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DIRETORIA EXECUTIVA

07, 14, 20 e 28 de Janeiro
16 de Fevereiro
13 e 22 de Maio
02 e 14 de Junho

06 de Julho
10 de Agosto
19 de Outubro

04, 16, 23 e 30 de Novembro
15 de Dezembro



Ata # 11 - 7 de janeiro de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Primeira Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos sete dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e cinquenta e sete, nesta Capital, 
à rua Santo Amaro, 362, em sua sede social, às vinte e trinta horas, com a presença dos srs.: 
dr. Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado 
e Wilson Ferreira de Mello, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva da “USE”. 
Feita a prece pelo confrade Carlos Jordão da Silva, procedeu-se a leitura do Expediente. Da 
Federação Espírita Brasileira chegaram 2.000 exemplares do Livro dos Espíritos, edição 
comemorativa do I Centenário da Codificação do Espiritismo, pelo preço de Cr$ 25,20 
(vinte e cinco cruzeiros e vinte centavos) cada exemplar, estabelecendo-se a venda do mesmo 
por Cr$ 40,00 (quarenta cruzeiros) unitário. Foram lidos diversos telegramas, 
congratulando-se com a “USE”, pela posição assumida em face da LBV. Da Feira das 
Nações foi recebido um caixão com gêneros e latas para distribuição aos pobres, tendo sido 
encaminhado ao Lar Esperança, à rua Genebra, 105. Da Ume de Santos foi recebida carta 
do dia 3 deste acompanhada de relações dos centros adesos e mais a fórmula de adesão da 
Escola de Médiuns e de Dirigentes de Sessões de Santos. Ficou decidido que o D.O. 
organize o cadastro geral dos centros adesos. Foi recebida carta do Snr. Olívio Morais, na 
qual faz referências ao trabalho da LBV. Foi aprovado por esta DE o trabalho elaborado 
pelo Departamento de Organização sobre as concentrações no interior. Deliberou esta DE 
oficiar ao CME, informando caber ao mesmo a organização da Feira do Livro. Informa o 
snr. Secretário desta DE, que já foi completado o registro do jornal que tomou o número 
5.100, do Livro A, no 11, de registro de pessoas jurídicas. O snr. Secretário igualmente 
informa o trabalho que a FEB vem desenvolvendo em torno do selo comemorativo do 
Centenário e propõe a expedição de um telegrama de congratulações, com o que esta DE 
concordou plenamente. Foi apresentada pelo dr. Wilson F. Mello que como membro da 
DE, após estudo e contado com os sanatórios do interior, informa a decisão do Sanatório 
“Américo Bairral” transferir sua sede, para São Paulo e apresenta em linhas gerais um plano 
de convênio entre USE e o citado sanatório, com a solicitação: “Que seja considerada a 
proposta boa e aprovada pela DE e marcada uma reunião para a próxima 2ª. Feira a fim de 
ser estudada a forma pela qual se tentará o convênio”. Posta em votação nominalmente foi 
aprovada pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, o snr. Presidente fez a prece de 
agradecimento, dando a seguir por encerrada a reunião às 23 horas. Para constar eu, Paulo 
Toledo Machado, primeiro secretário, lavrei da reunião a presente ata que após lida e 
aprovada será devidamente assinada. 
 
Assinaturas. 









Ata # 12 - 14 de janeiro de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Segunda Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e cinquenta e sete, nesta Capital, 
à rua Santo Amaro, 362, em sua sede, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva da 
“USE”, às 21 horas, com a presença dos snrs.: Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo 
Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos e Wilson F. Mello. Feita a prece pelo 
confrade Abraão Sarraf, iniciou-se os trabalhos sob a presidência do mesmo. Expediente 
apresentado pelo Secretário Geral, constou do seguinte: carta do snr. Freitas Nobre, 
justificando sua ausência a reunião da “USE” de vinte e sete de janeiro de mil novecentos 
e cinquenta e sete. Carta do snr. Edward A. Silva, justificando sua ausência a reunião do 
centenário. Cartas de Claudio Nascimento Pinto e Paulo Orestes Nascimento, de Águas da 
Prata, de vinte e um de dezembro de mil novecentos e cinquenta e seis, solicitando como 
legionários, o interesse da “USE”, para com a LBV assunto que depis de estudado pela 
“USE”, deliberou-se dar como resposta, seu próprio artigo do jornal Unificação. Carta do 
terceiro secretário justificando suas ausências. As vinte e uma horas chega dr. Luiz M. de 
Barros. Dr. Wilson apresenta esquema do convênio “USE e Sanatório Américo Bairral”, 
que após ter sofrido algumas modificações foi tomado como base para a discussão do 
assunto. Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada as vinte e três horas com uma 
prece proferida pelo snr. Presidente e para constar, eu, Paulo Toledo Machado, lavrei a 
presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. 
 
Assinaturas. 







Ata de 20 de janeiro de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Reunião da Diretoria Executiva da “USE”, em conjunto com a Diretoria do 

Sanatório Américo Bairral, realizada na cidade de Itapira, Estado de São Paulo. 
 
Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e cinquenta e sete, ano do 
Centenário da Codificação do Espiritismo, reuniram-se em conjunto, as Diretorias da 
“USE” e do Sanatório Américo Bairral, na sede desta Fundação, na Vila Pereira, em Itapira, 
Estado de São Paulo. Compareceram da parte do Sanatório Américo Bairral, os seguintes 
diretores: Cezar Bianchi - Diretor Provedor, Benedito Machado - Diretor Tesoureiro, Dr. 
Anísio Simões, Diretor, Bernardo Pugina, Diretor, dr. Gil, médico interno da Fundação, 
Santoro, médium; e da parte da “USE” os senhores dr. Luiz Monteiro de Barros, 
presidente, Abraão Sarraf, vice-presidente, Carlos Jordão da Silva, secretário geral, Paulo 
Toledo Machado, primeiro secretário e Wilson Ferreira de Mello, segundo tesoureiro. A 
reunião foi aberta às dezesseis horas e vinte minutos com prece proferida pelo confrade 
Cezar Bianchi, manifestando-se a seguir um mentor espiritual que, com palavras de 
estímulo e encorajamento aos presentes, manifestou a satisfação dos companheiros do 
espaço pelo significativo acontecimento, do qual aliás partilhavam porque a tarefa não eram 
exclusivamente dos encarnados presentes que lá se reuniam, e confiava quem o seu 
desenvolvimento que já deveria ser muito mais acentuado, não viesse a influir 
negativamente a ação humana. A seguir deu-se início aos trabalhos administrativos. O 
confrade secretário da Fundação Espírita Sanatório Américo Bairral, lê a carta da reunião 
da Diretoria do referido Sanatório, quando se decidiu as seguintes realizações: a - 
construção de um Sanatório-Escola na cidade de São Paulo, com a finalidade precípua de 
formar médicos psiquiatras espíritas e enfermeiros espíritas, para atender aos urgentes 
reclamos do meio senatorial de doentes mentais do Estado de São Paulo; b) criação de uma 
gráfica espírita, aproveitando, dentro do setor de laborterapia, a mão de obra disponível; 
organização de um escritório central em São Paulo para tratar dos assuntos gerais e de 
interesse dos Sanatórios de Psicopatas do Estado de São Paulo. Prosseguindo o confrade 
Cezar Bianchi expõe o ponto de vista da Diretoria da Fundação Espírita Sanatório Américo 
Bairral, coincidentes com os da Diretoria Executiva da “USE”, mais o seguinte acréscimo: 
1º) Este convênio, apesar de ser por prazo indeterminado, estabelece um prazo mínimo 
experimental de 5 anos para uma realização mínima, que é a construção do Hospital Neuro-
Psiquiátrico Modelo, com capacidade para 200 leitos. Findo este prazo sem a realização 
acima, fica automaticamente rescindido o convênio e a Fundação tomará conta de tudo o 
que já estiver realizado, inclusive das quantias arrecadadas para este fim. 2º) O atual 
convênio não impede que a Fundação por sua conta, realize outras obras de acordo com 
seu programa de ação, desde que elas sejam feitas fora das cidades em que estejam em 
funcionamento obras assistenciais realizadas através do Convênio. 3º) O atual convênio, 
em época julgada oportuna pelas Diretorias da “USE” e da Fundação e mediante 
negociações mútuas, poderá sofre modificações em sua essência, sempre de acordo com o 
seu fito de melhor servir ao movimento espírita. 4º) Deve-se frisar que o convênio não é 
feito visando beneficiar a “USE” ou a Fundação, mas a Doutrina Espírita, à qual ambas as 
entidades pretendem servir. 5º) A Fundação se compromete a modificar os seus estatutos, 
de tal modo que ele possa atender ao espírito do convênio, que é a realização do plano de 
Assistência Social aprovado no V Congresso Espírita do Estado de São Paulo. 6º) Ambas 
as entidades envidarão todos os esforços para que a Fundação seja reconhecida de utilidade 



