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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

08 e 22 de Janeiro
12 e 26 de Fevereiro

12 e 26 de Março
06, 13, 16 e 30 de Abril

14 e 24 de Maio
18 de Junho
02 de Julho

13 e 27 de Agosto
24 de Setembro

22 e 29 de Outubro
12 e 26 de Novembro



Ata # 33 - 8 de janeiro de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 33ª Reunião da DE da USE, realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro, 
362 na Capital do Estado de São Paulo no dia oito de Janeiro do ano de mil novecentos e 
sessenta e dois com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz M. 
de Barros, dr. Bertho Condé, Paulo Toledo Machado, Carlos Dias, Paulo Alves de Godoy 
e Carlos d’Amico. As 20,30 horas é iniciada a reunião com a prece proferida pelo irmão 
Jordão. A seguir é lida e aprovada a ata da reunião anterior. Secretariada a reunião pelo 
Secretário Geral Paulo Toledo Machado o qual informa que estão sendo expedidas cartas 
as Federativas para as mesmas indicarem nomes para integrar as comissões na 
Concentração Sulina. Carta da Casa de Saúde Allan Kardec da cidade de Garça endereçada 
ao senhor Emílio Manso Vieira os quais solicitam informes de como obter verbas estaduais 
para a referida Casa de Saúde. Santo André realizou a XI Semana Espírita de 22 a 29 de 
Outubro de 1.961. O Tesoureiro apresenta o Balancete encerrado em 30 de Dezembro de 
1.961, o qual foi aprovado pela Diretoria bem como deliberado publicar o referido 
balancete no jornal Unificação. Para o Simpósio da Concentração Sul Sulina elaborar-se-á 
teses e constituir-se-ão as seguintes Comissões: Doutrina: dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Herculano Pires, Ary Lex, Emílio Manso Vieira; Mocidade: Apolo Oliva Filho, Altivo 
Ferreira; Educação: Carlos Jordão da Silva, Fábio Dutra e Alvina Gonçalves; Assistência 
Social: dr. Wilson Ferreira de Mello, Nancy Puhlmann, Nair, Previdelo; Unificação: Paulo 
Toledo Machado, Alberto Calvo, Paulo Alves de Godoy e Carlos Jordão da Silva. 
Precisamente as 21,25 horas, esgotados os assuntos a serem tratados, foi a reunião 
encerrada com a prece proferida pelo confrade dr. Luiz M. de Barros. Eu, 3º Secretário em 
exercício, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 







Ata # 34 - 22 de janeiro de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 34ª Reunião da DE da USE realizada em sua sede social sita a rua Santo Amaro 362 
na Capital do Estado de São Paulo no dia vinte e dois de Janeiro do ano de mil novecentos 
e sessenta e dois com a presença dos seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz 
Monteiro de Barros, dr. Bertho Condé, Emílio Manso Vieira, Apolo Oliva Filho e Carlos 
d’Amico. Ausência justificada do Secretário Geral Paulo Toledo Machado. As 20,30 horas 
é iniciada a reunião secretariada pelo confrade Apolo Oliva Filho. É comunicado a mesa o 
falecimento do confrade Antonio José Trindade, presidente da Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém. Carta da Mocidade Espírita de Mococa os quais remetem Cr$ 3.000,00 (treis 
mil cruzeiros) para o fundo da Evangelização da Criança. Carta de Walter Radamés Acorsi 
informando que o Grupo da Fraternidade “Irmã Rosélia”, de Piracicaba, dissolveu-se no 
dia 9 do corrente. Carta do Patronato Desembargador Paulo Costa o qual será fundado em 
22 de Janeiro de 1962 para propiciar assistência aos presos. UME de Itapira fará realizar a 
2ª Semana Espírita de 25 a 28 deste conjuntamente com a 10ª Concentração 
Confraternativa da 3ª Região. O confrade Apolo Oliva Filho comunica a mesa que 
representou a USE na 1ª Semana Espírita realizada em São Vicente. Precisamente as 22,10 
horas, foi a reunião encerrada com a prece proferida pelo confrade Apolo Oliva Filho. Eu, 
3º Secretário em exercício, lavrei a presente ata a qual assino. 
 
Assinaturas. 







Ata # 35 - 12 de fevereiro de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 35ª Reunião da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, realizada em sua sede social sita à rua Santo Amaro 362 na capital do Estado 
de São Paulo, no dia 12 de fevereiro de 1962. - Às 20,30 horas, com a presença dos seguintes 
diretores: Carlos Jordão da Silva, Carlos Dias, dr. Bertho Condé, Paulo Toledo Machado 
e Paulo Alves de Godoy, o sr. Presidente iniciou a reunião com efusiva prece. Foram 
justificadas as ausências dos diretores Luiz Monteiro de Barros e Emílio Manso Vieira. 
Expediente: Foi lida pelo sr. Secretário-Geral carta do Centro Espírita Amor e Luz, de 
Guaratinguetá, informando sobre a renovação de sua diretoria; comunicação do 
desencarne da esposa do sr. João Ghignone, Presidente da Federação Espírita do Paraná; 
foram distribuídos panfletos publicados pela Mocidade Espírita Cristã de Ponta Grossa em 
comemoração ao seu 50º aniversário de fundação. Carta da Associação de Defesa da Escola 
Pública, datada de 18 de janeiro de 1962, anexando manifesto discorrendo sobre a 
aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as suas consequências, 
concitando os espíritas a manterem acesa a luta em defesa da Escola Pública; carta de João 
Dorval Previdello, de Pirajuí, abordando assunto referente à OSCAL e suas relações com 
os órgãos da USE; resposta do confrade Paulo Toledo Machado discorrendo sobre esse 
assunto e informando que a USE não deixará o assunto sem um esclarecimento público. 
Esse assunto foi longamente debatido na diretoria tendo o confrade Luiz Monteiro de 
Barros, que tomou parte na reunião após as 20,50 horas, feito prolixa explanação sobre a 
questão da OSCAL, discorrendo sobre a reunião proposta por carta da DE da USE para os 
primeiros dias de março, para a qual não houve ainda resposta. Prontificou-se ainda o dr. 
Luiz Monteiro de Barros a trazer um trabalho em torno desse assunto na próxima reunião 
da DE, que ocorrerá antes da reunião do Conselho Deliberativo Estadual, em 11 de março 
próximo. - foi ainda deliberado sobre a Ordem do Dia para a próxima reunião do aludido 
CDE, que foi a seguinte: 1º Movimentos Paralelos; 2º I Convenção dos Centros Espíritas; 
3º Assembleia Geral da USE; 4º Vários. - O sr. Tesoureiro apresentou o balancete de 31 de 
janeiro de 1962, demonstrando um ativo devedor dos órgãos da USE de Cr$ 394.855,00; 
Ativo de Cr$ 1.722.891,80 e Passivo de igual importância. - O Secretário-Geral informou 
ainda que o Instituto Espírita de Educação está sendo submetido a uma reforma por parte 
da AMEA que recentemente realizou um convênio com aquele órgão. - O dr. Bertho Condé 
informa ter comparecido à Assembleia Geral Ordinária do Patronato Desembargador 
Paulo Costa. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada às 22,25 horas, com prece 
proferida pelo confrade Paulo Alves de Godoy, e eu, 3º Secretário, que a presente ata lavrei, 
dou fé e assino. 
 
Assinaturas. 









