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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

08 e 22 de Janeiro
12 de Fevereiro

25 de Março
08 e 22 de Abril

13, 18 e 27 de Maio
10 e 24 de Junho
08 e 22 de Julho

12 e 26 de Agosto
23 de Setembro

14 e 28 de Outubro
11 e 25 de Novembro
09 e 23 de Dezembro



 

 

Ata # 36 - 08 de janeiro de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias mês de janeiro, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Maranhão, 404, às vinte horas, reuniu-se ordinariamente, a DE da “USE”, com a 
presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Paulo Alves de Godoy, 
Eurípedes de Castro, 
Djalma de Deus Silva, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias e 
Ignácio Giovine. 

Deixaram de comparecer à reunião os confrades Luiz M. Barros, por doença na família, Apolo 
Oliva Filho e Roberto D. Andreucci por estarem fora de São Paulo. Tomaram parte na reunião 
os Srs. José Cuono, Renato Sehop, Dante Gandolfi, Neusa Lopes e Nelly, da UMESP, Carlos José 
Lá Ronz da Ujelan e Jorge Wagner, da MEAK de São Caetano do Sul. O sr. Presidente, após 
proferir a prece de abertura, pediu que fosse lida a ata da última reunião, que foi discutida e 
aprovada por unanimidade. Dada a palavra ao Procurador da “USE”, informou estar em 
entendimentos com a Edicel (Editora Espírita) para publicar a reforma dos anteprojeto dos 
Estatutos da “USE” e que um total de 1.000 (hum mil) a 1.500 (hum mil e quinhentos) 
exemplares importaria em NCr$ 600,00. O confrade Paulo A. Godoy sugeriu que o anteprojeto 
dos Estatutos fosse publicado como suplemento do “Unificação” às expensas da Liga Espírita 
do Estado de São Paulo, ficando aprovado. A seguir, foi dada a palavra ao Departamento de 
Mocidades que informou o seguinte: Encaminhou carta à FEESP solicitando que a Casa 
Transitória seja cedida para a realização do I Curso de Dirigentes de Mocidade, de 30/6/68 a 
6/7/68; que foi instalada a Secretaria para cuidar de todas correspondência com as Mocidades  
da Capital e Interior, que o Departamento de Mocidades, nos dias 13 e 14 do corrente estará 
no Paraná, representado pelos confrades:  Abel Glazer, Miguel de Jesus e Lindolfo Fernandes 
Neto. O confrade Ignácio Giovine informou que esteve muito concorrida a primeira reunião 
comemorativa do Centenário de “A Gênese”, cuja palestra foi proferida pelo confrade Altivo 
Ferreira. A Federação Espírita do Estado de São Paulo oficiou à “USE” que auspiciará a 
realização da III Exposição de Livros e Jornais Espíritas da cidade de São Paulo, no próximo mês 
de outubro. Tendo sido solicitado representantes da DE da USE, foram designados: dr. 
Eurípedes de Castro, DE; Sebastião Magi Fonseca, CME; Milton Filipeli, Departamento de 
Mocidade Metropolitano; Abel Glazer, Departamento de Mocidade Interior e Paulo A. Godoy, 
Departamento de Publicidade. Tendo terminado o assunto administrativo, o sr. Presidente 
ofereceu a palavra aos representantes das Mocidades, tendo dela feito uso o sr. Dante 
Gandolfi, para informar que ali estavam presentes algumas Mocidades da Capital (UMESP, 
Ujelam e UMEK) e que tinham estudado o trabalho do Simpósio, referente a Mocidades, 
chegando à conclusão de que poderiam dar sugestão nesse sentido. Consultou da possibilidade 
de ser marcada uma reunião com a DE para a apresentação desse trabalho e trocar ideias a seu 
respeito. Foram atendidos, porém o trabalho dever ser encaminhado à DE, com o mínimo de 
30 cópias, e um mês após o recebimento destas, será marcada a reunião. Com essa medida, a 
DE tomará conhecimento antecipado do trabalho e terá um ponto de vista formado para a 
reunião. Nada mais havendo a constar, após a prece de agradecimento do confrade José 
Cuono, foi dada por encerrada a reunião. Para constar, lavrei a presenta ata que será aprovada 
na forma regulamentar. Nesta ata, onde consta “Suplemento do Unificação”, fica claro que se 



 

 

trata de impresso a ser encaminhado juntamente com o jornal. Para constar lavrou-se a 
presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 











 

 

Ata # 37 - 22 de janeiro de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Maranhão 404, às vinte horas reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE”, 
com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves Godoy, 
Ignácio Giovine, 
Djalma de Deus Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glazer e 
Eurípedes de Castro. 

Após a prece de abertura, feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da última 
reunião. A Secretaria apresentou o seguinte expediente: ofício do CME, juntando cópia da carta 
encaminhada à FEESP, referente à instalação das escolas nas UDEs. Artigo do confrade Josino 
A. dos Santos, intitulado “O Centenário de A Gênese”. Será publicado no Unificação. Tesouraria: 
o sr. Tesoureiro apresentou o balancete de 30/12/67. Deu informações a respeito das diversas 
rubricas. Saldo em banco: NCr$ 878,43. Em caixa: NCr$ 181,40. O débito para com o jornal 
Unificação está em ordem. Departamento de Doutrina: 1) artigo “Sobrevivência e 
Imortalidade” de J. Herculano Pires, a ser publicado no Unificação. 2) parecer do trabalho de 
Therezinha de Oliveira, da UME de Campinas, constante de 8 aulas sintéticas sobre “O Livro 
dos Espíritos”. 3) proposta, escrita para a realização de “Encontro de Educadores Espíritas”, 
dias 20 e 21/4/68, com a participação dos estados do Rio Grande do Sul, Guanabara, Santa 
Catarina, Paraná, Minas Gerais e Estado do Rio, os mesmos do Centro Sulino. Na proposta são 
sugeridos temas para elaboração de um temário base para  Congressos Educacionais Estaduais. 
Será consultada a Federação Espírita do Paraná da possibilidade de sediar esta realização. 4) 
participou o confrade Luiz M. de Barros que dia 31/3/68 será instalada a Sociedade Médico 
Espírita de São Paulo. Solicitou que seja dada notícia a respeito pelo jornal Unificação. 
Departamento de Mocidades: compareceu à reunião de 14/1/68, em Curitiba na pessoa dos 
jovens: Abel Glazer e Lindolfo Fernandes Neto. Foram tratados dos assuntos referentes à 
próxima concentração interestadual de Mocidade, em 1970. Estiveram presentes 
representantes dos Estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A seguir 
foi dada a palavra ao Procurador da USE que informou que serão impressos 1.500 exemplares 
do anteprojeto da reforma dos Estatutos pela Edicel. Serão fornecidos graciosamente à USE 
pela Editora Espírita e pela Liga Espírita do Estado de São Paulo. O sr. Presidente, em nome da 
DE, agradeceu a gentileza da oferta. Leu, também o sr. Procurador, trechos de um folheto 
intitulado “Resposta a Uma Carta”, onde citações desairosas são feitas às obras da codificação. 
Referências depreciativas são endereçadas aos artigos de Emmanuel e ao Movimento de 
Unificação. Esses trabalhos estão sendo publicados pelo “Grupo Divinista”. Sugeriu à USE para 
providenciar uma circular aos seus órgãos e a imprensa espírita prevenindo-os sobre as 
publicações do Grupo Divinista. O confrade Abel Gleizer informou que a UDE da 9ª Zona levou 
o material publicado pelo Grupo Divinista para estudo do Departamento de Doutrina da CME. 
Exibiu o jornal espírita editado pelo referido Grupo denominado Codificação do Século 20, com 
penetração já em outros países. Este material foi entregue à Comissão de Doutrina da “USE” 
que se pronunciará a respeito. O confrade Eurípedes de Castro convidou a DE para comparecer 
à nova sede social da Liga Espírita do Estado de São Paulo, dia 25/1/1968, às vinte horas, à 



 

 

praça Princesa Izabel, n° 92. Nada mais havendo a constar, após prece de agradecimento do 
confrade Luiz Monteiro de Barros, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar, 
lavrei a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 











 

 

Ata # 38 - 12 de fevereiro de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de fevereiro, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em sua 
sede social, à Rua Maranhão, 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE”, 
com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves Godoy, 
Abel Glazer, 
Eurípedes de Castro, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Djalma de Deus Silva e do sr. 
Josyan Courté, da FEESP. 

Após a prece do sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da última reunião. O 
Procurador da “USE” fez entrega aos Diretores do anteprojeto dos Estatutos da USE. O mesmo, 
que está muito bem impresso, será enviado aos órgãos. A Secretaria apresentou o seguinte 
expediente: Carta da União Municipal de Campinas, 16/1/68, solicitando a instalação de uma 
Escola de Médiuns, com início em 7/3/68; Carta do Centro Espírita Francisco Xavier dos Santos, 
também solicitando instalação da Escola de Médiuns. Será enviada nesse sentido à UME de 
Mineiros de Tietê e cópia da correspondência será encaminhada ao CRE de Jaú. Será realizado, 
de 15 a 18/2/68 em Curitiba, o IV Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, 
comemorativo do 110º aniversário de fundação da “Revista Espírita” e 100º da 1ª Edição de “A 
Gênese”. Carta da UME de Botucatu de 25/1/68, comunicando que na 2ª quinzena de 
fevereiro, irá prestar apoio e orientação para o funcionamento a uma obra de Assistência 
Social, pedindo, ao mesmo tempo, orientação e estatutos a respeito. Será encaminhada uma 
cópia da carta ao Procurador da “USE” e outra ao diretor do Departamento de Assistência 
Social. O sr. Presidente comunicou que recebeu a carta da FEESP, assinada por Pedro Jacinto, 
de 31/1/68, pedindo que na reunião do CFN fosse solicitado aos órgãos deste, colaboração 
para Exposição de Livros Espíritas, a se realizar em outubro de 1968. O assunto foi tratado na 
reunião do CFN e a deliberação foi que a própria USE se dirija às Federativas Estaduais pedindo 
a aludida colaboração. Esta decisão foi comunicada à FEESP e as providências necessárias serão 
tomadas tão logo a FEESP se pronuncie. Comunicou que recebeu o telegrama do Sr. João 
Ghignone e carta da Federação Espírita do Paraná aceitando que o Congresso de Educadores 
Espíritas, isto é, Encontro de Educadores Espíritas seja realizado em Curitiba. Comunicou, 
também, que a Secretaria Geral do Movimento de Unificação, para convocação dos Simpósios, 
foi devolvida à FEB. A USE, entretanto, se colocará à inteira disposição da FEB para qualquer 
trabalho em prol da Doutrina. A seguir foi elaborado o temário para a próxima reunião do CDE, 
dia 10/3/1968. O sr. Secretário Geral pediu que sejam publicados no “Unificação” dados dos 
Estatutos referentes à próxima Assembleia Geral Ordinária da “USE”, dias 13 e 14 de julho de 
1968, nesta Capital. Será pedido aos órgãos e Entidades Unificadoras que não programem 
nenhuma realização para estas datas. Os srs. Josyan Courté e Luiz Monteiro de Barros, 
representando a Comissão de Doutrina da FEESP e USE, deram amplos esclarecimentos sobre 
o artigo que será publicado alertando os espíritas sobre as publicações do Grupo Divinista. No 
referido artigo será esclarecido que “nosso objetivo, ao fazer a presente advertência, é 
permanecer na defesa dos postulados da Codificação Kardequiana, esperando ser 
desnecessário voltar ao assunto”. Nada mais havendo a constar, com a prece do confrade 



 

 

Josyan Courté, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar, lavrei a presente ata 
que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 











 

 

Ata # 39 - 25 de março de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco do mês de março de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Maranhão 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, com 
a presença dos confrades constante no livro próprio. Após a prece, proferida pelo Presidente 
sr. Carlos Jordão da Silva, usou da palavra o sr. Fábio Dutra, fazendo um relato das atividades 
em torno da Evangelização Infantil ultimamente desenvolvidas, e pedindo a cobertura da USE, 
para os quatro Encontros de Evangelizadores que deverão se realizar em julho próximo, 
fazendo a apresentação do regulamento dos mesmos. Expediente: 1) Carta da Liga Espírita da 
Guanabara, datada de 6/3/68, confirmando presença no Encontro de Educadores Espíritas que 
acontecerá em Curitiba aos 20 e 21 de abril próximo, enviando três representantes: 2) Carta 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, datada de 16/3/68, sobre o mesmo assunto, 
confirmando a presença com quatro representantes; 3) A propósito da participação do Estado 
de São Paulo nesse “Encontro de Educadores”, o sr. Secretário Geral, Apolo Oliva Filho, propõe 
que se oficie o Instituto Espírita de Educação para que o referido Instituto indique dois 
representantes, cuja proposta foi rejeitada, aprovando-se o nome do prof. Herculano Pires em 
face de o mesmo estar bem a par dos problemas a serem debatidos no “Encontro”, sendo nisso 
técnico especializado. Como segundo elemento aprovou-se o nome do dr. Altivo Ferreira; 4) 
São apresentados os programas da V Concentração de Mocidades Espíritas do Centro-Sul e XII 
Noroeste do nosso Estado, que acontecerão respectivamente em Mogi das Cruzes e Presidente 
Prudente de 11 a 14 de abril próximo. A IV Nordeste, que se realizará em Araraquara está 
ultimando o convite impresso; 5) Carta do CME, datada de 16/12/67, sobre consulta da UDE 6ª 
Zona pedindo parecer sobre autonomia da sua União Assistencial: o parecer do CME fica 
adstrito aos termos da reunião de 19/3/67; 6) é feita a leitura das resoluções do CDE em sua 
reunião de 10/3/68; 7) aprovado que a Secretaria Geral envie circular aos órgãos da USE, 
alertando e esclarecendo sobre as eleições da próxima Assembleia Geral. Com relação ao 
assunto “Universidade Espírita”, oriundo da reunião do CDE, o Secretário Geral propõe que se 
constitua uma comissão formada de um representante da DE da USE, um do CME, um do IEE, 
um do Clube dos Jornalistas, um do MUE, um da FEESP e um da LEESP: foi aprovado, com a 
recomendação de que as pessoas a serem indicadas, sejam ligadas ao problema a fim de que 
se pronunciem quanto à viabilidade ou não da sua realização; a DE indicou, para representá-la 
nessa comissão, o dr. Roberto Domingos Andreucci. Departamento de Mocidades: a) com 
relação ao Curso Intensivo para Dirigentes de Mocidades, a DE autorizou a mimeografar os 
trabalhos escritos: o Departamento fara o possível para que, um mês antes da realização do 
Curso, cada diretor da DE receba uma pasta completa do material; b) o Diretor do 
Departamento notifica a DE dos resultados da 9ª Reunião Geral do DM realizada em Araraquara 
no dia 24/3/68, que foram: apreciação e aprovação do anteprojeto para as Confraternizações 
Regionais (área do CRE), o qual será submetido aos órgãos superiores da USE; adiamento sine 
die da execução da ideia de um encontro de dirigentes de Departamentos Estaduais de 
Mocidades; resolvido que os anais da I COMJESP não serão mais confeccionados, elaborando 
apenas um histórico para difusão entre as Mocidades. O material considerado mais importante 
será publicado paulatinamente, ad-referendum da DE. O saldo em caixa da I COMJESP será 
transferido ao Departamento de Mocidades da USE para aplicação no I Curso Intensivo; as 
Concentrações do V Centro-Sul, XII Noroeste e IV Nordeste trouxeram relatório das suas 
atividades: também transferirão para o DM da USE, em favor do “I do Curso Intensivo”, o 
eventual saldo de caixa; a cidade de Franca sediará um Encontro de Regentes de Corais Espíritas 
de 11 a 18/1/69, sob a coordenação da profa. Luiza Cardoso. Todos os Departamentos 
Regionais de Mocidades presentes apresentaram relatório das suas atividades; com relação ao 