pública nos âmbitos municipal, estadual e federal. 7º) O Convênio se compromete a realizar 
a finalidade do Sanatório para doenças nervosas e mentais, que é a da formação de médicos 
psiquiatras e enfermeiros especializados espíritas encaminhando para o seu internato 
estudantes de medicina e mantendo escolas de enfermagem. 8º) As dificuldades por acaso 
surgidas entre as duas entidades deverão ser dirimidas em reunião conjunta, dentro do mais 
elevado espírito cristão de tolerância e compreensão. 9º) O Convênio não fecha as portas 
aos outros Sanatórios para doentes mentais para que dele façam parte através da Fundação 
mas este caso objetivo será estudado em conjunto e regulado por Regimento Interno, 
aprovado pelas partes interessadas. Se se objetivar este quesito, serão feitas campanhas 
conjuntas, visando a sua manutenção ou realização. Carlos Jordao da Silva lê as resoluções 
da DE, em reunião de 14 de janeiro deste ano, como ponto base para início do Convênio, 
que são as seguintes: Convênio por prazo indeterminado, entre a “USE” e a Fundação 
Sanatório Américo Bairral, para a realização do plano de Assistência Social, do 
Departamento de Assistência Social da “USE”, aprovado no V Congresso de Espiritismo 
do Estado de São Paulo. 1º) O plano sofre pequena modificação, passando para 1º lugar a 
construção em São Paulo de um hospital para psicopatas bem como intenso movimento 
visando a unificação de todos os Sanatórios do Estado. 2º) A Fundação custeará e, 
conjuntamente com a USE, dirigirá escritório central que cuidará dos interesses de todos 
os Sanatórios do Estado e, possivelmente, de todas as obras assistenciais. 3º) A Fundação 
não sofrerá modificação em sua estrutura; emprestará o seu nome, o seu prestígio e sempre 
que possível, o seu concurso financeiro as realizações do plano desde que não haja atrito 
com os interesses imediato do Sanatório Américo Bairral. 4º) Os hospitais, Sanatórios, etc., 
fundados através desse Convênio terão um regimento aprovado conjuntamente pela USE 
e pela Fundação. 5º) Os hospitais, ambulatórios, etc., de que trata o item 4º, terão uma 
Diretoria de absoluta confiança de ambas as instituições e nomeadas pela USE. 6º) O 
Convênio financiará as despesas relativas às finalidades da USE. 7º) As instalações da 
Fundação, como hospitais, etc., que forem fundados e construídos, poderão servir de sede 
para os órgãos da USE. 8º) Se a Fundação não digo no decorrer da existência do convênio, 
vier a falhar em suas finalidades filantrópicas ou espíritas, a USE, mediante aclamação da 
Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Deliberativo Estadual, encampará as obras 
do convênio, que passará para sua exclusiva responsabilidade administrativa. 9º) Por sua 
vez se a USE vier a falhar em suas finalidades filantrópicas ou espíritas, a Fundação dela se 
desligará, tendo por árbitro deste desligamento a Federação Espírita Brasileira, através do 
seu Conselho Federativo Nacional. 10) A USE se obriga a usar todas as suas forças em prol 
da propaganda e realização do plano. 11) A forma jurídica pela qual será feito o convênio, 
será estudado pela USE, que o levará pronto para a discussão a Itapira, domingo dia 20 
deste. A seguir após inúmeros comentários é lida do dr. Francisco Carlos de Castro Neves, 
Diretor Procurador da USE, onde comenta e dá parecer em torno das resoluções a que 
chegou a DE da USE relativamente a eventualidade da realização de um convênio para 
prestação de assistência social, em conjunto com a Fundação Espírita Sanatório Américo 
Bairral, a seguir transcrita: Atendendo à solicitação de uma opinião a respeito das condições 
jurídicas que devessem ser observadas, na hipótese de vir a concretizar-se a ideia de um 
convênio com a Fundação Espírita Sanatório Américo Bairral, para a criação de serviços de 
assistência social, nesta Capital, patrocinados pela USE, e dispensando-me de reproduzir 
pormenores do projeto, dado que são de seu pleno conhecimento, venho ponderar o 
seguinte: 1- é perfeitamente viável a iniciativa, do ponto de vista jurídico, uma vez 
observadas no entanto, certas condições; 2- dentre estas condições, a mais importante é a 
que diz respeito ao patrimônio, imobiliário ou mobiliário, que resultar do 



empreendimento; 3- assim, sendo a iniciativa levada a efeito em nome da Fundação, a esta 
pertencerá o patrimônio, sendo a administração confiada a USE; 4- para esse fim, e desde 
que adotada essa solução tornar-se-iam necessárias as seguintes providências: a) proposta da 
Fundação à USE, especificando as normas gerais do Convênio, declarando a Diretoria da 
Fundação, na carta, que a proposta é feita sob a condição de que, se aceita pela Diretoria 
da USE, ser depois submetida à Assembleia Geral da Fundação; b) resposta da DE da USE, 
aceitando por sua vez, a proposta “ad-referendum” do Conselho Deliberativo Estadual, que 
seria solicitado no caso de aprovação pela Assembleia Geral da Fundação; c) Decisão da 
Assembleia Geral da Fundação, adotando as condições fundamentais do convênio com a 
USE; d) início imediato das diligências para efetivação dos serviços assistenciais, eis que é 
certa, segundo se sabe, a aprovação do CDE; e) Deliberacao do CDE homologando o 
convênio. 5- Em todos os documentos, referidos no item anterior, ficariam especificadas as 
condições de criação, manutenção, administração e destino dos serviços a serem criados; 6- 
Tais condições seriam aquelas já objeto de exame pela DE, tanto em relação as arrecadações 
de fundos, escolha e designação de um Conselho de Administração dos serviços 
assistenciais (por deliberação da DE da USE, mediante lista múltipla previamente aprovada 
pela Diretoria da Fundação), elaboração de regimento interno, para os serviços assistenciais, 
e demais providências, todas expressas nos documentos a serem elaborados”. Merece a 
seguir, de parte de quase todos os presentes, este assunto, as mais diversas apreciações. 
Cezar Bianchi diz que para a sua efetivação proporá à Fundação as modificações estatutárias 
devidas: dr. Luiz Monteiro de Barros expende a ideia de que o convênio nestas condições 
poderia magoar os demais outros sanatórios por não terem sido consultados; Carlos Jordão 
da Silva esclarece a hipótese de adesão de outros sanatórios; Abraão Sarraf quer fixar o 
ponto referente ao patrimônio resultante do Convênio a fim de saber-se com quem ele 
ficaria no futuro; Paulo Toledo Machado propõe que o convênio não seja feito em torno 
da realização propriamente dita mas sim em torno de uma nova realização, criada e 
administrada pela USE e composta e tecnicamente orientada pelos sanatórios do Estado, 
sendo que de início, em virtude do convênio de associações de forçar, com a solidariedade, 
apoio e integração do Sanatório Américo Bairral, como um dos Sanatórios membros da 
nova Fundação. Dr. Wilson diz que devemos cingir nossa discussão em torno do convênio 
examinado pela DE. Paulo considera a conveniência do seu estudo mais amplo e indaga de 
Cezar Bianchi se a Fundação, naquela hipótese que aventou, daria sua solidariedade e seu 
apoio, com o que concordou plenamente o citado. Sarraf diz que como ponto base devemos 
mesmo nos fixar no convênio. E assim se desenvolveram os debates em torno do assunto, 
firmando-se uma ideia nova no sentido da unificação social dos espíritas, como sejam o 
agrupamento por parte da USE, das associações assistenciais do Estado em órgãos 
especializados, para cada um dos setores, natureza e espécie de assistência social. Assim, no 
setor das doenças mentais ficou prevista a fundação no futuro, como consequência 
resultante do convênio que ambas as diretorias desde já admitem e aceitam de uma 
Fundação que receberá o patrimônio resultante deste convênio, que será a Fundação 
Espírita do Sanatório-Escola, e em seguida da Associação Paulista dos Sanatórios Espíritas 
de Doenças Mentais, que outra cousa não será que, por sua vez, uma resultante do 
Escritório Central aventado. Sente-se em que pesem as dificuldades de fixar-se as ideias em 
definitivo, a extraordinária influência do Alto, para que os elementos reunidos, alcancem 
o ponto certo por todos desejados. Assim, no retrospecto ligeiros das proposições havidas, 
decidiu-se tomar por base as seguintes resoluções: Convênio pelo prazo de 5 anos, entre a 
USE e a Fundação Espírita Sanatório Américo Bairral, para a realização do plano de 
Assistência Social, do Departamento de Assistência Social da USE, aprovado no V 