Ata # 36 - 26 de fevereiro de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 36ª Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, realizada em 26 de Fevereiro 
de 1962, com a presença dos diretores que assinaram o livro de presença 20,30 quando o 
presidente faz a prece de abertura. Pelo secretário-geral, no expediente, são lidas as seguintes 
cartas: 1º) da ME de Sto André, comunicando sua nova diretoria. 2º) da ME de São João 
da Boa Vista comunicando a inauguração de Livraria Espírita, junto à empresa rodoviária; 
3º) da Feesp comunicando que no próximo 1º domingo não deverá haver reunião pública 
a cargo do CME da USE; 4º) do Dep. Campos Vergal, comunicando providências sobre o 
caso de médium de Jaboticabal; 5º) de São Roque, comunicando a nova diretoria da UME. 
Com a palavra o 1º Tesoureiro comunica que espera atualizar os débitos na próxima 
reunião do CDE. Pelo Dep. de Doutrina, o dr. Luiz Monteiro de Barros haver redigido o 
trabalho para apresentar no Simpósio Centro-Sulino. Apela aos demais diretores que 
redizam os seus trabalhos, convocando os outros membros de suas subcomissões. Solicita 
que a Secr. Geral escreva às entidades que participarão do “Simpósio” retificando um dos 
itens cuja redação certa é “prática mediúnica espírita e não espírita”. O sr. presidente irá 
comunicar-se com o presidente da OSCAL, em Belo Horizonte, para ver se confirma a data 
da reunião para os dias 3 e 4 de março vindouro. Comunica, ainda, que a Feesp já designará 
as pessoas que colaborarão com a USE na redação de trabalhos para o “Simpósio Espírita”. 
Faz a prece de encerramento o dr. Luiz Monteiro de Barros. Edificante mensagem espiritual 
pelo médium Emílio Manso Vieira. Nada mais havendo a tratar o sr. presidente encerra a 
reunião às 22 horas, da qual eu, 1º secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai 
assinada por quem de direito. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 37 - 12 de março de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 37ª reunião ordinária da diretoria da USE, realizada em sua sede social à r. Santo 
Amaro, 362, nesta Capital, no dia 12 de março de 1.962. A hora regimental o presidente 
abriu a reunião com uma prece. Presentes os seguintes diretores: Carlos Jordão da Silva, 
Luiz M. de Barros, Paulo T. Machado, Paulo A. Godoy e Carlos Dias. Lida e aprovada a ata 
anterior. Passando à leitura do Expediente se fez esclarecimento sobre a filiação dos Grupos 
da Fraternidade à USE, em resposta à consulta da UME de Campinas. Em nota dos 
entendimentos com a Oscal os mesmos poderão ser unificados às UMEs, sem prejuízo de 
suas relações com aquela entidade. Foi lida carta da UME de Jacareí sobre a 8ª Semana 
Espírita a realizar-se de 2 a 9 de setembro de 1.962. Carta da Assoc. Espírita Vicente de 
Paulo, de Pinhal, pedindo orientação sobre a fundação de uma tipografia. Foi lido e 
apreciado longo artigo do Prof. Romeu de Campos Vergal, advogando a incorporação de 
cerimônias à prática espírita. O Depto. de Doutrina estudará uma carta a ser-lhe enviada, 
refutando as incoerências ali contidas. Lida carta do CME sobre a I Convenção dos Centros 
Espíritas da Capital, preparatório da I Convenção Estadual. Foram indicados os diretores 
dr. Bertho Condé, Carlos Dias, Carlos d’Amico e Paulo Godoy para associarem aquele 
Conselho na preparação e desenvolvimento do programa, que se realizará de 18 a 21 de 
abril próximo. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada às 22,35 horas, com 
prece do dr. Luiz M. de Barros, tendo eu, 2º Secretário, lavrado a presente ata, e a assinado 
juntamente com o sr. Presidente. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 38 - 26 de março de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 38ª reunião da diretoria Executiva da USE, realizada no dia 26 de março de 1962, 
em sua sede social, à R. Santo Amaro, 362, presentes os diretores: Carlos Jordão da Silva, 
Paulo T. Machado, Emílio M. Vieira, Luiz M. de Barros e Paulo A. Godoy e dr. Wilson 
Ferreira de Mello, do Depto. de Assistência. À hora regimental abriu a reunião, com prece 
pelo sr. Carlos Jordão da Silva. Passando-se à leitura do Expediente, foi apresentado o 
programa da I Convenção dos Centros Espíritas da Capital de São Paulo, tendo o sr. 
Presidente sugerido que o CME seja convidado a comparecer às reuniões da DE, com vistas 
à necessidade de melhor entrosamento com a DE, e à realização desta I Convenção de C. 
E. da Capital. Lida carta da UME de Sorocaba solicitando esclarecimentos em torno dos 
regulamentos contidos no artigo 6º, parágrafo único, do Regulamento interno das UMEs, 
por ter aquela UME um departamento de Mocidade. Esta carta consulta será encaminhada 
ao Dep. de Mocidade da DE da USE. Lida carta da UME de S. José do Rio Preto, 
solicitando a remessa da comunicação mediúnica recebida em Belo Horizonte e lida na 
reunião do CDE de 11 de março. A solicitação será atendida. Lida carta da União Espírita 
Mineira, designando a Comissão que fará parte do Simpósio Centro Sulino. Carta da UME 
de São Carlos, comunicando a sua reorganização e eleição da nova diretoria. Carta da UME 
de Itapira, comunicando a sua reorganização, eleição de nova diretoria e a realização da 
Semana Espírita em janeiro findo. Carta da A.R.E.A. de Presidente Prudente sobre a 
Concentração Espírita de Presidente Epitácio. Na Ordem do Dia o presidente leu o 
programa e regimento das Comissões do próximo Simpósio Centro-Sulino. Participa que 
a Federação Espírita do Paraná propiciará, quanto possível, a hospedagem aos 
representantes dos sete Estados, no próximo Simpósio Centro-Sulino. O pres. Carlos 
Jordão da Silva fez um relato da viagem realizada ao Sul, com o objetivo de proceder à 
preparação do Simpósio Centro-Sulino. O diretor Carlos Dias fez uma exposição em torno 
do movimento bancário espírita, relatando a sua organização e atividades. Nada mais 
havendo a tratar, foi a reunião encerrada às 22,10 hs. com prece proferida por Paulo A. 
Godoy, tendo, antes, o sr. Emílio M. Vieira, recebido uma comunicação mediúnica. Eu, 2º 
secretário, lavrei a presente ata e a assino juntamente com o sr. Presidente. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 39 - 6 de abril de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 39ª reunião da DE da USE, realizada em sua sede social, à Rua Santo Amaro, 362, 
nesta Capital, com a presença dos diretores Carlos Jordão da Silva, Luiz M. de Barros, Paulo 
T. Machado, Apolo Oliva Filho, Carlos Dias, Emílio M. Vieira e dr. Bertho Condé. Aberta 
a reunião com prece pelo presidente passou-se à leitura do Expediente: 1) Carta da União 
Espírita Mineira, comunicando o desencarne do sr. Badih Elias Cury, presidente daquela 
entidade. O pres. da USE já telegrafou ao Pres. do Conselho dr. Noraldino de Melo Castro, 
apresentando os sentimentos cristãos, em nome da família espírita do Estado de São Paulo. 
2) Comunica o Secr. Geral que a USE está sem secretário administrativo. 3) Lida carta em 
que o C. E. Divino Mestre remete relatório do Depto. Albergue Noturno Leão Marcondes. 
4) Lida carta em que o C. E. Jerusalém comunica a sua nova diretoria. 5) Lida carta da Liga 
Espírita do Estado da Guanabara, comunicando os seus representantes no Simpósio 
Centro-Sulino srs. - Aurino Barbosa Santo e Antonio Paiva Melo, seus diretores. Ordem 
do Dia: a) O sr. Paulo T. Machado apresenta o trabalho sobre “Unificação” que depois de 
apreciado pelo sr. Carlos J. Silva será discutido na reunião extraordinária de 6ª feira 
próxima. b) O sr. Apolo Oliva Filho apresenta o trabalho sobre “Mocidade” que, após ser 
lido, discutido, mereceu algumas sugestões que a ele serão incorporadas. C) O pres. Carlos 
J. Silva comunica que na última reunião do CFN da FEB fez abertura da ata da reunião 
entre os representantes da USE e a diretoria da OSCAL realizada em Belo Horizonte e que 
tanto a ata, como os entendimentos foram aprovados por unanimidade pelo CFN. Solicita 
que se publique no Unificação uma síntese da ata, como se aprovou na última reunião do 
CDE. A prece de encerramento é dedicada aos companheiros Manoel Pinto Ribeiro, de 
Marília, e dr. Badih E. Cury, de Belo Horizonte, recém desencarnados e feita por Apolo 
Oliva Filho. Bela comunicação recebe o diretor Emílio Manso Vieira. Para constar eu, 1º 
secretário, lavrei a presente ata que vai pelo sr. Presidente assinada e por mim que a 
subscrevo. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 40 - 13 de abril de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 40ª Reunião da DE da USE, realizada em sua sede social, à Rua Santo Amaro no 
362, nesta Capital, com a presença de Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz M. de Barros, Paulo 
Toledo Machado, Emílio Manso Vieira, Apolo Oliva Filho, dr. Wilson Ferreira de Mello e 
do confrade sr. José Pereira Gonçalves. Com prece pelo sr. Carlos Jordão da Silva é iniciada 
a reunião. Como pauta da reunião consta a leitura, discussão e aprovação de trabalhos a 
serem encaminhados ao Simpósio Espírita Centro-Sulino. O sr. Apolo Oliva Filho 
apresenta o trabalho sobre “Concentração de Mocidades”, relatado pelo dr. Altivo Ferreira, 
do 1º CRE de Santos, o qual é lido e aprovado por unanimidade. O sr. José Pereira 
Gonçalves justifica a ausência da sta. Nancy Puhlmann da Comissão encarregada de 
apresentar o trabalho sobre “Assistência Social. Em seguida, faz a leitura do trabalho 
pertinente à “Assistência Social”, que após ser acrescido das sugestões que lhe foram feitas 
será apreciado, em definitivo, em próxima reunião. A seguir, o Prof. Emílio Manso Vieira 
faz a leitura do trabalho concernente à “Educação”, o qual também é aprovado, após 
receber sugestões. Com a palavra o dr. Luiz M. Barros diz que as Comissões devem, ao fim 
dos respectivos trabalhos, apresentar as suas conclusões a respeito de cada assunto, em 
forma de recomendações. Nada mais havendo por tratar, feita uma concentração, o 
médium Manso Vieira recebeu alentadora comunicação dos Espíritos. Após a prece de 
encerramento, o presidente deu por finda a reunião às 22,45 hs, da qual eu, 1º Secretário, 
lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. 
 
