 20,00 para Cr$ 30,00, no que concordaram os Diretores. 
Secretaria. Carta de Buenos Ayres, participando a realização do II Congresso Internacional 
para o estudo da reencarnação, em 1º de novembro do corrente ano. O assunto, 
considerado dos mais importantes pela diretoria, será divulgado pelo “Unificação”. O 
confrade Monteiro de Barros é de parecer, visto a importância da matéria a ser tratada, que 
São Paulo se faça representar pessoalmente no cometimento, sendo de se indicar, caso 
aceite o convite, o sr. Canuto Abreu que conhece o assunto a fundo. Convite do Nosso 
Lar, participando que será realizada, naquela Instituição, pequena festinha de aniversário. 
Carta do Centro Espírita de Evangelização “Ananias”, convidando a “USE” para 
comparecer a uma mesa redonda, onde serão discutidos assuntos de interesse da doutrina, 
no dia 24 de agosto, às 20,30 horas. Esta carta foi entregue ao confrade Luiz Monteiro de 
Barros que a responderá em nome da DE. Resolveu-se que se escreva ao sr. Wantuil, 
presidente da Federação Espírita Brasileira, para saber o preço de 5.000 volumes do Livro 
dos Espíritos, sendo 2.500 em brochura e 2.500 encadernados, para comemoração do 



centenário, tudo de conformidade com entendimentos já iniciados com o confrade Carlos 
Jordão da Silva. Nada mais havendo a ser tratado, solicitou o sr. Presidente fosse feita a 
prece de encerramento pelo confrade Abraão Sarraf, dando, a seguir, por terminada a 
reunião, do que eu, 3º secretário para constar, lavrei a presente ata que, após discutida e 
aprovada, será devidamente assinada. 
 
Assinaturas. 









Ata # 3 - 27 de agosto de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Terceira Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto, do ano de mil novecentos e cinquenta e seis, nesta 
Capital, em sua sede social, à rua Santo Amaro, no 362, às vinte horas e vinte minutos, 
reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva da “USE”, com o comparecimento dos 
srs: Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Waldomiro da Silva Santos, Paulo Toledo 
Machado, Francisco de Castro Neves e Djalma de Deus Silva, conforme consta do livro de 
presença. Compareceu, também, à reunião o sr. João Teixeira de Paula, para tratar de 
assunto relativo ao jornal “Unificação”. Feita a prece, o sr. Presidente deu por aberto os 
trabalhos. Comunicou o sr. Presidente, de início, haver sido realizada, no dia 11 de agosto 
corrente, a reunião que se tratou do assunto referente a comemoração do Primeiro 
Centenário do Espiritismo, nela comparecendo representantes de diversas regiões, se bem 
que haja faltado grande parte dos convidados previamente, talvez por deficiência dos 
correios no serviço de entrega de correspondência. Comunicou, ainda, que ficou 
esclarecida a maneira como devem ser desenvolvidos os trabalhos, tendo-se em 
consideração que o movimento é de âmbito estadual. Como o tempo não permitiu fossem 
tratados todos os assuntos e, também, devido o não comparecimento de diversas entidades, 
ficou de ser marcada nova reunião para o mês vindouro de setembro. Os srs. Diretores, em 
face da informação, marcam, para o dia 15 de setembro p. futuro, às 15 horas, a próxima 
reunião para tratar do assunto do Centenário. Tendo-se em vista a próxima reunião do 
Conselho, marcada para o dia 2 de setembro vindouro, discutiu-se a Ordem do Dia, ficando 
assim discriminada: a) Prece; b) Ata da última reunião; c) Expediente: 1- Relatório da 
diretoria, 2- Correspondências; d) Plano Bienal de Trabalho; e) Regimentos Internos; f) 
Hospital Espírita e g) Primeiro Centenário. Comemorará seu 40ª aniversário, no próximo 
dia 1º de setembro, a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, devendo falar nesta ocasião o 
confrade Luiz Monteiro de Barros e a “USE” se fará representar na pessoa do seu vice-
presidente sr. Abraão Sarraf. Estando presente o sr. Castro Neves, que trouxe seu parecer 
jurídico por escrito, sobre o Hospital Espírita, teve a palavra. Leu o trabalho pausadamente, 
nele deixando demonstrado, de modo bem claro, que a “USE” não deve ter sobre a sua 
responsabilidade a construção do Hospital. Feita a leitura, continuaram-se os debates 
verbais, onde as vantagens e desvantagens foram estudadas mais demoradamente, pelo 
procurador que concluiu por achar que este hospital deve ser levado a efeito por uma 
sociedade civil ou um grupo de particulares espíritas. Todavia, a obra que é monumental 
no seu aspecto e finalidades, poderá receber o sopro das inspirações elevadas da “USE”, se 
bem que ela possa mesmo ser uma das cooperadoras na construção do Hospital, 
subscrevendo ações ou cousa que valha. O conteúdo da carta será discutido e apreciado 
pelo Conselho. Secretaria. Recebeu carta do confrade Canuto de Abreu que comunica não 
poder representar São Paulo, a convite da “USE”, no II Congresso sobre reencarnação, a 
se realizar em Buenos Ayres. Carta da Federação Espírita Brasileira comunicando a feitura 
do Livro dos Espíritos comemorativo do Centenário, em brochura. A entrega do mesmo 
será feita, as entidades que o solicitarem, em princípio de janeiro. O confrade Luiz 
Monteiro de Barros comunicou haver representado a “USE”, como seu Presidente, na 3ª. 
Concentração de Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba, realizada em 26 de agosto 
corrente, tendo proferido, pela manhã, uma conferência sobre o tema “O Jovem Espírita e 
seus deveres perante a Doutrina”. Nada mais havendo a tratar o sr. Presidente deu por 
encerrada a reunião, fazendo a prece de agradecimento. Para constar, eu, Djalma de Deus 
Silva, lavrei a presente ata que, se aprovada, será devidamente assinada. 
 