Congresso de Espiritismo do Estado de São Paulo. 1º Este Convênio estabelece um prazo 
mínimo experimental de 5 anos, para uma realização mínima, que é a construção do 
Hospital Neuro-Psiquiátrico Modelo com capacidade para 200 leitos. 2- Findo esse prazo, 
sem a realização prevista no item anterior, fica automaticamente rescindido o convênio e a 
Fundação tomará conta de tudo o que estiver realizado, inclusive das quantias arrecadadas 
para este fim. 3- A Fundação não sofrerá modificação em sua estrutura; emprestará o seu 
nome, o seu prestígio e, sempre que possível, o seu concurso financeiro às realizações do 
plano, desde que, não haja atrito com os interesses imediatos do Sanatório Bairral de 
Itapira. 4- Alcançado o objetivo do convênio, com a construção e funcionamento do 
Sanatório Escola, será fundada em São Paulo, uma nova Fundação Espírita, entre a USE e 
os demais Sanatórios Espíritas de Doenças Mentais do Estado, a qual receberá o patrimônio 
formado em resultado do convênio. 5- O atual convênio em época julgada oportuna pelas 
Diretorias da USE e da Fundação e mediante negociações mútuas poderá sofrer 
modificações em sua essência, sempre de acordo com o seu fito de melhor servir ao 
movimento espírita. 6- Os hospitais fundados por este convênio terão um regimento 
aprovado conjuntamente pela USE e pela Fundação. 7- Os hospitais, de que trata o item 
anterior, terão uma Diretoria de absoluta confiança de ambas as instituições e nomeada 
pela “USE”. 8- A “USE” se obriga a usar todas as suas forças em prol da propaganda e 
realização do plano. 9- O atual convênio não impede que a Fundação, por sua conta, realize 
outras obras, de acordo com o seu programa de ação, desde que elas sejam feitas fora das 
cidades em que estejam em funcionamento obras assistenciais realizadas através do 
convênio. 10- Deve-se frisar que o atual convênio não é feito visando beneficiar a “USE” 
ou a Fundação, mas a Doutrina Espírita, à qual ambas as entidades pretendem servir. 11- 
A Fundação Espírita Sanatório Américo Bairral se compromete a modificar os seus 
Estatutos, de tal modo que eles possam atender ao espírito do convênio, que é a realização 
do plano de Assistência Social aprovado no V Congresso Espírita do Estado de São Paulo. 
12- Ambas as entidades envidarão esforços para que o Sanatório Américo Bairral seja 
reconhecido de entidade pública nos âmbitos municipal, estadual e federal. 13- O 
Convênio se compromete a realizar a finalidade do Sanatório para doenças nervosas e 
mentais, que é a formação de médicos psiquiatras e enfermeiros especializados espíritas 
encaminhando para o seu internato estudantes de medicina e mantendo escolas de 
enfermagem. 14- As dificuldades por acaso surgidas entre as duas entidades deverão ser 
dirimidas em reunião conjunta, dentro do mais elevado espírito cristão, de tolerância e 
compreensão. 15- O convênio não fecha as portas aos outros Sanatórios para doentes 
mentais, para que dele façam parte através da Fundação, mas este caso objetivo será 
estudado em conjunto e regulado por Regimento Interno, aprovados pelas partes 
interessadas. Se se objetivar este quesito, serão feitas campanhas conjuntas, visando a sua 
manutenção ou realização. E assim, às dezoito horas e quarenta minutos foi encerrada a 
reunião, da qual, eu Paulo Toledo Machado, primeiro secretário da “USE”, lavrei a 
presente ata, que depois de lida e aprovada pelos presentes, será assinada por todos. 
 
Itapira, 20 de janeiro de mil novecentos e cinquenta e sete, ano do I Centenário da 
Codificação do Espiritismo. 
 
Assinaturas. 























Ata # 13 - 28 de janeiro de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Terceira Reunião da Diretoria Executiva da “USE” 

 
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e cinquenta e sete, à rua 
Santo Amaro, 362, nesta Capital, em sua sede, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria 
Executiva da “USE”, às vinte horas e trinta e cinco minutos. Conforme livro de presenças 
compareceram os seguintes Diretores: Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Carlos 
Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos e Wilson Ferreira 
Mello. Após a prece proferida pelo confrade Luiz Monteiro de Barros procedeu-se a ordem 
do dia. Edição do Centenário do Livro dos Espíritos: Salienta o presidente da reunião a 
displicência da “FEB”, na publicação da edição especial do Livro dos Espíritos, onde se 
nota propaganda da “FEB”, de livros de seu presidente, inclusive de Roustenguistas; 
decidindo-se encaminhar carta a “FEB” ficando em razão desta resolução, à disposição da 
mesma os duzentos exemplares que nos foram enviados. Conselho Regional Espírita de 
Taubaté: leu-se carta do mesmo datada de 26 de outubro de 56, com noticiário e 
propaganda a respeito das festividades do centenário na região, decidindo-se fazer resumos 
destas informações para serem publicadas no Unificação. Carta da Comissão de Finanças 
do Primeiro Centenário: datada de 16 de janeiro de 1957, sobre a distribuição dos bônus. 
Decidiu a DE que o seu representante junto aquela Comissão, desse informação do 
pensamento da DE, ficando a distribuição dos bônus exclusivamente para ser feita na 
Capital; no interior será feita de conformidade com a solicitação dos mesmos, a fim de 
atender as despesas locais, pagando apenas o custo da confecção das mesmas. Carta do 
Centro Espírita Amor e Humildade, de Pouso Alegre: Recebemos um exemplar do 
manifesto, referente a publicação feita em 1 de janeiro de 1957, pela Comissão Central do 
I Centenário, que reproduziram na localidade. Liga Espírita do Estado de São Paulo: 
recebemos carta da mesma datada de 18 de dezembro de 1957 em que Antenor Ramos 
recusa sua indicação para membro da Comissão Central do I Centenário. Edir A. Silva: 
carta do mesmo pedindo ao secretário geral para telefonar quando houver reunião da 
Comissão Central. Departamento de Estatística do Estado: carta de 9 de janeiro de 1957, 
juntando duas relações de Centros Espíritas existentes no município de São Paulo e interior 
do Estado, de acordo com a solicitação da “USE”. Carta de Lacordaire de Andrade sobre a 
LBV, indagando porque a “USE” manifestou-se contrária. Decidiu a DE responder que o 
ponto de vista da “USE” já foi exposto no Unificação. Convênio “USE” e “Sanatório 
Américo Bairral”: Paulo lê a ata da reunião da DE em conjunto com a Diretoria do 
Sanatório Américo Bairral, realizada na cidade de Itapira, no dia 20 de janeiro de 1957, a 
qual foi aprovada. Dr. Wilson em seguida pede desculpas por ter ocasionado a ida dos 
companheiros da DE a Itapira, uma vez que a Diretoria do Sanatório decidiu recusar 
prosseguir nos entendimentos, e lê uma comunicação assinada pelo espírito de Ramon, 
que deu causa a esse procedimento. Em face desse recuo decidiu a DE prosseguir na 
execução do plano anterior. Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada às vinte e 
quatro horas com uma prece proferida por Luiz Monteiro de Barros. Para constar, eu, Paulo 
T. Machado, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será devidamente assinada. 
 
