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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

07 e 21 de Janeiro
11 de Fevereiro

25 de Março
01, 08 e 22 de Abril
13, 20 e 27 de Maio

17 de Junho
08 e 22 de Julho

26 de Agosto
03 e 23 de Setembro
14 e 28 de Outubro

11 e 25 de Novembro
23 de Dezembro



Ata # 11 – 07 de janeiro de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 11ª reunião da Diretoria Executiva da Use, realizada em 07 de janeiro de 
1963, às 20:30hs, à Rua Maria Paula, 122, 5º andar. Presentes o 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Dias, 
Paulo Toledo Machado, 
Paulo Alves Godoy, 
Carlos D’Amico, 
Hermógenes Zanon, 
Emílio Manso Vieira. 
Ausência justificada do Dr. Bertho Condé. 

A prece inicial fez o dr. Luiz. O confrade Emílio M. Vieira comunica que esteve 
na cidade de Avaré, onde a UME dissolveu-se para levantar um hospital, tendo 
ele tomado as primeiras démarches visando o reerguimento da UME local. Pede 
o dr. Luiz M. Barros que se faça o programa para as concentrações regionais do 
Interior, e que cada expositor escreva a palestra. O Sr. Carlos Dias informa que 
o jornal “Unificação” será elevado o preço da impressão em 30%. Passará a ser 
Cr$ 70.000,00. O Secretário Geral presta informes sobre vários assuntos 
referentes ao movimento espírita. A reunião terminou as 23:15hs, com prece de 
Paulo A. Godoy. Eu, Carlos D’Amico, lavrei a presente ata que lida e aprovada 
vai assinada por quem de direito. 
 
Em tempo – Foi estudada a programação das Concentrações do Interior, com 
as normas a serem seguidas pelos elementos de cada região, sendo que a D.E. 
fará o possível para estar presente a todas, apenas como elemento coletor dos 
dados obtidos em cada Concentração. Foram fixadas as datas para as 
Concentrações. O Sr. Carlos Dias propôs: 1º) que seja transferido o telefone da 
D.E. da Rua Santo Amaro, 362 para a Rua Maria Paula, 122, 5º andar, sala 504, 
escritório da Companhia Rio Branco; 2º) que as reuniões da D.E. passassem a 
ser realizadas naquele local. O dr. Luiz M. Barros, na presidência dos trabalhos, 
julgou conveniente não por em votação as referidas propostas por redundarem 
delas consequências que, no seu entender, seriam inconvenientes para o 
movimento de Unificação. Expõe algumas dessas consequências e se propõe a 
apresentar as referidas propostas na reunião do C.D.E da Use, quando, então, 
se deliberará definitivamente sobre o assunto. O tesoureiro Carlos Dias em 
virtude do “Caixa” estar em “déficit”, devendo a USE aos fornecedores Cr$ 
202.400,00 e tendo a receber de seus órgãos Cr$ 341.985,00, havendo já 
solicitado por carta o pagamento desses débitos, propôs que se publicasse no 
jornal “Unificação” um apelo visando a quitação dos mesmos. Acha-se a D.E. 
impossibilitada de confeccionar os novos selos, bem como os títulos “pró-
manutenção”. Aprovada. 
 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 
Apolo Oliva Filho, secretário 







 

 

Ata # 12 - 28 de janeiro de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 12ª Reunião da Diretoria Executiva da Use, realizada em 28 de janeiro de 1963, às 20:30 
horas, em sua sede, à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital, presentes os diretores 

Luiz M. Barros, 
Bertho Condé 
Carlos Dias, 
Paulo Alves Godoy, 
Hermógenes Zanon e 
Apolo Oliva Filho. 

Prece de abertura pelo presidente-substituto dr. Luiz M. Barros. Durante o expediente foi lida 
a carta do confrade Paulo Toledo Machado, solicitando demissão do cargo de Secretário Geral 
da USE, alegando não subsistir condições para continuar emprestando sua colaboração à DE. 
Tece considerações a propósito o dr. Luiz M de Barros, sobre a possível causa de tal atitude. 
A seguir o Sr. Hermógenes Zanon propõe: “Que a Diretoria não tome qualquer decisão sobre 
a aludida carta, antes de conversar diretamente com o signatário sobre o assunto, para tanto 
convidando-o a comparecer na próxima reunião da DE. Para a próxima reunião serão 
discutidos: 1º) Ofício para as regionais com orientação para as Concentrações que nelas se 
realizarão; 2º) Preparar temário para a próxima reunião do CDE em 10 de março vindouro. 
Apolo Oliva Filho representou a DE na Confraternização da 3ª Região, com Semana Espírita 
Intermunicipal em Mogi-Guaçu, Mogi Mirim e Itapira, de 14 a 20 de janeiro. Quanto às 
concentrações programadas para o interior a DE resolveu reestudar as datas. Por sugestão do 
diretor Paulo Alves Godoy a DE resolveu que se imprima as edições do “Unificação”, de 
fevereiro e março, numa só edição. Nada mais havendo para tratar a reunião foi encerrada às 
22.30 hs. Prece de encerramento por Apolo Oliva Filho. Da reunião lavrei a presente que, lida 
e aprovada, vai assinada. 
 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 
Apolo Oliva Filho, secretário 







Ata # 13 – 11 de fevereiro de 1963 
Diretoria Executiva 

 
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA U.S.E. 
REALIZADA EM ONZE DE FEVEREIRO DE 1963, em sua sede social à Rua 
Santo Amaro, 362, nesta Capital com início às 20:30 h e presença dos Srs. 

Luiz M. de Barros, 
Bertho Condé, 
Carlos Dias, 
Paulo A. Godoy e 
Apolo Oliva Filho. 

Prece de abertura pelo vice-presidente, em exercício da presidência. No 
expediente temos conhecimento das seguintes cartas: a) da Federação Espírita 
do Paraná, informando ser impossível a impressão na gráfica ”Mundo Espírita” 
das conclusões do Simpósio Centro Sulino; b) Carta da UME de Porto Feliz 
reduzindo a cota de selos da U.S.E. para somente 15; Carta do conselho da 5ª 
região comunicando que realizou a Semana Espírita Intermunicipal (Mogi Guaçu, 
Mogi Mirim e Itapira) - comunica, ainda nova Semana Espírita e 16ª 
Concentração Confraternativa, a realizar-se em Amparo, no mês de julho 
vindouro; c) carta da USE da Bahia, comunicando a realização da 5ª 
Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado da Bahia de 23 a 26 de 
fevereiro corrente, na cidade de Vitória da Conquista; d) Carta circular do CRES 
da 4ª Região e 17ª Região, comunicando a realização da 13ª Concentração de 
Mocidades do Vale do Paraíba, a realizar-se em Taubaté, em 17.03.1963, 
juntando o regulamento; e) Carta de UME de São Roque enviando cópia das 
atas da sua 11ª e 12ª reunião e comunicando a realização de sua Semana 
Espírita no mês de outubro; f) Carta do C. E. Adolfo Bezerra de Menezes do 
Jardim Elena, São Miguel Paulista, comunicando o resultado da Campanha do 
Natal; g) Carta do Centro Espírita” Divino Mestre” juntando relatório e balanço; 
h) Carta da UME Santo André pedindo alteração de 100 para 200 exemplares 
do “Unificação”; i) Carta da UME de Presidente Prudente cientificando haver 
realizado a III Semana de Confraternização Espírita de 12 à 20 de janeiro de 
1963; j) Carta do C.E. Francisco Xavier dos Santos comunicando haver recebido 
regularmente o jornal Unificação; k) Carta da UME de Ribeirão Preto, juntando 
cópia da 156º reunião da UME; l) Carta da CONC. DE Mocidades Centro-Sul 
agradecendo a colaboração da USE dando as notícias do certame no 
“Unificação”. Ordem do Dia: 1) Concentrações Regionais: o dr. Luiz M de Barros 
propôs que o assunto seja objeto de aprovação pelo CDE no tocante às normas 
a serem seguidas e datas; 2) Solicitou ao 1º Secretario que receba do sr. Paulo 
Toledo Machado o expediente de Secretaria Geral; 3) Será a seguinte a pauta  
para a reunião do CDE em 10 de março de 1963, na sede da USE: a) Relatório 
geral da Diretoria Executiva; b) Tomar conhecimento e providenciar sobre o 
afastamento, a pedido do sr. Paulo Toledo Machado, da Secretaria Geral da 
USE; c) Deliberar sobre meios efetivos de manter a publicação do jornal 
”Unificação”, que, em virtude das atuais condições financeiras sofre sérios 
embaraços à sua continuidade; d) Discutir as normas para a realização das 
concentrações regionais a serem realizadas no interior, tendo em vista a futura I 
Convenção dos Centros e das demais Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo; e) Palavra livre: O sr. Apolo Oliva Filho comunica haver representado a 
DE na III semana espírita de Catanduva, em 18/01/1963. A secretaria deverá 



agradecer ao Sr. Carlos Imbassahy a doação do seu último livro “Grandes 
Criminosos da História”. A secretaria deverá responder a carta em que a OSCAL 
comunica as suas providências quanto ao acordo a que chegou com o 
movimento de “Unificação”. A seguir foi apreciado, artigo por artigo, o trabalho 
apresentado pelo dr. Luiz Francisco Giglio na última reunião do CDE contendo 
as normas para um “Regulamento Unificado das Concentrações de Mocidades 
Espíritas”, inclusive o parecer do Departamento de Mocidades da USE; a DE 
deliberou favoravelmente à manutenção dos artigos 11,17 e 37, que objetivam 
dotar ditas Concentrações de recursos financeiros. Prece de encerramento feita 
por Paulo A. Godoy. Nada mais havendo para tratar, o presidente em exercício 
encerrou a reunião às 23horas, convocando a próxima reunião para .... /03/63. 
Da referida reunião lavrei a presente ata que lida e aprovada vai assinada. 
 
Luiz Monteiro de Barros, presidente em exercício 
Apolo Oliva Filho, secretário 
 











Ata # 14 – 25 de março de 1963 
Diretora Executiva 

 
Ata da 14ª reunião ordinária da diretoria da USE, realizada em 25/03/63, na sede à rua 
Santo Amaro, 362, início às 20,30 hs. Presentes os srs. 