Assinaturas. 









Ata # 4 - 15 de setembro de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quarta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos quinze dias do mês de setembro, do ano de mil novecentos e cinquenta e seis, nesta 
Capital, à rua Santo Amaro, no 362, às quatorze e trinta horas, meia hora antes da reunião 
marcada para tratar de assuntos referentes à comemoração do Primeiro Centenário do 
Espiritismo com as diversas Entidades Espíritas desta Capital, reuniram-se, ordinariamente, 
os diretores da “USE”, com os seguintes confrades presentes: Luiz Monteiro de Barros, 
Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Jordão da Silva Nancy Puhlmann, Waldomiro 
S. Santos e Djalma de Deus Silva. Retifica-se o nome de Paulo Jordão da Silva, a décima 
linha, para Paulo Toledo Machado, que é o certo. O confrade Monteiro de Barros 
informou que a reunião marcada para às quinze horas de hoje, seria para apresentação, por 
parte das Entidades Espíritas de São Paulo, dos nomes de seus elementos para formarem 
nas diversas comissões dos Festejos. Adiantou, ainda, que a “USE” terá, em cada comissão, 
por ser a organizadora das forças que irão trabalhar no cometimento, um elemento da 
diretoria, ficando este elemento como ligação do trabalho da comissão da qual faz parte 
junto a DE. Tendo se esgotado o tempo e já estando presentes as pessoas convidadas para 
a reunião da Comemoração do Primeiro Centenário, o sr. Presidente deu por encerrados 
esses trabalhos preliminares, convidando os senhores diretores a passar a sala ao lado para 
ter início a reunião anteriormente convocada. Para constar, eu, Djalma de Deus Silva, 3º 
secretário, tomei estes apontamentos que, julgados de acordo, serão assinados. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 5 - 24 de setembro de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Quinta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro, do ano de mil novecentos e cinquenta e seis, 
nesta Capital, à rua Santo Amaro, no 362, em sua sede social, reuniu-se, ordinariamente, a 
Diretoria Executiva da “USE”, com a presença dos confrades: Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Waldomiro S. Santos, Nancy Puhlmann, 
Abraão Sarraf e Djalma de Deus Silva, tendo comparecido, também, o sr. João Teixeira de 
Paula, redator do jornal “Unificação”. Feita a prece pelo confrade dr. Luiz Monteiro de 
Barros, foram lidas, por mim, 3º secretário, as atas das duas últimas reuniões, atas essas 
que, após discutidas, foram aprovadas. O sr. Presidente comunicou ter avistado com o 
confrade Herculano Pires, com quem expôs os problemas do jornal da “USE”. O confrade 
Herculano ficou de conversar com o Clube do Jornalista Espírita para trocar pontos de 
vista, devendo, isto feito, se entender com a “USE”. Quanto ao confrade Cid Franco, foi o 
sr. Presidente informado, pelo próprio Herculano, que o mesmo se encontra afastado das 
lides jornalista, sendo certo que o convite não seria atendido. Quanto a reunião promovida 
pelo Centro Espírita Evangelização Ananias, para tratar de assunto relacionado com 
política, havia respondido ao ofício daquela Instituição, estando a cópia do ofício já 
arquivada. O sr. Presidente sugeriu que se faça uma reunião bem próxima para tratar de 
assunto do hospital, sendo, para esta reunião, imprescindível o comparecimento dos 
confrades: Wilson Ferreira de Mello, Francisco Castro Neves e Canuto Abreu. Apresentou, 
com o respectivo parecer, o sr. João Teixeira de Mello, intitulado “Filosofia Espírita”. Este 
trabalho foi entregue ao confrade Luiz Monteiro que irá lê-lo e dar sugestões para a sua 
publicação. Sobre o jornal ficou resolvido, a princípio, que a assinatura anual será de Cr$ 
50,00 e número avulso Cr$ 3,00. O confrade Luiz informou que recebera numa das 