Assinaturas. 









Ata # 10 - 16 de fevereiro de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e sete, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Santo Amaro 362, reuniu-se, às dezesseis horas, a Diretoria 
Executiva da “USE”, com a presença dos senhores: Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, 
Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos e Djalma de Deus Silva, conforme 
consta do livro de presença. Feita a prece pelo confrade Luiz Monteiro de Barros, passou-
se ao Expediente do dia que constou do seguinte: Ofício da Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul, comunicando que uma caravana, composta de 36 profitentes da Doutrina, 
estaria de passagem por São Paulo e, em seguida, rumaria para Pedro Leopoldo, em visita 
de fraternidade ao confrade Francisco Cândido Xavier. O ofício, com data bem anterior a 
presente reunião, frisa que na curta parada da Caravana em São Paulo, esta visitaria a 
“USE” e seus elementos. Usando da palavra o confrade Luiz Monteiro de Barros, 
comunicou que a caravana de fato esteve em São Paulo, onde foi alvo de modestas 
manifestações por parte de elementos da “USE” e de outras entidades. Ressaltou, ainda, o 
confrade Luiz, a humildade e o alto sentido de confraternização de que são portadores os 
caravaneiros. Possui a Caravana, além de bons oradores, professoras especializadas para dar 
aulas a crianças. A seguir, pelos Diretores, foi feito um apanhado do que se deve levar à 
reunião do Conselho Deliberativo Estadual. Além dos assuntos que surgirão no momento, 
será considerado o seguinte: a) Prece de abertura; b) Leitura e aprovação da ata da reunião 
anterior; c) Comemoração do Io Centenário: Carta à Federação Espírita Brasileira sobre o 
livro espírita; selo comemorativo do Centenário; d) Hospital Espírita e e) concentrações 
inter-regionais; f) Temário. A carta – rascunho, referente ao Livro dos Espíritos, 
comemorativo do centenário, a ser enviada à Federação Espírita Brasileira, foi lida em 
reunião. Nela são demonstrados os descontentamentos da “USE” pela maneira como foi 
editado o livro. A sua capa, que não foi melhorada em nada, dá a impressão de ter sido 
aproveitada de edições anteriores. Além disso, a Federação, a título de propaganda, 
mencionou, no rodapé das folhas dos livros, o nome de diversas obras que ela edita, de 
preferência as de seu diretor Presidente. A “USE” acha deselegante e sem objetivo superior 
tal procedimento. Quanto a quantia de livros enviada a “USE”, surgiram várias opiniões 
sobre a devolução ou não dos mesmos em vista dos motivos que deram origem a carta que 
será remetida. Em vista das opiniões divergentes, foi feita pelo confrade Luiz Monteiro de 
Barros a seguinte proposta: “Que a “USE”, devido a maneira como foi editado o livro, se 
sente impossibilitada de fazer a sua divulgação e, em vista disto, coloca-os a disposição da 
Federação”. A proposta foi aprovada. Quanto ao Hospital, tendo falhado todos os meios 
que pelos quais a “USE” desejaria criá-lo, será comunicado ao Conselho que, sob os 
cuidados e estudos do Conselho Metropolitano, será iniciada a obra com o título de 
Fundação. O Paulo Machado, como Presidente do Metropolitano, ficará encarregado pela 
DE de cuidar da questão estatutária da fundação. Nada mais havendo a tratar, feita a prece 
de agradecimento, encerrou-se a reunião, do que eu, Djalma de Deus Silva, 3º secretário, 
lavrei a presente ata. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 14 - 13 de maio de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Quarta Reunião da Diretoria Executiva da “USE” 

 
Aos treze dias do mês de maio do ano de mil novecentos e cinquenta e sete, à rua Santo 
Amaro, 362, nesta Capital, em sua sede, reuniu-se, ordinariamente, a Diretoria Executiva 
da “USE”, às vinte horas e cinquenta minutos, com a presença dos senhores: Luiz Monteiro 
de Barros, Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Waldomiro Silva 
Santos e Wilson Ferreira Mello e ainda Noel Penteado Leite, reuniu-se ordinariamente a 
DE da “USE”. Foi a prece proferida pelo senhor presidente, declarando a seguir aberta a 
reunião. VERITAS FILM: Foi encarregado o snr. Paulo Toledo Machado para entrar em 
entendimentos com o marginado sobre o filme que projetam. Hora Radiofônica: foi aberta 
a questão por Dr. Luiz Monteiro de Barros a qual foi acolhida com simpatia por todos os 
diretores, incumbindo-se de examinar melhor a questão e levá-la ao próximo CDE. 
Departamento de Organização: carta do mesmo solicitando providências relativamente as 
concentrações do interior, ficando estabelecido ser Itanhaém representada por Waldomiro 
S. Santos. Tatuí por Paulo Machado. Limeira por Wilson Ferreira Mello. Cachoeira por 
Luiz M. Barros. São João da Boa Vista por Wilson Ferreira Mello, em outubro por Paulo, 
em novembro por Abraão Sarraf e dezembro por Luiz Monteiro de Barros, e ainda convidar 
elementos do Conselho Metropolitano. Taubaté comunica o êxito das comemorações do 
centenário e participa que lamentavelmente o snr. Germano imprimiu manifestação 
pessoal sobre comunismo e espiritismo o que provocou confusão. A DE decidiu 
encaminhar ao CDE para aplicar os Estatutos. Carta do Snr. Canuto Abreu agradecendo 
os votos que a “USE” lhe dirigiu pelo lançamento do primeiro Livro dos Espíritos, de Allan 
Kardec. Carta da Sociedade Teosófica agradecendo o convite que lhe foi dirigida. 
Determinou-se os assuntos a serem tratados na próxima reunião: a) situação financeira da 
DE; b) Congresso Brasileiro de Unificação; c) atividade dos núcleos de umbanda; d) 
Departamentos da DE; e) substituição dos Diretores faltosos; f) criação de cursos de 
especialização e orientação. Marcou-se para o dia 20 do corrente a próxima reunião. Nada 
mais havendo a tratar foi a presente reunião encerrada às 22 horas e 50 minutos com prece 
proferida por Carlos J. da Silva. Para constar eu, Paulo T. Machado, 1º secretário, lavrei da 
reunião a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 15 - 22 de maio de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Quinta Reunião da Diretoria Executiva da “USE” 