 

 

regulamento das Concentrações “Inter-Regionais” (Noroeste, Nordeste, Centro-Sul) resolveu-
se solicitar ao CDE, relativamente à autorização para modificações em caráter experimental 
durante um ano, a prorrogação dessa autorização até que seja reestruturado o referido 
regulamento, cujo anteprojeto será levado à sua apreciação; a X Reunião Geral será em 
Ribeirão Preto no dia 28/4/68. Departamento de Assistência Social: recebeu apreciável 
quantidade de formulários preenchidos atinentes ao Encontro de Dirigentes de Obras e 
Departamentos Assistenciais: vai estudá-los e apresentará resultado na próxima reunião; seu 
Diretor dr. Andreucci traz recomendações dos confrades argentinos aos diretores da USE, 
particularmente do Presidente da CEPA, sr. Dante Culsone, ao Presidente da USE, Carlos Jordão 
da Silva. O sr. Carlos Dias propõe reuniões extraordinárias, para estudo do anteprojeto de 
reforma dos estatutos da USE. Aprovado. As propostas deverão ser feitas por escrito, dentro 
de um mês, quando, então, será marcada a primeira reunião extraordinária. Sobre a reforma 
dos estatutos, sugestões foram recebidas, enviadas pelo 27º CRE (Rio Claro), as quais foram 
entregues ao sr. Procurador. O sr. Ignácio Giovine comunica que o CME vem trabalhando 
notadamente na divulgação do livro “A Gênese” em seu centenário, e na instalação dos Cursos 
Básicos de Espiritismo, cuja aula inaugural será no dia 31/3/68. O dr. Luiz Monteiro de Barros 
comunica: a) lançamento da pedra fundamental das novas obras da FEESP, dia 31/3/68 às 10,30 
horas; b) instalação, dia 30/3, da Associação Médico-Espírita de São Paulo, no Sanatório São 
Lucas. O dr. José Cuono, da UMESP, traz mimeografada em várias cópias, proposta de 
reformulação das deliberações dos Simpósios no Aspecto Mocidade: será estudada na próxima 
Reunião Geral do DM da USE. Livre a palavra, e como dela ninguém mais quisesse fazer uso, o 
sr. Presidente dá a reunião encerrada às 22,30 horas, convidando o dr. Eurípedes de Castro 
para proferir a prece de encerramento. Para constar, lavrei a presente ata, que será aprovada 
na forma regulamentar. 
 
Abel Glaser 
Carlos Jordão da Silva 
 













 

 

Ata # 40 - 08 de abril de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e oito, nessa Capital, em sua sede 
social, à Rua Maranhão, 404, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, com a 
presença dos confrades constantes no livro próprio. Após a prece, proferida pelo Presidente, 
sr. Carlos Jordão da Silva, o Secretário Geral, Apolo Oliva Filho, procede à leitura do expediente: 
1) foi expedida correspondência às Sociedades, anteriormente definidas, convidando-as para 
indicar um representante a fim de compor a Comissão Especial sobre a Universidade Espírita 
de São Paulo: a instalação desta Comissão foi marcada para o dia 22/4/68. 2) foram oficiados 
os confrades Herculano Pires e Altivo Ferreira sobre participação na delegação da USE que 
integrará o Encontro de Educadores a ser levado em Curitiba. Comparecerão ao Encontro os 
Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Guanabara e Minas Gerais. Por compromisso 
assumido anteriormente deixará de comparecer o Estado do Rio, bem como Santa Catarina. 3) 
é lida e aprovada a ata da reunião anterior. 4) Comunica o sr. Presidente ter comparecido à 
reunião de 6/4/68 do CFN da FEB, nada de importante havendo a ressaltar. Departamento de 
Mocidades: a) o Diretor do Departamento, Abel Glazer, presta esclarecimentos sobre o 
andamento das providências relativas ao Curso Intensivo para Formação de Dirigentes, de 
Mocidades Espiritas, principalmente sobre as dificuldades que estão sendo encontradas para 
hospedar os participantes. No caso de as dificuldades não poderem ser contornadas, será 
proposto que o curso se realize em cidade do interior. b) Conforme delegação do CDE, a DE 
examinou e aprovou, com algumas modificações, o regulamento para Confraternização de 
Mocidades Espíritas, na área dos CREs e CME. O Presidente do CME, sr. Ignácio Giovine, informa 
que a partir de 25/4/68 serão instalados nas UDEs os Cursos Básicos do Espiritismo, como 
coroamentos das providências conjuntas FEESP – CME. O jovem Jorge Saad, da UME de São 
Caetano, consulta das possibilidades da formação de um CRE abrangendo a área do chamado 
“ABC”; a DE orienta-o no sentido de que entendimentos devem ser mantidos entre as UMEs 
interessadas, CRE da 1ª Região e CME, antes de o assunto ser levado ao CDE para deliberação. 
Livre a palavra, e como dela ninguém mais quisesse fazer uso, o sr. presidente, às 22 horas, dá 
reunião por encerrada convidando o dr. Luiz Monteiro de Barros para proferir a prece de 
encerramento. Para constar, lavrei a presente, que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Carlos Jordão da Silva 
Abel Glaser 
 







 

 

Ata # 41 - 22 de abril de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Maranhão 404, às 20,00 horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, com 
a presença dos confrades constantes no livro próprio. Após a prece, proferida pelo Presidente, 
sr. Carlos Jordão da Silva, o mesmo leu considerações em torno do “Encontro de Educadores”, 
levado a efeito na cidade de Curitiba, cujo relatório será apresentado à DE oportunamente pelo 
sr. Vice-Presidente, dr. Luiz Monteiro de Barros, o qual compareceu ao referido “Encontro”,  
juntamente com os confrades Altivo Ferreira e Herculano Pires. Expediente: 1) carta da FEESP, 
de 9-4-68, credenciando o dr. Ary Lex para integrar comissão atinente à Universidade Espírita; 
2) carta da LEESP, de 22-4-68, indicando o dr. Eurípedes de Castro para compor essa comissão; 
3) sobre o mesmo assunto, o MUE credenciou o jovem Isau Carneiro, e o IEE indicou o prof. 
Neif Gabriel (carta de 22-4-68); aguarda-se a indicação do prof. Herculano Pires pelo Clube dos 
Jornalistas. XI Assembleia Geral Ordinária da USE: a DE apreciou e aprovou o programa e o 
regimento da mesma. V Concentração de Mocidades Espíritas do Centro-Sul: O sr. Presidente 
informa que esteve presente à sua instalação; o Secretário Geral, sr. Apolo Oliva Filho, que 
compareceu ao movimento a pedido do Diretor do Departamento Estadual de Mocidades (que 
seguira para Araraquara), apresenta relatório escrito, que lê, e, a seu pedido transcrevemos: 
 
“Considerando: 1) que a peça “Candango” exibida durante reunião da V Concentração de 
Mocidades Espíritas do Centro-Sul, realizada em Mogi das Cruzes, não continha nenhuma 
mensagem espírita; 2) que a mesma tinha nítido cunho socialista (para não dizer comunista, 
que seria o termo mais apropriado), de incitamento ao ódio de classes, jogando o operário 
contra o patrão; 3) que dita peça se caracterizou também por profundo cunho subversivo (Ex: 
faixa preta onde um ator escreveu “abaixo a ditadura”; por várias vezes os três atores gritavam 
slogans como: “mais pão, menos canhão”; “abaixo a ditadura” e outros parecidos; 4) que a 
peça, se exibida em teatro leigo, seria no mínimo, proibida para 18 anos, devido expressões 
“imorais” à formação do caráter do menor (Ex: de início, antes dos 3 atores entrarem em cena 
ouve-se uma voz masculina que diz o seguinte, mais ou menos: “minha filha, pelo caminho que 
você vai, você acaba sendo uma prostituta!” – Ao que responde uma voz feminina: “Deus te 
ouça, meu pai!”); 5) que houve na mesma citações de poemas de Vinícius de Morais, trechos 
do Evangelho, de poema de Francisco de Assis, de trechos de Paulo VI, sem uma citação sequer 
de Allan Kardec ou de qualquer outro autor espírita; 6) que após a apresentação da peça houve 
uma “mesa” para receber perguntas escritas sobre “técnica de comunicação teatral”, somente, 
tendo a “mesa” rejeitado as perguntas de cunho crítico à ideologia da peça, de crítica ao CD da 
II Centro-Sul e de outras críticas, dizendo que o “diálogo franco” era depois, lá fora ou em casa 
(depois de impingirem aos jovens espíritas, e havia grande número de adolescentes locais e de 
outras cidades de 12, 13, 14, 15 anos, a mensagem da peça, que era de violência e de ódio, de 
desrespeito às autoridades públicas constituídas, não permitiam diálogo algum, eis que, 
respondendo perguntas sobre técnica e comunicação teatral, praticamente, o que se fez foi 
um “monólogo”; na qualidade de Secretário Geral da DE da USE, tomei a palavra, 
profundamente revoltado pelo abuso verificado e disse, em nome da DE da USE que ali eu 
representava, lavrava um protesto, dizendo que a USE-SP, representante do Espiritismo 
Estadual, não endossava nada daquilo; chamando de “omisso” o Presidente da V Centro-Sul, e 
de “conivente” o Presidente do Departamento Estadual de Mocidades da USE, propus um voto 
de censura e de desconfiança ao CD da V Centro-Sul (que não foi colocado em discussão ou 
votação). Aqueles dirigentes apresentaram desculpas públicas, dizendo não desconhecerem a 
peça teatral, levada para que o jovem espírita conhecesse aquele tipo de nova comunicação 



 

 

teatral, independente de sua mensagem ideológica, confessando que reconheciam existir na 
peça graves erros, inclusive doutrinários; disseram confiar na capacidade crítica dos jovens 
espíritas; reiteraram que o CD da V Centro-Sul não endossava os conceitos emitidos na peça 
teatral, etc. O certo é que deram o seu “recado a Garcia”: falando em confraternizar, em unir, 
conseguiram o oposto, lançando a desarmonia, a cizânia, a controvérsia entre os jovens, 
adolescentes e adultos ali presentes. Fazendo este relatório à Diretoria Executiva da USE, 
solicita a sua consignação em ata, independentemente de outras providências que a DE pode 
e deve adotar. São Paulo, 13 de abril de 1968. – (a) Apolo Oliva Filho, Secretário Geral da DE. 
 
Obs.: 1) Lamentável que o autor da referida “peça teatral” seja um membro ativo da Mocidade 
Espírita “Eurípedes Barsanulfo” (MEEB); a colaboração de um Coral de Moços Espíritas, 
cantando músicas de protesto. 2) Em anexo: cópia de impresso distribuído aos presentes pouco 
antes da representação teatral. “Diálogo da Ribalta” (sobre o texto “Candango”). 
 
“A equipe de espetáculo em questão vem lembrar algumas noções de Teatro. A arte teatral, a 
grande expressão cênica, compõe-se de 3 partes: 1) o autor (ou o texto), 2) O ator (ou o 
personagem), 3) O espectator (ou o objeto do tema). O autor (dramaturgo), de forma política, 
focaliza um problema. O ator de forma plástica, aciona vida à questão. O espectador de forma 
racional, sintetiza, assimila, apreende e resolve pessoalmente a proposição. Não pode ser 
diferente. É impossível. Todavia, se a comunicação teatral, limitar-se à contemplação passiva 
do espectador e este, ativamente não partir para a ação, concluímos que os três trabalhos 
acima serão infrutíferos e ineficazes. Acorda-te desde já, portanto. Toma uma decisão. Aja 
como pessoa. Ouça, reflita e construa. Lembra-te que és cumplice desta sociedade 
traumatizada. Corra aos campos e salve os camponeses. Vá aos quartéis e com eloquência 
convença os canhões. Procure tijolos e construa, qual candango, uma escola pública na tua rua. 
Progrida! Desenvolva-te! Toma consciência! E faça mais, muito mais! Roube agora, ainda hoje, 
as fardas de brim do bombeiro e com teu heroísmo, apague urgente, o jogo multicor que está 
cremando nossas vidas. a equipe – p.s.: Lembramos ainda, que no final do espetáculo haverá 
debates sobre o texto e o uso da arte como transmissão.” 
 