São Paulo, 13 de abril de 1962. 
 
Assinaturas. 
 





Ata # 41 - 16 de abril de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 41ª Reunião da DE da USE, realizada em sua sede à rua Santo Amaro no 362, nesta 
Capital, no dia 16 de abril de 1962, com início às 20 hs e presentes os srs. Carlos Jordão 
da Silva, dr. Luiz M. de Barros, Emílio Manso Vieira, Paulo Toledo Machado e Apolo Oliva 
Filho. Através de prece inicial pelo sr. presidente é aberta a reunião. No Expediente o sr. 
presidente autorizou a entrega da súmula das reuniões do CDE ao Club dos Jornalistas 
para difusão pelos demais periódicos espíritas. Na ordem do dia o sr. Paulo Toledo 
Machado lê a introdução e esboço do trabalho sobre Unificação a ser levado ao Simpósio 
Espírita Centro-Sulino, o qual é aprovado depois de receber várias sugestões; diz que 
entregará no dia seguinte o trabalho pronto, com cópias, para a apreciação do presidente e 
demais diretores da USE. A seguir, o dr. Luiz M. de Barros faz a leitura do trabalho sobre 
“Doutrina” que recebe, também sugestões, inclusive a de se excluir o capítulo relativo aos 
princípios doutrinários fundamentais, por ser muito controvertido. Pelo médium Emílio 
Manso Vieira é transmitida uma comunicação dos Espíritos. Após a prece de encerramento 
pelo sr. Paulo Toledo Machado, o presidente finalizou a reunião às 22,40 hs, da qual eu, 
1º Secretário, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de 
direito. 
 
São Paulo, 16 de abril de 1962. 
 
Assinaturas. 
 





Ata # 42 - 30 de abril de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 42ª Reunião da DE da USE, realizada aos 30 de abril de 1962, em sua sede social, à 
R Sto Amaro, 362, com início às 20,30 horas, presentes os confrades Carlos Jordão da 
Silva, Emílio Manso Vieira, Luiz Monteiro de Barros, Paulo T. Machado, Apolo Oliva Filho 
e Bertho Condé. Através de prece proferida pelo sr. Jordão é aberta a reunião. A seguir, 
leitura e aprovação da ata anterior. Discutido e aprovado, em seguida, o programa da 
próxima Assembleia Geral da USE. No Expediente são lidas as seguintes cartas: a) Da 
Umesp convidando a USE para a solenidade do seu jubileu de Prata, no dia 5-5-1962 às 20 
hs, no salão do Círculo Esotérico, devendo a DE ser representada pelo dr. Luiz M. de 
Barros; b) informa o Secretário Geral que a tiragem do jornal Unificação tem sido de 7.500 
números, sendo expedidos 7.105; c) A propósito do impresso “Para onde vamos Espíritas”, 
opondo dúvidas e reparos aos trabalhos psicografados pelo médium Divaldo Pereira 
Franco, delibera a DE que o dr. Luiz M. de Barros, escreva no “Unificação”, artigo assinado, 
em defesa do médium; d) É lido o programa da XV CMEBCESP, no qual a USE se fez 
representar pelo conselheiro Agnelo Morato; e) Lida a carta comunicando a nova diretoria 
do C. E. Manoel Gonçalves, da cidade de Santos; f) Lida a carta comunicando a nova 
diretoria da Liga Espírita de Pernambuco; g) Lida a súmula da ata da última reunião do 
CFN da FEB, tendo, a propósito, o sr. Paulo T. Machado sugerido a conveniência de um 
temário de assuntos de interesse nacional para as reuniões do CFN, devendo discutir-se, 
em cada reunião do CFN, um dos assuntos; h) O sr. Paulo A. Godoy faz um relato do que 
foi a Convenção Metropolitana de Centros Espíritas, realizada de 18 a 22 de abril p. 
passado, informando que, dentre outros assuntos debatidos, discutiu-se a respeito da 
manutenção de um programa radiofônico; i) O sr. Apolo Oliva Filho comunica ter feito, 
no dia 28 de abril, palestra no C. E. Luz e Caridade, adeso  à UME de Araraquara, sobre o 
tema “Bezerra de Menezes - Apóstolo da Unificação do Espiritismo no Brasil”; comunica, 
ainda, que foi informado pelo pres. da UME de Araraquara, pelas providências que estão 
sendo tomadas, visando a realização da I Semana Espírita Regional, possivelmente, em 
setembro e, consequente instalação do CRE daquela região, para o que, conta com a 
colaboração indispensável da DE da USE; j) O sr. Carlos Dias, 1º Tesoureiro, tece 
considerações sobre os débitos velhos dos órgãos da USE; k) O dr. Luiz M. de Barros tece 
considerações sobre as deliberações do “Simpósio Espírita Centro-Sulino”, as quais serão 
encaminhadas ao CFN da FEB. Ficou o pres. Carlos Jordão da Silva, de entregar à 
Secretaria Geral os trabalhos conclusivos de cada uma das Comissões, a qual, por sua vez, 
providenciará uma cópia de cada um deles para o dr. Luiz M. de Barros. Pelo dr. Luiz M. 
de Barros é proposto: a) Que se escreva a cada expositor do “Curso para Dirigentes de 
Sessões” solicitando a aula que ministrou, por escrito, para fins de publicação num trabalho 
conjunto; b) Idem ao dr. Wilson Ferreira de Mello, solicitando o programa de aulas sobre 
o Livro dos Espíritos, para a elaboração de um trabalho doutrinário que a USE deve 
apresentar, por recomendação do Simpósio; c) Idem ao sr. Emílio Manso Vieira, 
solicitando a elaboração de uma síntese do “Livro dos Médiuns”, em forma de comentário; 
d) Idem ao dr. Walter Acorsi, solicitando a elaboração de uma síntese, em forma de 
comentário, do livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo”; e) Idem ao dr. Ary Lex, 
solicitando a elaboração de uma síntese, em forma de comentário, do livro “A Gênese”; f) 
Idem ao Prof. Altivo Ferreira (de Santos), solicitando a elaboração de uma síntese, em forma 
de comentário, do livro “Céu e Inferno”; g) Idem, ao dr. Luiz Monteiro de Barros, 
solicitando a elaboração de uma síntese, em forma de comentário do livro “Obras 



Póstumas”. Finalmente, o dr. Luz M. de Barros apresentou as suas sugestões, visando o 
encaminhamento ao CFN das conclusões  da Comissão de Mocidades; h) O pres. Carlos 
Jordão da Silva apresenta à DE os termos da carta que deverá ser enviada às entidades 
federativas estaduais, de agradecimento pela colaboração prestada ao Simpósio Espírita 
Centro-Sulino. Após a prece de encerramento feita pelos sr. Apolo Oliva Filho e mensagem 
mediúnica através do sr. Emílio Manso Vieira, a reunião foi encerrada, às 23 horas, da qual 
eu, 1º secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 
 
São Paulo, 30 de abril de 1962. 
 