reuniões da “USE”, há tempo, um excelente conselho de um Espírito sobre trabalhos de 
Unificação e, diante disso, consultava aos demais diretores se concordariam que se repetisse 
reunião com presença de Médiuns. Todos os diretores concordaram. Nada mais havendo 
a tratar lavrei a presente ata que, após discutida, será assinada. Eu, Djalma de Deus Silva, 
3º Secretário, a assino. 
 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 6 - 29 de setembro de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Sexta Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro, do ano de mil novecentos e cinquenta e seis, 
nesta Capital, à rua Santo Amaro, no 362, em sua sede social, às quinze horas, com a 
presença dos srs: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, 
Waldomiro S. Santos e Djalma de Deus Silva, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria 
Executiva da “USE”. Esteve presente à reunião o confrade João Teixeira de Paula, membro 
do Conselho de Redação do jornal Unificação. Feita a prece pelo confrade Waldomiro S. 
Santos, determinou o sr. Presidente a leitura das atas das duas últimas reuniões. Postas em 
discussão foram aprovadas. A seguir o confrade Luiz Monteiro de Barros entregou ao 
Secretário Geral da “USE” rascunho do ofício que, depois de passado em papel próprio, 
deverá ser apresentado ao Conselho Nacional, pelo confrade Carlos Jordão da Silva, 
sugerindo que o companheiro Canuto Abreu faça, à parte, um trabalho sobre o 
Codificador, trabalho esse que será custeado pelo próprio Canuto Abreu e distribuído 
gratuitamente. Deliberou-se encomendar ao Conselho Nacional a quantia de 1.000 livros, 
comemorativo do Centenário, para venda, devendo figurar em cada Livro dos Espíritos os 
dizeres da “USE”. O confrade Luiz Monteiro de Barros apresentou o regimento interno 
para trabalho das comissões designadas para o festejo do Centenário, feito pelo confrade 
Herculano Pires, e que deve ser lido e discutido por ocasião da reunião entre diretores e 
membros da Comissão. Deliberou-se modificar o preço da assinatura do jornal para 
quarenta cruzeiros anual. O número avulso será por Cr$ 3,00 para a Capital e Cr$ 4,00 
para o interior. Esta resolução torna sem efeito a tomada em reunião anterior. Secretaria. 
Carta recebida da 1ª Convenção Espírita de Mato Grosso, na qual se cogita fundar a 
Federação Espírita daquele Estado, na cidade de Campo Grande. Informou o sr. Carlos 
Jordão da Silva que o Conselho Nacional desaprovou a criação da Federação em Campo 
Grande, visto não ser esta cidade a capital do Estado. Carta da União da Mocidade Espírita 
de São Paulo, enviando a relação dos nomes das pessoas que integrarão as diversas 
comissões comemorativas do trabalho, digo, comissões que trabalharão na comemoração 
do Centenário. Carta da União Federativa Paulista, ofertando, uma vez por semana, 
durante uma hora, na Rádio Progresso, um programa Radiofônico Espírita Evangélico do 
Brasil, a cargo da “USE”. De princípio foi aceito o oferecimento e se estudará os meios para 
realizar o programa. A frente deste trabalho estará o Departamento de Imprensa e 
Propaganda, tendo no sr. João Teixeira de Paula o cooperador mais direto e responsável, 
visto a experiência que possui em trabalho de organização dessa natureza. O confrade João 
Teixeira de Paula consultou a “USE” se estava disposta a publicar um livro de sua autoria, 
constante de artigos já inseridos no jornal Unificação, devidamente colecionados, cujo 
produto da renda ficaria pertencendo aos cofres da Instituição. A oferta, considerada 
valiosa, por partir de um confrade conhecedor da doutrina, deixou de ser aceita em virtude 
da “USE” não possuir, no momento, importância disponível à feitura do livro. Nada mais 
havendo a ser tratado o sr. Presidente solicitou ao confrade Carlos Jordão da Silva fizesse a 