Luiz M. de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Emílio M. Vieira, 
Paulo A. Godoy, 
Carlos Dias, 
Hermogenes Zanon, 
Bertho Candé, 

com prece de abertura pelo primeiro. No expediente, o secretário geral apresentou as 
várias cartas respondidas, dentre as quais: a da OSCAL sobre o acordo firmado com o 
movimento da unificação. Foram lidas algumas das cartas recebidas a saber: Semana 
de Estudos Espíritas de Jundiaí, em que a DE se representará através de Emílio Manso 
Vieira; Convite da XVI CMEBCESP devendo responder-se indicando os representantes 
da USE, membros do Departamento de Mocidades. Por proposta do secretário geral, a 
DE deliberou favoravelmente à contratação de dª Luiza Anani, como secretária 
administrativa da USE, mediante salário de Cr$ 25.000,00 mensais. A seguir, o secretário 
geral fez a leitura das deliberações da última reunião do CDE, de 10/3/63, que serão 
publicadas no “Unificação”. Apresentou, também, a redação definitiva do plano bienal 
aprovado em dezembro em Campinas, o qual será publicado no jornal  “Unificação”. Lida 
carta da União da Mocidade Espírita de Pinhal, pedindo informes sobre a Comissão de 
Evangelização da criança; respondê-la esclarecendo que proximamente essa Comissão 
será reorganizada, estando marcada reunião em 27/4/63, na sede da USE, para esse 
fim. O expediente do Grupo Promotor de Estudos Espíritas foi encaminhado ao 
Departamento de Doutrina, para emitir parecer. Com a renúncia do ex-secretário geral, 
a DE deliberou designar o novo Secretário - Geral Apolo Oliva Filho para o Departamento 
de Organização e Secretaria do jornal “Unificação”. Para o Departamento da Mocidade 
a DE escolheu o confrade dr. Ary Lex. Com a palavra o dr. Luiz M. de Barros deu 
conhecimento da distribuição dos trabalhos relativos à execução do plano bienal, na 
parte relativa ao Departamento de Doutrina, entre os membros que a compõem. No 
tocante ao item 5 do plano bienal (Capítulo Departamento de Doutrina) que diz “Imprimir 
e completar os trabalhos já realizados na capital sobre o Curso Teórico-Pratico para os 
diretores de centros e diretores de sessões”, ficou acertado o seguinte: 1) Oficiar aos 
expositores que, até fins de julho, enviem as respectivas palestras, datilografadas e 
sintetizadas para fins de publicação num trabalho conjunto; 2) Fazer um síntese das 
obras da Codificação, cuja finalidade é uma ótima apresentação ou um prefácio 
esclarecedor, procurando despertar o interesse do leitor para a leitura da Obra de Allan 
Kardec, indicando os pontos principais em que o leitor deverá se fixar, para melhor 
assimilar o conteúdo da obra codificada, com a designação dos seguintes confrades: “dr. 
Wilson Ferreira de Melo – Livro dos Espíritos” – “Emilio Manso Vieira – Livro dos 
Médiuns” – “dr. Walter A. Acorsi – Evangelho 2º o Espiritismo” – “dr. Altino Ferreira – Céu 
e Inferno” – “dr. Ary Lex – A Gênese” – “dr. Luiz M. de Barros – Obras Póstumas” – “José 
Herculano Pires – Prefácio dessas sínteses”. 3) Oficiar os citados confrades neste 



sentido e ainda solicitando que arquitetem uma série de palestras, em número mínimo 
possível, sobre os vários capítulos do referido livro, as quais serão proferidas nesta 
Capital, em data a ser oportunamente fixada. Quanto ao item 10 do Departamento de 
Doutrina, a redação do jornal “Unificação” fará uma nota esclarecendo aos leitores a 
respeito da coluna “Esclarecendo Dúvidas” que será publicada a partir de Maio, sob a 
responsabilidade do Departamento de Doutrina. Decidiu a D.E fazer nova reunião no dia 
1/4/63, para prosseguir no exame de execução do plano bienal, devendo ser convocados 
os diretores de departamentos de Assistência Social e Mocidades, eis que os demais já 
estão cientes. Fez a prece de encerramento o diretor Paulo A. Godoy. Mensagem 
mediúnica, a seguir, pelo confrade Emílio Manso Vieira. Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a reunião às 22,30 hs, ficando convocada reunião para 1/4/63. Da 
referida reunião lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada. 
 
 
Luiz Monteiro de Barros 
Apolo Oliva Filho 









Ata # 15 - 01 de abril de 1963 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da reunião da D.E (15ª reunião) realizada em 1º de abril de 1963, à rua Santo 
Amaro, 362, às 20hs. Presentes: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Paulo A. Godoy, 
Carlos Dias, 
Apolo O. Filho, 
Emílio Manso Vieira, 
Ary Lex (do Dep. Mocidade) e 
Wilson T. Melo (Dep. Assistencial). 

Prece pelo dr. Luiz M. Barros. Lida e aprovada a ata anterior. A reunião foi 
convocada para continuar o exame dos itens do Plano Bienal que serão 
executados com maior brevidade, a saber. Pelo Departamento de Doutrina: item 
1, com Emílio M. Vieira, item 2 com Luiz M. Barros, item 3 com Luiz M. Barros, 
item 4 com Ary Lex, itens 5 e 10 como constam da Ata anterior. Pelo 
Departamento de Mocidade executar o item 6 cujo programa base está pronto, 
já aprovado pelo C.D.E; o tem 8, que ficará sob à responsabilidade do dr. Ary 
Lex; executar os itens 2 e 5 e ir estudando a possibilidade de por em ação os 
itens 9 e 10. Pelo Departamento de Finanças serão, preferencialmente, 
executados os itens 1, 3, 5, 7, 9 e 10. Quanto ao item 9 “Estudo da Caixa de 
Seguros” designada foi Comissão integrada pelos confrades Arnaldo Regis (de 
Caçapava), Walter Acorsi (de Piracicaba) e Carlos Dias (da D.E) para apresentar 
o estudo. Quanto ao item 10, além de outras providências, a Secretaria deverá 
enviar ao Maestro Hollsman pedindo informes sobre a publicação do hinário de 
sua autoria. Pelo Departamento de Assistência Social: quanto ao item 1, além 
dele, deverão ser divulgadas as conclusões do Simpósio, quanto ao item 2 o dr. 
Wilson T. Melo trará os estatutos para reexame; quanto ao item 3 propor ao CDE 
que o levantamento cadastral seja feito com o concurso das Mocidades; executar 
os itens 5 e 8, esse aguardando o trabalho de Itapira. Pelo Departamento de 
Publicidade, preferencialmente serão executados os itens 2 (com a colaboração 
do Departamento de Mocidade Use ), itens 5 e 6. Delibera a DE que se escreva 
ao Sr. José Herculano Pires pedindo-lhe sintetizar em artigos o Curso de 
Parapsicologia ministrado no Clube dos Jornalistas; idem ao Sr. Hernani G. 
Andrade pedindo-lhe uma série de artigos elucidativos do livro “Mecanismos da 
Mediunidade”; que se escreva aos membros da DE e CDE faltosos às 
respectivas reuniões pedindo assiduidade às reuniões; o dr. Ary Lex informa 
haver estado em 30 e 31/03/63 em Avaré, onde conseguiu reestruturar a UME, 
a qual solicita ao CDE que decida sobre a transferência da sede do CRE para 
outra cidade. Paulo A. Godoy representou a DE no 40º aniversário do C.E. Maria 
de Nazaré em 30/3, e na abertura da Feira do Livro Espírita, na Lapa, em 31/3. 
Apolo Oliva Filho participou da reunião do CRE em São José dos Campos às 10 
h de 31/3/63 e às 16 h fez palestra pela sua Semana Espírita de onde trouxe as 
seguintes informações: a) A próxima Concentração de Mocidade do Vale do 
Paraíba será em Cruzeiro em 22/9/63, b) A 8ª Concentração de Crianças das 
Escolas Espíritas de Evangelização do Vale Paraíba será em 5/5/63, em 
Caçapava; c) Está sendo reestruturada a UME de Campos do Jordão. Prece de 



encerramento às 23 horas por Apolo. Nada mais havendo, eu, Secretário Geral 
lavrei a presente Ata, a qual foi lida e aprovada. 
 
Luiz Monteiro de Barros, presidente, 
Apolo Oliva Filho, secretário.  
 







 

 

Ata # 16 - 08 de abril de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 16ª reunião da D.E. realizada em 8/4/63, às 20,30 hs na sede à Rua Santo Amaro, 362, 
coma presença dos srs. 

Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Paulo A. Godoy, 
Carlos D’Amico, 
Emílio Manso Vieira. 

Prece proferida pelo dr. Luiz. Durante a reunião foram apreciados os seguintes assuntos: 1) 
Discutido o capítulo relativo ao Movimento Espírita Nacional. O dr. Luiz Monteiro de Barros 
compareceu sábado último à reunião do CFN. Informa que no CFN deliberou-se sobre a 
realização do Simpósio Regional Nordestino a ser realizado possivelmente em setembro, tendo 
a FEB delegado ao presidente da USE, Carlos Jordão da Silva, fazer as gestões e comissões 
necessárias. Quanto ao capítulo do Departamento de Educação do Plano Bienal, deliberou a DE 
que seja dado prioridade aos itens 2 e 5. Quanto ao Departamento de Organização, quanto ao 
item 5, será solicitada a colaboração do confrade Altivo Ferreira, de Santos, a saber: “Estudar 
plano para levantamento estatístico do movimento espírita em todo o Estado”. Ademais será 
dada prioridade à execução dos itens 1, 3 e 6 pelo responsável pelo Departamento de 
Organização Apolo Oliva Filho. Discutiu-se, a seguir, a questão constante do temário da I 
Convenção dos Centros, relativa à “descentralização administrativa da USE e autonomia dos 
seus órgãos regionais e metropolitano” para, ao final, deixar bem claro que isso seria feito em 
respeito às normas estatutárias da USE e as linhas gerais do movimento aprovados pelo CDE. 
Com a palavra Emílio Manso Vieira comunica que esteve em Jundiaí e Campinas, onde proferiu 
palestra no C.E. São Miguel, sobre a obra de Kardec e o Movimento de Unificação. O 1º 
Tesoureiro Carlos Dias, apresentou balancete encerrado em 31/3/63, consignando a 
importância de CR$ 1.663.425,00 tanto no Ativo como no Passivo. O Secretário Geral  
comunicou achar-se em São Paulo, devendo fazer palestra na FEESP, o dr. Luiz de Cristófaro 
Postiglioni, Secretário Geral da CEPA, estando presente o presidente da USE, Carlos Jordão da 
Silva. Nada mais havendo para ser tratado o dr. Luiz M. Barros encerrou a reunião às 21,40 hs. 
Prece de encerramento por Paulo A. Godoy. Eu, Secretário geral, lavrei a presente ata, que foi 
lida e aprovada. NB: Onde está presidente da USE, leia-se apenas USE. 
 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 
 
 







Ata # 17 - 22 de abril de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 17ª reunião da DE da USE, em 22 de abril de 1963, na sede à Rua Santo 
Amaro, 362, presença dos srs. 

Luiz M. Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Hermógenes Zanon, 
Paulo A. Godoy e 
Emilio M Vieira, 

com a prece de abertura pelo primeiro. Lida e aprovada a ata anterior. No 
expediente foram lidas as seguintes cartas: 1) da Confederación Espirita 
Argentina (já respondida); 2) da CEPA, de que foi portador Luiz de Cristofaro 
Postiglione; 3) do 3º CRE reclamando contra o atraso da remessa do jornal 
Unificação e pedindo cancelamento de sua quota; Ofício da XVI C.M.E.B.E.S.P. 
dirigido, através da USE, ao CFN FEB; 4) Requerimento interno dos 
Departamentos de Mocidades das UMES (projeto) que será encaminhado ao 
Departamento Jurídico para exarar parecer; 5) Plano Bienal – Foram acertados 
com o diretor Hermógenes Zanon os itens do Departamento Social e Artísticos 
que deverão ser executados com prioridade; 6) Lida a carta da Casa dos 
Espíritas de Pernambuco, de incentivo ao movimento de Unificação; 7) O dr. Luiz 
M. de Barros fez uma exposição sobre a última reunião do CFN e encaminha à 
Secretaria a minuta da carta para os sete Estados participantes do Simpósio 
Espírita Centro – Sulino.  O diretor Emílio Manso Vieira comunica a palestra que 
fez na UME de Bauru, durante a Semana do Livro Espírita. Prece de 
encerramento por Hermógenes Zanon e mensagem do Plano espiritual por 
Emílio M Vieira. Nada mais havendo a reunião foi encerrada às 22, 30 h. Eu, 
secretário – geral lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada 
por quem de direito. 
 