Assinaturas. 
 











Ata # 43 - 14 de maio de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 43ª Reunião ordinária da DE da USE, realizada aos 14 de maio de 1962, presentes 
os srs. Carlos Jordão da Silva, Luiz M. de Barros, Paulo T. Machado, Paulo A. Godoy, Apolo 
O. Filho, Emílio M. Vieira, Carlos Dias, Carlos d’Amico e Bertho Condé. Às 20 hs, com 
prece do sr. Carlos Jordão da Silva inicia-se a reunião. Lida e aprovada a ata da reunião 
anterior. O dr. Luiz M. de Barros entrega ao sr. Emílio M. Vieira a colaboração do Rio 
Grande do Sul sobre trabalho prático de Mediunidade. O sr. Paulo T. Machado passa à 
consideração do Dep. de Doutrina o artigo “Para onde vamos srs. Da FEB”, publicado no 
jornal “Almanara”. Lida a carta da UME de Rio Claro participando os seus novos diretores 
e representantes no Conselho. Lida a carta do CRE - 25ª Região apresentando o relatório 
da II Concentração Regional, realizada em Sto Anastácio. Lida a carta do 22º CRE, 
juntando o programa de palestras para 1962. Lida a carta da UME de Lins, sobre nova 
diretoria e I Semana Espírita Regional da 23ª região. Tesouraria. Fez a entrega do Balancete 
de 30/4/62. Palestras - a convite do pres. da USE o tribuno Divaldo Pereira Franco fará 
uma palestra no dia 19/5 no Círculo Esotérico, às 20 hs; no dia 20/5 às 20 hs na Feesp; 
no dia 21/5 às 20 hs na LEESP. Artigo: - o dr. Luiz M. de Barros lê o seu artigo em resposta 
ao panfleto “Para onde vamos Espíritas ?”que será publicado no jornal Unificação. CFN da 
FEB: O pres. Jordão faz um relato da última reunião do CFN, quase toda dedicada à 
matéria “Simpósio de Curitiba”. Na ocasião ele fez a entrega dos trabalhos-sínteses 
aprovados no Simpósio. Diz que o pres. da FEB congratulou-se pelo êxito do Simpósio e já 
está cogitando da realização de um Simpósio para os Estados do Norte. Os representantes 
da Lida Espírita do Est. da Guanabara e Federação Esp. do Estado do Rio exaltaram a 
organização do Simpósio. No próximo ano será realizado, em Buenos Ayres (Argentina), o 
próximo Congresso Espírita Pan-Americano; o pres. da FEB solicitou ao sr. Carlos Jordão 
da Silva para que vá representar o Brasil, como observador, levando um trabalho 
“Espiritismo como religião”. Prece de encerramento, a seguir. Nada mais havendo a tratar, 
a reunião foi encerrada às 23 hs da qual, eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que lida e 
aprovada vai assinada por quem de direito. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 44 - 28 de maio de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 44ª Reunião da DE da USE, realizada aos 28 de maio de 1962, na sede social, 
presentes os srs. Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros, Paulo A. Godoy, Carlos 
Dias, Apolo Oliva Filho e Bertho Condé. Prece inicial do sr. Jordão. No expediente são 
lidas: 1) Carta da UDE da 9ª Zona comunicando os novos representantes no CDE; 2) Carta 
da União Espírita Mineira de estímulo, a propósito do Simpósio Centro-Sulino; 3) Carta 
da UME de Piracicaba anexando cheque; 4) Carta da UME de Presidente Prudente, 
comunicando a nova Comissão Executiva; 5) Carta do C. E. Kardeciano e Lealdade 
comunicando a nova diretoria; 6) Carta da UME de Catanduva solicitando os documentos 
para a fundação de um Centro; 7) Carta do dr. Walter Acorsi, juntando artigo de sua 
autoria refutando o planfleto “Para onde vamos Espíritas”; 8) Carta da UME de Osasco, 
convidando para a instalação da UME local, em que representaram a DE o sr. C. Jordão e 
Paulo Machado; 9) Súmula da reunião do CFN; 10) Carta do sr. Carlos Jordão da Silva aos 
diretores da USE, agradecendo a colaboração ao Simpósio; 11) Carta da União Discípulos 
de Jesus pedindo informações sobre Jesualda e sobre os sr. Orlandi e Sodré; 12) Expediente 
do CRE de Presidente Prudente, juntando documentos a respeito do Sanatório Psicopatas 
“Allan Kardec”; 13) Carta da UME de Jundiaí, participando a realização de uma Semana 
de Confraternização de 22/7 a 28/7/62, precedida de caravanas às cidades vizinhas. Deverá 
escrever-se ao CRE 3ª região comunicando que a DE se solidarizou com a Semana na certeza 
de que o 3º CRE o tenha feito. Na próxima reunião do CFN representará a USE o dr. Luiz 
M. de Barros. Após a prece de encerramento, às 23 hs, encerrou-se a reunião. Para constar, 
eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 45 - 18 de junho de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 45ª Reunião da DE da USE, realizada em 18 de junho de 1962, na sede social, a 
Rua Santo Amaro, 362, nesta Capital, presentes os diretores srs. Carlos Jordão da Silva, dr. 
Luiz M. de Barros, Paulo T. Machado, Apolo Oliva Filho e Emílio Manso Vieira. A prece 
de abertura é feita pelo sr. Carlos Jordão da Silva. Expediente: 1) São lidas diversas cartas 
de renovação de diretorias e conselhos de órgãos da USE; 2) Pelo 1º Secretário é 
apresentado o relatório do Departamento de Mocidades da USE; 3) É lido o relatório da 
Comissão de Evangelização da Criança tendo a DE deliberado aceitar a demissão do 
coordenador sr. Dante Gandolfi e pela ausência dos seus membros extinguir a Comissão 
de Evangelização, transferindo o trabalho ao Dep. de Educação; solicitar a prestação de 
contas e entrega do saldo ao Tesoureiro da USE, que o depositará em Banco em conta 
vinculada para fim especificado; serão enviadas carta-circular às M.E. interessadas; 4) Lida 
a carta da Umesp dando contas de suas atividades no mês de junho; 5) Lida a carta do 
Grupo da Fraternidade Irmão Joseph (da Oscal) dando contas de suas atividades; 6) Lida 
carta da UME de Presidente Wenceslau, juntando o programa da 1ª Concentração 
Regional em 16 17 de junho; 7) Carta da nova diretoria da Moc. Espírita de Piracicaba; 8) 
Carta de agradecimento do 1º Congresso de Cegos Espíritas; 9) Lida a carta da UME de 
Bauru, comunicando o novo Conselho e relatório de atividades; 10) Carta da UME de 
Santo André, consultando quanto a trabalhos de sincretismo “Kardecismo e Esoterismo”, 
realizado por um centro de sua cidade. Comunica a realização da Semana Espírita, de 21 a 
28 de outubro; 11) Carta da UME de Marília, comunicando a 10ª Semana Espírita e a 8ª 
Semana Regional, de 22 a 29 de julho; 12) Carta da 8ª região, juntando relatório da Livraria 
e juntando cheque; 13) Carta da UME de Ribeirão Preto, comunicando a renovação dos 
órgãos; 14) Carta da Federação Espírita do Rio Grande do Sul participando a nova 
diretoria; 15) Idem do C. E. Célia Xavier de Belo Horizonte; 16) Sr. Carlos Jordão da Silva 
comunica que o dr. Noraldino de Melo Castro, de Belo Horizonte, autorizou à USE usar 
o seu trabalho “Religião Espírita” para ser elaborada a tese para o Congresso da CEP; 17) 
Por proposta do presidente da USE foi suspensa provisoriamente a publicação do artigo do 
dr. Luiz M. de Barros a respeito do panfleto “Para onde vamos Espíritas ?” no “Unificação”, 
a fim de se aguardar esclarecimentos posteriores, tendo em vista o próximo encontro entre 
os srs. Francisco Candido Xavier e Divaldo Pereira Franco; 18) A Secretaria Geral e a 
Presidência providenciarão a atualização de suas atividades na última reunião do CFN da 
FEB, quando se ventilou a respeito das conclusões do Simpósio, algumas das quais não 
lograram ser aprovadas pela FEB, tendo sido encaminhadas a relatores especiais, até a 
próxima reunião, que irão dar parecer. O sr. Presidente comunica a vinda do prof. 
Guilherme B. Pascoal, prof. De Parapsicologia da Universidade de Montevidéu, nos dias 
10 e 11, tendo sido recepcionado pelos diretores da USE srs. Carlos Jordão da Silva e Apolo 
O. Filho. Nada mais havendo a tratar, o pres. fez a prece de encerramento e deu por 
terminada a reunião, da qual, eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata que lida e achada de 
acordo foi aprovada. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 1 - 2 de julho de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 1ª Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, realizada em dois de julho de 
mil novecentos e sessenta e dois, em sua sede social, à Rua Santo Amaro, 362, nesta Capital. 
Presentes os diretores Carlos Jordão da Silva, dr. Luiz Monteiro de Barros, Paulo Toledo 
Machado, Apolo Oliva Filho, Paulo Alves de Godoy, Hermógenes Zanon, Carlos Dias, 
Carlos d’Amico e dr. Bertho Condé. Após pronunciar a prece o presidente Carlos Jordão 
dá por aberta a reunião, congratulando-se com todos os integrantes da DE apelando para 
o espírito de colaboração e compreensão de todos, lembrando que o movimento de 
unificação exige renúncia, paciência e perseverança. Pelo Secretário-Geral é feita a leitura 
do seguinte Expediente: 1) Carta do sr. Eduardo Jacintho encaminhando impresso sobre 
“Estudo de Mensagens Copiadas”; será respondida a carta, esclarecendo que a USE tem 
conhecimento do assunto, porém pela sua gravidade aguarda as providências que estão 
sendo tomadas pela FEB. 2) Carta de Guaratinguetá solicitando estatutos da USE e 
Regimentos das UMEs e CREs. 3) Convite do Sanatório João Evangelista para a solenidade 
de aniversário em 8/7/62 às 15 horas. 4) Carta da UME de Jacareí comunicando a 
realização de Semana Espírita de 16 a 23 de setembro e juntando cheque; também as UMEs 
de Araras e São João da Boa Vista enviam cheques para pagamento de débitos. 5) Carta do 
27º CRE (Rio Claro) cientificando a nova Comissão Executiva. 6) Carta do sr. Dante 
Gandolfi que em nome da Comissão de Evangelização da Criança junta um cheque de Cr$ 
112.952,90, bem como o material já elaborado, para serem encaminhados ao 
Departamento de Educação da USE. 7) Carta da UME de Franca juntando cheque. 8) 
Relatório contendo explicações sobre a cidade “Jesualda” e pedindo um pronunciamento 
da USE. 9) Ordem do Dia: - O sr. Apolo Oliva Filho comunica ter representado a USE na 
fundação de uma Mocidade Espírita (departamental) junto ao Centro Espírita Luz e 
Verdade (Vila Camilópolis) em Utinga no dia 1º de julho. 10) Delibera a DE que para a 
próxima reunião do CDE em 9/9/62 será solicitado o salão da Leesp; o CDE será 
consultado quanto à conveniência de uma futura reunião daquele Conselho em cidade do 
interior. 11) O sr. Paulo Toledo Machado oferece as dependências da “Rio Branco Ltda”, 
à R. Maria Paula, 122 - 5º Andar, conj. 504, para funcionamento de uma secretaria de 
expediente da USE e, mesmo para as suas reuniões de diretoria, se houver interesse, 
esclarecendo que faz isso porque acha que não há condições para o funcionamento da USE 
no atual local. O pres. sr. Carlos Jordão da Silva diz que está preocupado com o assunto já 
há algum tempo, mas que vê inconveniente em a USE funcionar no escritório da 
“Imobiliária Rio Branco Ltda.” ou de qualquer outro escritório, a fim de não dar margem 
a confusões, ponto de vista que é aceito pelos srs. Apolo Oliva Filho e Luiz Monteiro de 
Barros. A favor da proposta Paulo T. Machado votam além do seu autor os srs. Paulo A. 
Godoy, Carlos Dias, Carlos d’Amico e Hermógenes Zanon. Ficou devidamente esclarecido 
que, não obstante, há qualquer tempo, esse Expediente de Secretaria da USE possa 
transferir-se para um outro local, bem como, que o endereço da USE nos impressos e 
demais fins continue sendo o atual - Rua Sto Amaro, 362. 12) Solicitou-se ao Tesoureiro 
um orçamento para o próximo período. 13) Não haverá na próxima quinzena reunião da 
DE, devendo a próxima reunião ser realizada em agosto. 14) Pela DE foram escolhidos os 
encarregados dos vários departamentos, a saber: Doutrina - dr. Luiz Monteiro de Barros; 
Publicidade - Jornalista Paulo Alves de Godoy; Finanças - Carlos Dias; Mocidade - Apolo 
Oliva Filho; Educação - Prof. Emílio Manso Vieira; Assistência Social - dr. Wilson Ferreira 
de Mello; Social e Artístico - Hermógenes Zanon; Organização - Paulo Toledo Machado; 