Concluída a leitura do relatório, o sr. Presidente propõe que hoje só se tome conhecimento e 
que o CD da V Centro-Sul e elementos relacionados, sejam convocados para uma reunião 
especial com a DE no dia 6-5-68: aprovado. 
 
Departamento de Mocidades: seu diretor informa que compareceu à IV Concentração de 
Mocidades Espíritas do Nordeste, realizada em Araraquara, onde teve a oportunidade de expor 
o aspecto doutrina do Simpósio Centro-Sulino, em substituição ao dr. Luiz Monteiro de Barros 
que por motivo de força maior não pode comparecer; quanto à XII Concentração de MMEE do 
Nordeste, realizada em Presidente Prudente, relatório deverá ser recebido em Ribeirão Preto, 
no próximo dia 28-4, por ocasião da XI Reunião Geral do Departamento de Mocidades da USE. 
CME: o sr. Ignácio Giovine propõe para o dia 8/7/68 uma reunião conjunta DE/CME: aprovado; 
ainda fez entrega de dois cheques destinados à FEB-Brasília, totalizando NCr$ 1020,00. 
Tesouraria: apresentou o balancete de março. A partir das 21,00 horas, conforme programado, 
o sr. Presidente considera empossada a “Comissão Especial sobre a Universidade Espírita”, 
esclarecendo os motivos da formação dessa Comissão, bem como os objetivos a serem 
alcançados, concedendo prazo até 8/7/68 para a apresentação e parecer opinativo quanto à 
viabilidade da criação da Universidade. Estiveram presentes no ato: dr. Ary Lex, dr. Eurípedes 
de Castro, jovem Isau Carneiro, prof. Neif Gabriel e prof. Alceu Trindade (este pelo CME); 
deixaram de comparecer o dr. Roberto Domingos Andreucci (indicado pela DE) e o prof. J. 



 

 

Herculano Pires, que serão notificados a respeito. Livre a palavra, e como dela ninguém mais 
quisesse fazer uso, o sr. Presidente, às 22,00 horas, dá a reunião por encerrada, convidando o 
confrade Alceu Trindade a proferir a prece de encerramento. Para constar, lavrei a presente, 
que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Carlos Jordão da Silva 
Abel Glaser 
 

















 

 

Ata # 42 - 13 de maio de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Maranhão 404, às 20,00 horas, reuniu-se ordinariamente, a DE da USE, com a 
presença dos confrades constantes no livro próprio. Após a prece, proferida pelo Presidente, 
sr. Carlos Jordão da Silva, procede-se à leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião 
anterior. Relativamente à reunião extraordinária da DE com o CD da V Centro-Sul, comunica o 
sr. Presidente que, a pedido do presidente do CD, sr. Miguel de Jesus, a mesma deverá realizar-
se num sábado: de comum acordo fica acertada a data de 28/5/68, com início às 15 horas. O 
sr. Secretário Geral, prof. Apolo Oliva Filho, submete à aprovação da DE o Regimento Interno 
correspondente à próxima Assembleia Geral da USE, a fim de publicá-lo no “Unificação”: 
aprovado, com algumas alterações. Expediente: 1) carta do MUE de 3/5/68, convidando a DE 
à solenidade de aniversário do MUE, dia 18/5/68, com início às 20,30 horas, na sede da FEESP: 
o diretor que puder comparecer representará a DE; 2) carta do CME de 21/4/68 sobre dizeres 
nos envelopes da FEESP, atinentes à “Exposição Espírita 1968”, onde se lê ser a mesma 
“entidade orientadora do Espiritismo Estadual”. Ponderações são feitas, esclarecendo-se que 
a FEESP existia antes da USE e que nos seus estatutos ainda consta isso até hoje, vendo-se nos 
atuais entendimentos USE-FEESP, condições para acertar, num futuro, essas arestas existentes: 
fica combinado que o sr. Vice-Presidente, dr. Luiz Monteiro de Barros, redigirá a resposta da 
carta ao CME, a qual será apreciada na próxima reunião ordinária da DE. O Segundo Secretário, 
sr. Paulo Alves de Godoy, comunica ter representado a DE na Concentração das Regionais da 
OSCAL realizada em São Bernardo, bem como na sessão comemorativa de “A Gênese”, na sede 
do Centro Espírita Gabriel Ferreira, em Vila Maria. Tesouraria: o 1º Tesoureiro, sr. Carlos Dias, 
apresenta o balancete de abril. Departamento de Mocidades: 1) Curso Intensivo para Formação 
de Dirigentes de MM.EE.: a) o Diretor do Departamento, sr. Abel Glaser, comunica das 
dificuldades encontradas para a realização desse curso na Capital; b) informa que o 
Departamento levou a efeito sua XI Reunião Geral, dia 28/4/68, na cidade de Ribeirão Preto, 
durante a qual representante de Osasco ofereceu àquela cidade para sediar o referido curso; 
c) o Departamento recebeu NCr$ 300,00 do CD da IV Comenesp para ser empregado no curso, 
havendo promessa também da I Comjesp, da V Centro-Sul e da XII Comenoesp nesse mesmo 
sentido, devendo  o montante totalizar NCr$ 1800,00; d) a importância já recebida deverá ser 
empregada na compra de papel acetinado 30 kgs (20.000 folhas aproximadamente) e  
ferragens para as pastas; e) tece considerações em torno dos trabalhos que ainda não foram 
entregues para aprovação e mimeografia; f) informa de proposta-sugestão, elaborada pela 
Assembleia Geral da VI Comenesp, que implica em modificação na atual jurisdição dos CREs: a 
mesma será submetida oportunamente à apreciação da DE; g) quanto à impressão em folhetos 
do “aspecto doutrina” dos Simpósios, informa que o confrade Wallace Leal Rodrigues enviará 
oportunamente o orçamento para a confecção de mil unidades, pela Editora “O Clarim”. Em 
seguida, a pedido da DE, o Diretor do Departamento faz a leitura do relatório apresentado na 
XI Reunião Geral pelo Diretor da V Centro-Sul: são trocada ideias quanto à posição  a ser tomada 
pela DE com respeito à condenação de abordagem de assuntos não espíritas nas reuniões 
espíritas auspiciadas pela USE e, portanto, de sua responsabilidade. Departamento de 
Doutrina: 1) dr. Luiz Monteiro de Barros faz a leitura do parecer dado por si próprio e pelo prof. 
Herculano Pires ao trabalho da profa. Maria Eny Rossetini “Religião e Atitudes Psicológicas”; 2) 
deu parecer favorável ao artigo “Atualidade de Kardec”, escrito pelo jovem dr. Ciro Francisco 
Amantea; 3) dá parecer favorável sobre o trabalho de Mário Ferreira “Necessidade da 
Fundação do Instituto de Parapsicologia”. 4) relata detalhes do “Encontro de Educadores” 
realizado recentemente em Curitiba, do qual o Paraná ficou encarregado de elaborar uma 



 

 

“síntese dos assuntos que deverão constar do temário a ser sugerido aos futuros Congressos 
de Educação”. Às 00,15 horas, o sr. Presidente dá por encerrada a reunião, convidando o 
confrade Ignácio Giovine para proferir a prece final. Para constar, lavrei a presente, que será 
provada na forma regulamentar. 
 
 
Carlos Jordão da Silva 
Abel Glaser 
 











 

 

Ata # 43 - 18 de maio de 1968 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Aos dezoito dias do mês de maio de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Maranhão 404, , às 15, 30 horas, reuniu-se, extraordinariamente, a DE da USE 
com o CD da V Concentração de Mocidades Espíritas do Centro-Sul do Estado de São Paulo e 
Conselho Metropolitano Espírita, com a presença dos confrades constantes no livro próprio. 
Após a prece, proferida pelo Presidente da DE, sr. Carlos Jordão da Silva, é feita pelo mesmo 
saudação aos presentes, bem como explicada a razão e os objetivos da reunião. Ato contínuo, 
solicita ao sr. Secretário Geral, prof. Apolo Oliva Filho, que proceda à leitura do seu relatório 
relativo à apresentação da peça teatral “O Candango”, durante a V Centro-Sul, realizada em 
Mogi das Cruzes (a qual se encontra transcrito à ata nº 41 deste livro). Em seguida, faculta a 
palavra aos jovens da V Centro-Sul: 1) o jovem Jorge Saad procurou fazer a defesa da peça, 
justificando-a como “um rebotalho“; 2) Miguel de Jesus justificou a sua posição, informando 
que foi até o fim contra a exibição da peça, mas foi “voto vencido” em reunião extraordinária 
do CD especialmente convocada; apesar de presidente da Concentração, não quis tomar 
posição autoritária, já que dera ao jovem Lindolfo Fernandes Neto, diretor da Concentração, 
voto de confiança para a elaboração da peça que ficaria sob sua supervisão  e aos cuidados da 
Mocidade Espírita Eurípedes Barsanulfo da Capital. 3) José Carlos, da Mocidade Espírita 
“Emmanuel” de Sorocaba, justifica o manifesto inicialmente proposto, de sua autoria, que 
sugeria: recusa ao voto de censura ao CD da V Centro Sul, proposto pelo Sr. Secretário Geral 
da DE, hipotecava solidariedade ao CD, e delegava poderes a uma Comissão, composta de 
elementos da V e VI Centro-Sul para entrar em entendimentos com a USE, pelos seus órgãos 
competentes, para decidir do futuro da Centro Sul, que “se desligaria da USE se encontrasse 
barreiras intransponíveis”. 4) Luís Carlos Storino, pede esclarecimentos sobre o movimento de 
unificação, os quais lhe são dados, sucessivamente, pelo presidente da DE, e pelo dr. Ary Lex. 
5) Em vista dos resultados satisfatórios que a reunião vai atingindo, pelo diálogo franco, Miguel 
de Jesus propõe reuniões periódicas conjuntas entre a DE e os moços, ao que o sr. Presidente 
sugere que os CDs das Concentrações reservem, nas mesmas, tempo com esse objetivo, nas 
suas programações. 6) Walter Scarpin solicita esclarecimentos quanto à posição da USE frente 
aos problemas sociais, os quais lhe são prestados sucessivamente pelo prof. Apolo Oliva Filho, 
dr. Carlos Jordão da Silva, dr. Ary Lex, dr. Luiz Monteiro de Barros e sr. Ignácio Giovine, ficando 
bem claro que a posição da USE frente a tais problemas é a mesma posição da Doutrina Espírita, 
expressa nas obras básicas da Codificação, notadamente em “O Livro dos Espíritos”. 7) O sr. 
Presidente da DE faz um apelo aos moços no sentido de não reapresentarem a peça “O 
Candango”, que nada tem de espírita, e que tantos aborrecimentos causou, concitando-os a 
empregar seu talento e energia na confecção e obras artísticas que transmitam ao mundo a 
mensagem espírita, ainda tão pouco conhecida e compreendida, e colocando a DE à disposição 
dos moços para colaborar em tudo que estiver ao seu alcance, no sentido de aconselhar e 
dirimir dúvidas quanto ao texto de futuras peças teatrais, antes da sua apresentação ao público, 
evitando desta forma, incidentes desagradáveis para a família espírita e para os próprios 
autores. 8) dr. Eurípedes de Castro pronuncia-se sobre o problema levantado pelo jovem 
Walter Scarpin, mostrando-se favorável a um pronunciamento da USE frente aos problemas 
sociais, não obstante ser a sua posição a mesma contida nas obras básicas do Espiritismo a fim 
de evitar-se no futuro nossos erros por parte de companheiros menos vigilantes. 9) Miguel de 
Jesus solicita à DE que seja retirado o voto de censura, proposto pelo prof. Apolo Oliva Filho ao 
CD da V Centro Sul, ao que o sr. Carlos Jordão da Silva esclarece não haver na DE tal proposta, 
visto que a mesma foi dirigida ao plenário da Centro-Sul e não à DE, e que consta em ata que 



 

 

apenas por fazer parte do relatório do sr. Secretário Geral. 10) não obstante, dr. Luiz Monteiro 
de Barros propõe uma circular de esclarecimento aos órgãos da USE, em vista do que 
aconteceu em Mogi das Cruzes, concluindo com soluções para o futuro, a qual redigirá e 
submeterá à apreciação da DE em sua reunião de 27-5-68. Esta proposta visa conciliar a 
questão diante da proposta, anteriormente apesentada, do Secretário Geral, nos seguintes 
termos: 
 
“Em face da peça teatral “O Candango” exibida durante a V Concentração de Mocidades 
Centro-Sul (Mogi das Cruzes – abril de 1968) a Diretoria Executiva da USE – SP vem a público 
declarar que lamenta o ocorrido e profliga os conceitos emitidos, os quais nada têm a ver com 
o Espiritismo. Outrossim, recomenda a todos os seus órgãos e sociedades espíritas unificadas 
a máxima vigilância, a fim de evitar a repetição de fatos análogos, que só servem para desfigurar 
o movimento espírita”. 
 
11) após lamentada a ausência a esta reunião do jovem Lindolfo Fernandes Neto, Presidente 
da Comissão Executiva do Departamento Estadual de Mocidades e Diretor da V Centro-Sul, é 
feita a leitura da sua carta, na qual pede demissão nos seguintes termos: 
 
“(Assinatura Carlos Jordão da Silva) “Compreendendo as dificuldades e a inoportunidade que 
cercam as minhas relações com alguns elementos que trabalham junto à USE, e sabedor de 
que qualquer atividade menos pensada ocasionaria desagradáveis consequências para o 
movimento espírita, venho solicitar minha demissão dos cargos e posições que me foram 
confiados nesta Organização espírita. Outrossim, informo que a peça “O Candango”, 
apresentada na Centro-Sul que contou com minha pessoal concordância, correu por minha 
exclusiva responsabilidade, a qual assumo perante todos. Certo de que tudo se resolve dessa 
forma, atingindo-se a razão de todos os desentendimentos, quero agradecer a todos pelo longo 
período em que juntos aprendemos a amar o movimento de unificação, única maneira válida 
de evitar a secularização da “Igreja Espírita”. 
 