 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 
Apolo Oliva Filho, secretário 
 





Ata # 18 - 13 de maio de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 18ª reunião da D.E da USE, em 13/5/63 na sede à Rua Santo Amaro, 
362, nesta capital, com a presença dos srs. 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Dias, 
Paulo A. Godoy, 
Emílio Manso Vieira, 
Apolo Oliva Filho e 
Carlos D´Amico. 

Lida e aprovada ata anterior, após a prece de abertura do presidente. No início 
da reunião às 20,30hrs, o sr. Benedito José Alves, da Associação Espírita 
Apóstolo Mateus em Vila Carrão, usou da palavra, para convidar os diretores da 
USE a fazerem uma visita à Escola de Alfabetização de Adultos e Curso de 
Admissão ao Ginásio, mantidos por aquela instituição. Além de encaminhar o 
caso à apreciação da AMEA, a visita solicitada será  feita pelos diretores Jordão 
e Manso Vieira. No Expediente o Secretário Geral deu conhecimento de algumas 
das principais cartas recebidas, como sejam: a) UME de Amparo, realização da 
4ª Semana Espírita Intermunicipal de 1 a 7 de julho do corrente ano; b) CRE da 
2ª Região, confirmando a próxima reunião do CDE em 09 de Junho de 1963 em 
Sorocaba; c) C.E Jesus para as Crianças, de Gavião Peixoto, comarca de 
Araraquara, solicitando providências junto à FEB, objetivando a transferência 
dos bens daquele centro (em caso de dissolução) para a USE - carta que será 
encaminhada ao dr. Bertho Condé e, posteriormente, ao CRE de Araraquara, 
com as sugestões que foram centradas; d) Carta do dr. Walter R. Acorsi 
solicitando a publicação do seu trabalho “Em verdade Em Verdade..”; e) carta do 
sr. Angelo Pio da Silva, que por mudar-se para o Rio de Janeiro, desliga-se das 
funções de representante do CDE; f) Expediente do Departamento de Mocidades 
da USE, sobre reunião em 25/5/63 com os dirigentes das Concentrações de 
Mocidades no Estado, quando se estudará a elaboração de um programa-base 
de fundo unificacionista, conforme preconiza o Plano Bienal, à cuja reunião 
deverão estar presentes os diretores da USE, que serão convidados, por escrito; 
g) Telegrama da USE da Bahia nos seguintes termos: “Useb recebe com 
entusiasmo escolha Salvador sede Concentração Nordeste – Jaime Batista 
(presidente). Face a isso Secretaria-Geral deverá encaminhar ofício às várias 
sociedades de âmbito estadual do Nordeste Brasileiro, convidando-as para a 
Concentração Espírita Nordestina, de 15 a 18 de agosto p. vindouro, em 
Salvador (Bahia). O Secretário-Geral comunicou a realização de uma reunião 
geral do Departamento de Mocidades, com vistas à reestruturação da Comissão 
de Evangelização da Criança, ocasião em que se deliberou pedir à Feesp dois 
representantes do seu Departamento Infanto-Juvenil para, à vista do trabalho 
pioneiro que realiza neste Estado, integrarem a referida Comissão; o presidente 
Carlos Jordão lê carta que recebeu do sr. Ney Pinheiro da F.E do R.G do Sul, 
participando a sua passagem por S. Paulo no dia 30/5/63, quando pretende 
encontrar-se com os diretores da USE de São Paulo, pelo que os diretores 
deverão estar na sede às 20,30 h daquele dia. O Secretário-geral fez a 
apresentação do sr. Elfay Luiz Apolo, que colaborará na Secretaria 
Administrativa da USE, no período da tarde; as condições são as mesmas 
concedidas à secretária anterior, ficando parte a cargo da USE, parte a cargo do 
sr. Carlos Jordão da Silva para elaboração de sua correspondência; o sr. Elfay 
Luiz Apolo passa a prestar seus serviços a partir de 13/5/63. Deliberou-se, a 



seguir, a Ordem do dia da próxima reunião do CDE em 9/6/63, em Sorocaba: I) 
Relatório da Diretoria Executiva; II) Atividades da USE no CFN da FEB; III) Plano 
para dinamização dos órgãos da USE; IV) Concentrações Regionais 
preparatórias da I Convenção dos Centros e demais Associações Espíritas do 
Estado de São Paulo (palavra aos conselheiros representantes); V) Palavra-livre:  
o sr. Manso Vieira informou a visita que fez a São João da Boa Vista, e das 
medidas que tomou sobre a restruturação da UME local, sugerindo nova visita 
pela diretoria da USE, se possível em 22/6/63, quando o Secretário-geral fará 
palestra à noite. A vista do adiantado da hora convocou-se reunião extraordinária 
da DE a 20/5/63, 2ª feira próxima. Prece de encerramento por Emílio Manso 
Vieira. Às 23 h foi encerrada a reunião da qual lavrei a presente ata, lida e 
aprovada. 
 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 
Apolo Oliva Filho, secretário-geral 
 









 

 

Ata # 19 - 20 de maio de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 19ª Reunião da D.E da USE, em 20/05/1963, em sua sede à Rua Santo Amaro, 
362, presença dos srs. 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo A. Godoy, 
Carlos Dias, 
Emílio Manso Vieira, 
Carlos D`Amico, 
Dr. Ary Lex e 
Dr. Wilson Ferreira de Melo. 

Prece de abertura às 20,30 hs pelo presidente Carlos Jordão da Silva. Inicialmente com 
a palavra o dr. Luiz M. Barros tece considerações sobre o projeto de Regimento Interno 
para a Concentração Espírita do Nordeste Brasileiro e sobre detalhes do plano de 
dinamização dos órgãos da USE, solicitando a colaboração dos departamentos de 
Mocidades e Assistência Social, no sentido de que proponham as questões. Condução 
em carros para a reunião do CDE em 09/06/1963 em Sorocaba. D`Amico, em contato 
com o CME fica encarregado de consultar os colaboradores da USE que ofereçam seus 
carros; saída às 6:30 hs de fronte da USE. Dever-se-á oficiar à UME de Itapira, pedindo 
informações quanto ao projeto visando os encontros periódicos de dirigentes de 
Hospitais Psiquiátricos. O Dr. Luiz M. de Barros apresenta proposta da USE visando 
solução definitiva para a integração das COMEBCESP no espírito e letra do Pacto Áureo, 
a ser apresentada ao CFN juntamente com ofício do Conselho Diretor daquele 
movimento; foi aprovada. Circular do Grupo Promotor de Estudos Espíritas - Ouvidos os 
pareceres dos três membros da Comissão de Doutrina da USE a DE deliberou a 
publicação do Comunicado e Plano de Aulas no Jornal Unificação. A seguir, o dr. Luiz M. 
de Barros tece considerações de como será a 2ª fase do Curso Técnico – Prático de 
Espiritismo, reportando-se aos ofícios já enviados pela Secretaria Geral a alguns 
confrades, pedindo a elaboração de trabalhos-resumos dos livros de Allan Kardec, para 
posteriores palestras, sobre a questão o dr. Ary Lex sugere a fórmula seguinte: 1) fazer 
somente os esquemas das palestras; 2) depois de ministradas as aulas seriam repetidas 
pelos participantes dos cursos em outros ambientes, nos moldes do que ele vem 
fazendo na UMESP. A seguir o sr. Carlos Jordão da Silva manifesta-se quanto à 
conveniência de serem misturados e ampliados os temas para a I Conv. de C.E. e demais 
Sociedades Espíritas, em tempo de ser discutido pelo CDE em Sorocaba. Em seguida, por 
proposta do dr. Luiz M. de Barros, a DE deliberou constituir uma Comissão integrada 
pelo autor da proposta, e mais os confrades dr. Ary Lex, dr. Wilson Ferreira de Melo, dr. 
Eurico Branco Ribeiro, dr. Alberto Calvo, dr. Elias Barbosa, com a incumbência de 
estabelecer as linhas gerais visando a fundação de uma Sociedade de Médicos Espíritas, 
a qual, possivelmente, nos moldes do Instituto Espírita de Educação e Clube dos 
Jornalistas Espíritas, manteria representantes junto ao CDE da USE; traçadas e 
aprovadas as linhas gerais da nova Instituição seriam feitos convites a todos os médicos 
espíritas do Estado, com a colaboração dos diversos órgãos da USE. À vista do adiantado 
da hora suspendeu-se a reunião, sendo convocada nova reunião ordinária para a 



 

 

próxima segunda-feira às 20:30hs. Prece final e mensagem do plano espiritual pelo 
diretor Emílio Manso Vieira. Às 22:30hs o sr. Presidente deu por encerrada a reunião, 
da qual eu secretário-Geral lavrei a presente Ata, que foi lida e aprovada. 
 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 
Apolo Oliva Filho, secretário 
 









 

 

Ata # 20 - 27 de maio de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 20ª Reunião da D. E. da USE, em vinte e sete de maio, de mil novecentos e sessenta e 
três, em sua sede à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital, com a presença dos diretores 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 