Jurídico - dr. Bertho Condé. De acordo com o artigo 34 dos Estatutos todos os diretores de 
Departamentos estão convocados a participarem das reuniões da DE e do Conselho 
Deliberativo Estadual. 15) O pres. Carlos Jordão da Silva solicita à Secretaria Geral que 
oficie à Federação Espírita do Estado de São Paulo comunicando que os seus representantes 
e suplentes passaram a integrar a Diretoria Executiva, pelo que ela deverá indicar novos 
representantes para o CDE. 16) Deliberou-se transferir a data da I Convenção dos Centros 
Espíritas para época posterior “sine die”, “ad-referendum” do CDE. Outrossim, deverão ser 
acertadas as linhas mestras do programa daquela Convenção, devendo este assunto constar 
da Ordem do Dia da próxima reunião da DE. 17) Foram entregues aos diretores as cópias 
do “plano bienal” de trabalho para que ofereçam sugestões. Serão solicitadas, aos órgãos da 
USE, sugestões visando a melhoria do “plano bienal”. 18) Pelo sr. Apolo Oliva Filho foram 
lidas as atas da VIII Assembleia Geral Ordinária e da reunião do CDE que elegeu a 
Diretoria Executiva, da quais serão dadas publicidade pelo jornal “Unificação. Feita a prece 
de encerramento, nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente encerrou a reunião, da qual 
eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada vai pelo Presidente assinada e 
por mim que a subscrevo. 
 
Assinaturas. 
 











