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Ata # 130 - 09 de março de 1969 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos 9 (nove) dias do mês de março do ano de hum mil novecentos e sessenta e nove, 
conforme convocação da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo, reuniram-se ordinariamente os membros de seu Conselho 
Deliberativo Estadual, na sede do Centro Espírita “Poder da Fé”, à Av. Brasil, 1125, na 
cidade de Presidente Prudente, estado de São Paulo. Às 9 (nove) horas, o ser. Presidente, 
Carlos Jordão da Silva, constatando a presença dos demais Diretores e Conselheiros, 
conforme assinaturas lançadas no livro próprio, após as saudações iniciais de congratulação 
e agradecimentos dá a reunião por iniciada, solicitando ao confrade Sílvio de Oliveira Lima, 
do 2º CRE (Conselho Regional Espírita) – Sorocaba, proferisse a prece de abertura. Feito 
isto, o Secretário Geral Apolo Oliva Filho procede à leitura da súmula da Reunião anterior, 
constante de aprovações das resoluções tomadas, a qual foi aprovada. Logo após, é lido o 
Relatório das Atividades da Diretoria Executiva salientando-se do mesmo, para apreciação 
e aprovação o seu item 8 (oito), assim como, anexo ao Relatório da DE, apreciou-se o 
relatório do Conselho Metropolitano Espírita e Relatório da Tesouraria. Encerrada a 
apresentação dos relatórios supra mencionados, é solicitado aos representantes, levem à sua 
cidade a notificação de abertura das inscrições para as Cidades interessadas em sediarem 
em 1970 o Curso Intensivo de Preparação de Evangelizadores. Como sequência, analisou-
se as considerações inseridas no item 8 (oito) do Relatório da Diretoria Executiva, item 
este, após as considerações sobre o assunto aprovou-se a proposta do Diretor do 
Departamento de Assistência constante do item mencionado, como segue: O Diretor do 
Departamento de Assistência Social da USE, sr. José Gonçalves Pereira, a propósito do 
Encontro de Dirigentes de Obras e Departamentos Assistenciais Espíritas, consulta a este 
CDE, se não seria mais conveniente fazer o encontro por setores especializados da 
assistência social, para num estágio final fazer-se o encontro de todos os setores 
anteriormente programado. Como sequência à reunião focalizou-se o item IV da Ordem 
do Dia, pela palavra do confrade Miguel de Jesus em rápido relato dá ciência aos presentes 
das atividades do Departamento de mocidade no seu trabalho administrativo – no Curso 
Intensivo para Dirigentes de Mocidades levado a efeito em Osasco e na cidade de Lins – 
terminando por abordar a VI Centro-Sul, cancelada pela DE, cujos considerandos inseridos 
em circular. Logo após a palavra do confrade Miguel de Jesus, foram lidos pelo Presidente 
da USE. As considerações constantes da Circular em pauta, por proposta do confrade Éder 
Fávaro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, foram ratificadas e homologadas 
integralmente, por unanimidade, por este Conselho Deliberativo, devendo para efeito de 
publicação no jornal Unificacão eliminar-se as siglas e colocar-se os nomes por extenso. 
Pelo item V – Plano Bienal de Trabalho, o confrade Altivo Ferreira do 1º CRE – Santos 
propõe a aprovação global do mesmo, se não houver observações a serem feitas em 
determinados itens. Solicitando a palavra, o confrade Éder Fávaro, da FEESP, propõe o 
acréscimo de mais um item no setor das atividades do Departamento de mocidade sendo 
aprovado como segue: ‘Integração do Moco no Centro Espírita – propiciar e criar meios de 
maior integração do jovem espírita nos Centros Espíritas, fazendo constar dos programas e 
temários das atividades das Mocidades os assuntos relativos com a casa espírita, sendo 
posteriormente, aprovado globalmente o Plano Bienal de Trabalho da Diretoria Executiva 
da USE, por unanimidade. Dando sequência ao desenvolvimento à agenda de assuntos, no 
tocante ao Centenário de desencarnação de Allan Kardec aprovou-se proposta do 
Departamento de Doutrina como segue: “Comemorar em 1969 em todos os órgãos da USE 



 