com justificação das ausências dos Srs. Carlos Jordão da Silva, Bertho Condé e Emílio Manso 
Vieira. Início às 20:30 hs com prece pelo Dr. Luiz M. Barros. Expediente: a) Lido o parecer do 
Departamento Jurídico sobre consulta feita pelo Centro Espírita “De Jesus para as crianças”, 
distrito de Gavião Peixoto, sito no município, digo Comarca de Araraquara, o qual será levado 
ao conhecimento do respectivo CRE, sediado em Araraquara. b) Carta da USE da Bahia, de 
6.5.63, aceitando e aplaudindo a realização da Concentração Espírita do Nordeste Brasileiro 
solicitando a orientação necessária, carta que será encaminhada ao sr. Jordão. c) Carta da 
União Espírita Mineira, acusando a carta da USE de 30.4.63, dando ciência das deliberações 
do CFN quanto ao capítulo “Mediunidade”, conclusões do Simpósio Centro-Sulino; d) Carta da 
UME de Caçapava, de 21.5.63, sobre o que foi a VIII Concentração de Crianças das Escolas 
Espíritas de Evangelização do Vale do Paraíba; e) Carta da FEB à Mocidade Espírita de Vila 
Esperança, para que faça à USE doação de coleções do “Reformador”, desde o ano de 1926; 
f) Carta de 20.5.63 da UME de Avaré informando a composição da diretoria da UME local; g) 
Carta da VI Confraternização de M.E. do Ceará, comunicando que a mesma será patrocinada 
pela União Esperança Cearense; h) Carta do Jornal “O Médium” de Juiz de Fora, solicitando 
auxílio pró tipografia própria; i) Carta do Sr. Dr. Walter Acorsi; j) O sr. Carlos Dias faz a leitura 
da carta da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. A seguir, o Secretário Geral comunica 
haver escrito à FEESP, solicitando a indicação de representantes no CDE em substituição aos 
que assumiram cargo na DE. Comunica que no dia 25 p. findo houve a reunião dos dirigentes 
das Concentrações de Mocidades com o Departamento de Mocidades da USE, tendo sido 
acertado o âmbito territorial de cada Concentração. Ficou o Departamento de Mocidade 
encarregado de elaborar os testes para o torneio. Os temas do Concurso de Oratória serão 
também unificados, tendo ficado de elaborá-los os srs. Luiz Francisco Giglio e Apolo Oliva 
Filho. Informa, ainda, o Secretário Geral que os seguintes CREs não estão funcionando. 6º CRE 
(Avaré), 16º CRE (Botucatu), 18º CRE (Catanduva), 14º CRE (Barretos), 28º CRE (São Joaquim 
da Barra). No relatório da DE ao CDE sugeriu aos CREs de onde eles se desligaram que estudem 
a questão e se preciso convoquem uma Concentração Regional para resolver o assunto. O sr. 
Carlos Dias oferece detalhes a respeito dos bônus pró USE. O sr. Paulo Alves Godoy comunica 
que deixou a vice-presidência da União Federativa Espírita Paulista, cargo que vinha 
exercendo desde 1948. Propõe ainda a confecção de flâmulas alusivas à USE para angariação 
de fundos pró USE, o que será estudado futuramente. A Secretaria Geral ofereceu um número 
de cada Unificação (coleção) à Exposição Permanente Espírita feita pela Comunicação Espírita 
Cristã. Dr. Luiz M. de Barros sugere que se escreva ao Sr. Carlos Peppe solicitando que escreva 
uma série de artigos versando os seguintes temas: “Pureza Doutrinária” e “Movimentos 
Paralelos”. Convocada a próxima reunião da DE para o dia 10/6/63. Prece de encerramento 
às 22:30 hs pelo sr. Carlos Dias. Nada mais havendo a reunião foi encerrada às 22:30 hs, da 
qual, eu, Secretário Geral, lavrei a presenta ata, lida e aprovada e assinada. 
 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
Apolo Oliva Filho, secretário. 
 









Ata # 21 – 17 de junho de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 21ª Reunião da DE da USE, em 17 de junho de 1.963, na sede à Rua 
Santo Amaro, 362, nesta Capital, com as presenças dos srs. 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Emílio Manso Vieira, 
Carlos Dias e 
Paulo Alves de Godoy. 

Início às 20:50 com prece pelo sr. Carlos Jordão da Silva. No Expediente: a) Lida 
carta do Conselheiro da USE dr. Luiz Francisco Giglio sobre a aprovação do 
Regulamento Unificado das Concentrações de Mocidades; b) Lida carta do sr. 
Elfay Luiz Apolo declinando da função de auxiliar efetivo da USE, mas 
oferecendo sua colaboração por algumas noites da semana; c) Comunicação do 
Departamento de Mocidades da USE, aduzindo as condições pelas quais o 
Departamento de Infância e Juventude da Feesp aceitará a integração dos seus 
elementos na Comissão de Evangelização da Criança da USE, que mereceram 
a aprovação da DE; d) Lido o convite de casamento do sr. Elfay Luiz Apolo e 
Alzira Martins de Oliveira, a realizar-se no dia 10 de julho de 1.963 - cotizaram-
se os diretores para oferecer um presente aos noivos - deverão representar a 
USE, os srs. Carlos Jordão da Silva e Apolo Oliva Filho; e) Lidos três telegramas 
de São João da Boa Vista sobre hospedagem aos membros da DE no próximo 
dia 22 de junho; f) Lida carta resposta do sr. José Peres Castelhano, informando 
a sua ausência na reunião para reestruturação da UME de São João da Boa 
Vista. Propostas apresentadas na última reunião do CDE: a) Programa para o 
ensino do Espiritismo nas escolas - entregue ao Departamento de Educação; b) 
Confraternização de Mocidades Espíritas do Brasil, a realizar-se em princípios 
de 1.965, em Marilia, sob o patrocínio da FEB e execução do CRE de Marilia e 
entregue ao dr. Luiz Monteiro de Barros, para colocar em termos e levá-la à 
consideração do CFN da FEB; c) reestruturação do temário da I Convenção  de 
Centros Espíritas entregue ao sr. Carlos Jordão da Silva; d) proposta do 4º CRE 
Taubaté visando alteração dos artigos 26, 27, 28 e 29 do Regimento Interno do 
CDE (estabelecerão normas para processo de votação pelo CDE de documentos 
complexos como regimentos, regulamentos etc.) - será mimeografada e 
remetida aos órgãos da USE (CRE, CME, UDES e UMES) para que estudem-na 
e ofereçam sugestões até a próxima reunião do CDE, quando será discutida e 
votada a proposta; e) Exposição da UDE da 9ª zona, sobre a aquisição de sede 
própria  para a USE - entregue ao Departamento de Finanças; f) Carta-consulta 
da UME de Santos sobre a oferta de terreno da Jesualda Sociedade Civil e 
Filantrópica – encaminhar ao Departamento Jurídico. Tendo em vista as várias 
propostas apresentadas no CDE que implicam em alteração dos Estatutos, 
consultar-se-á o dr. Bertho Condé para que pronuncie a vista dos estatutos da 
USE, como se fará: se através de Assembleia  Geral Ordinária, Assembleia Geral 
Extraordinária ou Congresso. Feita concentração o diretor Emílio Manso Vieira 
recebe, mediunicamente, mensagem espiritual, alertando a respeito do 
movimento nascente que criará dificuldades no futuro. Prece final feita por Carlos 
Dias. Eram 22:50 h quando o Presidente encerrou a reunião, da qual nós, Paulo 



Alves Godoy e Apolo Oliva Filho lavramos a presente ata, lida, aprovada e 
assinada. 
 
Paulo Alves Godoy, secretário 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
 







 

 

Ata # 22 – 08 de julho de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 22ª reunião da D.E. da USE, em 08 de julho de 1963, na sede social, à Rua Santo 
Amaro, 362, nesta Capital, com a presença de 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias e 
Carlos D’Amico. 

Abertura e prece pelo Presidente. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. No 
expediente foi apresentado o relatório do CDE, reunião de Sorocaba; convite do C.E. 
Ismael, de Vila Guarany, para inauguração da sede própria - Carlos D’Amico representou 
a USE; Convite para a 4ª Semana Espírita de Amparo e 16ª Reunião Confraternativa 
Regional – dr. Ary Lex representou a Diretoria; carta do C.E. Cairbar Schutel, de Matão, 
pedindo informações sobre débitos com o Unificação; Carta do Conselho Regional da 2ª 
Região sobre visita a Botucatu; Carta da Federação Espírita Sergipana sobre a 
Concentração do Nordeste; Carta da Liga Espírita da Guanabara sobre concessões do 
Simpósio Centro-Sulino; Carta da União Social Espírita da Bahia, contendo sugestões 
para a Concentração Nordestina; de visitas e reuniões públicas; Ficou assentada a 
realização de palestras nos dias 14 e 18 de agosto, com oradores a serem indicados. 
Carta de confrade de Pindamonhangaba pedindo autorização para angariar fundos para 
lançamento de um jornal, a qual se responderá informando que a USE não pode dar tais 
autorizações. Carta da Federação Espírita do Espírito Santo, dando sua concordância e 
comparecimento à Concentração Nordestina. O sr. presidente prestou informações 
sobre a última reunião do CFN da FEB, ensejo em que ficou estabelecido as condições 
para a permissão pelo CFN da realização de Concentrações ou Confraternizações 
interestaduais, seguintes: “1 - Todo e qualquer Departamento Estadual de Infância e 
Juventude Espíritas poderá promover, excepcionalmente, por intermédio da respectiva 
Entidade de âmbito estadual, Concentração ou Confraternização Interestadual, desde 
que solicitada e obtida permissão especial do CFN; 2 - As condições para concessão 
dessa permissão especial pelo CFN são as seguintes: a) Conhecimento prévio do 
temário; b) Não haver periodicidade taxativamente estabelecida, mas sempre de acordo 
com o item 1 (No sentido de que para cada concentração seja solicitada, por intermédio 
da respectiva entidade de âmbito estadual, permissão especial do CFN); c) Não haver 
configuração estatutária de um organismo ou movimento especialmente existente para 
tal fim; d) Direção a cargo de um representante da Federação Espírita Brasileira; e) 
Encaminhamento do expediente ao CFN, por intermédio da diretoria da entidade de 
âmbito estadual, de que fizer parte o Departamento de Infância e Juventude Espíritas 
interessados na realização do certame. Dando ciência dessa deliberação deverá a 
Secretaria escrever ao CD da COMBESP. A seguir, o sr. Carlos Dias apresentou o 
balancete levantado em 29.6.63 e tratou do assunto dos bônus pró-USE. O Secretário 
Geral informou à DE das cartas que foram expedidas. O Presidente solicitou à Secretaria 
que escrevesse cartas convidando para a Concentração do Nordeste os confrades que 
foram a Curitiba e participaram do Simpósio Centro-Sulino. Prece final feita por Apolo 
Oliva Filho. A presente reunião foi encerrada às 23 hs da qual nós, Paulo Alves de Godoy 



 

 

e Apolo Oliva Filho lavramos a presente ata que, verificada estar em consonância com 
os fatos ocorridos na reunião, é aprovada e assinada. 
 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Paulo Alves de Godoy, secretário. 
. 









 

 

Ata # 23 - 22 de julho de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião no 23 da DE da USE, em 22 de julho de 1963, na sede à rua Santo Amaro, 362, 
nesta Capital, com a presença do sr. 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos D’Amico, 
Paulo A. Godoy, 
Emílio Manso Vieira, 
Bertho Condé, e 
Carlos Dias. 