prece de agradecimento, dando, a seguir, por encerrada a reunião. Para constar, eu, Djalma 
de Deus Silva, terceiro secretário, lavrei a presente ata que, considerada de acordo com os 
fatos ocorridos, será devidamente assinada. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 7 - 13 de outubro de 1956 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Sétima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de outubro, do ano de mil novecentos e cinquenta e seis, nesta 
Capital, à rua Santo Amaro, no 362, em sua sede, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria 
Executiva da “USE”, às quinze horas, com a presença dos srs: Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos e Djalma de 
Deus Silva, conforme consta do livro de presença. Esteve presente à reunião o confrade 
Heitor Miranda Silva, de Presidente Prudente, que ora nos visita. Feita a prece pelo 
confrade Luiz Monteiro de Barros, passou-se a ordem do dia. Desincumbência. O confrade 
Carlos Jordão da Silva informou haver sido aprovada a proposta do companheiro Canuto 
Abreu, de editar, à parte, por sua conta, um trabalho referente ao Codificador. Quanto ao 
Livro dos Espíritos, comemorativo do Centenário, informou ter encomendado à Federação 
Espírita do Rio a quantia de 1.000 (um mil) volumes. Entretanto, como a edição já se 
encontrava pronta, não foi possível fazer figurar na edição que cabia a São Paulo nenhum 
dizer diferente à “USE”. Com referência às comemorações do Centenário ficou marcada, 
para sábado vindouro, às vinte horas, digo, vindouro, dia 25, às quinze horas, uma reunião 
com os membros das comissões. Para esse já foram enviadas circulares a todos. Secretaria. 
Carta do Conselho Regional Espírita de Campinas alertando que terceiros, usando de 
papel timbrados da “USE”, têm feito correspondências particulares. Os srs. Diretores 
tomarão as medidas necessárias e cabíveis para solucionar o assunto. Carta da Legião da 
Boa Vontade, apresentando o sr. José Ferreira, ao mesmo tempo que solicita lhe sejam 
dadas informações sobre os Centros Espíritas mais desenvolvidos no interior do Estado, a 
fim de serem visitados pelo sr. José Ferreira em nome da Legião da Boa Vontade. O sr. 
Carlos Jordão da Silva leu, para conhecimento da Diretoria, o artigo 25º dos Estatutos da 
“LBA” em que diz: “...O Presidente da Instituição é perpétuo ...”. Os srs. Diretores não 
estão de acordo em que se deva atender tal solicitação. A resposta ao ofício da “LBA” será 
feita pelo confrade Luiz Monteiro de Barros. Carta da Mocidade Espírita Pátria do 
Evangelho, desta Capital, sugerindo que a “USE” difunda, entre os Centros que lhe são 
filiados, o programa das atividades da “Legião da Boa Vontade”. Será respondido que a 
“USE” não fará a solicitação pedida, visto não estar de acordo com o movimento da Legião 
da Boa Vontade, nas maneiras como vem sendo divulgado. Os próprios estatutos da 
entidade contêm erros de organização que precisam ser corrigidos. Carta da Primeira 
Convenção Espírita de Mato Grosso, comunicando que será realizada, de 14 a 16 de 
dezembro vindouro, a 1ª Convenção Espírita Estadual, em Campo Grande. Ofício da 
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, agradecendo os votos de congratulações formulados 
pela “USE”, no transcurso do 1º Centenário da fundação de Ribeirão Preto. A seguir foi 
lido o regimento que orientará, depois de devidamente estudado e feitas as emendas que 
se julgarem necessárias, o trabalho das comissões. O projeto referido é de autoria do 
confrade Herculano Pires. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião às 
quinze, digo, às dezessete e trinta horas, tendo feito a prece de agradecimento o confrade 
Luiz Monteiro de Barros. Eu, Djalma de Deus Silva, para constar lavrei a presente ata. 
 