 
Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de mil novecentos e cinquenta e sete, à rua 
Santo Amaro, 362, nesta Capital, em sua sede, às vinte e trinta horas, com a presença dos 
senhores Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Paulo Toledo Machado, Waldomiro S. 
Santos, Wilson Ferreira Mello, reuniu-se ordinariamente a Diretoria Executiva da “USE”. 
Esteve presente também o confrade João Teixeira de Paula. Foi a prece proferida pelo 
senhor presidente, declarando a seguir aberta a reunião. Foi recebida carta da VERITAS 
FILME de 18 de maio de 1957, ficando decidido depois de examinado o assunto, por todos 
os Diretores, que a “USE”, em face da atual situação no país das cias. Cinematográficas, e 
em face também das próprias responsabilidades econômica, do movimento de unificação, 
ela não pode hipotecar o seu apoio a nenhum empreendimento direta ou indiretamente, 
que redunde em compromissos ou responsabilidades econômicas. Reconhecendo no 
entretanto, o sentido elevado do empreendimento, não terá dúvidas de tão logo esteja 
pronto o filme, colaborar no sentido, de que ele tenha uma maior aceitação no meio 
espírita. Situação Financeira: o saldo nesta data é de Cr$ 22.289,50 (vinte e dois mil 
duzentos e oitenta e nove cruzeiros e cinquenta centavos) em dinheiro. O realizável monta 
em Cr$ 115.990,40 (cento e quinze mil novecentos e noventa cruzeiros e quarenta 
centavos). Foi estabelecida a ordem do dia para a reunião do CDE e estabelecida a data de 
10, 11 e 12 de janeiro de 1958 para o II Congresso de Unificação. Nada mais havendo a 
tratar, o senhor presidente fez a prece de encerramento às 22 horas e 45 minutos. Para 
constar eu, Paulo Toledo Machado, 1º secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida 
e aprovada será devidamente assinada. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 16 - 2 de junho de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Sexta Reunião da Diretoria Executiva da “USE” 

 
Aos dois dias do mês de junho do ano de mil novecentos e cinquenta e sete, em sua sede, 
à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital, às 16 horas e 10 minutos, com a presença dos 
senhores Luiz Monteiro de Barros, Abraão Sarraf, Paulo Toledo Machado, Waldomiro 
Silva Santos, Wilson Ferreira Mello, reuniu-se ordinariamente a DE da “USE”. Com uma 
prece proferida por Luiz Monteiro de Barros foi aberta a reunião. Congresso de Assistência. 
A DE apresentará o assunto na próxima reunião do CDE. Dr. Wilson fica incumbido de 
apresentar o esquema geral para a realização do Congresso de Assistência. Espiritismo e 
Comunismo: É lembrado a Sarraf para trazer o manifesto de Germano, o qual deverá ser 
apresentado no CDE. Câmara Municipal de Olímpia: Foi recebido da marginada um voto 
de louvor, pelas comemorações do I Centenário da Codificação do Espiritismo, em ofício 
datado de três de maio de mil novecentos e cinquenta e sete. A DE responderá agradecendo 
e o Unificação estampará o fac-símile do documento. Concentração de Tatuí: Paulo 
participa a transferência do local da concentração, que será realizada em São Roque. Entre 
os assuntos constantes da ordem do dia, tratou-se da questão da substituição dos membros 
faltosos da DE. Dr. Luiz Monteiro de Barros diz que no momento o assunto que deve 
prender a nossa atenção é o que diz respeito à orientação dos Centros Espíritas. Cursos de 
Extensão Doutrinária: esses cursos deverão ser destinados aos elementos da linha de frente, 
um de cada cidade, preparando-os para que, posteriormente, por sua vez, realizem esse 
trabalho em sua localidade. Nada mais havendo a tratar o snr. Presidente fez a prece de 
encerramento às 17 horas e 30 minutos. Para constar, eu, Paulo Toledo Machado, 1º 
secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será devidamente assinada 
por mim e pelos demais diretores presentes a mesma. 
 
Assinaturas. 







Ata # 17 - 14 de junho de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Ata da Décima Sétima Reunião da Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de junho, do ano de mil novecentos e cinquenta e sete, em sua 
sede, à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, 
com a presença dos senhores, Luiz M. Barros, Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo 
Toledo Machado e Romeu Muzegante, reuniu-se ordinariamente, a DE da “USE”. Com 
uma prece proferida por Luiz Monteiro de Barros foi aberta a reunião. Congresso de 
Assistência Social: Debateu-se a programação do referido, acertando-se os detalhes para a 
sua realização. Espiritismo em Portugal. O deputado Aliomar consulta a “USE” no sentido 
de obter o seu apoio à proposição que apresentará na Câmara, pedindo ao General 
Craveiro que conceda a liberdade de culto. Guaianazes: Em carta de ???? a “UDE” participa 
que o snr. Manoel Augusto Goianazes pretende doar um terreno a “USE”. A DE 
encaminhará o assunto ao CME para que diga a possibilidade de ser recebido o imóvel. 
Mocidade Espírita Vila Nova Conceição. Recebemos carta da marginada pedindo orador 
para o dia seis de julho do corrente. Foi encaminhado ao CME para tomar providências 
no sentido de arregimentar esse núcleo e prestar a cooperação solicitada. Concentração de 
Itanhaém: Recebido relatório de Altivo a respeito. Bauru: Recebido relatório da Semana 
Espírita. Centro Espírita Francisco Xavier - Mineiros do Tietê: Carta informando sobre as 
atividades do Centenário. Foi encaminhada a Comissão Central. Romeu Musegante: 
Tomou posse o confrade no cargo de 2º secretário, sendo saudado na ocasião pelo dr. Luiz 
M. de Barros. II Congresso Brasileiro de Unificação: O confrade Jordão dá ciência, para 
efeito da nomeação de uma comissão, das resoluções do CDE, com vista à realização do 
mesmo. Após ser debatido o assunto a DE decidiu convocar uma reunião especial, para 
tratar do assunto, ficando incumbidos os confrades Jordão e dr. Luiz Monteiro de Barros 
para elaborar o temário e apresentar sugestões sobre o aspecto econômico - financeiro. Liga 
Espírita Estado de São Paulo: Chegam às dezessete horas os confrades dr. Ary Lex e Emílio 
Manso Vieira. O snr. Carlos Jordão da Silva lê carta de 11 deste da L.E.E.S.P., em que o 
snr. Antenor Ramos faz exposição a respeito de sua atuação na direção da entidade, 
propondo-se dar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Manso Vieira esclarece que 
sua proposta no CDE não consubstanciava acusação, mas sim apenas recomendação no 
sentido de que seja melhorado o ambiente, face a certas informações que recebeu. O 
assunto é debatido pelos presentes decidindo a DE convidar o snr. Antenor Ramos para 
um entendimento fraternal, no primeiro sábado de julho (dia seis do corrente). Nada mais 
havendo a tratar foi a reunião encerrada às dezoito horas com uma prece proferida pelo 
snr. Carlos Jordão da Silva. Para constar eu, Paulo Toledo Machado, 1º secretário, lavrei 
da reunião a presente ata, que depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 18 - 6 de julho de 1957 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos seis dias do mês de julho, do ano de mil novecentos e cinquenta e sete, nesta Capital, 
à rua Santo Amaro, no 362, às quinze horas e dez minutos, com a presença dos confrades: 
Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Abraão Sarraf, Wilson Ferreira de Mello, 
Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos e Djalma de Deus Silva, reuniu-se a 
Diretoria Executiva da “USE”. Presente a toda a reunião estiveram os senhores: Emílio 
Manso Vieira, Antenor Ramos, Presidente da Liga Espírita, e mais o secretário desta 
Entidade. Feita a prece de abertura pelo confrade Luiz Monteiro de Barros, foi dada por 
aberta a reunião. Em vista da presença do Presidente e Secretário da Liga Espírita, o 
Presidente da USE, dr. Luiz Monteiro de Barros, iniciou uma palestra fraterna, onde foi 
considerada uma série de assuntos doutrinários com a participação das diversas pessoas 
presentes. Nos temas referidos foi gasto boa soma de tempo e aproveitado para se por em 
evidência os assuntos atinentes à doutrina, tais como: casamentos e batismos à luz do 
Espiritismo. Despedindo-se os visitantes às dezesseis e trinta horas, levaram o convite verbal 
dos diretores da “USE” para que conosco façam sua aproximação, a fim de que juntos, 
fraternalmente, desincumbamos das responsabilidades que temos perante nós mesmos e à 
doutrina. Prosseguindo-se na reunião foi apresentado pelo Secretário Geral, sr. Carlos 
Jordão da Silva, o expediente da Secretaria, que constou de: Minucioso relatório do 
Conselho Metropolitano, fazendo a descrição dos trabalhos realizados no presente ano; 
Memorial dirigido ao General Craveiro Lopes, Presidente de Portugal, assinado por 
diversas Entidades Espíritas, abordando assunto referente à intolerância religiosa que se 
verifica na nação irmã e pedindo liberdade de pensar a todos os credos religiosos; Relatório 
enviado a “USE” pela União Espírita Bittencourt Sampaio, de 10 de junho de 1956 a maio 
de 1957, referente à Assistência Social de São Joaquim da Barra; Comunicação da nova 
Diretoria da “União Espírita Bittencourt Sampaio”, para a próxima gestão. Teceu, afinal, 
o confrade Luiz Monteiro de Barros, ligeiras considerações sobre as grandes vantagens de 
se fazer caravanas para o norte, Paraná e Rio Grande do Sul, sob o caráter de 
confraternização. Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a presente reunião, às 
dezessete horas e quinze minutos, do que eu, Djalma de Deus Silva, 3º secretário, lavrei a 
presente ata que, lida e achada conforme, irá devidamente assinada. 
 