Prece inicial por Paulo Godoy, após o que foi lida e aprovada a ata anterior. No Expediente, o 
Secretário-Geral informou ter escrito para o CRE da 13ª Região (Marília) sobre o andamento 
na FEB da I Confraternização de Mocidades Espíritas do Brasil, na qual solicitou a indicação de 
nomes para integrar o Conselho Diretor, cargos de Secretário e Tesoureiro; para o cargo de 
Diretor será consultado, inicialmente, o dr. Luiz Francisco Giglio; Carta da UME de Santo 
André, sobre a pro1xima XIII Semana Espírita de Santo André, de 22 a 29 de setembro, 
juntando esboço de programa solicitando a indicação de oradores; Carta-circular no 1 da XVII 
COMBESP convidando para a reunião de prévia de seu CD em 21 de julho, em Barretos; 
Súmula da ata da reunião do CFN em 06-07-63; Carta do CRE da 3ª Região sobre a 4ª Semana 
Espírita e 16ª Concentração Confraternativa, de 1 a 7 de julho, em Amparo; Lidas as cartas-
convite para a Concentração do Nordeste à FEESP e LEESP e aos CREs e CME – deverão ser 
convidados todos os órgãos que integram o CDE. O Presidente informa longo expediente da 
Concentração do Nordeste, inclusive carta que recebeu da FEB de delegação de poderes. O 
dr. Bertho Condé – procurador da USE – deu parecer verbal, dizendo que para qualquer 
reforma dos Estatutos é de mister a realização de Assembleia Geral Extraordinária; quanto à 
consulta da UME de Santos sobre doação de terreno que quer fazer à Organização Jesualda 
deu parecer oral – a USE é que pode receber, dando em usufruto à UME; tendo em vista, 
porém, os inconvenientes da medida, o Presidente ficou de redigir a resposta àquela UME. 
Cargo de 3º Secretário: devido às ausências prolongadas e injustificadas do sr. Hermógenes 
Zanon, o Presidente propôs, ad-referendum do CDE, a designação do confrade Djalma de Deus 
Silva, dependente de indicação pela FEESP. O dr. Luiz Monteiro de Barros leu e sugeriu 
transcrição pelo “Unificação” de seu artigo publicado na Folha de São Paulo, em 21/07/63, em 
defesa das escolas públicas. O sr. Carlos Jordão da Silva leu o Diário Oficial que revoga a 
portaria da Secretaria da Educação instituindo o ensino religioso nas escolas. O sr. Paulo A. 
Godoy representou a DE na posse da diretoria do CE Antonio de Penteado, em Vila Piauí. 
Deverá a Secretaria encaminhar ao Departamento Jurídico a proposta do 19º CRE, sobre 
matéria de natureza política. Deliberou-se a Ordem do Dia da próxima reunião do CDE, em 8 
de setembro de 1963, na sede da USE, seguinte: I) Relatório da Diretoria Executiva; II) 
Expediente e ata; III) Atividades da USE no CFN da FEB, dentre outras: a) Concentração Espírita 
do Nordeste Brasileiro; b) Condições para a permissão, pelo CFN, da realização da 
Concentrações ou Confraternizações Interestaduais; c) a 1ª Confraternização de Mocidades 
Espíritas do Brasil, em Marília; d) O 6º Congresso Espírita Pan-Americano; IV) Preenchimento 
do cargo de 3º Secretário da Diretoria Executiva; V) Moção apresentada pelo CRE da 4ª Região 
(Taubaté) sugerindo alterações no Regimento Interno do CDE; VI) Proposta do CRE da 4ª 
Região (Taubaté) de novo projeto de Regulamento Unificado das Concentrações de 
Mocidades Espíritas, em substituiça2o ao Regulamento aprovado pelo CDE, na reunião de 10 



 

 

de março de 1963; VII) Proposta da DE sobre Campanha do Aprimoramento Espiritual; VIII) 
Palavra livre. Com a prece final proferida pelo sr. Carlos Jordão da Silva, a reunião foi 
encerrada às 22h15 da qual nós, Secretários, Paulo A. Godoy e Apolo Oliva Filho, lavramos a 
presente ata, lida, aprovada e assinada. 
 
 
Paulo A. Godoy, secretário, 
Apolo Oliva Filho, secretário, 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 









 

 

Ata # 24 – 26 de agosto de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 24ª reunião ordinária da DE em 26 de agosto de 1963, na sede à rua 
Santo Amaro, 362, presença dos srs. 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves Godoy e 
Bertho Condé. 

A reunião teve início às 20:30 h, com prece do dr. Luiz Monteiro de Barros. A 
seguir o presidente deu posse ao sr. Djalma de Deus Silva no cargo de 3º 
secretário, “ad. referendo” do CDE, um dos representantes da Federação 
Espírita do Estado de São Paulo. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. O 
sr. Paulo Alves Godoy informa haver representado a DE na sessão 
comemorativa do 14º Aniversário do C.E. José Menezes Pacheco, da Vila 
Anastácio. A seguir o presidente usou a palavra para fazer uma exposição do 
que fez a Concentração Espírita do Nordeste Brasileiro. Encerrada a reunião, foi 
convocada outra para a próxima segunda-feira, para discussão de vários 
assuntos ligados à reunião do CDE. Da referida reunião da DE encerrada as 
21.30 h, por mal súbito com o confrade Carlos Dias, 1º tesoureiro, eu Secretário-
Geral lavrei a presente ata, lida e aprovada.  
 
 
 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
Apolo Oliva Filho, secretário. 
 





 

 

Ata # 25 – 03 de setembro de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 25o Reunião da DE da USE; realizada aos 3 de setembro de 1.963, em 
sua sede social, à rua Santo Amaro, 362, nesta Capital, com início às 20:30h 
presentes os srs. 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves Godoy, 
Djalma Deus Filho, 
Carlos Dias, 
Bertho Condé, e 
Y. Shimesu. 

Com a prece inicial feita pelo sr. Carlos Jordão da Silva, foi aberta a reunião, 
sendo lida e aprovada a ata anterior. No expediente foi lida carta da UME de 
Limeira , contendo consulta sobre "Estatutos" registrado para fins patrimoniais, 
encaminhada ao Departamento Jurídico; programa da 9a Semana Espírita de 
Jacareí, e carta pedindo orador para encerramento, tendo sido indicado o 
confrade Domingos Antonio Monzello; carta da Congregação Espírita "Francisco 
de Paula" do Rio de Janeiro, pedindo cuidados aos Centros adesos à USE para 
o seu cadastro - responder informando que por solicitação das próprias 
sociedades adesas o CDE resolveu não fornecer endereços, pelo que a Diretoria 
está impossibilitada de fazê-lo, todavia, solicitar que entrem em contato com o 
representante de São Paulo no CFN nos primeiros sábados do mês para 
melhores explicações; Carta da Federação Espírita Brasileira, de 12.08.63, 
assinada pelo Presidente Wantuil de Freitas, informando que a diretoria da FEB 
concorda com a ideia da realização da I Confraternização de Mocidades 
Espíritas do Brasil, em Marília, Estado de São Paulo, em 1965, no período da 
chamada Semana Santa (o Secretário-Geral aproveitou para informar que 
convidado para ser o diretor do CD da ICMEB concordou, estando aguardando 
os nomes do tesoureiro e secretário que serão indicados pelo (CRE de Marília) 
para serem encaminhados à homologação da FEB). Com a palavra o sr. Carlos 
Jordão da Silva informou a sua estranheza por impresso que o sr. Olegario 
Ribeiro Candeias distribuiu à porta da Federação, encimado com sigla e nome 
da USE e Conselho Metropolitano, de Campanha contra a matação dos irmãos 
irracionais – assunto que será levado ao conhecimento do CDE. Com a palavra 
o sr. Carlos Dias (Tesoureiro) apresenta o balancete de 31.8.63, comenta a 
situação dos mantenedores em atraso, dos débitos dos órgãos da USE (Cr$ 
488.760,00) dos quais o Conselho Metropolitano deve Cr$ 183.630,00. Reporta-
se às providências com a confecção de Bônus pro USE e aos selos que ainda 
não foram confeccionados por falta de dinheiro. Lê carta em verso, do confrade 
Jorge Santiago tomando assinatura do formal Unificação. Com a palavra o sr. Y. 
Shimesu apresentou o relatório de atividades do Departamento de Mocidade no 
trimestre, do qual será feito síntese para o CDE; apresentou o Comunicado de 
que, a partir de 1º de setembro iniciou um programa radiofônico espírita na Rádio 
Progresso de São Paulo, todos os domingos, das 10 h às 11 h, programa sob os 
auspícios da USE, supervisionado pelos Departamentos de Publicidade e 
Mocidade, organizado por uma comissão constituída dos confrades Abel Glaser 
(presidente da UDE da 2ª Zona), Natalino d’Olivo (representante da UDE 9ª 



 

 

Zona, Yasubico Shimizu (Comissão Diretora do Departamento de Mocidade) e 
Wilson Furlan Bueno (presidente da Mocidade Espírita Nosso Lar); ofereceu os 
detalhes da realização do programa, também subscrito pelo Presidente da Rádio 
Progresso, confrade Caetano Mero. O Departamento de Mocidade solicitou ao 
Departamento de Doutrina, que escolha alguns capítulos dos vários livros 
espíritas da obra de A. Kardec, para os testes doutrinários das Concentrações 
de Mocidades Estaduais, designado relator o dr. Ary Lex. A seguir, apresentou 
as considerações do Departamento de Mocidades da USE sobre o projeto 
substitutivo para o Regulamento Unificado das Concentrações de Mocidades 
Espíritas, apresentado pelo 4º CRE (Taubaté) com a seguinte proposta 
conclusiva: "que seja encaminhado ao Departamento da Mocidades da USE, a 
qual em Comissão especialmente constituída para tal fim, estudará 
detalhadamente o Projeto e fará as sugestões oportunas, para que no tempo 
devido se constitua como subsídio para a modificação do Regulamento vigente”. 
A moção do 4º CRE para nova redação dos artigos 26, 27, 28 e 29 do 
Regulamento Interno do CDE foi encaminhada ao Departamento Jurídico, para 
dar parecer. Leu, a seguir, dr. B. Conde o seu parecer sobre o trabalho 
apresentado pelo sr. Paulo de Castro, de Fernandópolis, referente ao tema 
“Política” concluindo por sugerir que o mesmo seja submetido ao Departamento 
de Doutrina. Com a palavra o dr. Luiz M. Barros solicita que a secretaria escreva 
aos srs. E. Manso Vieira e Ary Lex, solicitando a colaboração dos Departamentos 
de Educação e Mocidade sobre a Campanha de Dinamização dos Órgãos da 
USE. Quanto ao estudo sobre a “Campanha do Aprimoramento Espiritual” será 
submetido diretamente à consideração do CDE, em vista do adiantado da hora. 
Propõe ainda, o dr. Luiz. M Barros que se escreva um artigo esclarecedor ao 
meio espírita a propósito da candidatura à Presidente da República, do 
presidente da LBV, sr. Alziro Zarur. Apolo diz ser contrário pelas inconveniências 
disso ao movimento de Unificação, informando que, em suas viagens pelo 
interior, como recentemente, a Assis, tem encontrado muitos espíritas 
entusiastas do trabalho da LBV, dada à grande penetração que tem pela sua 
difusão no Rádio. Carlos Jordão da Silva acha que se deve fazer artigo, em forma 
de advertência genérica, sem citar nomes de pessoas ou instituições. Luiz 
Monteiro de Barros sugere que este assunto, se houver tempo, seja tratado na 
próxima reunião do CDE em 8/9/63, inclusive outro relacionado com novo 
impresso sobre a pendência entre confrades de Garça e Divaldo Franco. Pelo 
adiantado da hora a reunião foi encerrada às 23 h da qual nós secretários, 
Djalma de Deus Silva e Apolo Oliva Filho, lavramos a presente ata, a qual, após 
ser lida e aprovada, vai devidamente assinada.  
 
 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
Apolo Oliva Filho, secretário. 
 











 

 

Ata # 25 – 23 de setembro de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 25ª Reunião Ordinária da “USE” em 23 de setembro de 1.963, em sua 
sede à rua Santo Amaro, no 362, nesta Capital, com a presença dos srs. 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Carlos D’Amico, 
Paulo Alves Godoy, 
Djalma de Deus Silvas. 