 

e casas espíritas do Estado o Centenário da desencarnação de Allan Kardec, com a máxima 
difusão do livro ‘Obras Po1stumas’ estendendo-a ao âmbito nacional através de nosso 
representante no Conselho Federativo Nacional da federação Espírita Brasileira”. Neste 
ponto da reunião, após a comunicação do confrade Presidente do lançamento 
comemorativo ao Centenário mencionado, digo, do lançamento do selo comemorativo ao 
Centenário mencionado, que será efetivado em São Paulo por determinação da FEB na 
FEESP, no dia 31/3/69, onde será instalada uma seção do Correio, passou-se ao item 
palavra livre quando passamos a registrar as comunicações que se seguem: 1- 4ª Zona 
Distrital – E1der Dutra: admite a existência de uma organização, composta de elementos 
que têm conhecimento pleno do movimento e do espiritismo, que em nome de pessoas 
respeitáveis pedem dinheiro para viagem e para comer, dizendo-se participantes do trabalho 
do ‘Chico’ – Francisco Cândido Xavier ou do Divaldo Pereira Franco. No tocante ao 
assunto foi aprovada proposta para divulgação no jornal Unificacão e jornais espíritas, para 
que os confrades se acautelem contra exploradores que em nome de organizações e pessoas 
respeitáveis (espíritas) para extorquir; 2º 14ª Zona Distrital – comunica a realização de 
“Curso Intensivo de Passes”; 3º Liga Espírita de São Paulo – o representante presente 
justifica a ausência de seu Presidente, sr. Eurípedes de Castro; 4º Tendo sido a mesa 
indagada sobre os andamentos do III Congresso de Educadores Espíritas, informa que a 
Comissão Central está aguardando a realização das previas regionais para depos marcar a 
data final. Após os agradecimentos e saudações do 25º CRE – Presidente Prudente pela 
presença do CDE nesta cidade, o confrade Presidente, estendendo suas saudações e 
agradecimentos aos confrades da Região pela acolhida dispensada. Livre a palavra, nada 
mais havendo a ser tratado, e como ningué1m dela quisesse fazer uso, solicita ao confrade 
Gildomar Pedroso, do 15º CRE – Adamantina proferisse a prece de encerramento, dando 
por encerrada a presente Reunião às 11,30. Eu, Zulmiro dos Santos Silva, convidado a 
secretariar presente, que o fiz, como secretário ‘ad-hoc’ a submeto a apreciação e aprovação 
dos Conselheiros a ela presentes. 
 

São Paulo, 9 de março de 1969. 
 
 
 
Zulmiro dos Santos Silva, secretário 
Assinaturas dos presentes 













 

 

Ata # 131 - 06 de junho de 1969 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos oito dias do mês de junho, de mil novecentos e sessenta e nove, nesta Capital, na sede 
da Federação Espírita do Estado de São Paulo, às 9 horas, reuniu-se, ordinariamente, o 
CDE da “USE”, convocado pela circular de 12 de maio p. findo. Assinaram o livro de 
presença a DE da :USE”: Presidente, Secretário Geral, 1º e 3º Secretários, 1º Tesoureiro, 
Procurador e Presidente do CME. As Sociedades Inicialmente Patrocinadoras: FEESP, 
LEESP, Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. Entidades Especializadas: IEE, MUE e Clube 
dos Jornalistas. CREs: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 11º, 13º, 14º, 17º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º e 
27º. CME: UDEs da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª 
Zonas. Visitantes: UME de Porto Feliz, Ferraz de Vasconcelos, Santo André, São Caetano 
do Sul e de Taubaté. O sr. Presidente, em nome da DE, fez significativa saudação aos órgãos 
da USE, pedindo a seguir ao confrade Geraldo de Oliveira do 4º CRE para proferir a prece 
de abertura. Dada a reunião por aberta, foi lida, pelo sr. Secretário, a súmula da ata da 
última reunião que foi aprovada por unanimidade. O sr. Secretário Geral procedeu à 
leitura do relatório trimestral da DE (9/3/69 a 8/6/69) com a inclusão das contas da 
Tesouraria baseadas no balancete de 30/5/69, que foi aprovado. Com referência à troca 
de ideias acerca de um esquema base para a eficiente difusão da prática intitulada “O 
Evangelho no Lar”, inúmeras foram as sugestões apresentadas verbalmente, sendo que o 8º 
CRE (Bauru) apresentou sugestões escritas, salientando a necessidade da adoção da 
medida. O 23º CRE fez sugestão no sentido de visitas recíprocas das famílias que se 
propõem a realizar o Evangelho no Lar. Marília lembrou o trabalho de Jacques Conchon 
sobre o assunto. O sr. Armando de Oliveira Lima, do MUE de Campinas, argumenta sobre 
a importância dos “modus faciendi” do trabalho, par que depois de iniciado não venha a 
perder o interesse por parte dos integrantes. O CDE aprovou a realização da Campanha, 
porém as sugestões deverão ser encaminhadas por escrito ao Departamento de Doutrina 
da “USE”, para triagem e futura publicação. Com referência ao item V – III Congresso 
Educacional Espírita Paulista, esteve presente a Comissão Organizadora do certame, na 
pessoa dos confrades Herculano Pires, Alceu Trindade, Roberto Brólio e Ary Lex. Usou da 
palavra, por quase uma hora, o confrade Herculano Pires que esclareceu o porquê da 
Educação Espírita. Analisou os processos educacionais, desde o tempo romano até esta 
data, citando com destaque as obas de Pestalozzi a respeito. Conclui por afirmar que a 
Educação Espírita exercerá influência em toda a humanidade. Aludiu ao esforço dos 
confrades de Marília, que estão criando duas faculdades espíritas que serão as primeiras em 
todo o mundo. Pediu a colaboração dos órgãos da USE para este inadiável trabalho. Sobre 
o assunto ainda falaram os confrades Alceu Trindade, Roberto Brólio e Ary Lex. Alguns 
órgãos marcaram previas do Congresso: CME (Capital) dia 29/6/1969; Franca, dia 
20/7/1969, Santos, dia 16/8/1969; São José do Rio Preto, dia 24/8/1969; Ribeirão Preto, 
dia 27/9/69 e Cachoeira paulista, dia 7/12/69. Aproveitando a oportunidade, o 
Departamento de Evangelização das Novas Gerações fez as seguintes comunicações: Curso 
Intensivo de Evangelizadores (Capital), em 1970, sob a direção do Departamento da 
Infância e Juventude da FEESP. Foi solicitado que os CREs se candidatem a sediar o curso, 
sob as condições e normas que o orientam. Encontro de Evangelizadores Espíritas: São José 
do Rio Preto (dias 4, 5 e 6/7/69); Bauru (dias 12 e 13/7/69); Sorocaba (dias 19 e 20/7/69) 
e Jacareí/Santos (dias 26 e 27/7/69). Sobre a Dinamização dos Órgãos da “USE” ficou 
deliberado que ela seja feita com base nas resoluções dos simpósios interestaduais já 
realizados, no tocante ao que já foi aprovado pelo CFN, órgão da FEB. A respeito da 