12) esse pedido de demissão foi aceito , por unanimidade, ficando o sr. Presidente encarregado 
de responder à referida carta. Às 19,00 horas, o sr. Presidente dá por encerrada a reunião, 
convidando o jovem Walter Scarpin para proferir a prece final. Para constar lavrei a presente, 
que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Abel Glaser 
 















 

 

Ata # 44 - 27 de maio de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de maio de mil, novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Maranhão, 404, às 20 horas, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, com 
a presença dos confrades constantes no livro próprio. Após a prece proferida pelo Presidente, 
sr. Carlos Jordão da Silva, procede-se à leitura, aprovação e assinatura das atas das duas 
reuniões anteriores (ordinária e extraordinária). 1) Expediente: a) o sr. Secretário Geral, prof. 
Apolo Oliva Filho, faz a leitura da carta de 21/05/68, redigida pelo sr. Presidente e endereçada 
ao jovem Lindolfo Fernandes Neto, na qual a DE aceita o seu pedido de demissão; b) faz a leitura 
de carta de 15/05/68, da Secretaria de Trabalhos Integrados da FEESP, comunicando a criação 
de mais uma Escola de Médiuns, desta feita em Franco da Rocha, na sede do Centro Espírita 
Luz e Caridade. 2). Dada a palavra ao Departamento de Doutrina, dr. Luiz Monteiro de Barros, 
faz a leitura do trabalho – circular aos órgãos da USE e às Mocidades Espíritas, substitutivo da 
proposta apresentada pelo sr. Secretário Geral e constante da ata anterior, o qual foi aprovado 
em tese, com ligeiras retificações, ficando o próprio autor encarregado da nova redação, 
devendo entregá-la ao sr. Secretário Geral para duplicação e expedição aos órgãos da USE e às 
Mocidades Espíritas do Estado. Foram as seguintes as retificações: a) proposta do Presidente 
do CME, sr. Ignácio Giovine, no sentido de retirar do trabalho quaisquer expressões que 
constituam acusação, ficando-se apenas na defesa doutrinária; b) propostas do Presidente da 
DE, acatadas e corrigidas no ato. 3) Departamento de Mocidades: o Presidente do 
Departamento, sr. Abel Glaser, aborda a questão do Curso Intensivo para Preparação de 
Dirigentes de Mocidades Espíritas: a) faz um retrospecto das origens do Curso, lembrando que 
a ideia nasceu na I COMJESP, durante trabalho da profª Maria Eny Rossetini, tendo sido 
posteriormente aprovada pelo Departamento Estadual de Mocidades e referendada pela DE 
da USE e pelo CDE; b) relembra que foi sua a indicação da Profª Maria Eny Rossetini para, 
juntamente com o dr. Orlando Ayrton de Toledo e o prof. Israel Antonio Alfonso, coordenar a 
parte intelectual do curso, não apenas pela ideia do Curso ter nascido em suas mãos, mas 
sobretudo por ser elemento de sua inteira confiança, nada havendo a temer-se quanto a 
possíveis desmandos, a exemplo do ocorrido em Mogi das Cruzes, recentemente; c) notifica 
que o jovem Lindolfo Fernandes Neto já não terá nenhuma participação no Curso; tendo em 
vista seu recente pedido de demissão, não mais secretariará o curso nem exporá sobre 
“Programa de Estudos nas Mocidades”; d) recorda que Programa do Curso (temas e 
expositores) passaram pelo crivo da DE e que o texto das apostilas está sendo submetido à 
apreciação de companheiros da DE, nada havendo a temer sobre desvirtuamentos 
doutrinários, também nesse aspecto, já que este assessoramento sereno e fraterno por parte 
dos dirigentes mais experientes do movimento unificado está sendo eficaz e produtivo; e) 
explica as razões de a sede do Curso ser transferida para Osasco, tanto pelas dificuldades à sua 
realização na Capital como pelo fato de somente essa cidade ter se prontificado a substituir a 
Capital nessa tarefa; f) propõe, desta feita, tendo em vista a impraticabilidade de adiamento 
(tanto pelas providências já tomadas com relação aos expositores, que aceitaram a 
incumbência por ser época de férias, como pelas tomadas na cidade sede quanto à 
hospedagem, refeitório, local das reuniões, etc.) que o curso se realize na data prevista, tanto 
quanto possível com a presença efetiva e assessoramento dos diretores da DE; g) lembra, 
finalmente, que a deliberação da DE deve ser serena, com lucidez e discernimento, pois os 
moços sinceros devem ser prestigiados no seu trabalho, não devendo pagar por um 
companheiro invigilante que errou; que, se necessário, a DE faça reuniões especiais para 
apreciar em conjunto todos os trabalhos escritos, bem como reunião com os coordenadores e 
expositores do curso como medida de alertamento quanto aos últimos acontecimentos, 



 

 

prevenindo-os para que reforcem sua posição doutrinária a fim de que o curso alcance 
efetivamente os seus elevados objetivos de preparar o jovem espírita à direção de uma 
mocidade, no mundo conturbado em que vivemos; h) o jovem dr. Flávio Aníbal Ramazzini, da 
Mocidade e da UME de Osasco, relata as providências que já tomou para agasalhar o Curso 
naquela cidade e explica desejar levá-lo nesse município como motivação ao erguimento do 
movimento espírita local; i) esclarece que é com esse mesmo objetivo que levará para Osasco 
a próxima COMECAR; j) o sr. Carlos Jordão da Silva notifica telefonema recebido da Profª Maria 
Eny Rossetini, solicitando que o curso não seja adiado e, colocando-se à disposição para reunião 
com a DE, se necessário; k) o presidente da DE ainda faz sentir a necessidade de um regimento 
interno para o curso, aceita a tese da leitura em conjunto de todos os trabalhos escritos, 
endossa a necessidade de uma reunião da DE com os coordenadores e expositores do curso, 
sugere que se pleiteie à comissão central do curso que os elementos da DE que a ele 
comparecerem tenham direito de usar da palavra, concita os diretores da DE a realmente 
comparecerem ao Curso, e que na instalação sejam esclarecidos os reais objetivos do Curso; l) 
o sr. Ignácio Giovine endossa a necessidade da reunião da DE com os coordenadores do curso 
objetivando evitar quaisquer descambamentos e alertando-os a respeito; m) o dr. Luiz 
Monteiro de Barros acentua que o curso não deve ser adiado, que não há necessidade de 
reuniões especiais para a leitura em conjunto dos trabalhos escritos, concluindo: 1) devemos 
enfrentar o problema e comparecer ao curso; 2) isso possibilitará observarmos como andam 
as coisas na área juvenil, tomando conhecimento do terreno em que estamos pisando; 3) que 
nos habituemos a lances como este no trabalho unificacionista, pois unificação é também 
tomar conhecimento, equacionar e resolver esses problemas; 4) que os trabalhos escritos 
somente sejam veiculados ao meio espírita depois de obtida a aprovação do CDE, tendo em 
vista a repetição do curso em outras regiões do Estado prevista para o futuro; 5) que 
referendemos o oferecimento de Osasco para sediar o curso; 6) devolver ao Diretor do 
Departamento de Mocidades o trabalho “Religião e Atitudes Psicológicas”, com o seu parecer 
e o do prof. Herculano Pires, a fim de ser sugerido a Maria Eny a reformulação do trabalho em 
alguns trechos; coloca-se à disposição para dialogar com a mesma a esse respeito, se 
necessário; n) tendo sido tais assuntos amplamente debatidos, o sr. Presidente põe em votação 
a realização do curso, no período programado, com sede em Osasco: aprovado por 4 votos a 
favor e 3 votos contra; votaram a favor os confrades Paulo Alves de Godoy, Ignácio Giovine, 
Luís Monteiro de Barros e Abel Glaser; votaram contra: 1) Apolo Oliva Filho, justificando a 
efervescência dos movimentos estudantis; a proximidade da renovação dos órgãos da USE (13 
e 14/07/68; a realização do curso em Osasco parece ser contra indicada; não vê desvantagens 
na realização do curso em outra oportunidade; 2) Roberto Domingos Andreucci, justificando 
ser o curso realizado na última semana da atual diretoria e as consequências do curso cairão 
na futura diretoria, e que as conjunturas do atual movimento de mocidades espíritas pede 
cautela, mas dá voto de louvor aos elementos de Osasco e comitiva; 3) dr. Eurípedes de Castro, 
justificando-se favorável futuramente, porém contra atualmente. O sr. Presidente, embora a 
desnecessidade de um voto de minerva, manifesta-se, também, a favor da realização em 
Osasco, na data programada, conforme aprovado; o) fica convocada, de comum acordo, uma 
reunião extraordinária com os coordenadores e expositores do curso, para o dia 29/05/68, às 
15 horas, a fim de dar-se cumprimento aos itens tratados nesta reunião; p) dr. Andreucci 
informa que, em concordância com o seu voto, abster-se-á de comparecer a esta reunião e ao 
Curso. Às 23,30 horas o sr. Presidente dá por encerrada a reunião, convidando o sr. Vice-
Presidente para proferir a prece final. Para constar, lavrei a presente que será aprovada na 
forma regulamentar. 
 
Carlos Jordão da Silva 



 

 

 

















 

 

Ata # 45 - 10 de junho de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de junho de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Maranhão 404, ás 20,00 horas, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, com a 
presença dos confrades constante no livro próprio. É justificada a ausência do 1º Secretário, 
Djalma de Deus Silva, por motivo de doença na família. Após a prece proferida pelo sr. 
Presidente Carlos Jordão da Silva, o Secretário Geral, Apolo Oliva Filho, comunicou estar 
providenciando o relatório do biênio 1966-68 à próxima Assembleia Geral da USE, solicitando 
aos Departamentos os relatórios parciais. Tesouraria: informa estar sendo providenciado o 
balancete do mês de maio. Departamento de Mocidades: seu Diretor, Abel Glaser, tece 
considerações em torno do I Curso Intensivo para Dirigentes de Mocidades Espíritas: 1) distribui 
programa do Curso aos presentes; 2) informa estarem, ainda, os trabalhos escritos do dr. Altivo 
Ferreira e do DIJ da FEESP; 3) fica acertado que o trabalho “Assistência Social Espírita e 
Mocidades Espíritas” será confiado exclusivamente à consóror Nancy Puhlmann, agradecendo-
se e dispensando-se a colaboração da jovem Alcione Helena Borner, objetivando-se desta 
forma, preservar a linha eminentemente doutrinária que deve preponderar no Curso; 4) fica 
acertado que o trabalho da DE, sobre “Unificação ficará a cargo dos confrades Luiz Monteiro 
de Barros e Carlos Jordão da Silva; 5) comunica que a profa. Maria Eny Rossetini recebeu e 
gostou das sugestões do prof. Herculano Pires e do dr. Luiz Monteiro de Barros sobre o trabalho 
“Religião e Atitudes Psicológicas”; 6) informa ter adquirido 15.000 folhas de papel acetinado 
para duplicar as apostilas e pretende comprar um mimeógrafo para sua  duplicação; 7) informa 
que o prof. Herculano Pires aceitou proferir a palestra de encerramento do Curso; ficou 
acertado propor o tema “O Espiritismo e a Atualidade”; 8) fica acertado que a reunião 
extraordinária com a Comissão Central do Curso, inicialmente proposta para o dia 29/6/68, 
será realizada no dia 30/6/68, a partir das nove horas; 9) Ainda com referência ao trabalho 
“Assistência Social e Mocidades Espíritas”, a DE toma conhecimento da carta de 7/6/68 da 
profa. Nancy Puhlmann di Girolamo, decidindo-se a respondê-la nos seguintes termos: a) 
manter o termo “Assistência Social Espírita” para designar esse tipo de assistência feita pelos 
Espíritas; b) como coordenadora  do tema, ficará como encarregada única do trabalho; c) a sua 
posição no tema, concorda com o ponto de vista da Diretoria ; d) entregar o trabalho com a 
maior brevidade para duplicação; e) Anexar trabalho do prof. Herculano Pires intitulado 
“Contra  a Caridade”, como subsídio. A D.E. tomou conhecimento e apreciou as considerações 
das conclusões do trabalho da Comissão “Pró-Universidade Espírita”: cópia dessas conclusões 
deve ser anexadas à circular convocatória dos órgãos diretivos da USE, por ocasião da próxima 
reunião do CDE em setembro, na cidade de Taubaté. O sr. Ignácio Giovine tece considerações 
em torno das próximas eleições da USE, informando das trocas de ideias havidas no CME a 
respeito: considerações nesse sentido são feitas objetivando a continuidade dos trabalhos 
unificacionistas desempenhados pela USE. Dr. Luiz Monteiro de Barros faz a leitura da carta 
resposta ao CME sobre o assunto ventilado em torno dos envelopes da FEESP contendo os 
dizeres “Entidade orientadora e federativa do Estado de São Paulo”: A DE aprova os dizeres da 
mesma. O sr. Vice-Presidente, ainda, faz entrega aos presentes dos livros enviados aos que 
subscritaram a “I Campanha Diferente de O Clarim”. Ainda com a palavra, o sr. Vice-Presidente 
faz a leitura da circular a ser enviada aos órgãos da USE e Mocidades Espíritas, sobre a peça 
teatral “O Candango” apresentada na V Centro Sul. Livre ainda a palavra, e como dela ninguém 
mais quisesse fazer uso, o sr. Presidente deu a reunião por encerrada às 23,40 horas, 
convidando o Secretário Geral para proferir a prece de encerramento. Para constar, lavrei a 
presente ata, que será aprovada na forma regulamentar. 
 



 

 

Em tempo: leia-se, acima ”entidade orientadora e federativa do Espiritismo do Estado de São 
Paulo”. 
 
 
Abel Glaser 
Carlos Jordão da Silva. 
 











 

 

Ata # 46 - 24 de junho de 1968 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de junho, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Maranhão 404, às vinte horas, reuniu-se extraordinariamente, a DE 
da USE, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glaser, 
Djalma de Deus Filho, 
Ignácio Giovine, 
Eurípedes de Castro, 
Carlos Dias e 
Luiz Monteiro de Barros. 