Feita a prece inicial pelo sr. Carlos Jordão da Silva, passou o sr. Secretário Geral 
à leitura das atas das últimas reuniões. A primeira foi aprovada em todos os seus 
termos; e a segunda com as seguintes ressalvas: o sr. Luiz Monteiro de Barros, 
com respeito à candidatura do sr. Alziro Zarur, esclareceu que não era de sua 
intenção que se escrevesse artigo combatendo diretamente esta candidatura e 
sem que o meio espírita fosse esclarecido em relação ao abuso, verdadeira 
profanação, no uso da autoridade do nome de Jesus como justificativa de 
comprometimentos pessoais; que, nesse sentido, fosse também o CD 
esclarecido a fim de ficar de sobreaviso com todo o Estado, a respeito da 
candidatura daquele nosso irmão para o cargo de Presidente da República. O 
sr. Carlos Jordão da Silva esclareceu que o que lhe causou estranheza na 
circular de Olegário Gandeias - não foi a condenação à matança de animais o 
que é louvável mas o uso indevido do nome da “USE” e do “CME”, com 
referências, também, a obras doutrinárias e outras correntes espiritualistas para 
justificativa e apoio ao seu empreendimento. Após estas ressalvas, o Secretário 
Geral passou à leitura do expediente que consistiu na carta do confrade Rodolfo 
Caligaris, de Rio Claro de 27/08/63, oferecendo à USE vinte livros de sua autoria, 
a serem remetidos pela FEB, cujo produto de venda destina à Tesouraria da 
USE. A carta já foi respondida com o devido agradecimento. Carta do Centro 
Espírita “Irmão X”, desta Capital, comunicando a eleição da nova diretoria do 
centro pelo prazo de um ano. Encaminhada ao “Unificação“ para publicar o 
acontecimento. Lido o expediente, o sr. Carlos Jordão da Silva passou ao dr. 
Luiz Monteiro de Barros que esclareceu que os artigos sobre “Princípios, 
Fundamentos, Necessidade e Vantagens do Movimento de Unificação dos 
Espíritas “ serão publicados em uma só edição do “Unificação“ que será editado 
especialmente para esse fim. Com respeito à deliberação do CD, encaminhando 
o trabalho do confrade Paulo de Castro Teixeira, sobre tema político, ao 
Departamento de Doutrina, para estudo e parecer, tinha dado as providências 
até então possíveis, tendo procurado a colaboração do confrade Aristides Lobo, 
mas este se declinou-a prestá-la; que na sua opinião, outro elemento indicado 
para fazer um trabalho de síntese, sobre o tema em referência, é o sr. Herculano 
Pires, mas com ele ainda não tinha conversado. O assuntos suscitou uma série 
de argumentos e esclarecimentos, pela sua gravidade e interesse, dele 
participando mais intensamente os diretores Luiz Monteiro de Barros, Carlos 
Jordão da Silva e Apolo Oliva Filho. O assunto foi considerado complexo, 
exigindo estudo por pessoas que conheçam profundamente o problema a fim de 
que a solução apresentada alcance seu alto objetivo. O assunto será objeto de 
próximas reuniões. O sr. Carlos Dias prestou esclarecimentos a respeito do 



 

 

movimento da Tesouraria, informando ter recebido do CM, dois cheques de Cr$ 
90.000,00 cada e com eles pagaria as despesas de “O Unificação”. Indagou do 
sr. Apolo Oliva Filho sobre o movimento espírita de Avaré, tendo o Secretário 
Geral informado que, no dia 21 de setembro, à noite, na sede do Centro Espirita 
“Caminho de Damasco” proferiu palestra alusiva ao movimento de unificação dos 
espíritas; que no dia seguinte, pela manhã, realizou a reunião administrativa da 
UME de Avaré, tendo nesta oportunidade, como Secretário-Geral da USE, feito 
uma exposição sobre a realização do trabalho unificacionista no Estado e no 
País. O sr. Carlos Jordão da Silva, tendo em vista sua viagem para a Argentina, 
a fim de participar do Congresso Espírita Pan Americano, representando a FEB, 
pediu licença de 30 dias, a partir desta data, o que lhe foi concedido. Informou 
que a delegação do Brasil será composta dos confrades Noraldino de Mello 
Castro, de Belo Horizonte; Roberto Andreucci, de São Paulo; Conrado Ferrari e 
Paulo Freitas, do Rio Grande do Sul, todos irão acompanhados das respectivas 
esposas. Todavia, em nome da FEB, somente ele, Carlos Jordão da Silva  
poderia se pronunciar. Informou, ainda, que colheu material, nas mais diversas 
fontes, para organizar um dossiê, a fim de dar informações a respeito do 
Movimento Espírita no Brasil. Leva, também, números do jornal “Unificação” e 
material dos Simpósios de Curitiba e de Salvador - Bahia. O dr. Luiz Monteiro de 
Barros estará representando São Paulo na próxima reunião do CFN. O dr. Luiz 
leu, por julgar oportuno, artigo do confrade Herculano Pires, publicado no Diário 
de São Paulo, a respeito do movimento de unificação que agora vai se tornando 
cada vez mais compreendido; que até a própria FEB, reservada em todas as 
suas atitudes, tinha dado amplo apoio à USE para a realização dos Simpósios 
Centro-Sulino e dos Estados do Nordeste e Espírito Santo, cujos resultados 
foram além do que se esperava, considerando-se que a pureza da doutrina foi 
elevada ao seu mais alto nível doutrinário. O sr. Apolo Oliva Filho comunicou 
que, da solicitação feita pelo Departamento de Doutrina, aos diversos confrades, 
para apresentarem trabalho em síntese sobre as obras codificadas, somente o 
dr. Walter Accorsi tenha remetido a sua colaboração sobre o “Evangelho 
Segundo o Espiritismo”. Este trabalho foi enviado ao “Unificação” para ser 
publicado. O sr. Ignácio Giovini, presidente do Centro Espírita do Itaim, entregou 
a cada diretor da “USE” convite para a Festa da Criança, a realizar-se no dia 
27/10/63, próximo futuro, em favor do Departamento de Assistência Social do 
Centro, Nada mais havendo a constar, às 22:30 h, com a prece do dr. Luiz 
Monteiro de Barros, encerrou-se a presente reunião, cujos fatos aqui registrados 
por nós secretários, Djalma de Deus Silva e Apolo Oliva Filho, e, após discutida 
e aprovada será devidamente assinada. 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 











Ata # 26 - 14 de outubro de 1963 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 26ª Reunião da Diretoria Executiva da USE, em 14 de setembro digo de 
outubro de 1.963, em sua sede social à Rua Santo Amaro, 362, nesta capital, 
com a presença dos diretores 

Luiz M. de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo A. de Godoi, 
Djalma Deus Silva, 
Carlos D’Amico, 
Carlos Dias e 

pelo Departamento de Mocidades, 
Ary Lex, 
Y. Shimizu, 
Antonio Tonim, 
Edson Razsel e 
Lindolfo Fernandes. 

Feita a prece inicial pelo Dr. Luiz M. de Barros, fez o Secretário Geral leitura da 
ata da reunião anterior (aprovada), o qual apresentou, a seguir, o Expediente 
seguinte: a) Carta da Federação Espírita de Alagoas, contendo o relatório do 
Simpósio de Salvador, congratulando-se pelo êxito alcançado e prometendo 
fazer-se representar na próxima concentração b) Carta do Sr. Ismael Ramos das 
Neves, comunicando o lançamento do livro “Antologia dos Imortais”, em praça 
pública em Belo Horizonte, sugerindo aos jovens paulistas fazerem trabalho 
semelhante em S. Paulo; c) Encaminhado ao Departamento de Doutrina, 
trabalho da Concentração de Mocidade do Vale do Paraíba, sobre “Casamento 
e o Jovem Espírita”, para opinar sobre se o mesmo está bom para ser publicado 
no jornal Unificação. Em seguida, o Sr. Ary Lex, fez a entrega, em nome do 
Departamento de Doutrina, da lista de pontos para o teste doutrinário das 
Concentrações Regionais de Mocidades Espíritas que adotou o Regulamento 
Unificado da USE, o qual será dado ao conhecimento dos CD das suas 
concentrações e publicado no jornal “Unificação” (aprovado). Paulo A. Godoy 
comunica haver representado a USE em Sorocaba e Santo André; Apolo Oliva 
Filho, na Semana Espírita da 2ª Zona, proferindo palestra no C.E. Ismael, em 
Vila Guarani. Luiz M. de Barros voltou a abordar a questão do temário das 
Convenções Regionais, ficando de suplementá-lo com as conclusões do 
Simpósio. O jovem Y. Shimizu apresentou o relatório de um ano de atividades 
do Departamento de Mocidade da USE, que foi aprovado, merecendo elogios 
gerais pelas grandes atividades daquele Departamento, com as congratulações 
da DE; apresentou o Cadastro das Mocidades, uma relação de oradores, o 
relatório do programa radiofônico, uma relação de normas para os programas 
artísticos; ainda, apresentou os confrades indicados pelo Departamento de 
Mocidades da USE, para em conjunto com o Conselho de Assessoria do 
Departamento de Infância e Juventude da Feesp, constituir a 11ª Comissão de 
Evangelização da Criança a saber: Alzira Marins de Oliveira (Mocidade Espírita 
Nosso Lar) – Lívia Lindolfo (Umesp), Iracema Rizzini (União Moc. Esp. Casa 
Verde) Antonio Artoni (União Moc. Esp. Lappa) – Waldemar Parra (UME Pátria 
do Evangelho) e Maria Cintra (Mocidade Espírita Vila Esperança) além de outro 
representante ainda não designado da União Distrital de Mocidades da 17ª Zona. 
Informa a seguir, que na reunião do Departamento de Mocidades realizada em 
28/9/63 foram escolhidos os seguintes representantes para comporem a nova 



Comissão Diretora do Departamento de Mocidades da USE: Antonio Tonim 
(UME Pátria do Evangelho); João Leme (UME Lappa); Edson Razsel (Moc. Esp. 
Emanuel de Sorocaba); Lindolfo Fernandes (Moc. Esp. Eurípedes Barsanulfo); 
Roberto Riguethi (Departamento de Mocidades UDE da 17ª Zona); Jahir Perão 
(UME Osasco); Flamarion Alves (Moc. Esp. Ismael); Calisto Mendes da Costa 
(Moc. Esp. 3 de Outubro) e Yasukiko Shimizu (Umesp). A DE escolheu os três 
primeiros como efetivos e os demais como suplentes, passando todos a 
integrarem a Comissão Diretora do Departamento de Mocidades, que foi 
empossada pelo Presidente substituto, dr. Luiz Monteiro de Barros. A seguir, por 
proposta do dr. Ary Lex, é fixada a data de 17/11/63, às 9 horas, na sede da 
USE, para a primeira reunião da Comissão Especial designada pelo CDE para 
colher subsídios para a reestruturação do Regulamento Unificado devendo a 
Secretaria Geral fazer a convocação por carta. Com a palavra o Tesoureiro 
Carlos Dias diz que pretende propor ao CDE a adoção do sistema de reembolso 
para as remessas de jornal “Unificação”. O dr. Luiz M. de Barros comunicou que 
na reunião de 5.10.63 do CFN informou “que a COMBESP de Anápolis será feita 
como sempre, em virtude de não haver tempo para adaptar-se às novas 
condições do CFN, sugerindo à FEB o envio de um observador. Fez a prece de 
encerramento o confrade Antonio Tonim. Nada mais havendo a constar, a 
reunião foi encerrada às 22h30, da qual nós secretários – Apolo Oliva Filho e 
Djalma de Deus Silva, lavramos a presente ata, que após ser lida e aprovada vai 
assinada por quem de direito. 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente em exercício 
 