Em tempo: A referência que se fez, nesta ata, com respeito a casamentos e batismos, foi 
devido constar que a Liga Espírita vinha interpretando de modo diverso à doutrina, aqueles 
ensinamentos. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 19 - 10 de agosto de 1957 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos dez dias do mês de agosto, do ano de mil novecentos e cinquenta e sete, nesta Capital, 
à rua Santo Amaro, no 362, em sua sede social, às quinze e trinta horas, com a presença dos 
confrades: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, 
Romeu Musegante, Waldomiro da Silva Santos e Djalma de Deus Silva, reuniu-se, 
ordinariamente, a Diretoria Executiva da “USE”. Feita a prece inicial, pelo confrade Carlos 
Jordão da Silva, deu o sr. Presidente por iniciada a reunião. A seguir, foi organizado o 
temário para a próxima reunião do Conselho Deliberativo Estadual, ficando assim 
formulada a ordem do dia: 1º) II Congresso Brasileiro de Unificação Espírita; 2º) Congresso 
de Assistência Social; 3º) Situação Financeira da “USE”; 4º) Concentração Regional e 5º) 
Palavra Livre. Os senhores diretores, tendo em vista o temário acima exposto, teceram 
considerações sobre alguns itens. Sobre o Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, 
apesar de se reconhece-lo de um valor extraordinário, pelo benefício que traria à causa da 
Unificação, ficou resolvido que o pensamento da “USE” seja para que se transfira, para a 
próxima reunião de dezembro p. futuro, o assunto, isto em vista de ser impossível, devido 
os gastos avultados necessários à sua realização e por não estar a “USE”, no momento, em 
situação de assistir financeiramente este cometimento. Com respeito ao Congresso de 
Assistência Social, informou o sr. Carlos Jordão da Silva que às circulares enviadas pela 
“USE”, às diversas entidades espíritas, pedindo sua cooperação ao assunto, somente a 
Sociedade Beneficente Cristã, de Bauru, respondeu-a, dando suas sugestões. É de parecer, 
esta Instituição, que antes de se lançar a ideia se faça a preparação do elemento humano 
para a tarefa. Sobre o desinteresse havido por parte das diversas entidades, dará ciência ao 
Conselho a Diretoria Executiva da “USE”. Secretaria: Recebeu-se a carta da Liga Espírita, 
dirigida a “USE”, fazendo referência as modificações introduzidas, máxime no que 
concerne as direções dos trabalhos. Demonstrou nesta carta o presidente da Liga desejo de 
estar presente às reuniões da “USE” para tratar de assuntos que dizem respeito aos melhores 
entendimentos de solidariedade humana e cristã. Relatório do confrade Paulo Toledo 
Machado sobre sua viagem a Cachoeira Paulista, na Concentração Inter-Regional Orgânica, 
no dia 4 do corrente. A Liga Espírita encaminhou a esta Diretoria, carta dos confrades de 
Pouso Alegre que se queixam das perseguições que vêm sofrendo por parte do Clero 
daquela cidade. Como a nossa Constituição prevê liberdade de culto e liberdade de pensar 
a todo ser humano, a “USE” é de parecer que esses nossos confrades devem pedir a proteção 
das autoridades locais. Várias: Informou o sr. Tesoureiro, Waldomiro da Silva Santos, que 
os cofres da Instituição estão vazios, mister que se faça alguma coisa para ativar a sua 
situação financeira. Na próxima reunião do Conselho será exposta a atual situação 
financeira da “USE”. Nada mais havendo a tratar pediu o sr. Presidente que o confrade 
Abraão Sarraf fizesse a prece de agradecimento, dando por encerrada, a seguir, a reunião. 
Para constar, eu, Djalma de Deus Silva, 3º Secretário, lavrei a presente ata que, lida e achada 
conforme, irá devidamente assinada. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 20 - 19 de outubro de 1957 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos dezenove dias do mês de outubro, do ano de mil novecentos e cinquenta e sete, nesta 
Capital, à rua Santo Amaro, no 362, às catorze e vinte horas, reuniu-se a Diretoria Executiva 
da “USE”, com a presença dos senhores: Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, 
Paulo Toledo Machado, Waldomiro da Silva Santos, Abraão Sarraf e Djalma de Deus Silva. 
Feita a prece de abertura dos trabalhos, passou-se a ordem do dia, que constou do 
movimento de Secretaria, que abaixo vai mencionado. Antes, todavia, lembrou o sr. 
Presidente que o confrade Abraão Sarraf, com a colaboração do sr. Musegante, deve 
aprontar seu parecer sobre os meios eficientes à arrecadação de fundos necessários à 
realização do Congresso Brasileiro de Unificação, a fim de ser apresentado ao Conselho 
Estadual na próxima reunião. Secretaria. Carta da Liga Espírita do Distrito Federal pedindo 
cooperação na venda de folhinhas, cujo produto de venda será empregado no pagamento 
do prédio que essa Entidade adquiriu. Alguns diretores darão sua cooperação pessoal, 
adquirindo uma cada, e cuidará a diretoria de vender algumas; Carta da Revista Ilustração 
Espírita, fazendo, sem detalhes pormenorizados, acusações ao atual presidente da Liga 
Espírita, especificando alguns casos imorais já acontecidos e de fácil comprovação. Em vista 
destas acusações e dos muitos rumores atinentes à Liga Espírita, todos imorais e 
degradantes, propõe o confrade Abraão Sarraf que a “USE” estabeleça uma suspensão 
provisória à Liga e procure cientificar-se desses acontecimentos para tomar providências 
concretas. E, por este espaço de tempo, ficará a Liga suspensa dos quadros da “USE”, 
devendo a ela retornar quando o seu funcionamento estiver nos moldes exigidos pela 
evolução da Doutrina. Aprovou-se que seja enviada uma carta a Liga, cuja redação fica a 
cargo do confrade Abraão Sarraf e de cujos termos ficarão cientes os senhores diretores. 
Carta da Federação Espírita do Rio Grande do Sul agradecendo colaboração e acolhida 
oferecidas à Campanha Nacional de Redenção da Criança. Carta da União Municipal 
Espírita de Campinas, comunicando a realização de festejos e palestras por ocasião da data 
natalícia do Codificador da Doutrina Espírita. Acompanhou a carta um relatório da 
Terceira Concentração Confraternativa da Terceira Região Espírita, de 30 de junho a 7 de 
julho de 1957. Recebimento dos Estatutos da “UDE” IIIa Zona, acompanhada de ofício em 
que participa estender suas tarefas ao campo de ação e setor de assistência social, tudo em 
consonância com os planos de “Unificação”. A “USE”, de princípio está de acordo e elogia 
os elementos que irão realizar este importante empreendimento, em breve, pronunciará a 
respeito oficiosamente. Carta de Cambuquira convidando a “USE” para uma reunião de 
confraternização que o Centro Espírita Cristão promoverá de 1 a 2 de novembro. Carta da 
Mocidade Espírita de Rio Preto, comunicando que, de 3 a 6 de abril de 1958, será realizada 
a XI Concentração das Mocidades Espíritas do Brasil Central e Estado de São Paulo e 
pedindo o comparecimento da “USE”. Carta do confrade Emílio M. Vieira participando a 
Campanha de Amparo à Criança; Carta do Lar Eurípedes Barsanulfo, de Sacramento, M. 
Gerais, comunicando o cinquentenário do Colégio Allan Kardec e cujas festividades 
comemorativas se darão de 1 a 3 de novembro. Finalizando o expediente da Secretaria deu 
o ser. Presidente por encerrada a reunião, após de feita a prece de agradecimento. Nada 
mais havendo a tratar o sr. Presidente pediu aos senhores diretores para comparecerem à 
próxima reunião de diretoria que fica marcada para o dia 26 do corrente, às 14 horas. Eu, 
Djalma de Deus Silva, lavrei a presente ata que, se julgada de acordo com os fatos, será 
devidamente assinada. 