Após a prece do sr. Presidente, foram lidas, discutidas e aprovadas as duas últimas atas da 
Diretoria. A seguir, o sr. Secretário Geral apresenta carta de Itu, comunicando a realização da 
VII Confraternização de Mocidades Espíritas da Zona Ituana, nos dias 6 e 7 de Julho de 1968; 
foram mimeografadas, 400 vias do trabalho “Advertência Necessária aos Órgãos da USE”; 
mimeografadas também, 400 vias da circular convocatória da XI Assembleia, que inclui o  
programa da mesma; Foram mimeografadas 400 vias do Projeto do Regimento Interno parar a 
XI Assembleia, o Diário Oficial de 25/6/68 publicará a Convocação da Assembleia Geral da USE, 
marcada para os dias 13 e 14/7/68; o Secretário Geral reitera pedido de relatórios aos vários 
Departamentos e ao CME, para elaboração do Relatório Geral da DE; A DE delegou ao Instituto 
Espírita de Educação o estudo do programa, temário, projeto do regimento do III Congresso 
Educacional Espírita Paulista; no último sábado a Comissão designada pelo IEE reuniu-se para 
estudar o temário. Perguntou esta Secretaria Geral se o Temário não poderá vir a colidir com 
o deliberado no Encontro de Educadores Centro-Sul, realizado em abril p. passado em Curitiba? 
O confrade Luiz Monteiro de Barros entregou à Secretaria Geral alguns dados sobre aquele 
Encontro de Educadores de Curitiba, para os devidos fins; em julho próximo serão realizados 
vários Encontros de Evangelizadores Regionais, auspícios da USE e realização do Departamento 
da Infância e Juventude da FEESP, realiza-se de 21 a 28/7/1968 a 17ª Semana Espírita de Santo 
André; Fundada a Assistência Social Espirita Unificada de Botucatu, com personalidade jurídica 
e eleita a sua primeira Diretoria; carta assinada pelas UMEs de São Caetano, Santo André e São 
Bernardo solicitando desdobramento da 1ª CRE Santos com a formação de um CRE para o ABC. 
Cópia desta carta será enviada ao 1º CRE de Santos, para seu pronunciamento. O sr. Tesoureiro 
apresentou o balancete de maio de l968, com ativo e passivo do total de NCr$ 17.436,79, Saldo 
em bancos NCr$ 621,68. Saldo do caixa NCr$ 15,50. A DE estará presente ao I Curso Intensivo 
para Preparação de Dirigentes de Mocidades Espíritas. Os trabalhos do Curso, que farão parte 
de Apostilas, enquanto não forem aprovados pela “USE”, serão de responsabilidade de seus 
autores. O confrade Ignácio Giovine comunicou a reeleição da Comissão Executiva do CME, 
com alteração de dois nomes que não puderam aceitar encargos. A comunicação está sendo 
feita por escrito à DE: Sobre o artigo “Kardec Reencarnado”, de autoria do confrade Raul 
Soares, a DE deliberou pela sua não publicação. Nada mais havendo a constar, após a prece do 
confrade Abel Glaser, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar, lavrei 
presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva e Carlos Jordão da Silva  











 

 

Ata # 47 - 08 de julho de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de julho, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Maranhão 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE” com a 
presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves Godoy, 
Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine e 
Carlos Dias 

que assinaram o livro de presença. O sr. Presidente proferiu comovida prece de abertura, 
agradecendo a colaboração dos companheiros da Diretoria e o amparo dos benfeitores 
espirituais. Comunicou que por ser esta a última reunião da DE, que termina seu mandato a 
13/7/1968, após o expediente normal, haverá reunião confraternativa com o CME, marcada 
para às 21 horas. A seguir, deu a palavra ao sr. Secretário Geral para apresentar o expediente 
que constou apenas de um ofício de 24-6-68 da Comissão nomeada pelo Instituto Espírita de 
Educação para estudar a realização do III Congresso Educacional Espírita Paulista. Neste ofício 
apresenta suas conclusões, referendando, também, o temário apresentado pela Comissão 
Coordenadora, nomeada pela USE, já publicado. Recomenda, ainda, a Comissão as datas de 1 
a 7/9/68 para reuniões preparatórias a fim de serem estudados e debatidos assuntos alusivos 
ao III Congresso: e sugere as datas de 15 a 31/1/69 para a realização do aludido Congresso. Os 
debates sobre o assunto foram muitos, tendo o confrade Luiz Monteiro de Barros sido favorável 
aos termos do ofício e sugeriu à DE que enviasse uma carta à Comissão do IEE solicitando a 
inclusão do nome do confrade J. Herculano Pires na mesma comissão, justificando os motivos 
deste pedido. Ao mesmo tempo sugeriu que as reuniões preparatórias do Congresso sejam 
realizadas em torno dos CREs e CME. O Departamento de Mocidades comunicou que o Curso 
Intensivo para Preparação de Dirigentes de Mocidades Espíritas foi realizado com pleno êxito 
e que estiveram presentes observadores dos Estados de Mato Grosso, Paraná e Espírito Santo. 
Estando presentes os membros do CME, o sr Presidente anunciou que ia proceder à reunião 
confraternativa marcada com este órgão da USE e apresentou, em nome da DE, saudação 
fraterna aos membros da CME, informando-os ser a reunião da DE de ampla liberdade e que 
cada um poderia usar da palavra livremente. O confrade Monteiro de Barros teceu amplos 
comentários no sentido de se trabalhar para elevação do nível geral dos centros, com 
referência a cultura geral e espírita, aproveitando-se para isso os recentes cursos que vem 
sendo ministrados. O confrade Ignácio Giovine, com a palavra, lembrou que as reuniões DE e 
CDE, em princípio, estavam marcadas para cada 3 meses. Era uma pena que elas não se 
realizassem conforme o programado. Citou as experiências que vem sendo observadas com o 
curso dado nos centros pela FEESP. Comunicou que os Departamentos do CME vem 
funcionando muito bem, apesar do acúmulo de compromissos e das naturais dificuldades com 
o que conta seus diretores; que o CME tem em vistas organizar melhor as UDEs e a criação de 
outros, conforme plano em estudo, que já se pensa, com bastante antecedência, na realização 
da IV Semana Espírita de São Paulo. O confrade Apolo Oliva Filho sugeriu que o CME auscultasse 
da possibilidade de manter um ou dois programas radiofônicos, mesmo que com a contribuição 
financeira dos elementos da USE, com repercussão em todo Estado, convidando, inclusive, 



 

 

elementos do interior para colaborar com o programa. A ideia foi julgada oportuna, mas será 
estudada serenamente, uma vez que é do conhecimento da DE que a FEESP também já 
manifestou a mesma intenção. O confrade Luiz Monteiro de Barros transmitiu pedido da 
Associação Médico – Espírita de São Paulo no sentido dos órgãos da “USE” fazerem o cadastro 
dos médicos espíritas de sua respectiva região, para que a Associação entre em contato com 
eles. O confrade Eden Dutra fez ampla dissertação a respeito das aulas de moral cristã às 
crianças. Nada mais havendo a constar, o sr. Presidente pediu ao confrade Sebastião Magi da 
Fonseca, para proferir a prece de agradecimento, dando a seguir por encerrada a reunião. Para 
constar, lavrei a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Carlos Jordão da Silva 
Djalma de Deus Silva 
 











 

 

Ata # 1 - 22 de julho de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de julho, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Maranhão 404, as vinte horas, reuniu-se ordinariamente, a DE da “USE”, 
com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves de Godoy, 
Djalma de Deus Silva, 
Attílio Campanini e 
Eurípedes de Castro. 

Deixaram de comparecer, por motivo de viagem, os confrades Apolo Oliva Filho e Ignácio 
Giovine. Ao iniciar a 1ª reunião da DE, nesta gestão, o sr. Presidente apresentou votos de 
congratulações ao companheiro Attílio Campanini, novo membro a formar na DE. A seguir, fez 
a prece de abertura da reunião e deu a palavra ao sr. Secretário para apresentar o expediente 
que constou de: Convite da Capemi - Lar Fabiano de Cristo – Sociedade Assistencial Espírita 
para assistirem à inauguração da Casa de Tiradentes, posto de recuperação e benefício para 
crianças e famílias necessitadas, dia 23/7/1968. A DE será representada pelo sr. Attílio 
Campanini; Carta da União Social Espírita da Bahia, participando o II Congresso Espírita da 
Bahia, a realizar-se em Feira de Santana, de 31/10 a 3/11/68. Na devida oportunidade a DE 
consultará os elementos que poderão representá-la; carta da UMESAN de Santo André para 
que a DE, na reunião de encerramento da sua XVII Semana Espírita, dia 28/7/68, faça uso da 
palavra. O confrade Paulo A. Godoy representará a DE nesta solenidade; Carta do Núcleo 
Espírita Apóstolo Matheus convidando a DE para as festividades comemorativas do seu 11º 
aniversário, dia 27-7-68. A seguir, foram lidas as resoluções da XI Assembleia Ordinária da “USE-
SP” em 13 e 14-7-68 e que ficam registradas nesta ata: 
 
I – Foi eleita a seguinte Mesa Diretora da XI Assembleia Geral: Presidente: dr. Altivo Ferreira, 
1º Vice-Presidente: dr. Jaime Monteiro de Barros; 2º Vice-Presidente José de Faria; 3º Vice-
Presidente profa. Nely de Barros; 1º Secretário – Zulmiro S. Santos, 2º Secretário: prof. Milton 
Ferreira e 3º Secretário: dr. Nestor Mazotti. 
 
II – A Comissão de Redação Final foi a seguinte: dr. Walter R. Acorsi – Presidente dr. Ary Alex – 
Membro e dr. José Claudio Fortes – Membro. 
 
III – A Comissão de Contas foi assim constituída: Attílio Campanini, Antonio Lopes de Abreu 
Junior e Sebastião Magi da Fonseca. 
 
IV – Foi lido e aprovado o parecer da Comissão de Contas sobre o balanço Geral da gestão 
1966/68 apresentado pela Diretoria da “USE”. 
 
V - Foi lido e aprovado o parecer da Comissão de Contas sobre o Relatório Geral das Atividades 
da Diretoria Executiva na gestão 1966/1968. 
 
VI - Foi aprovada a constituição do Conselho Regional Espírita do ABC (Santo André, São 
Bernardo do Campo e São Caetano do Sul) desligando-se as duas primeiras UMEs do 1º CRE 
(Santos) e a última do Conselho Metropolitano Espírita (Capital). A base territorial do novo CRE, 



 

 

numeração e demais providências correlatas serão fixadas pela DE, com “referendo” do CDE 
em sua próxima reunião. 
 
VII - Foi dada posse aos membros do Conselho Deliberativo Estadual para a gestão de 
1968/1970. 
 
VIII - Em reunião do Conselho Deliberativo Estadual, foi eleita e empossada a seguinte Diretoria 
Executiva para o triênio 1968/1970: Presidente Carlos Jordão da Silva, Vice-presidente: dr. Luiz 
Monteiro de Barros; Secretário Geral: prof. Apolo Oliva Filho; 1º Secretário: Abel Glazer; 2º 
Secretário: Paulo Alves de Godoy; 3º Secretário: Djalma de Deus Silva; 1º Tesoureiro: Carlos 
Dias; 2º Tesoureiro Attílio Campanini. Procurador: dr. Eurípedes de Castro. Representantes no 
CFN da Federação Espírita Brasileira: Carlos Jordão da Silva (Efetivo) e Luiz Monteiro de Barros 
(suplente). 
 
IX- Delegaram-se poderes à Diretoria Executiva para nomear uma Comissão Especial, integrada 
dentre outros para confrades advogados e médicos, para estudar o projeto de reforma do 
Código Penal, com relação à indispensável proteção aos autênticos “médiuns” espíritas. 
Elaborado o parecer, será submetido à aprovação do CDE da “USE”. A DE, para formar a 
Comissão referida no item IX, convidará os causídicos: Eurípedes de Castro, Francisco Carlos de 
Castro Neves e Freitas Nobre. Na impossibilidade de um destes elementos (não) poder aceitar 
o convite, será lembrado o nome do dr. José Francisco de Almeida Castilho. O confrade Luiz 
Monteiro de Barros, em nome da DE, pessoalmente, fará o convite aos advogados 
mencionados.  Com relação ao Plano Bienal de Trabalho da “USE” para a gestão 1968/1970, foi 
distribuído a cada diretor o plano da gestão anterior, para estudo e sugestões ao plano atual. 
Os Departamentos da DE terão os seguintes elementos: Jurídico - dr. Eurípedes de Castro; 
Doutrina: Luiz Monteiro de Barros; Mocidade: Abel Glazer; Financeiro: Carlos Dias; Assistência 
Social – Roberto Domingos Andreucci; Organização: Apolo Oliva Filho.  Os elementos para os 
Departamentos Social e de Educação serão escolhidos em futura reunião. Para o setor de 
Infância e Juventude, do Departamento de Educação, foram lembrados os nomes dos 
confrades Fábio Dutra e Gilvete Minq. O confrade Abel Glazer sugeriu os seguintes 
companheiros para integrar a Comissão Executiva do Departamento de Mocidade: Milton 
Filipelli, Ives Moura Marinho, Natalino D´Olivo, Miguel de Jesus e Jorge Saad. Aprovado pela 
DE. A Secretaria remeterá carta à Comissão do III Congresso Espírita Paulista, acusando o 
recebimento de sua missiva contendo o parecer e sugestões que foram devidamente 
estudados pela DE e, para o fim de oferecer a mesma comissão elementos concretos para que 
possa realizar com êxito o referido Congresso, tomou as seguintes providências: 1) Aprovar 
proposta do confrade Luiz Monteiro de Barros para se enviar aos CREs uma circular contendo: 
a) – Uma exortação já elaborada pela DE encarecendo a necessidade inadiável, premente e 
imperiosa da realização do III Congresso; b) O temário já aprovado por essa Comissão; c) As 
sugestões apresentadas por essa Comissão e já em poder desta DE; d) Solicitação para que 
sejam indicados os nomes dos educadores espíritas da região, e seus respectivos endereços. 
Na posse desses nomes estudar a convocação de uma reunião conjunta de todos eles com a 
Comissão, aqui na Capital ou em alguma cidade do interior, conforme melhor conveniência, a 
fim de uma tomada clara e segura de posição em torno do problema, visando o êxito do 
Congresso. A carta terá uma solicitação para que os CREs a respondam até o dia 8/9/68, data 
da reunião do CDE em Taubaté. O confrade Abel Glazer informou que a 1ª prévia da VI Centro-
Sul será realizada em Itapira, dia 28/7/68. Carta da USE da Bahia, de 4/7/68, pedindo cópia da 
proposta feita pela USE no CFN no sentido de aperfeiçoamento dos métodos e meios para a 



 

 

dinamização do Movimento Espírita no Brasil. Nada mais havendo a constar, após prece de 
agradecimento do confrade Luiz M. Barros, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião.  
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 

 















 

 

Ata # 2 - 12 de agosto de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de agosto de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Maranhão 404, às vinte horas, reuniu-se ordinariamente, a DE da “USE” com a 
presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves Godoy, 
Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Carlos Dias, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Attílio Campanini e 
Djalma de Deus Silva. 