Assinaturas. 









Ata # 8 - 20 de novembro de 1956 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos vinte dias do mês de novembro de mil e novecentos e cinquenta e seis, às vinte e trinta 
horas, em sua sede, à rua Santo Amaro no 362, nesta capital de São Paulo, reuniu-se a DE 
da USE, com a presença dos seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, 
Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado e Waldomiro da Silva Santos. Após proferir 
a prece inicial o sr. presidente, lê carta recebida do dr. Canuto de Abreu, informando que 
já suspendeu seus afazeres industriais pela manhã para escrever o trabalho que lhe foi 
solicitado sobre a História do Espiritismo; a seguir faz leitura da resposta dada a Legião da 
Boa Vontade justificando porque a USE acha inoportuna facilitar-lhe a criação de núcleos 
aqui no Estado de São Paulo. Prosseguindo os trabalhos passa-se à discussão de vários itens 
do Programa das Comemorações do I Centenário, após o que, nada mais havendo a tratar 
é marcada nova reunião para o dia 25, e encerrados os presentes trabalhos com a prece 
habitual, proferida pelo sr. presidente. Para constar lavrei da reunião a presente ata que 
depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 
 
São Paulo, 20 de novembro de 1956. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 9 - 25 de outubro de 1956 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de mil novecentos e cinquenta e seis, às vinte 
e trinta horas, reuniu-se a DE da Use, em sua sede, à rua Santo Amaro, no 362, nesta Capital 
de São Paulo, com a presença dos seguintes diretores: Luiz Monteiro de Barros; Carlos 
Jordão da Silva e Paulo Toledo Machado e Waldomiro da Silva Santos. A prece inicial foi 
proferida pelo sr. Presidente, que iniciando os trabalhos justifica a ausência do confrade 
Djalma de Deus Silva. Reunião do CDE – O sr. Presidente apresentou a DE aprovar a 
seguinte ordem do dia para a reunião de 2-12-56 = a) abertura; b) Centenário e 
concentrações; c) Hospital; d) Unificação / Revista; e) LBV; f) Palavra Livre. – Comissão 
Central para as Comemorações do Espiritismo = Ficaram indicados pela DE, para compor 
esta Comissão, os seguintes elementos: Luiz Monteiro de Barros; Abraão Sarraf; Carlos 
Jordão da Silva; Paulo Toledo Machado; Nancy Puhlmann; Djalma de Deus Silva; 
Waldomiro da Silva Santos; Wilson Ferreira de Mello; Francisco Carlos de Castro Neves; 
Romulo Vanucci; João Teixeira de Paula; Eurípedes de Castro; Apolo Oliva Filho; Attílio 
Campanini; Antonio José Trindade; Caetano Mero; Antenor Ramos e Américo 
Montagnini. Expediente = Constou de cartas recebidas do CRE da 2ª Região; de Cícero 
Pimentel e da UMESP. – AMBULATÓRIO METROPOLITANO: Paulo Toledo Machado 
fez exposição a respeito do assunto, apresentando propostas do CME, que a DE aceitava 
com simpatia e recomenda sua remessa ao CDE. E nada mais havendo a tratar, com prece 
proferida pelo sr. Presidente, às vinte e duas e trinta horas é encerrada a reunião, da qual 
lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada por todos. 
 
São Paulo, 25 de novembro de 1956. 
 
Assinaturas. 