Ata # 2 - 13 de agosto de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 2ª Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, realizada em 13 de agosto de 
1962, à Rua Santo Amaro, 362, nesta Capital, presentes os diretores Luiz Monteiro de 
Barros, Paulo Toledo Machado, Apolo Oliva Filho, Carlos Dias, Hermógenes Zanon e dr. 
Bertho Condé. Presente o sr. Y. Shimezu da Umesp. A prece inicial é feita pelo dr. Luiz M. 
Barros, fazendo-se uma vibração pelo restabelecimento do presidente da DE sr. Carlos 
Jordão da Silva. Aprovada a ata anterior. Usa da palavra o 1º Secretário e informa à DE 
que pelo Departamento de Mocidade da USE, através de carta datada de 6-7-1962, solicitou 
à Umesp colaboração para aquele Departamento e mais “que tendo em vista o interesse 
manifestado pela Umesp na realização de uma Concentração de Mocidades Espíritas da 
Capital e Arredores e estando tal promoção dentro dos objetivos do Depto. de Mocidades 
da USE, não só damos o nosso beneplácito, como delegamos à Umes a tarefa de tomar as 
providências visando esta realização, na dependência do referendo da DE da USE”. Nesta 
conformidade é que está sendo solicitado o referendo da DE para aquela iniciativa do 
Departamento de Mocidades da USE. Deliberação: aprovada pela DE a realização da 
referida Concentração, na forma como foi planejada pelo Departamento de Mocidades da 
USE. Quanto à próxima (futura) Concentração a DE arregimentará, e aprovará o respectivo 
Regulamento. A esta altura, depois de usar da palavra para prestar esclarecimentos a 
respeito da I COMOCAR, retira-se o confrade Y. Shimezu, da Umesp. Expediente: O 
secretário-geral informa haver expedido a circular 16/1, cientificando aos órgãos da 
Unificação sobre os trabalhos da 8ª Assembleia Geral Ordinária da USE e comunicando a 
composição da nova Diretoria; idem circular no 16/2 comunicando algumas das resoluções 
tomadas pela DE da USE em sua última reunião, entre as quais a composição de seus 
Departamentos. São lidas as seguintes cartas para conhecimento da DE: da UME de São 
Joaquim da Barra, comunicando a nova Comissão Diretora; UME de Porto Feliz, enviando 
valor para pagamento de débito; da Gráfica Editora Linotipo, comunicando o aumento de 
10% no custo do jornal Unificação; UME de Catanduva, dando sua colaboração à 
Campanha de mantenedores; da UME de Santos, comunicando a sua nova diretoria; da 
Aliança Municipal de Juiz de Fora, pedindo informações sobre a próxima reunião 
interestadual de Evangelizadores de Crianças; da UME de Jaboticabal enviando cheque; do 
CRE da 3ª Região comunicando a realização da III Semana Espírita de Campinas e a 14ª 
Concentração Confraternativa da 3ª Região; da UME de Campinas, cientificando os novos 
Centros unificados; do CRE da 3ª Região, concordando em que uma das reuniões do CDE 
possa realizar-se em Campinas; da UME de Jacareí comunicando a 8ª Semana Espírita, 
estando a reunião de 23/9 a cargo da USE; carta subscrita pelo sr. Armando de Oliveira 
Lima, comunicando a realização da I Concentração de Mocidades Espíritas da Zona 
Centro- Sul do Estado, com apoio do CRE de Sorocaba e solicitando o apoio da DE da 
USE, Concentração marcada para os dias do Carnaval de 1.963; da UME de Sorocaba, 
comunicando sua nova diretoria; do CRE da 17ª Região juntando as atas dos seus órgãos; 
Deliberou-se que na próxima reunião, seja a seguinte a Ordem do Dia: a) Plano bienal; b) 
Programa para a I Convenção de Centros e Concentrações preparatórias; c) Orçamento 
para o próximo biênio; d) Várias. Pelo sr. Tesoureiro é apresentado o balancete em 31.7.62 
cujo ativo e passivo montam a 522.549,10; sobre a melhor maneira de se arrecadar dos 
mantenedores sugere o Secretário-Geral a adoção do sistema de cobrança anual, a Cr$ 
1.000,00 “per-capita”, adotando-se um impresso próprio. Após a prece de encerramento, 



nada mais havendo a tratar, o sr. Vice-presidente encerrou a reunião, da qual eu, 1º 
Secretário, lavrei a presente ata que lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 
 
Assinaturas. 
 











Ata # 3 - 27 de agosto de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 3ª Reunião da DE da USE, realizada em 27 de agosto de 1962, à Rua Santo Amaro 
362, nesta Capital, presentes os diretores dr. Luiz M. de Barros, Paulo T. Machado, Apolo 
Oliva Filho e outros. Após a prece feita pelo dr. Luiz M. Barros, inicia-se a leitura do 
expediente da Secretaria: 1) Carta da UME de Nova Iguaçu (Estado do Rio), dando ciência 
de seu trabalho visando à intensificação do trabalho em prol da Unificação dos Espíritas 
no Estado do Rio, nos moldes preconizados pelo Pacto Áureo; 2) Carta da FEB acusando 
o recebimento de duas circulares da DE da USE; 3) Carta da Mocidade Espírita Cristófilos 
sobre encontro confraternativo; 4) Carta contendo as resoluções da última reunião do 
CFN, relativas às deliberações do Simpósio Centro-Sulino. Essas deliberações serão 
publicadas no jornal “Unificação” com a nota em que o CFN desaconselha certos itens; 5) 
Carta do sr. Henrique Magalhães, da “Casa da Mãe Pobre”, da Guanabara, que indo 
participar do próximo Congresso da CEPA, pretende apresentar tese sobre o trabalho de 
assistência social no Brasil, pelo que pede dados à USE; 6) O Secretário-Geral comunica a 
visita que fez à USE o presidente do CRE de Sorocaba sr. Marcelino Fernandes Romero, 
que sugeriu uma Concentração em Itapetininga em14.10.1962 para restaurar a UME local 
às 9 hs e o CRE às 15 horas, devendo estar presente o Secretário-Geral; 7) Carta do CRE 
de Taubaté comunicando a XII Concentração de Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba, 
em 2/9/61, em Lorena e solicitando a remessa de selos; 8) Carta da UME de Presidente 
Prudente enviando cheque; 9) Idem da UME de Pirajuí; 1º) Carta da UME de Porto Feliz, 
participando a reorganização da UME. Ordem do Dia. É iniciado o estudo das alterações 
a serem introduzidas no plano bienal de trabalho da USE. A vista do adiantado da hora o 
sr. Vice-presidente, no exercício da Presidência, resolveu suspender a reunião, convocando 
uma reunião extraordinária para a próxima segunda-feira, a fim de se continuar à apreciação 
do Plano Bienal. Após a prece encerrou a reunião, às 23 hs. da qual eu, 1º Secretário, lavrei 
a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 5 - 24 de setembro de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 5ª Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, realizada em 24 de setembro 
de 1962, nesta Capital, à R. Sto Amaro, 362, presentes os diretores que assinaram o livro 
de presença. Presidiu a reunião, dada a ausência, por motivo de saúde do sr. Carlos Jordão 
da Silva, o Vice-presidente em exercício da Presidência, dr. Luiz M. de Barros. Prece de 
abertura foi feita pelo sr. Vice-Presidente. Foram lidas e aprovadas as atas das reuniões 
anteriores. No Expediente foram lidas as seguintes cartas: 1) da União da Mocidade Espírita 
L.A.P.P.A. convidando a DE para a solenidade de posse da sua nova diretoria e festa do 
14º aniversário de sua fundação, em 22.9.1962; 2) Convite da Associação Espírita Feminina 
“Antonieta Alvarenga”, para a solenidade de inauguração de oito casas, para fins de 
patrimônio-renda do futuro “Lar Paulo de Tarso”, no dia 30.9.1962; 3) Estatuto do “Lar 
Espírita Vinha de Luz”, fundado em Jundiaí, da. Wanda Pereira, da Mocidade Espírita de 
Jundiaí é que fizera entrega dos referidos Estatutos à DE da USE, solicitando um parecer 
sobre o mesmo. - Encaminhado ao dr. Luiz Monteiro de Barros e, posteriormente, ao dr. 
Wilson Ferreira de Mello e Paulo T. Machado; 4) Programa do 6º Congresso da CEPA, 
entregue diretamente à USE por da. Elvira Cachêro e da. Irma Fava, que em São Paulo 
foram recepcionadas por Apolo Oliva Filho e dr. Luiz M. de Barros. O 6º Congresso da 
CEPA será realizado em Buenos Ayres (Argentina) de 5 a 12 de outubro de 1963. Referido 
programa e temário deverão ser publicados no jornal “Unificação”, remetendo-se alguns 
números para o sr. Cristoforo Postiglioni, Secretário-Geral do VI Congresso da CEPA. 
Várias: - 1º) O vice dr. Luiz M. de Barros informa ter recebido carta do sr. Ney Pinheiro, da 
Federação Espírita de Porto Alegre (R. G. do Sul) pedindo que lhe seja enviado o parecer 
da FEB sobre o último Simpósio Espírita Centro-Sulino. A Secretaria-Geral, dada a sua 
relevância, deverá providenciar esta desincumbência, com prioridade, na conformidade do 
deliberado em reuniões anteriores; 2º) Por sugestão do sr. Vice-presidente, nas próximas 
reuniões da Diretoria deverão ser estudados: a) Contratação de um secretário-
administrativo; b) Aproveitamento dos demais secretários, visando a colaboração com a 
Secretaria-Geral; c) Aproveitamento máximo da cooperação de cada um dos membros da 
Diretoria; sobre este particular propõe que se escreve uma carta aos membros da DE, 
encarecendo a necessidade de comparecimento às reuniões, lembrando o dispositivo do 
Regimento Interno que prevê a perda do cargo após a ausência a três reuniões consecutivas, 
não justificadas; considerando a nova fase de dinamização prática dos trabalhos da USE, 
que exige a cooperação assídua e consciente de cada um dos membros da DE. Com prece 
proferida pelo diretor Paulo Alves Godoy, o sr. Vice-presidente encerrou a reunião as 22,30 
hs da qual eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, a qual foi lida e aprovada por quem de 
direito. 
 