Compareceram à reunião, atendendo convocação feita por carta pela DE, a UME de São 
Caetano do Sul, na pessoa de seus representantes: 

José Ferreira da Silva e 
Ricardo Veronesi Ferreira 

e a UME de São Bernardo do Campo, representada pelos srs. 
Tulio Agnelli e 
Raymundo R. Espelho, 

a fim de tratar de assunto da instalação da CRE do ABC, objeto da aprovação da XI Assembleia 
Geral Ordinária da “USE”. O sr. Secretário, após fazer as explicações necessárias, entregou ao 
representante de cada município o Regimento Interno dos CREs, esclarecendo que a base 
territorial do CRE, inicialmente, abrangerá o ABC, mas que outros municípios, como Diadema, 
Mauá e Ribeirão Pires poderiam ser convidados para integrá-lo. Este CRE será denominado 26º 
CRE e sua sede será localizada em Santo André. Terminado este assunto, o sr. Presidente 
comunicou que os representantes do ABC estavam liberados da reunião, mas se desejassem 
assisti-la até o fim, dariam muito prazer à DE. O convite do Presidente foi aceito. A DE resolveu 
estender o prazo para resposta da carta que será enviada aos órgãos da USE, referente ao III 
Congresso Educacional Espírita Paulista, para 31/12/68. O confrade Paulo A. Godoy 
representou a D.E no encerramento da XVIII Semana Espírita de Santo André. TESOURARIA – 
comunicou que o Jornal Unificação está em dia. Apresentou o balancete de julho de 1968, com 
ativo e passivo no total de NCr$ 2.923.72. Saldo em Banco NC$ 288.03. Saldo de caixa – NCr$ 
398.03. Fornecedores – Jornal Unificação- NCr$ 662.82. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES – a 
“UME” de Sorocaba, em carta de 9-8-68, solicita 70 folhetos do trabalho “Movimento de 
Unificação dos Espíritas” Aprovado; foi realizada a XI Reunião Geral do Departamentos de 
Mocidade, em São Caetano do Sul, dia 11/8/1968; nessa reunião geral, resolveu-se transferir 
ao Departamento de Mocidades os NCr$ 51.00 do Fundo de Evangelização da Criança; dia 24-
8-68 o Departamento de Mocidades estará em Bauru para a reunião com os Conselhos 
Diretores das 3 Concentrações (Noroeste, Nordeste e Centro-Sul); dia 18/8/68 o Departamento 
de Mocidades estará em Sorocaba para reunião com confrades da Comezi e dos 
Departamentos Regionais de Mocidades de Campinas, Piracicaba, e Sorocaba; compareceu o 
Departamento à VII Comezi realizada em Itu e esteve presente à 1ª prévia da Centro-Sul, em 
Itapira. O confrade Luiz Monteiro de Barros entregou à DE trabalho do dr. Salvador Julianelli, 
denominado “Educação e Tecnologia”. Esse trabalho será encaminhado ao Instituto Espírita de 
Educação. SECRETARIA – carta à Liga Espírita do Estado de S. Paulo comunicando que três de 



 

 

seus representantes (dr. Eurípedes de Castro, Paulo A. Godoy e Apolo Oliva Filho) foram 
sufragados para cargos executivos e, em consequência, a LEESP deverá indicar outros 3 nomes 
para substituí-los no CDE; carta no mesmo sentido foi encaminhada à FEESP pedindo 
substitutos para os confrades: Carlos Jordão da Silva, Luiz Monteiro de Barros e Carlos Dias que 
foram conduzidos a cargos executivos; carta da CME juntando cópia de missiva encaminhada 
à FEESP aos cuidados da Secretaria de Trabalho Integrado, referente aos cursos nas “UDEs”. Os 
confrades Carlos Jordão da Silva  e Apolo Oliva Filho representaram a DE na fundação do novo 
Departamento Assistencial da Instituição Beneficente “Nosso Lar”, chamado de Centro de 
Reabilitação “Florence Nightingale”, ocorrido a 10/8/1968. O confrade Carlos Jordão da Silva 
informou que esteve presente à reunião do CFN, da FEB, tendo os seus membros enviado 
congratulações pela eleição da nova diretoria da “USE”. A seguir, a DE passou a organizar a 
ordem do dia para próxima reunião do CDE, em 8/9/1968, na cidade de Taubaté. Nada mais 
havendo a constar, após a prece de agradecimento do confrade Tulio Agnelli, deu o sr. 
Presidente por encerrada a reunião. Para constar, lavrei a presente ata que será aprovada na 
forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 

 
 













 

 

Ata # 3 - 26 de agosto de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos 26 dias do mês de agosto, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em sua sede 
social, à rua Maranhão 404, às vinte horas, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, com a 
presença dos seguintes confrades: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves de Godoy, 
Djalma de Deus Silva, 
Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Carlos Dias e 
Attílio Campanini. 

Participou da reunião o confrade José Cláudio Fortes, representante do MUE. Após a prece de 
abertura feita pelo sr. Presidente foi lida, discutida e aprovada a ata da última reunião. A 
SECRETARIA apresentou o seguinte expediente: a) Desencarne, hoje, em Campinas do confrade 
Gustavo Marcondes, dirigente do C.E. Allan Kardec; b) Comunica a próxima II Semana Espírita 
da UDE, 18ª zona de 15 a 22/09/68; c) Comunica a próxima Semana Espírita de São Roque de 
29/09 a 6/10/68; Comunica os novos conselheiros da FEESP no CDE: efetivos Eder Fávaro e 
Pedro Jacinto. Suplentes: Juracy Teles e Edilson Leonis; informa os novos representantes da 
UDE da 5ª Zona no CDE. Antônio Lopes de Abreu Júnior (titular); Rui Ermelindo Nogueira 
Barbosa (suplente). O confrade Paulo Alves Godoy representou a DE na 2ª Semana Espírita de 
Pindamonhangaba, dia 24-08-68 e na posse da diretoria do Centro Espírita José Meirelles 
Pacheco, dia 17-08-68. A Secretaria encaminhou carta ao 4º CRE de Taubaté confirmando a 
reunião do CDE dia 08-09-68 e a palestra conjunta da DE dia 07-09-68. O confrade Luiz 
Monteiro de Barros informou que os drs. Castro Neves e José de Freitas Nobre, juntamente 
com o dr. Eurípedes de Castro, aceitaram integrar a Comissão Especial para reforma do C. Penal 
na parte alusiva aos médiuns. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: foi lido artigo “Acorda Espírita” 
de autoria de Ivan Dutra, a ser publicado no jornal Unificação; comunicou a fundação pelo CRE 
de Bauru do seu Departamento de Mocidade; o confrade Luiz Monteiro de Barros e a UDE da 
17ª Zona entregaram ao Procurador da USE sugestões para a reforma dos estatutos. Foi dada 
a palavra ao senhor José Cláudio, do MUE, que comunicou o interesse deste no sentido de 
construir a Casa do Estudante Espírita, acolhendo-se, primeiramente, a opinião do estudante 
espírita no Estado, através do jornal Unificação. A Casa do Estudante Espírita, se construída, 
servirá de sede do MUE, futuramente. O confrade Ignácio Giovine comunicou que a Comissão 
do Metropolitano se reuniu com a Comissão da FEESP sobre o assunto dos cursos; que ficou 
acertada uma reunião trimestral para troca de ideias sobre o mesmo assunto. Informou que 
nessa reunião, foi ventilada a ideia da introdução do Curso de Passes, no programada que vem 
sendo desenvolvido, o que serviria de incentivo a criação do Departamento de Assistência 
Espiritual. O Conselho Metropolitano achou oportuno ouvir a DE e, se necessário, o CDE. A DE 
julgou prematura a ideia, sendo inconveniente levá-la à reunião do CDE. A Comissão do CME 
está providenciando fotografias, legendas, painel eletrônico, standard para Exposição Espírita. 
O Departamento Social ficará sob a responsabilidade do Diretor Djalma de Deus Silva. A DE 
recebeu convite para assistir à inauguração do 3º Pavilhão das Casas André Luiz dia 1/9/68. 
Será representada pelo confrade Eurípedes de Castro. A seguir foi elaborada a ordem do dia 
para próxima reunião do CDE que ficou assim organizada: 1º) abertura e saudação pelo 
presidente da USE - Prece. 2º) Aprovação da ata da reunião anterior ao CDE. 3º) Expediente e 



 

 

relatório da DE. 4º) Reuniões preparatórias regionais do 3º Congresso de Educação Espírita 
Paulista pelos CREs e CME. 5º) Relatório da Comissão que estudou o assunto da Universidade 
Espírita de São Paulo. 6º) Parecer dos CREs, CME e demais Sociedades sobre a circular.  
“Advertência necessária da DE aos órgãos da USE” versando sobre arte. 7º) Funcionamento e 
dinamização dos Departamentos Regionais de Mocidades junto ao CREs. 8º) Anteprojeto da 
reforma dos estatutos da USE. Encerramento do prazo para entrega de sugestões. Nomeação 
de Comissão para elaborar Projeto Final. 9º) Palavra livre. 10º) Encerramento. Prece. Nada mais 
havendo a constar, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar lavrei a presente 
ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Luiz Monteiro de Barros 













 

 

Ata # 4 -23 de setembro de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de setembro, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Maranhão no 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da 
USE, com a presença dos seguintes confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apollo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Djalma de Deus Silva, 
Carlos Dias, 
Paulo Alves Godoy, 
Attílio Campanini e 
Luiz Monteiro de Barros. 

Após a prece de abertura, feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da última 
reunião. A seguir a Secretaria apresentou as resoluções do CDE, tomadas em Taubaté, em 
reunião de 8/9/68, que são as seguintes: 1) Quanto à reforma dos estatutos da USE: a) Esgotado 
o prazo para recebimento de sugestões. b) Adiada por 90 dias a nomeação da Comissão que 
fará a triagem das propostas recebidas e elaborará o novo anteprojeto. c) Concedido o prazo 
de 90 dias para que os órgãos da USE estudem a proposta da FEESP, seguinte: 1º A atual USE 
transformar-se-á em Conselho Estadual Unificado - CEU, para cuja concretização a FEESP 
ofereceria a necessária cobertura legal, respeitando-lhe, contudo, sua organização, autonomia 
de direção e trabalho; 2º Embora recebendo essa cobertura legal, o CEU não sofreria 
interferência ou ingerência de qualquer natureza da Federação. Por outro lado, a Federação - 
que filia sociedades espíritas, além de possuir sócios que elegem seus órgãos diretivos - não 
sofreria, por sua vez, nenhuma interferência desse Conselho (CEU); 3º Tanto a Federação como 
as demais Entidades inicialmente patrocinadoras da USE far-se-iam representar no CEU de 
forma regulamentar; 4º Uma vez aceitas as preliminares desta proposta e posteriormente 
aprovados os detalhes de estruturação do CEU pelo CDE da USE, e pela Federação de 
conformidade com a gerência de seus Estatutos, todas as Entidades inicialmente 
patrocinadoras da USE (inclusive a Federação) abdicariam de suas prerrogativas de filiação 
direta de Centros e Entidades Espiritas, recomendando-lhes expressamente a sua adesão ao 
movimento através os órgãos representativos deste, nos Municípios do Interior ou nos Distritos 
da Capital. Na próxima reunião do CDE os órgãos da USE deverão decidir ser essa ideia deve ou 
não ser acolhida “em tese”, para a formação de uma Comissão Mista que estudará sua 
viabilidade. 2) Quanto à Universidade Espírita de São Paulo: a) Aprovou, sem restrições, o 
relatório da Comissão especializada que estudou este assunto. b) O Instituto Espírita de 
Educação, nascido do I Congresso Educacional Espírita, deve ser a célula inicial da futura 
Universidade. A primeira Faculdade Espírita da Capital a ser criada deve ser de iniciativa do IEE 
sem escravizar-se a quaisquer outras iniciativas de entidades ou grupos já existentes ou que 
venham a surgir. c) aprovou que se publique no “Unificação“ um esclarecimento à família 
espírita do Estado, alertando que a USE não está autorizando, em seu nome, qualquer 
movimento de arrecadação de fundos, no sentido da Universidade Espírita e que, se o fizer no 
futuro, haverá de ser através de seus órgãos. 3) Referendou, sem restrições, o trabalho 
“Advertência Necessária”, sobre arte, elaborado pela DE. 4) Referendou a instalação do 26º 
CRE, com sede em Santo André, abrangendo Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo 
do Campo, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires. 5) Deu posse aos novos Conselheiros, em 



 