 

 

dinamização da Campanha de Divulgação do Livro Espírita, de acordo com a proposta da 
FEESP, pediu o confrade Pedro Jacinto que se lesse a circular a respeito enviada aos órgãos 
da “USE”, pois que ela oferece condições para debates e sugestões. Inúmeros confrades 
usaram da palavra, sugerindo que o item C da aludida circular fosse suprimido. Jugando 
estar o assunto devidamente debatido, o CDE aprovou a proposta da FEESP, com a 
supressão do item C e de toda a introdução da referida circular. Palavra Livre. Taubaté 
comunicou que a resolução no 76/65, a Câmara Municipal de Taubaté promoveu no dia 
25/5/69, uma sessão solene comemorativa do dia da Bíblia. O confrade Apolo Oliva Filho 
propôs e foi aprovado que os órgãos da USE realizem intensa campanha para que os 
espíritas respondam convenientemente o item do questionário relativo à Religião, 
declarando sua condição de espírita, quando do recenseamento de 1970. Aprovou, 
também, que a próxima reunião do CDE, seja realizada na cidade de Lins, dia 14/9/69. A 
próxima Comenoesp de 170, em Santo Anastácio; Comenesp de 1970, em Barretos. 
Próxima reunião geral do Departamento de Mocidades da USE, dias 12 e 13/7/69, em 
Araraquara. Bauru sugeriu que seja estudada, para tomada de decisão na próxima reunião 
do CDE, de Lins, da possibilidade da mudança do horário da reunião para o período da 
tarde. O confrade Natalino d’Olivo sugeriu que nas mensagens espíritas, impressas, a serem 
distribuídas nas várias regiões do Estado, sejam mencionados os nomes, endereços e 
respectivos horários de trabalho para orientação dos interessados. O confrade Flávio 
Pinheiro fez doação à DE de ampulheta para marcação do tempo. Taubaté participou a 
realização da sua 16ª Semana Espírita, 9ª Semana Espírita de Barretos, de 19 a 26/7/69. 
Nada mais havendo a constar, o sr. Presidente agradeceu a presença de todos e pediu ao 
confrade José de Faria para proceder a prece de encerramento. Para constar lavrei a presente 
ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Assinaturas dos presentes 

















 

 