 









Ata # 27 - 28 de outubro de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 27ª Reunião ordinária da Diretoria Executiva da USE, realizada em 28 de 
Outubro de 1963, na sede social à Rua Santo Amaro 362, nesta Capital, 
presentes 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias e 
Emílio Manso Viera, 

além do colaborador Elfay Luiz Apolo, que anotou os elementos da presente ata. 
O dr. Luiz Monteiro de Barros abriu os trabalhos, fazendo a prece inicial, 
congratulando-se, a seguir, pela volta à Presidência, do sr. Carlos Jordão da 
Silva, que se licenciara, para empreender viagem à Argentina, participando do 
VI CEPA. O presidente Carlos Jordão da Silva comunicou sua visita ao dr. Bertho 
Condé, procurador da USE, que se acha enfermo e hospitalizado no Hospital 
Matarazzo, visita feita em nome da DE. Em seguida, o secretário geral fez a 
leitura da ata da reunião anterior (aprovada). Durante o expediente foi apreciada 
a seguinte correspondência: 1) Carta da UME de Santo André, comunicando 
uma reunião no dia 3 de novembro vindouro, para tratar juntamente com as 
Sociedades ligadas à Assistência Social de Santo André do assunto “Unificação 
da Assistência Social” (planejamento). O presidente Carlos Jordão da Silva 
encarregou-se de responder a carta e, se possível, de comparecer à aludida 
reunião, conforme pedido daquela UME, para prestar esclarecimentos sobre 
qual orientação da USE naquele particular; 2) Carta da A.R.E.A de Presidente 
Prudente, convidando o presidente Carlos Jordão da Silva para o encerramento 
da próxima Semana Espírita, a realizar-se em 19 de janeiro de 1964; 3) Carta do 
CRE da 2ª Região, informando a sua atuação na dinamização da UME de Itararé; 
4) Carta do Centro Espírita Ignácio Pereira Ramos informando o lançamento do 
jornal “Esperança” e solicitando endereços dos Centros adesos à USE 
(responder congratulando-se, mas informando que a DE está impossibilitada, por 
deliberação de seus próprios órgãos, de fornecer endereços de Centros). Por 
proposta do dr. Luiz M. de Barros a Secretaria Geral deverá encaminhar ao 
confrade da Guanabara Antonio Paiva Melo, Estatutos da USE, CME, UDEs e 
UMEs, endereçando-os à Rua Visconde de Pirajá, 529, apto 301, Ipanema, GB. 
A seguir, o presidente Carlos Jordão da Silva apresentou um relatório sobre o 
trabalho realizado no VI CEPA, nos dias 5 a 12 de outubro último, em Buenos 
Aires (Argentina). Compareceram representantes dos seguintes países: 
Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos da América do Norte, México, Porto 
Rico, Uruguai e Venezuela. A representação do Brasil, por delegação da FEB, 
foi chefiada por Carlos Jordão da Silva, presidente da USE de São Paulo. Estava 
assim constituída: Carlos Jordão da Silva (FEB e USE); dr. Roberto Andreucci e 
esposa (Feesp); dr. Eurípedes de Castro (Leesp); confrades Noraldino de Melo 
Castro, Conrado Ferrari, Luiz J. Rodriquez, Divaldo Pereira Franco, que 
representavam as seguintes entidades: Sociedade de Medicina e Espiritismo, 
Hospital Espírita de Porto Alegre, Instituto de Pesquisas Parapsicológicas do 
Rio, Instituto Neo-Pitagórico de Curitiba, e ainda o confrade Jacob Holzmann 
Neto, representando o "Mundo Espírita" de Curitiba, o qual chegou após a 
abertura do Congress. Segundo exposição do sr. Carlos Jordão da Silva, a 
atuação de delegação brasileira foi das mais relevantes, ficando devidamente 
marcada a linha doutrinária do Espiritismo brasileiro, pautada nos três aspectos 
– ciência, filosofia e religião. O confrade Carlos Jordão da Silva, com satisfação, 



registrou a unidade de pensamento de todos os congressistas brasileiros, 
quando chamados a falar e que, de forma brilhante e clara, defendiam o aspecto 
tríplice do Espiritismo, numa impressionante unidade de pontos de vista. 
Informou, ainda, que os espiritistas pan-americanos reconhecem no Brasil o líder 
espírita das Américas e do Mundo e que ao nosso país cabe, realmente, uma 
missão especial no panorama espiritual do Mundo. A Comissão Organizadora 
do VI CEPA insistiu com o representante da FEB, no sentido do Brasil voltar a 
integrar a CEPA tendo enviado carta para ser entregue ao Presidente da FEB 
Todavia, os motivos alegados para o afastamento da FEB foram devidamente 
esclarecidos, convindo ressaltar que tais motivos justificam plenamente a atitude 
do órgão máximo do Espiritismo Brasileiro. Examinou-se, em seguida, o temário 
da Ordem do Dia da próxima reunião do CDE a realizar-se em 8 de dezembro 
vindouro, na cidade de Bauru. Ficou assentado um item relativo à convocação 
de uma Assembleia Geral Extraordinária para a reforma dos Estatutos, solicitada 
por vários órgãos da USE em reuniões anteriores do CDE. Enfim, a Ordem do 
Dia, será a seguinte: I) Relatório da DE; II) Leitura do expediente e da ata 
anterior; III) Atividades da USE no CFN da FEB; IV) Proposta da DE sobre a 
campanha de Aprimoramento Espiritual, V) Convocação de Assembleia Geral 
Extraordinária para reforma dos estatutos da USE (sugestões nesse sentido), VI) 
Remessa do Jornal Unificação aos órgãos da USE, através do reembolso postal 
(Proposta da Tesouraria), VII) Vários. Palavra Livre; VIII) Encerramento. A 
referida reunião do CDE realizar-se-á no C.E. Amor e Caridade, à rua 7 de 
setembro 8-30. Feita a concentração para a prece, edificante mensagem 
espiritual mediúnica através do diretor Emílio Manso Vieira. Proferiu o sr. Carlos 
Jordão a prece de encerramento. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 
encerrada às 22:30 h, da qual eu, Apolo Oliva Filho, secretário geral lavrei a 
presente ata, lida, aprovada e assinada. 
 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
 











Ata # 28 - 11 de novembro de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 28ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da USE, realizada em 11 de 
novembro de 1963, na sede social à Rua Santo Amaro 362, nesta Capital, com 
a presença dos senhores: 

Carlos Jordão da Silva, 
Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Paulo A. Godoy, 
Carlos D’Amico, 
Emílio Manso Vieira e 
Djalma de Deus Silva. 

Após a prece inicial, feita pelo sr. Carlos Jordão da Silva, o sr. Secretário Geral 
procedeu à leitura da ata da última que foi aprovada em todos os seus termos. 
O sr. Carlos Jordão comunicou visita que fez ao confrade dr. Bertho Condé, que 
se encontra enfermo, em nome da DE; que esteve presente à reunião da UME 
de Santo André, convocada para tratar de assunto da “Unificação da Assistência 
Social - Planejamento” cujo resultado foi proveitoso. O sr. Secretário Geral 
apresentou artigo do confrade Natalino Oliva, intitulado Espiritismo e Socialismo, 
em resposta a artigo publicado pelo jornal Fagulha, denominado “Caminhamos 
para o Socialismo?”. O artigo do confrade Natalino, foi encaminhado ao 
Departamento de Doutrina para estudo e parecer. Carta do sr. Wantuil A. Freitas, 
presidente da FEB, agradecendo ao sr. Carlos Jordão da Silva, que representou 
a Casa Máter do Espiritismo no 6º CEPA, bem como solicita-lhe agradecer por 
carta a todos os membros que compuseram a Delegação Brasileira. A 
presidência de honra do 6º CEPA coube à Federação Espírita Brasileira. Carta 
do CE Luz e Verdade, de Santo André, denunciando que no local com placa de 
Centro Espírita Francisco Ribeiro se acha funcionando uma Loja Maçônica. O sr. 
Carlos Jordão da Silva, que esteve presente à reunião da UME de Santo André, 
esclareceu que na realidade, existe guardado nas dependências do Centro 
Espírita Francisco Ribeiro, material da Loja Maçônica; que, todavia, esse 
material será totalmente retirado até o fim do corrente ano, cessando assim o 
motivo da denúncia. No sábado de 7/11/63, véspera da reunião da CME, digo 
CDE, em Bauru, o confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, proferirá palestra na 
UME de Bauru e o confrade Apolo Oliva Filho, na UME de Pirajuí. O dr. Luiz 
Monteiro de Barros, com a palavra, leu e apresentou comentários sobre o 
capítulo VIII - Do Patrimônio, Art. 36º e 37º dos Estatutos da “USE”, em virtude 
da Assembleia Geral Extraordinária a ser marcada para reforma dos mesmos 
Estatutos. Pontos de vistas, nesse sentido, foram apresentados pelos confrades 
Carlos Jordão da Silva, Carlos Dias, Apolo Oliva Filho e Emílio Manso Vieira. A 
DE, após apreciar os estatutos devidamente, apresentará à Assembleia, por 
escrito, as reformas que julgar oportunas. Apresentará, também, sua opinião 
sobre a proposta de Fernandópolis, com respeito à proporcionalidade - de voto 
dos órgãos e departamentos da “USE” junto ao CDE. Artigo do confrade Nelson 
Pacheco, da UME de Caçapava, intitulado “O casamento à luz do Espiritismo”. 
A USE, por não poder assumir a responsabilidade de imposições formais, dada 
a sua situação de sociedade orientadora e unificadora, embora não transija com 
o que contraria os postulados doutrinários, pela sua DE deliberou não ser 
conveniente publicar o artigo no jornal “Unificação”. O dr. Luiz Monteiro leu 
trabalho sobre a complementação do Temário da I Convenção dos Centros e 
demais Associações Espíritas do Estado de São Paulo nos vários capítulos, 



tendo em vista as conclusões do Simpósio Centro Sulino, a saber: Doutrina, 
Assistência Social, Mocidade, Unificação e Propaganda. O sr. Carlos Dias, 
tesoureiro da DE, entregou balancete de 31/10/63. Informou que as próximas 
impressões do jornal ficarão mais caras Cr$ 20.000.00 por edição. O sr. Elfay, 
ao terminar a reunião, pediu a palavra para comunicar a reunião realizada pelas 
Mocidades, com a presença inclusive das Mocidades de São Caetano e São 
Miguel Paulista, num total de 120 representantes. Comunicou, ainda, que a 
Sociedade Estudos Espíritas 3 de outubro, na última sua reunião de diretoria, 
deliberou reintegrar-se na USE, após alguns anos de ausência. Com a prece 
final do dr. Luiz Monteiro de Barros, encerrou-se a presente reunião, da qual nós, 
Apolo Oliva Filho e Djalma de Deus Silva, lavramos a presente ata. 
 