 

substituição aos eleitos para a Diretoria Executiva. 6) Aprovou a realização de Reuniões 
Preparatórias Regionais, objetivando o III Congresso Educacional Espírita Paulista. 7) Acolheu 
apelo do Departamento de Mocidades da USE no sentido da criação de Departamentos 
Regionais de Mocidades, nas regiões em que ainda não tenham sido criados. 8) Tomou 
conhecimento: a) do ideal do Movimento Universitário Espírita, no sentido de construir a Casa 
do Estudante Espírita, acolhendo pedido de levantamento de opinião no Estado sobre o 
interesse nesse sentido; b) da Fundação da Federação dos Hospitais Psiquiátricos do Estado de 
São Paulo; c) da Comissão nomeada para estudar o anteprojeto de reforma do Código Penal, 
com relação à indispensável proteção dos autênticos “médiuns” espíritas. 9) Que a próxima 
reunião do CDE será no dia 8/12/68, na Capital. Expediente: carta da FEESP , de 5/8/68, 
comunicando que serão mantidos na direção do Setor Evangelização da Infância e da 
Juventude, do Departamento de Educação, os confrades Fábio Dutra e Gilvete Ming; convite 
do Centro Espírita “Irmão Itajubá“, para as festividades comemorativas do seu 17º aniversário 
de fundação, dia 5/10/68, V Semana Espírita de São João da Boa Vista, de 29/9 a 6/10/68. A DE 
se fará representar, na pessoa dos confrades Carlos Jordão da Silva e Apolo Oliva Filho; carta 
da Secretaria de Trabalhos Integrados comunicando a oficialização da Escola de Médiuns do 
Grupo Assistencial Frei Anselmo; instalação de “Curso Básico de Espiritismo“, no C. E. Maria da 
Glória de Nazaré, Água Rasa. Idem, no Centro Espírita Romualdo Antonio, em Pirituba. O 
confrade Abel Glaser comunicou que o Departamento de Mocidade está estudando a 
possibilidade da repetição do curso dado em Osasco; que muitas solicitações têm chegado 
nesse sentido e o Departamento vai estudar a melhor conveniência; comunicou que o Plano 
Bienal, parte do Departamento de Mocidades está pronto. O confrade Luiz Monteiro de Barros 
fez referência a alguns tópicos dos Estatutos do Sanatório Espírita Américo Bairral, de Itapira; 
que esse Sanatório possui um Conselho Curador para o qual, possivelmente, a USE terá que 
indicar um representante; o sr. Carlos Jordão da Silva informou que o confrade José Gonçalves 
Pereira aceitou a incumbência de dirigir o Departamento de Assistência Social da USE. Essa 
notícia trouxe grande alegria aos companheiros da DE. O confrade Carlos Dias leu carta 
recebida do Centro Espírita “Ismael, Estrela Guia“, de Iporá - Goiás, acusando o recebimento 
do jornal Unificação e elogiando o seu conteúdo doutrinário. A DE autorizou a distribuição do 
excesso do jornal unificação, conservando-se, porém, aqueles que são julgados de real 
interesse da USE. Nada mais havendo a constar, o Presidente pediu ao confrade Apolo Oliva 
Filho para proferir a prece de encerramento, dando a seguir por terminada a reunião. Para 
constar, lavrei a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 















 

 

Ata # 5 - 14 de outubro de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de outubro, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Maranhão 404, às 20 horas, reuniu-se ordinariamente, a DE da USE, com a 
presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glaser, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro, 
Djalma de Deus Silva, 
Attílio Campanini, 
Ignácio Giovine 

e dos membros de Departamentos 
Gilvete Ming, 
Jorge Saad e 
Alcebíades Beltran. 

Após a prece de abertura feita pelo sr. Presidente, foi iniciada a reunião. Com a palavra o sr. 
Jorge Saad dirigiu o convite à DE para comparecer à reunião com elementos espíritas do Estado, 
em Sorocaba, dias 19 e 20 de outubro de 1968, onde será apreciada a “Reavaliação das 
Concentrações de Mocidades Espíritas. Carta da UME de Bauru, de 18/9/68, , pedindo 
referências sobre o sr. Pedro Mourão, indicado como orador espírita para proferir conferências 
naquela região. A DE informará que se trata de pessoa espírita, porém desconhece se é espírita 
militante e se possui conhecimento doutrinário. O sr. Inácio Giovine convida a DE para 
comparecer à reunião da CME, dia 17/11/1968, às 15,30 horas para trocar ideias a respeito da 
reforma estatutária da USE. O sr. Presidente sugere ao sr. Ignácio Giovine, que através do 
confrade Luiz de Barros, estenda o convite aos elementos da FEESP ligados ao problema. O sr. 
Ignácio Giovine ouvirá a CME, a respeito da sugestão, pronunciando-se oportunamente. Com 
referência ao Plano Bienal de trabalho da USE, lembrou o confrade Luiz Monteiro de Barros, 
que fossem estudados assuntos relacionados com os itens que propõe: 1) Projetar o setor para 
o conhecimento do Espiritismo também fora do meio espírita, 2) Partir dos princípios gerais 
para as particularidades, 3) Incentivar, por meio de Simpósios, Congressos, Concentrações ou 
Encontros de doutrina, Educação, Assistência Social e Mocidades, a difusão e a realização 
adequada do movimento espírita e 4) Abrir caminho para solução esclarecida da série de 
problemas sociais que estão preocupando, agitando e angustiando a humanidade. Carta de 
Presidente Prudente de 17/10/68, comunicando nome endereço dos professores e  médicos 
espíritas, estes últimos em atenção ao pedido da Associação Médico-Espírita de São Paulo. 
Carta de 21/01/68, da USEB da Bahia sobre o II Congresso Espírita da Bahia, a realizar-se de 
31/10 a 03/11/68, em Feira de Santana, com hospedagem a 5 membros ou representantes de 
cada entidade Federativa devidamente credenciados. Artigo denominado “Entre o Erro e a 
Verdade”, de Eduardo Simões, para ser publicado no Unificação. Como o autor solicita a 
publicação com pseudônimo, a DE o fará ciente que o aludido artigo só será publicado com sua 
assinatura. Nada mais havendo a constar, o sr. Presidente comunicou que a próxima reunião 
da DE será exclusivamente para estudo do Plano Bienal. Para constar, lavrei a presente ata que 
será aprovada na forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva e Carlos Jordão da Silva 









 

 

Ata # 6 - 28 de outubro de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de outubro de mil, novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em 
sua sede social, à rua Maranhão, 404, às vinte horas, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, 
com a presença dos confrades: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glazer, 
Djalma de Deus Silva, 
Carlos Dias,  
Ignácio Giovine, 
Eurípedes de Castro 

e do membro de Departamento de Educação 
Gilvete Ming. 

Deixaram de comparecer os diretores Carlos Jordão da Silva e Apolo Oliva Filho por motivo de 
doença e Attílio Campanini por estar viajando. Assumiu a presidência dos trabalhos o dr. Luiz 
Monteiro de Barros, que abriu a reunião com uma prece. Estando presente à reunião o sr. Casio 
César de Almeida que veio em companhia do confrade Eurípedes de Castro, a este foi dada a 
palavra para sua apresentação. O sr. Eurípedes informou que o sr. Casio, seu hóspede, é espírita 
militante e está visitando São Paulo e daqui seguirá para outros estados, a fim de conhecer as 
obras espíritas e o seu desenvolvimento doutrinário. É procedente do Uruguai e já fez contato 
com dirigentes espíritas desta Capital, tendo visitado, também a Exposição Espírita 1968, 
promovida pela FEESP. Dada a palavra ao sr. Casio César de Almeida, fez ele referência à 
acolhida fraterna que está recebendo dos espíritas de São Paulo, especialmente do confrade 
Eurípedes de Castro. Sobre o espiritismo em sua terra, informou ser muito pouco divulgado e 
que apenas uma minoria, infelizmente, trabalha pelo desenvolvimento da Doutrina. O confrade 
Luiz Monteiro de Barros, em nome da DE, deu votos de boas-vindas ao visitante. O sr. 
Secretário, a seguir, apresentou o seguinte expediente: carta recebida do confrade Eduardo 
Simões concordando que o artigo de sua autoria denominado “Entre o erro e a verdade” tenha 
sua assinatura na publicação. Carta enviada à USEB, da Bahia, justificando a ausência da USE 
na realização do II Congresso Espírita da Bahia. Telegrama enviado ao dr. Jaime dos Santos 
Batista, pedindo representar a USE de São Paulo nesse importante Cometimento. A reunião 
teve seu desenrolar a partir da apresentação do expediente da Secretaria, exclusivamente para 
tratar de assunto relacionado com o Plano Bienal de trabalho da USE, para a gestão 1968/1970. 
O Departamento de Doutrina, Mocidade, Educação (setor infância e juventude) e 
Departamento Jurídico apresentaram seus respectivos trabalhos. Inúmeras sugestões foram 
verbalmente apresentadas, ficando cada Diretor de Departamento apresentar na próxima 
reunião seu trabalho escrito, em várias cópias, para ser distribuído a cada elemento da DE para 
prévio estudo e elaboração do plano. A reunião avançou até às 23 horas, tendo o sr. Presidente, 
antes de encerrá-la, pedido à Secretaria redigisse uma carta, credenciando o confrade 
Eurípedes de Castro para representar a DE nas festividades comemorativas do cinquentenário 
de aniversário de desencarne de Eurípedes Barsanulfo, em Sacramento, dia 1º de novembro. 
Nada mais havendo a constar, após prece de agradecimento do confrade Djalma de Deus Silva, 
deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar, lavrei a presente ata que será 
aprovada na forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 









 

 

Ata # 7 - 11 de novembro de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de novembro, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Maranhão 404, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE” com a 
presença dos seguintes confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves de Godoy, 
Djalma de Deus Silva, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro, 
Inácio Giovine e 
Atílio Campanini. 

Participou da reunião o confrade 
Eduardo.  

O sr. Presidente abriu a reunião com uma prece e a seguir o sr. Secretário procedeu à leitura 
da ata da última reunião que foi discutida e aprovada por unanimidade. A Secretaria: 
apresentou o seguinte expediente: Carta de 14/9/68, do presidiário Antonio Thomaz 
solicitando conferências e cursos na Penitenciária do Estado. A DE examinou com muito 
interesse esta solicitação e encaminhou a carta ao CME para estudar a possibilidade da criação 
de um curso de Doutrina Espírita, através o convênio USE-FEESP, independente de ser 
verificada a imediata possiblidade de serem realizadas conferências na Penitenciária do Estado; 
Carta da UME de Taubaté de 3/11/68, comunicando: a) que pelo decreto nº 1833, de 25/10/68, 
o prefeito da cidade deu o nome de Allan Kardec a uma das vias públicas de Taubaté; b) que 
realizará uma Semana de Arte Espírita de 22 a 31 de março de 1969, com números de coral 
espírita e mesas redondas, bem como jogos de florais; c) que publicará um opúsculo sobre a 
História do Espiritismo da cidade; d) Solicita que a Exposição Espírita 1968, seja montada em 
Taubaté. Este assunto será encaminhada à FEESP que se pronunciará a respeito. Carta do 4º 
CRE de 3/11/1968 solicitando que se escreva à Revista O Cruzeiro, que no seu último número, 
publicou artigo alusivo à Doutrina Espírita, isto é, ao Espiritismo e ao seu ver com falhas. A DE 
tomou conhecimento da proposta do 4º CRE e dada a experiência que já tem em relação a 
esses fatos, que vez por outra surgem neste ou naquele jornal ou revista, resolve não fazer a 
citada interpelação. Entretanto permanecerá vigilante para uma providência junto à redação 
da referida Revista ou de outra qualquer no caso de reincidência. A DE, a seguir, passou a 
elaborar a ordem do dia para a reunião do CDE dia 8 de dezembro vindouro. A secretaria 
providenciará a circular convocatória para ser remetida aos órgãos da USE. Ficou decidido que 
a reunião será na FEESP e nesse sentido será encaminhado ofício à entidade solicitando o salão 
Cairbar Schutel. A Tesouraria apresentou o balancete mensal de 31/10/68 com um ativo e 
passivo do montante de NCr$ 6.039,94. Saldo em bancos de NCr$ 803,45 e em caixa de NCr$ 
102,36. O sr. Tesoureiro fez, também, uma apreciação da receita e despesa, julgando 
satisfatória a situação financeira da “USE”. O confrade Eurípedes de Castro, que representou a 
DE nas festividades de desencarne de Eurípedes Barsanulfo, em Sacramento-MG, informou ter 
sido o orador oficial da festividade, tendo esta alcançado um alto nível de espiritualidade; que 
foi oportuna a representação da USE de São Paulo, tendo em vista o elevado número de 
entidades, que estiveram presentes. Ato contínuo cada Diretor presente apresentou, por 
escrito, seu trabalho para elaboração do Plano Bienal. A DE deliberou, ad referendum do CDE, 



 

 

desdobrar o Departamento de Educação da seguinte forma: a) Departamento de Educação; b) 
Departamento de Evangelização Espírita. Da mesma forma proceder com o Departamento 
Social e Artístico, sendo: a) Departamento Social; b) Departamento Artísitico. Aprovada a 
indicação do nome do prof. Alceu Trindade para dirigir o Departamento Artístico, caso o CDE 
aprove o desdobramento. Será consultado oportunamente. Os Departamentos de Publicidade, 
Nacional e Assistência Social se pronunciarão de imediato para que todos os assuntos alusivos 
ao Plano Bienal se completem. O confrade Paulo A. de Godoy representou a DE na inauguração 
da nova sede da Fraternidade Espírita Ismael, na Penha, dia 10-11-68. Nada mais havendo a 
constar, com prece de agradecimento do confrade Paulo A. Godoy, deu o sr. Presidente por 
encerrada a reunião. Para constar, lavrei a presente ata que será aprovada na forma 
regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 
 











 

 

Ata # 8 - 25 de novembro de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Maranhão 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a D.E da 
USE, com a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves Godoy, 
José Gonçalves Pereira, 
Ignácio Giovine. 

Tomou parte na reunião o 
sr. Ivan C. Soares, do MUE. 