Assinaturas. 
 









Ata # 7 - 22 de outubro de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 7ª Reunião da diretoria executiva da USE realizada em 22 de outubro de 1962 em 
sua sede, nesta Capital, à Rua Santo Amaro, 362, presentes os diretores dr. Luiz M. de 
Barros, Carlos Dias, Paulo Alves Godoy, Carlos d’Amico e Apolo Oliva Filho. O 
procurador dr. Bertho Condé justificou por telefone, a sua ausência, por força maior. A 
ausência do Presidente Carlos Jordão da Silva é justificada por motivo de achar-se doente. 
Achavam-se presentes elementos de diversas Mocidades Espíritas da Capital e Municípios 
vizinhos srs. Y. Shimezu, José Prela, Jair Monteiro, José Carlos Churco, João Leme, Neusa 
Lopes, Carlos Roriz, bem como os moços da Mocidade Espírita de Jundiaí - Wanda Tavares, 
Adalberto F. de Matos e Wilson O. Tonim. O sr. Vice-presidente profere a prece de 
abertura, passando a palavra ao diretor Apolo Oliva Filho. Este informa que em 13 de 
outubro de 1962, na sede da USE, realizou-se a reunião para a constituição do 
Departamento de Mocidades da USE, com a presença de 30 (trinta) representantes de 18 
(dezoito) Mocidades. Nessa reunião os representantes de Mocidades Espíritas deliberaram 
indicar seis nomes para, dentre eles a DE da USE escolher os três que comporão a Comissão 
Diretora, ficando os demais na condição de suplentes e assessores. A seguir, vários diretores 
da USE falam sobre o assunto, alertando os moços sobre a responsabilidade de não assumir, 
e fazendo consultas verbais, capazes de assegurar uma boa escolha. Assim, em ambiente de 
cordialidade e compreensão, pela DE da USE foi escolhida a seguinte Comissão Diretora 
do Departamento de Mocidade da USE: Yaquito Shimezu, da Umesp, Jair Monteiro, da 
União da Mocidade Espírita de Casa Verde, e José Carlos Churco, da Mocidade Espírita 
Allan Kardec, de São Caetano. Além desses integrarão a Comissão Diretora, na qualidade 
de Suplentes e Assessores mais os seguintes confrades: José Prela, da M. E. de Osasco, Neusa 
Lopes, da Ujelan, e João Leme, da U.M.E. “L.A.P.P.A.”. A posse da referida Comissão foi 
simbólica, através de uma salva de palmas. O confrade Y. Shimezu, a seguir, informou que 
as reuniões da Comissão Diretora do Departamento de Mocidade serão quinzenais. Foi 
marcada, também, uma reunião geral de todos os representantes de Mocidades Espíritas 
para o dia 24 de novembro de 1962, na sede da USE. Disse que dentre as realizações em 
mira constam a atualização do plano bienal de trabalho, a realização da Noite do Moço 
Espírita, a manutenção de um programa radiofônico, a atualização de estatuto e regimento-
padrão, a fundação de Departamentos de Mocidades nos Centros e nos órgãos da USE, 
além de outras. O presidente da reunião, dr. Luiz Monteiro de Barros, a seguir, 
congratulou-se com os moços, pelo alto espírito de concórdia e fraternidade reinantes entre 
as MM.EE. e a USE, dizendo que a grande esperança do movimento de Unificação sempre 
foi a Mocidade Espírita. Lembrou aos membros da Comissão Diretora do Depto. de 
Mocidades que eles podem comparecer às reuniões da DE sempre que houver interesse ou 
quando especialmente convocados. Os moços agradecem as suas palavras e pedem 
permissão para se retirar, no que são atendidos. Presente uma delegação de representantes 
da Mocidade Espírita de Jundiaí, a propósito do “Lar Espírita Vinha de Luz”, usa da palavra 
o confrade Adalberto F. de Mattos. Declara que o Lar Espírita Vinha de Luz está fazendo, 
em Jundiaí, um movimento paralelo ao da Unificação, sendo a UME local entidade 
abrangida pelo L. E. Vinha de Luz; informa que a pessoa que está liderando esse trabalho, 
há uns dois anos, fundara em Jundiaí a Casa dos Espíritas, a qual não chegou a ser 
concretizada; declara que a Mocidade Espírita de Jundiaí sempre integrou a UME de 
Jundiaí, prestigiando as suas realizações; diz que antes de se lançar a grandes 
empreendimentos no setor assistencial devera se esforçar por melhorar as instituições já 



existentes; declara que a Mocidade Espírita de Jundiaí vem sendo forçada a entrar para o 
movimento do L. E. “Vinha de Luz”, mas que não se acha propensa a fazê-lo e que por isso, 
compareciam à reunião da DE da USE, em busca de uma orientação. O dr. Luiz Monteiro 
de Barros informa que fizera a leitura do estatuto do L. E. Vinha de Luz, o qual, em tese, a 
seu ver, afora algumas disposições dispensáveis, parece estar bem redigido. Exemplos de 
disposições dispensáveis: a) A UME de Jundiaí, integrando a L. E. Vinha de Luz, como se 
fora um Centro; detalhes como os de piso sem ladrilhos ou cozinhas coletivas. É de opinião 
que se a Mocidade Espírita de Jundiaí não estiver em condições de realizar a obra que lhe 
compete realizar pelos estatutos do L. E. Vinha de Luz, cabe-lhe resolver o assunto em 
Jundiaí, em contato com os responsáveis pela realização da ideia, pois não vê como possa a 
USE, pela sua DE, interferir diretamente. A M.E. Jundiaí, por exemplo, poderia 
condicionar sua adesão ao reestudo dos estatutos do L. E. Vinha de Luz, ocasião em que 
fariam as sugestões, visando o seu aperfeiçoamento. Sobre o mesmo assunto o sr. Carlos 
Dias usa da palavra: é de opinião que os representantes nas UMEs devem ficar alertas, eis 
que a UME, ante àquela informação, estaria sendo consumida pelo L. E. Vinha de Luz. À 
UME cabem outras tarefas além da relativas à assistência social (doutrina, Mocidade, 
Propaganda, etc, etc.). Dever-se-ia realizar uma reunião da UME de Jundiaí; em sendo 
convidada a DE da USE, compareceria por alguns de seus membros. Ciente o adiantado 
da hora a delegação da Mocidade Espírita de Jundiaí pede permissão para se retirar, sendo 
acompanhada até a porta pelo presidente em exercício. Reiniciada a reunião que 
juntamente com o Secretário-Geral Paulo Toledo Machado estiver, na véspera, em 
Itapetininga, para a reestruturação da UME daquela cidade. Para apreciar o expediente foi 
convocada nova reunião da DE para a próxima segunda-feira. Nada mais havendo, o 
presidente solicitou ao sr. Carlos Dias para fazer a prece de encerramento. Dessa reunião, 
eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata que lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 
 
Assinaturas. 
 