 











Ata # 22 - 4 de novembro de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Aos quatro dias do mês de novembro de mil e novecentos e cinquenta e sete, às vinte horas 
e dois minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, 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, Romeu Muzegante e 
Waldomiro da Silva Santos. Após a prece inicial, proferida pelo sr. presidente, foi 
apresentado, pelo sr. Secretário Geral, o EXPEDIENTE, que constou do seguinte: a) 
L.E.E.S.P. - dr. Luiz lê a pró forma de carta redigida por Sarraf, que depois de ser submetida 
à discussão, resolveu-se, dada a necessidade de cingir-se às disposições estatutárias, que o sr. 
presidente fizesse a sua revisão, apresentando-a novamente, ou outra em novos termos, à 
próxima reunião da DE. - b) EZEQUIEL SANCHES - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA 
HENRIQUE DE CASTRO, carta formulando convite e pedindo representante para a 
solenidade de 17-11-57. - c) CENTRO ESPÍRITA AMIGO GERMANO, carta agradecendo 
a acolhida prestada pela USE aos seus representantes. - d) DEP. DA PROFILAXIA DA 
LEPRA, carta de 18-10-57, solicitando o apoio da USE à campanha de Profilaxia. A USE 
agradecerá e responderá solicitando que, no futuro, comuniquem com maior antecedência, 
a fim de que possa colaborar efetivamente em tão nobre tarefa. ASSOCIAÇÃO 
METROPOLITANA ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA Apresentada a DE, pelo sr. Wilson 
Ferreira Mello, seu parecer no tocante aos Estatutos da Amea, foi ratificadas a sua 
aprovação, ficando o CME plenamente autorizado para desenvolver o trabalho necessário 
àquela finalidade. ORDEM DO DIA - Foi discutida e acertada a sua elaboração. E nada 
mais havendo a tratar, às vinte e duas horas e trinta minutos, o sr. presidente, com a prece 
habitual, encerou a reunião, da qual, para constar, lavrei a presente ata, que depois de lida 
e aprovada será assinada pelos presentes. 
 
S. Paulo, quatro de novembro de mil novecentos e cinquenta e sete. 
 
Assinaturas. 









Ata # 23 - 16 de novembro de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Reuniu-se, aos dezesseis dias do mês de novembro de mil e novecentos e cinquenta e sete, 
às catorze horas e vinte minutos, em sua sede, à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital de 
São Paulo, a Diretoria Executiva da USE, 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. Após a prece de abertura, passou-se ao exame dos assuntos do 
dia. = CURSO DE ESTUDO DE DOUTRINA E UNIFICAÇÃO - Dr. Luiz faz a leitura 
de sua proposta, que é acolhida pela DE, ficando o proponente incumbido de apresentar 
planificação desse trabalho. - SECÇÃO DE UMBANDA JUNTO AO DEPARTAMENTO 
DE DOUTRINA - O assunto apresentado pelo presidente, por decisão da DE, ficou em 
suspenso, para exame em ocasião mais oportuna e após o desenvolvimento do trabalho 
delineado atrás, referente ao Curso de Estudo de Doutrina e Unificação. - 
CONCENTRAÇÕES REGIONAIS - O sr. presidente sugere que as Concentrações sejam 
dirigidas pelos elementos regionais. Depois de debatido o assunto, ficou resolvido que se 
mantivesse a programação e se recomendasse aos CREs. - LIGA ESPÍRITA - Decidiu-se que 
a DE visitaria a Diretoria da LEESP, sábado próximo, dia 21, às 17,30 horas, para exame 
de assunto de interesse do movimento geral. E nada mais havendo a tratar, às dezesseis 
horas e quinze minutos, o sr. presidente encerou os trabalhos, lavrando eu, Paulo Toledo 
Machado, primeiro secretário, da reunião, a presente ata, que depois de lida e achada 
conforme será assinada pelos presentes. 
 
S. Paulo, 16 de novembro de 1957. 
 
(Ass.) Paulo Toledo Machado 







Ata # 24 - 23 de novembro de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três de novembro de mil novecentos e cinquenta e sete, às catorze horas e 
cinquenta minutos, reuniu-se a diretoria Executiva da USE sob a presidência do sr. dr. Luiz 
Monteiro de Barros, em sua sede à rua Santo Amaro no 362, nesta Capital de São Paulo, e 
com a presença dos seguintes diretores: Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo 
Machado, Romeu Musegante, Waldomiro da Silva Santos e Djalma de Deus Silva. Após a 
prece de abertura, trataram-se dos assuntos abaixo epigrafados: TRABALHO 
DOUTRINÁRIO E DE UNIFICAÇÃO: O dr. Luiz Monteiro de Barros apresentou um 
plano e em seguida leu a sugestão e norma do referido plano pedindo aos companheiros 
de Diretoria que, posteriormente, depois de lido e meditado, trouxessem colaboração, 
emendas e a aprovação. - A USE EM FACE DOS ESPÍRITAS EM GERAL: Retomando a 
palavra, o sr. Presidente, em longo e oportuno trabalho demonstra, em face de tantas e 
novas práticas e teorias espiritualistas, o que é o Espiritismo. Doutrina esta, continua o sr. 
Presidente, que revive o Cristianismo em sua pureza e simplicidade e embora 
recomendando a tolerância, não pode compactuar com qualquer outro movimento que 
pretenda aos olhos do ingênuo ou ignorante trazer novos fundamentos. O Espiritismo traz 
tudo e o espírita deve conhecer e pregar o Espiritismo, pois, este revela à criatura tudo o 
que lhe é necessário para a realização de sua evolução. Concita aos espíritas a se unirem em 
torno de sua doutrina e mostra, para exemplificar, o entusiasmo que está despertando a 
“Legião da Boa Vontade”, que nada dizendo ou fazendo de novo está procurando, de 
alguma forma, arregimentar forças, que poderão mais adiante (quem o sabe?), se 
transformarem em legiões políticas e imediatistas, desonrando, assim, mais uma vez, o 
Cristianismo. O trabalho foi atentamente ouvido e os srs. Diretores ficaram de, em próxima 
reunião, se manifestarem. LIGA ESPÍRITA DO EST. S. PAULO: O sr. Presidente fez 
leitura de uma carta que deverá ser enviada ao Presidente da Liga sr. Antenor Ramos, que 
mereceu reparos. CONSELHO METROPOLITANO: O sr. Jordão passa a ler uma carta 
do Conselho Metropolitano, de cuja, destaca dois cheques na importância de 10.000 e 
20.000 (dez e vinte mil cruzeiros) n’um total de trinta mil cruzeiros, que referido Conselho 
passa a DE para serem entregues ao Tesoureiro da Comissão Central do Centenário. 
FEDERAÇÃO UMBANDISTA DO EST. S. PAULO: Foi lida carta de 10 de novembro 
do corrente ano, na qual a marginada pede a USE um estudo sobre a regulamentação e 
oficialização, digo, a regulamentação oficial dos termos “espírita” e “umbanda”. Ficou 
deliberado que, se respondendo acusando o recebimento da carta, tal assunto passe para o 
Conselho Estadual a se realizar em 8 dezembro próximo. ANTONIO MARCIANO: Lida 
carta deste pedindo apoio moral e orientação com referencia à prisão de que foi vítima. 
Ficou deliberado que, depois de verificada a honestidade e boa orientação do Centro 
dirigido pelo missivista, se tome providências no sentido de que sejam devolvidos os 
documentos, retidos pela polícia àquele Centro. Nada mais havendo a tratar, às 18 horas o 
sr. Presidente encerrou os trabalhos com uma prece; pedindo, a seguir, o comparecimento 
dos srs. Diretores para o próximo dia 30. Eu, Romeu Musegante, 2º secretário, lavrei a 
presente ata que, se julgada de acordo, será devidamente aprovada e assinada. 
 