Deixou de comparecer o confrade Djalma de Deus Silva, por motivo de doença. Após a prece 
de abertura, feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da última reunião, 
esclarecendo-se, porém, que o prof. Alceu Trindade, que anteriormente tinha sido convidado 
para o Departamento de Educação, e cujo nome foi também indicado para o Departamento 
Artístico, será facultado optar entre um e outro. Expediente: O Secretário Geral comunica: a) 
que o 26º CRE (Santo André) realizou em 10/11/68 reunião de Educadores, com 
comparecimento de 35 professores; que nova reunião será realizada, em data a ser marcada, 
para estudo específico do tema “Pedagogia Espírita”; b) que o 4º CRE fará Concentração 
Regional de Educadores, no dia 15/2 p. futuro; Os confrades Alceu Trindade e Roberto Brolio 
comparecerão como assessores; c) A Universidade Espírita de Marília começará a funcionar em 
1969, com vários cursos superiores; d) O confrade Luiz M. Barros comunica que a coluna 
espírita no Diário de São Paulo, às 5ª e domingos,  a cargo do confrade Herculano Pires, há 
pouco tempo suspensa, será restabelecida. Sugere que o assunto seja levado ao conhecimento 
do CDE e que este, pelos seus órgãos, se congratulam com a direção do jornal pela medida 
tomada; e) carta da UME de Jacareí de 24-10 sobre pedido de sede de Encontro de 
Evangelizadores em 1969. Será encaminhada ao DIJ da FEESP; f) carta da UDE da 3ª zona de 
3/9/68 a respeito de confraternização de todos os credos dos funcionários do Mappin; g) Carta 
do MUE de 22/11 convidando a DE para comparecer às festividades de formatura dos 
universitários, dia 14/12 no salão Cairbar Schutel, da FEESP, às 20,30 horas. Será orador o 
confrade H. Pires. Comunica, também, sua nova diretoria: Presidente: Ivan Carneiro Soares e 
Vice-Presidente: Ivan Faria Ramos. Conselho Deliberativo: Marcia Aparecida Valente, Araci 
Carmen Pereira, Ary Lex, Jonny Doin, Milton Engracia de Faria, José Claudio Fortes e Waldomiro 
Freitas; h) O confrade Ivan fala da prévia realizada pelo MUE, em Sorocaba, onde foi ventilada 
a questão da Universidade Espírita do Estado de São Paulo. Recebe das mãos do Secretário 
Geral exemplar do jornal Unificação, novembro de 1968, que contém matéria elucidativa a 
respeito. Fala do curso de Filosofia Espírita realizado pelo MUE, nas Folhas de São Paulo, a cargo 
do confrade Herculano Pires. Oferece apostila a respeito. Departamento de Doutrina: O 
confrade Luiz M. Barros sugere que se publique no Unificação artigo do prof. H. Pires sobre 
considerações em torno do tema do Anuário 69 “Revelação Luisina”. Aprovado; que se consulte 
o MUE sobre a possiblidade de se conseguir um elemento para o Departamento  de Educação 
da USE. A DE aprova a sugestão. Departamento de Assistência Social: a) O confrade José 
Gonçalves Pereira tomou conhecimento do Encontro de Dirigentes de Obras Assistenciais 
Espíritas. Irá reunir-se com os confrades Júlio Corrêa e Nancy Puhlmann para ativá-lo; b) Tratará 
da conceituação da “Assistência Social Espírita”. O confrade Ivan lembra que o MUE está 



 

 

fazendo um ciclo de palestras sobre Serviço Social. O sr. Ignácio Giovine comunica que com 
relação ao Congresso Educacional foi feita conclamação às “UDEs”, porém não veio nenhuma 
adesão até agora; que houve, dia 24 do corrente mês, reunião geral com elementos da FEESP 
e das UDEs sobre as escalas criadas dentro do convênio USE/FEESP, cujo resultado foi bastante 
proveitoso. No 1º domingo de dezembro, na FEESP, o CME levará a efeito a última palestra 
sobre as Comemorações do Centenário de “A Gênese”. Publicidade: O confrade Paulo A. Godoy 
comunica que na reunião departamental deste mês da FEESP, foi aprovada reciprocidade de 
notícias entre os Jornais Unificação (USE) e Semeador (FEESP). Isto significa que os assuntos 
importantes da USE serão divulgados pelo Semeador e os da FEESP pelo Unificação. 
Departamento de Mocidades: foi realizada, dia 24/11/68, em Sorocaba, a XII Reunião Geral do 
Departamento; que está mantendo contato com a profa. Maria Eny, de Lins, para a realização 
do II Curso Intensivo para Formação de Dirigentes de Mocidades Espíritas; que Franca, 
também, solicitou a realização de um curso  de dirigentes de Mocidades; que foi realizada mais 
uma Conjebam em Mogi-Mirim, dia 24-11-68. Nada mais havendo a tratar, após prece de 
agradecimento do confrade Abel Glazer, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para 
constar, lavrou-se a presente ata, cujos dados foram anotados pelo confrade Abel Glazer. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 















 

 

Ata # 9 - 09 de dezembro de 1968 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de dezembro, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Maranhão 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, com 
a presença dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Djalma de Deus Silva, 
Paulo Alves Godoy, 
Ignácio Giovine, 
Attílio Campanini e 
Eurípedes de Castro. 

Não compareceu, por motivo de doença, o confrade Abel Glazer. O sr. Presidente, após proferir 
a prece, deu por aberta a reunião. Tendo em vista a reunião do CDE, ontem realizada, pediu ao 
sr. Secretário Geral apresentasse as deliberações aprovadas, o que foi feito como segue: 
Reunião do CDE da USE, realizada em 08/12/68, em São Paulo. Deliberações: I) Autorizou a USE 
a integrar o Conselho Curador da Fundação Espírita “Américo Bairral”, de Itapira, por confrade 
que seja médico. II) Aprovou o desdobramento dos seguintes Departamentos da Diretoria 
Executiva: a) O Departamento de Educação em: Departamento de Educação e Departamento 
de Evangelização Espírita (Criança e Juventude); b) O Departamento Social e Artístico em: 
Departamento Social e Departamento Artístico. III) Aprovou a proposta no sentido de que a 
USE e seus órgãos (CREs, CME, UMEs, UDEs, Centros e demais instituições espíritas 
congratulem-se com a direção do Diário de São Paulo, através de cartas ou telegramas, em 
virtude do restabelecimento da coluna sobre “Espiritismo”. IV) Aprovou novos preços para o 
jornal “Unificação”, a saber: Número avulso – NCr$ 0,20; Assinatura anual (Brasil) NCr$ 3,20; 
Assinatura anual (Exterior) NCr$ 4,00. V) Foi aprovada por 33 votos contra 1, a proposta 
originária da FEESP sobre o movimento de Unificação, em tese, visando a formação de uma 
Comissão Mista, para estudar sua viabilidade e apresentação, isto é, apresentar ao CDE da USE, 
um relatório para posterior apreciação e deliberação. A Comissão Mista será integrada por 7 
(sete) membros com direito a voto, assim constituída: a) Três representantes da USE, com igual 
número de assessores. (Representantes: o Procurador Jurídico da DE; o Presidente do CME da 
Capital; um representante do CDE residente na Capital a ser indicado pelo CME; b) Três 
representantes da Federação Espírita do Estado de São Paulo, com igual número de assessores; 
c) O Presidente da USE ou seu substituto legal. VI) Aprovada a sugestão para que a USE elabore 
um estudo sintético contendo a orientação sobre os trabalhos práticos (doutrinários) dos 
centros espíritas. A elaboração foi confiada ao conselheiro Altivo Ferreira (1ª CRE Santos), para 
posterior apreciação e deliberação deste CDE. VII – Escolhida a cidade de Presidente Prudente 
para a próxima reunião do CDE da USE, em 9 de março de 1969, a realizar-se na sede do Centro 
Espírita Poder da Fé, à Av. Brasil, 1125. Em face da deliberação do CDE, item I, a secretaria 
consultará por carta ao confrade Wilson Ferreira de Mello se aceita a indicação de seu nome 
para integrar a Fundação Espírita “Américo Bairral”. A Secretaria de Trabalhos Integrados, em 
carta de 16-10-68, comunica a fundação de 2 cursos básicos de Espiritismo, no Centro Espírita 
Maria da Gloria de Nazareth e Congregação Espiritualista Brasileira. Para formar a Comissão 
Executiva do Departamento Artístico foram sugeridos os nomes dos confrades Eneida, Marília 
e Eurípedes de Castro Júnior. O confrade Paulo A. Godoy representou a USE na inauguração da 
Instituição Assistencial Espírita Albergue Noturno Lar de Jesus, em São Roque, dia 8/12/68. 
Entregaram os seus programas à secretaria, para o Plano Bienal, o Departamento de Assistência 



 

 

Social e o Departamento de Evangelização Espírita. O CME, em comemoração do 1º Centenário 
de desencarnação de Allan Kardec, fará realizar palestras mensais em torno do livro “Obras 
Póstumas”. Nada mais havendo a constar, após prece de agradecimento do confrade Paulo A. 
Godoy, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar, lavrei a presente ata que 
será aprovada na forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva. 
 
 











 

 

Ata # 10 - 23 de dezembro de 1968 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Aos vinte e três dias do mês de dezembro, de mil novecentos e sessenta e oito, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Maranhão 404, às vinte horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da 
USE, com a presença dos seguintes confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro, 
Djalma de Deus Silva, 
Ignácio Giovine, 
Luiz Monteiro de Barros e 
José Gonçalves Pereira. 

Tomou parte na reunião, atendendo convite por carta da DE, o prof. Alceu Trindade. Deixou de 
comparecer à reunião, por motivo de força maior, o confrade Attílio Campanini. Feita a prece 
de abertura pelo sr. Presidente, passou-se à leitura, discussão e aprovação da ata da última 
reunião. A Secretaria comunicou o seguinte expediente: carta do 4º CRE, Taubaté, de 4/12/68 
comunicando: a) que realizará uma prévia regional sobre o 3º Congresso Educacional Espírita 
Paulista; b) que tendo o confrade Clóvis Moreira Sales se licenciado por 6 meses o seu 
substituto nas reuniões do CDE será o sr. Geraldo de Oliveira e c) que está providenciando 
contato com os confrades de Caraguatatuba para tratar de assunto solicitado por esta DE. Carta 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de 29/11/68 comunicando a programação do IV 
Seminário de Dirigentes de Sociedades Espíritas Federativas, a realizar-se em Porto Alegre de 
9/1/69 a 12/1/69. A “USE” é convidada na qualidade de observadora. Acompanha a 
comunicação um exemplar do expediente convocatório do Seminário. A DE, considerando a 
importância do cometimento, fará todo o possível para se fazer representar. Foi encaminhada 
carta ao confrade Wilson Ferreira de Mello comunicando que o CDE, em reunião de 8/12/68, 
sugeriu o seu nome para integrar o Conselho Curador, em nome da USE, da Fundação Espírita 
“Américo Bairral”. O convite foi aceito pelo dr. Wilson F. de Mello e a DE lhe providenciará a 
respectiva credencial. Foi encaminhada ao Diário de São Paulo, carta de congratulação, datada 
de 16/12/68. O sr. Secretário leu, para conhecimento da DE, carta endereçada à revista “O 
Cruzeiro”, pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, protestando contra o artigo 
recentemente publicado por esta revista confundindo a Doutrina Espírita com outras seitas 
religiosas. A DE considerando os termos altos com que foi escrita a carta e o seu conteúdo 
doutrinário, aprovou a reprodução no “Unificação“. Departamento de Mocidades: a DE 
aprovou a realização do 2º Curso Intensivo de Dirigentes de Mocidades, em Lins, de 14/2/68 a 
19/2/68. O programa já está organizado e uma cópia foi entregue à Secretaria. Carta da 
Comissão Executiva do CME indicando o 3º elemento da USE que irá compor a Comissão Mista, 
para estudo da proposta FEESP será o sr. Attílio Campanini. Dada a palavra ao confrade Luiz 
Monteiro de Barros fez ele importantes considerações a respeito do problema educacional no 
país, terminando por sugerir ao CFN incentivar o processo educacional no Brasil, através das 
entidades federativas. O sr. Secretário lembrou que do temário do III Congresso Educacional 
Espírita Paulista consta um item “Pedagogia Espírita” e este item tem sido mencionado em 
todas as reuniões que se realizam em torno do III Congresso, porém nenhum professor 
consegue compreender ou justificar sua inclusão no temário; que já foi escrita carta ao 



 

 

confrade Herculano Pires para dar aos professores, em reunião específica, explicação sobre o 
mesmo, todavia sem resultado. Dada a palavra ao prof. Alceu Trindade para expor sua opinião 
a respeito do III Congresso; por ele foi informado, primeiramente, que esteve em Taubaté e 
notou um entusiasmo extraordinário por parte dos professores com referência à realização do 
III Congresso Educacional Espírita Paulista; que, realmente, a informação do confrade Apolo é 
Inteiramente procedente, pois os professores não entendem a razão do item “Pedagogia 
Espírita” no temário; que procurarão forçar um encontro com o confrade Herculano para 
debate-lo pelo demoradamente; que propôs no IEE uma nova reunião para reestudo do 
temário que ao seu ver contém falhas. O sr. Presidente indagou do prof. Alceu Trindade qual 
dos departamentos da DE desejaria dirigir, tendo em vista que fora convidado a responder pelo 
Departamento de Educação e, depois, também, para o Departamento Artístico. Optou o prof. 
Alceu pelo Departamento de Educação. Entretanto, até que se escolha o dirigente do 
Departamento Artístico, se ofereceu o prof. para também dirigi-lo em caráter Interino. O 
oferecimento foi aceito. Nada mais havendo a constar, após prece de agradecimento do 
confrade Djalma de Deus Silva, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar, 
lavrei a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Em tempo: O prof. Alceu Trindade responderá em caráter efetivo pelo Departamento Artístico 
e, interinamente, até que se escolha Diretor, pelo Departamento de Educação e não conforme 
consta por inversão, no corpo desta, às fls. 10, linhas décima à vigésima. 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 