Ata # 8 - 29 de outubro de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 8ª Reunião da diretoria da USE, realizada em 29.10.1962, em sua sede à rua Sto 
Amaro, 362, presentes os srs. dr. Luiz M. de Barros, Paulo T. Machado, Carlos Dias, 
Hermógenes Zanon e dr. Bertho Condé. Feita a prece o dr. Luiz M. Barros apresentou uma 
exposição sobre o “Simpósio”, com relação à expressão Espiritismo. O sr. Paulo T. Machado 
faz a leitura de carta recebida, contendo críticas à conduta do Deputado Campos Vergal, 
sendo usado impresso da USE, lendo outrossim, os termos da resposta. Apreciado o 
assunto resolveu a DE pelo arquivamento. Foi, a seguir, organizada a Ordem do Dia para 
a reunião do CDE, em 9-12-62, em Campinas. O Secretário-Geral apresenta um relatório 
a propósito da reestruturação da UME de Itapetininga. Foi lida carta da UME de Sorocaba 
pedindo dados sobre o seu débito com a Tesouraria. Foi dado conhecimento aos presentes 
da assistência jurídica prestada ao sr. Nívio Antunes de Carvalho, solicitada pela UME de 
Santos. Foi lido o protesto escrito do confrade Olegário Ribeiro Candeias, a respeito de 
expressões injuriosas ao Espiritismo pelo sr. Billy Grahan, pregador protestante norte-
americano. Lida a carta da UME de Guaratinguetá, a propósito de sua Semana Espírita, de 
7 a 13 de Outubro, comemorativa do aniversário do Codificador, solicitando críticas e 
cooperação; ficou o dr. Luiz M. Barros de responder. O sr. Paulo T. Machado apresenta 
um relatório verbal sobre a Semana Espírita da 19ª e 20ª Zonas da Capital. Feita a prece 
final o sr. Vice-presidente em exercício encerrou a reunião, da qual eu lavrei a presente ata. 
 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 9 - 12 de novembro de 1962 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 9ª Reunião da diretoria da USE, realizada em 12.11.1962, em sua sede à R. Sto 
Amaro, 362, presentes o dr. Luiz M. Barros, Paulo T. Machado, Hermógenes Zanon Carlos 
Dias e Apolo Oliva Filho. Feita a prece inicial, foram lidas e aprovadas as atas anteriores. 
Presente o sr. Jacob Ribas, da parte da Mocidade Espírita “Paulo de Tarso”, departamento 
do Instituto Espírita “Leocádio José Correia”, de Santa Maria, R.G. do Sul, traz uma carta 
dirigida ao pres. das Juventudes e Mocidades Espíritas do Estado de São Paulo, solicitando 
cooperação para exibição de sua banda de música nesta Capital, hospedagem para 30 
pessoas, local para a exibição em recinto fechado com venda de ingresso. Responder à carta 
esclarecendo que mau grado nossa boa-vontade, a exibição com venda de ingresso é 
inexequível no momento. Em época mais oportuna, quando de realização de uma Semana 
Espírita em S. Paulo, talvez seja possível concretizar esta ideia. Expediente: Lida a aa de 
reestruturação da UME de Itapetininga e CRE da 21ª Região. Representantes no CDE os 
srs. Adriano Queiroz Pimentel (efetivo) e Antenor Frederico Meyer (suplente). Informa a 
Secretaria a remessa de carta-convite aos órgãos da USE para a reunião do CDE, em 
Campinas. Os diretores que tem carro devem se encontrar às 6,30 hs na sede da USE para 
transportarem os representantes que não dispõem de condução. Lida a carta da USE de 
Mineiros do Tietê e Dois Córregos comunicando a solenidade da 100ª reunião da UME, 
em 27.10.62. Lida carta do sr. Alberto Machado, do R. Janeiro, solicitando números 
atrasados de Semeador; Carlos Dias providenciará. Lido um Expediente da USE 6ª Zona, 
juntando atas de suas reuniões. O dr. Luiz M. Barros informa que esteve na Guanabara, 
para a reunião do CFN da FEB. Disse que, embora não se realizasse a reunião por falta de 
número, o repr. Do Estado do Rio externou-lhe interesse em editar-se como folhetos ou 
Anais as conclusões do Simpósio. A Secretaria-Geral consultará a F.E.E.Paraná quanto a 
um orçamento, informando os Estados. Feita a prece de encerramento, o sr. Vice-
presidente encerrou a reunião, às 22,30 hs. da qual eu. 1º Secretário, lavrei a presenta ata. 
 
 
Assinaturas. 
 







Ata # 10 - 26 de novembro de 1962 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 10ª Reunião da Diretoria Executiva da USE, realizada em vinte e seis de 
novembro de 1962, às 20h30, em sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, nesta 
Capital, à qual compareceram os diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Paulo Toledo Machado, 
Paulo Alves Godoy, 
Carlos Dias e 
Apolo Oliva Filho. 

Mais os srs. 
Y. Shimesu, representando o departamento de Mocidade da USE, 
José Pedro da Silva e 
Osório Pereira Filho, da UDE da 17ª. Zona desta Capital. 

À hora aprazada o dr. Luiz Monteiro de Barros proferiu a prece de abertura. 
Expediente: 1) Em face da greve dos Gráficos a publicação do plano bienal no 
“Unificação” fez-se com certo atraso. Por isso, as sugestões para sua 
modificação serão recebidas até o dia 9; 2) Telegrama de agradecimento do sr. 
Olegário R. Candeias, a propo1sito de sua tomada de posição ante 
pronunciamento do Ver. Billy Grahan; 3) Lida correspondência da UME de 
Guaratinguetá, encaminhando sugestões e impressos do levantamento 
cadastral e relatório do Culto do Evangelho no Lar; 4) Lido o ofício de 04.11.62 
do “Grupo Promotor de Estudos Espíritas”, sediado no bairro do Cambuci, em 
São Paulo, participando a fundação de trabalho com o objetivo de descentralizar-
se por vários outros grupos. Após o parecer da Comissão de Doutrina, será o 
expediente submetido ao CDE; 5) Carta do sr. Eduardo A. Prado, a respeito do 
“Unificação”; 6) Carta da UME de Rio Claro, sugerindo a constituição de uma 
comissão de me1dicos para, em nome da USE, estudar os casos de curas 
processadas pelo médium José Arigó; 7) Pelo diretor Apolo Oliva Filho são 
apresentados o relatório de atividades do Departamento de Mocidades da USE 
e as sugestões escritas para alteração do plano bienal; 8) Pelo sr. Y. Shimesu é 
apresentado o relatório do I COMOCAR; 9) O diretor Paulo Toledo Machado faz 
um relato verbal sobre o movimento de unificação no campo assistencial, no 
CRE de Presidente Prudente, obras do Lar e do Sanatório; 10) Ainda o diretor 
Paulo Toledo Machado comunica que o Sanatório Américo Bairral, de Itapira, 
tem orientado o trabalho de assistência aos demais sanato1rios espi1ritas do 
Estado, através a realização de reuniões periódicas; disse que manteve 
conversação objetivando o seu entrosamento com o trabalho da USE, a quem 
caberia convocar referidas reuniões. Tal orientação seria, inicialmente, no 
tocante à assistência aos sanatórios para psicopatas e, mais tarde, podendo 
estender-se para as demais modalidades de assistência social. Ordem do Dia: 
Discussão das sugestões apresentadas para alterar o Plano Bienal, 
especialmente sobre o capi1tulo do Departamento de Mocidade e de Doutrina. 
Pelo sr. Carlos Dias foram expendidas considerações de caráter financeiro. A 
prece de encerramento foi proferida pelo diretor Paulo Alves Godoy. Nada mais 
havendo para tratar, o sr. Vice-Presidente em exercício encerrou às 22:30 h a 
reunião, da qual eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai 
assinada por quem de direito. 
 
Luiz Monteiro de Barros, presidente, 
Apolo Oliva Filho 