 











Ata # 25 - 30 de novembro de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Aos trinta de novembro de mil novecentos e cinquenta e sete, às 15 horas, reuniu-se em 
sua sede social, nesta Capital de São Paulo, à rua Santo Amaro no 362, a Diretoria Executiva 
da USE sob a presidência do dr. Luiz Monteiro de Barros e mais os diretores presentes, srs.: 
Abraão Sarraf, Carlos Jordão da Silva, Paulo Toledo Machado, Romeu Muzegante, 
Waldomiro da Silva Santos e dr. Wilson Ferreira de Mello. Abertos os trabalhos com uma 
prece proferida pelo sr. presidente, trataram-se dos seguintes assuntos: - LIGA ESPÍRITA 
EST. S. PAULO: O sr. Jordão fez leitura da carta de autoria do sr. presidente que deverá 
ser dirigida ao sr. Antenor Ramos, presidente da entidade marginada. Sem emendas foi 
aprovada. - 1º CONGRESSO DE ORIENTADORES DE CRIANÇAS: Ainda pelo sr. 
Jordão foi lida a declaração de princípios e carta de 11 do corrente, da Federação Espírita 
do Rio Grande do Sul transmitindo informações a respeito das incumbências que lhe cabe 
como promotora do próximo Congresso. Igualmente, foram lidas as cartas da União 
Espírita Mineira à USE e Federação Espírita do R. G. do Sul a USE e desta a União Espírita 
Mineira. Salientou o companheiro sr. Jordão, ao sr. presidente e membros da importância 
deste congresso. O sr. Jordão, que representará a USE, nos primeiros dias de dezembro 
junto ao CFN (Conselho Federativo Nacional), ficou autorizado a apresentar solidariedade 
e defender a ideia do 1º Congresso, em caráter nacional, de Orientadores de Crianças. - 
LEGIÃO DA BOA VONTADE: Ficou o sr. Jordão autorizado, junto ao CFN, a propor 
que se desenvolva trabalho no País, de esclarecimento geral, mostrando o perigo e a 
gravidade que representa o movimento da LBV. Ao mesmo tempo foi aprovado o trabalho 
de alerta aos espíritas de autoria do sr. Luiz Monteiro de Barros, apresentado e lido na 
reunião anterior. - TRABALHO DOUTRINÁRIA E DE UNIFICAÇÃO OU CURSO DE 
ESPIRITISMO E UNIFICAÇÃO: Foi novamente lido e discutido o plano, cuja aprovação 
foi novamente transferida. REPRESENTANTES DAS MOCIDADES: De acordo com a 
convocação feita por carta de 18 do corrente, o sr. presidente passou à sala contígua onde 
estavam presentes os representantes das Mocidades seguintes: União da Mocidade Espírita 
de São Paulo; União da Mocidade Espírita Lappa; Mocidade Espírita da Casa Verde; União 
da Mocidade Espírita Lameira de Andrade; Mocidade Espírita Pátria do Evangelho; 
Mocidade Espírita Paz e Amor; Mocidade da União Federativa Espírita Paulista (em 
organização). O sr. presidente, inicialmente, agradece a presença dos convidados, tecendo 
ligeiras considerações em torno do moço-espírita. Fala a seguir da USE e do movimento da 
Unificação. Em seguida, por motivo de força maior, passa a presidência ao sr. Abraão 
Sarraf, retirando-se do recinto. O sr. Sarraf assumindo a presidência, convida o sr. Jordão 
a fazer a chamada dos presentes e logo a seguir expõe os motivos da presente reunião, que, 
de acordo com a carta de 18 do corrente é convocada para a eleição de três membros que 
comporão a Comissão Diretora do Departamento e a escolha dos assessores. A pedido de 
um dos presentes foi proposto que a escolha dos três membros fosse feita pelo voto secreto. 
O representante da Mocidade Espírita da Lappa declarou que deixava de votar alegando 
não ter a circular chegado a tempo para que a entidade deliberasse qual a atitude a tomar; 
todavia, presente à reunião e tomando conhecimento de todas as resoluções, votação e etc... 
levaria à sua Mocidade o relato circunstanciado de tudo quanto lhe foi dado ver e observar. 
Distribuídas as cédulas e dado o tempo necessário à votação, foi pelo sr. presidente 
designado o sr. Paulo Toledo Machado para escrutinador. Recolhidos os votos foi por este 
apurado o seguinte resultado: MILTON ENGRACIA DE FARIA, ALFREDO CRUSO E 
RUBENS JOÃO TOZETI, eleitos para compor a Comissão Diretora do Departamento 



junto a DE. Deixou de se proceder a eleição de assessores porque já os havia, de comum 
acordo, escolhido e que são os seguintes: Marco Antonio Milano, pela Mocidade da União 
Federativa Espírita Paulista (em organização); Felício de Souza Camargo, pela Mocidade 
Espírita Casa Verde; Antonio Tonin, pela Mocidade Espírita Pátria do Evangelho; Antonio 
Marcelino Mendonça, pela M. E. Pátria do Evangelho; Antonio de Jesus; Amadeu Fonseca, 
pela M. E. Paz e Amor; estes os nomes apresentados e que restam ser confirmados pelas 
próprias entidades interessadas. Nada mais havendo o sr. presidente proclamou eleitos e 
empossados os novos membros da Comissão e encerrou a reunião. Eu, Romeu Musegante, 
2º secretário, lavrei a presente ata que, se julgada de acordo, será devidamente aprovada e 
assinada.  















Ata # 26 - 15 de dezembro de 1957 
Diretoria Executiva 

 
Aos quinze dias do mês de dezembro de mil e novecentos e cinquenta e sete, às 15 horas, 
reuniu-se a Diretoria Executiva da USE, em sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, nesta 
Capital de S. Paulo, com a presença dos seguintes diretores: dr. Luiz Monteiro de Barros, 
presidente; Abraão Sarraf, vice-presidente; Carlos Jordão da Silva, secretário geral; Paulo 
Toledo Machado, primeiro secretário; Waldomiro da Silva Santos, primeiro tesoureiro; 
Wilson Ferreira de Mello, segundo tesoureiro. Após prece inicial, foram abertos os 
trabalhos. O sr. Secretário Geral dá conhecimento do Expediente, constante de 
correspondências diversas. O sr. Presidente a seguir, comenta as decisões da última reunião 
do CDE e propõe medidas no sentido do seu cumprimento, as quais, discutidas pelos 
presentes e após sofrer emendas, são aprovadas. Dada a circunstância de não haver outros 
assuntos a tratar, a reunião foi encerrada com prece proferida pelo confrade Carlos Jordão 
da Silva. E para efeito de registro, lavrei a presente ata que vai assinada pelos presentes, 
achada fiel. 
 
S. Paulo, 15 de dezembro de 1957. 
 
(Ass.) Romeu Musegante. 
 