São Paulo, 11 de novembro de 1963. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
 
 
 
 
 
 









 

 

Ata # 29 – 25 de novembro de 1963 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 29ª reunião da Diretoria Executiva da USE, ordinária, realizada aos vinte e cinco dias do 
mês de novembro de mil novecentos e sessenta e três, nesta Capital, em sua sede social, à rua 
Santo Amaro, nº 362, com a presença dos confrades 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo A. Godoy, 
Carlos Dias, 
Emílio Manso Vieira, 
Carlos D’Amico e 
Djalma de Deus Silva, 

presentes também o 
Dr. Eurípedes de Castro, presidente da Liga Espírita e o 
Sr. Carlos Campanini, presidente do CME. 

O dr. Luiz Monteiro de Barros, após proferir a prece de abertura da reunião, comunicou que 
o sr. Carlos Jordão da Silva, por motivo de doença, não compareceria à reunião. Assim, 
assumindo a presidência dos trabalhos, determinou-me lesse a ata da última reunião. Esta, 
por estar de acordo com os fatos passados, foi aprovada unanimemente. Com a palavra o sr. 
Secretário Geral apresentou o expediente que constou de: Memorando da Federação Espírita 
de São Paulo, digo, do Estado de São Paulo, solicitando endereços de entidades espíritas da 
França, para fornecê-los a um seu frequentador que regressará àquele país – o pedido será 
atendido se a “USE” possuir os endereços solicitados. Carta do Grupo Promotor de Estudos 
Espíritas, desta Capital, solicitando publicar, no jornal Unificação, seu “Comunicado II” que 
tem por finalidade incentivar o estudo da doutrina espírita com base nas obras de Kardec – 
Solicitação aprovada. Carta da DE da “USE” à Comissão Patrocinadora do II Encontro de 
Mocidades Espíritas do Estado da Guanabara solicitando-lhe adesão ao certame de 
confraternização de Mocidades Espíritas de âmbito nacional a realizar-se em Marilia, em 
princípios de 1965. Carta – Circular do CRE da 8ª Região – Bauru – comunicando reunião do 
CDE em 8/12/63; visita à Livraria Espírita de Bauru, às 8:30hs, e conferência por orador de São 
Paulo, às 20 h. Carta do CRE de 17-11-63 convidando a DE da “USE” para uma sessão com 
todos os elementos das UDEs e UMEs para o próximo dia 28 de dezembro p. futuro, às 19:30 
h. A DE estará presente por seus elementos. Convite-Programa - Semana Regional Espírita de 
Bauru - 8ª Região – de 30/11/63 a 8/12/63. Circular 16/11 remetida a todos os órgãos da 
“USE” – Assunto: Complementação do temário da I Convenção de Centros e demais 
Associações Espíritas do Estado. Terminado o expediente, usou da palavra o dr. Luiz Monteiro 
de Barros. Mais uma vez, pois que sobre o assunto já falara em reunião anterior, referiu-se à 
reforma dos estatutos achando que no capítulo II, artigo 4º, parágrafo 6: a palavra dentre os 
seus membros poderia ser retirada; que, embora a reforma dos estatutos dependa da 
deliberação do CDE, a DE deve estudá-los para apresentar sua  opinião; que a DE precisa ter, 
entre os seus membros, elementos técnicos, que conheçam os vários aspectos da doutrina e 
que se afinem com o movimento de Unificação, a fim de que todos os setores da “USE” 
produzam com acerto e continuidade; que como exemplo desta falha, é o motivo de ter feito 
sozinho trabalho que deveria ser produzido por mais de um membro de Departamento. Leu a 
seguir, trabalho a ser apresentado na próxima reunião do CDE sobre “Plano de dinamização 
dos órgãos da “USE” – em 19 páginas manuscritas espaçadamente. O trabalho sobre 
Campanha de Aprimoramento Espiritual será apresentado, em nome da DE, na próxima 
reunião do CDE. A seguir, foi dada a palavra ao dr. Eurípedes de Castro, presidente da Liga 



 

 

Espírita, que pediu licença para abordar dois assuntos. O 1º referente a Espiritismo e LBV 
tendo em vista que esta, por seus membros, vem se infiltrando no meio espírita 
espantosamente dado que seu presidente, o sr. Zarur, tido como assistido diretamente por 
Jesus por uns e, como a reencarnação de Kardec por outros, tem arrebanhado muitos espíritas 
incautos, inclusive dirigentes de Centros Espíritas, como teve oportunidade de verificar 
pessoalmente na cidade de Araxá, M. Gerais. Além disso, confrades de nome, como Chico 
Xavier e outros, têm sido mencionados como autênticos legionários; que, a seu ver, a USE 
deve tomar providências para esclarecer, devidamente, o assunto, inclusive, se necessário, 
obter de Chico Xavier pronunciamento a respeito; que, como prova dessa influência, exibia 
envelope timbrado com o nome da União Espírita Luz e Verdade, de S. Caetano do Sul, em 
que a palavra Espírita estava riscada e, em seu lugar, colocada a palavra Espiritualista. O dr. 
Luiz Monteiro de Barros adiantou ao confrade Eurípedes que a USE, há tempo, escreveu 
artigos ao meio espírita, esclarecendo sua posição em face da LBV; que, a síntese destes 
artigos está por ser feita pelo dr. Ary Lex, a quem, de certo tempo, foi dada tal incumbência; 
que, a seu ver, a USE, como unidade unificadora, não pode rebaixar suas vibrações; que, como 
o assunto ainda perdura, é de parecer que a USE deva tomar uma atitude sóbria, elevada e 
cristã com respeito à LBV. O outro assunto é a fundação do partido político PVB, do mesmo 
sr. Zarur, que, pelos mesmos motivos enumerados, tem carreado grande maioria dos espíritas 
para apoiá-lo a presidência da República. Em face dos motivos expostos, sugeria à DE que 
fosse levado ao conhecimento do CDE, uma proposta visando uma tomada de posição 
político-social da família espírita nas seguintes condições: formação de uma legenda própria 
que não seria um partido do Espiritismo e sim um partido inspirado na Doutrina Espírita; um 
partido não dos espíritas em caráter oficial e obrigatório e sim um partido de Espíritas, ou seja, 
de parte de Espíritas que concordar com a formação de uma legenda partidária, não um 
partido das instituições doutrinárias espíritas mas, sim um partido formado de cidadãos 
espíritas em organizações autônomas e independentes, formado fora das instituições 
doutrinárias espíritas. O sr. Elfay comunicou que o confrade dr. Bertho Condé já está em sua 
residência, passando bem de saúde e, que para o assunto tratado pelo dr. Eurípedes, poderia 
dar valiosa colaboração. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente deu por encerrados os 
trabalhos, às 23 horas, pedindo-me fizesse a prece de agradecimento. Para constar, nós, 
Djalma de Deus Silva e Apolo Oliva Filho, lavramos a presente ata. 
 

25 – Novembro – 1963. 
 
Djalma de Deus Silva e Apolo Oliva Filho, secretários 
Luiz Monteiro de Barros, presidente 
 











Ata # 30 - 23 de dezembro de 1963 
Diretoria Executiva 

 
 
Ata da 30ª reunião ordinária da “USE”, realizada aos vinte e três dias do mês de 
dezembro de mil e novecentos e sessenta e três, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Santo Amaro, 362, às vinte horas e trinta minutos, com a presença 
dos diretores 

Carlos Jordão da Silva, 
Emílio Manso Vieira, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Paulo Alves Godoy, e 
Carlos Dias. 

A prece de abertura foi feita pelo sr. Carlos Jordão da Silva. Leu-se, a seguir, a 
ata da última reunião que foi aprovada unanimemente. O sr. Presidente deu a 
palavra ao Secretário Geral para apresentar o expediente que constou de: a) 
Correspondência do dr. Luiz Francisco Giglio referente à primeira 
confraternização de Mocidade Espiritas do Brasil, a realizar-se em Marília - 
Semana Santa de 1.965; b) Carta de 06-11-63 do dr. Giglio, aceitando a 
presidência da 1ª Confraternização e apresentando sugestões ao Regulamento 
Unificado de Confraternização Estadual. Sobre o assunto será ouvido o 
Departamento de Mocidade; c) Foi lida carta pessoal do Presidente da FEB, sr. 
Wantuil de Freitas, endereçada ao sr. Carlos Jordão da Silva, dando-lhe ciência 
do entusiasmo do dr. Humberto Mariotti, presidente da Confederación Espirita 
Argentina, pela tese apresentada pela delegação brasileira e pelo brilhante 
resultado alcançado pelo IV CEPA. Terminado o expediente, o sr. Presidente 
comunicou que na próxima reunião do CFN proporá a realização do Simpósio 
de Belém do Pará para julho de 1964; que manterá uma conversa com o sr. 
Wantuil Freitas para que o Brasil, nas futuras CEPA, tenha uma atuação mais 
efetiva, que é sua intenção propor que a FEB crie um departamento com o fim 
específico de tratar de assuntos interamericano sobre o Espiritismo; que esteve 
com o sr. Apolo Oliva Filho na inauguração da Casa do Estudante da Associação 
Beneficente Nosso Lar. Comunicou, ainda, que em nome da DE, compareceu à 
solenidade de formatura dos doutorandos espíritas, realizadas nos salões da 
FEESP e que representou a DE no encerramento das aulas do Externato Hilário 
Ribeiro, Escola Apóstolo Mateus e Ginásio Espírita Metropolitano. O sr. 
Tesoureiro com a palavra apresentou o balancete de 30/11/63 que foi aprovado. 
Deu, a seguir, ciência à DE que foi encaminhado ao Departamento de Correios 
e Telégrafos, requerimento referente ao reembolso postal do jornal “Unificação”. 
O sr. Emílio Manso Vieira leu parecer do Departamento de Doutrina contrário à 
publicação, pelo jornal Unificação, do artigo do confrade Natalino D’Olivo, em 
resposta ao artigo publicado no jornal “Fagulha”, intitulado “Caminhamos para o 
Socialismo ?”, por tratar-se de trabalho de polêmica, sem apresentar resultados 
objetivos. O sr. Presidente, ao encerrar a reunião, desejou aos companheiros da 
DE, um Natal Cristão e um ano novo repleto de felicidades, bem como 
demonstrou seu desejo de receber, no ano novo que se aproxima, a mesma 
demonstração de dedicação e apreço dados ao trabalho de Unificação no ano 
que se findava. Pediu ao confrade Paulo Alves de Godoy, fizesse a prece de 
encerramento da reunião. Nada mais havendo a constar nós, Djalma de Deus 
Silva e Apolo Oliva Filho, lavramos a presente que, depois de lida e aprovada, 
será devidamente assinada. 
 



Djalma de Deus Silva, secretário 
Apolo Oliva Filho, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
 