Ata # 132 - 14 de setembro de 1969 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos 14 (catorze) dias do mês de setembro de hum mil novecentos e sessenta e nove, 
conforme convocação da Diretoria Executiva da USE – União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo, reuniram-se ordinariamente os membros de seu Conselho 
Deliberativo Estadual, na sede da União Espírita de Lins, à Rua Rio Branco, 379, na cidade 
de Lins, estado de São Paulo. Às 9 horas (nove horas), o sr. Presidente, Carlos Jordão da 
Silva, constatando a presença dos demais diretores e membros do Conselho conforme 
assinaturas lançadas em livro próprio, após as saudações iniciais de congratulações e 
agradecimentos dá a reunião por iniciada pela prece proferida pelo confrade Reis de 
Oliveira, do 3º CRE, sediado em Marília. Inicialmente é procedida a leitura pelo sr. 
Secretário Geral, prof. Apolo Oliva Filho, das deliberações tomadas na reunião do CDE 
do dia 8/julho/1969 sendo aprovadas. Como sequência é procedida a Leitura do Relatório 
da Diretoria Executiva da USE, relativo a atividades desenvolvidas durante o período de 
9/julho a 13/setembro de 1969, tendo em anexo o relatório da Tesouraria e o Conselho 
Metropolitano Espírita, sendo aprovado. Feito, isto, é feito pelo representante da USE no 
Conselho Federativo Nacional anotações quanto ao movimento espírita brasileiro assim 
como, convite que recebeu do CFN para dirigir na FEB – Federação Espírita Brasileira, 
reunião comemorativa ao 20º aniversário do Pacto Áureo. Neste ponto da reunião, 
conforme deliberação da reunião anterior é submetido à apreciação a proposta do 
Departamento Estadual das Mocidades como segue: ‘Nova estrutura das Concentrações’ – 
considerando: a necessidade de um maior entrosamento entre as Concentrações de 
Mocidades e Conselhos Regionais, propõe: acrescentar ao Conselho Diretor da 
Concentração um elemento de cada Departamento Regional de Mocidades, da UME da 
cidade sede do CRE, e credenciado pela Diretoria da USE, digo, devidamente credenciado 
pela diretoria do CRE. Observação: estando o CRE inativo, tal elemento será do 
Departamento Municipal de Mocidades, da UME da cidade sede do CRE e credenciado 
pela Diretoria da UME. Após as considerações de vários companheiros em torno do 
assunto, submetido à votação é aprovado por unanimidade. Prosseguindo, pelo item VI da 
ordem do dia, é submetida a apreciação a proposta de desdobramento da Centro-Sul, como 
segue. Considerando: o acentuado crescimento da Concentração Centro-Sul de 
Mocidades, acompanhada de uma série de inconvenientes (dificuldade de sediar a 
concentração, perda qualitativa, etc.) e, em atendimento ao desejo dos próprios moços da 
Centro-Sul, propõe: desdobramento em caráter experimental de um ano (se aprovar, 
continua) em duas áreas, como seguem: uma área (Leste) formada pela Grande São Paulo, 
Vale do Paraíba e Litoral, abrangendo os CREs da 1ª, 4ª, 17ª, 26ª Regiões e CME; outra 
área (Centro-Sul) formada pelos 2º, 3º, 24º e 27º CREs. Submetida à votação é aprovada 
por unanimidade. Feito isto, e considerado pela mesa, os itens 9 do Relatório da Diretoria 
Executiva, constante de medidas para a realização do Centro-Sul tomadas em reunião 
especial do Departamento de Mocidades realizada na cidade de Jundiaí, em 27/7/69, 
aprovando-se naquela reunião o Conselho Diretor da Concentração, cidade-sede Jundiaí, 
primeira prévia na cidade de Itu em 27 e 28/9/69, sendo tais providências referendadas 
por este CDE. Do relatório é considerado ainda o seu item 16º, constante de proposta da 
cidade de Bauru (8º CRE), sugerindo que as cidades de Pongaí e Reginópolis passem para 
a jurisdição territorial do 23º CRE (Lins) em virtude da maior distância de Bauru e 
proximidade de Lins. Consultado o 23º CRE sobre a proposta formulada, estando o 
mesmo de acordo, é submetida a aprovação sendo aprovada. Considerando-se o item VIII 



 

 

da ‘ordem do dia’: Esquema base para a difusão do Evangelho no Lar. Continuação de 
estudos, é pela feita pelo dr. Luiz Monteiro de Barros exposição da matéria, constante de 
razoes das suas necessidades, trabalhos a serem realizados pelos órgãos da USE, a prática e 
o roteiro. Após a manifestação de vários companheiros sobre o assunto deliberou-se 
encaminhar para deliberação o assunto em questão somente na próxima reunião a realizar-
se no mês de dezembro p. futuro. Prosseguindo, submetida a apreciação e aprovação a 
proposta do 8º CRE Bauru, constante do item XI, digo, IX da ‘ordem do dia’, com segue: 
“Mudança do horário da reunião para o período da tarde”: submetida à aprovação, digo, 
votação, a mesma não foi aprovada. Pelo item ‘Palavra livre’, temos a registrar: 1) Antonio 
Tonin: justifica a ausência da UDE da 4ª Zona e comunica a realização de sua 8ª Semana 
Espírita; 2) Sr. Ederson, de Tupã: pede esclarecimentos quanto ao Movimento 
Universitário Espírita, o que é feito, pelo confrade Apolo Oliva Filho; 3) É levantado pelo 
próprio elemento de Tupã o trabalho de elementos do MEU que vêm desvirtuando os 
objetivos do movimento espírita, fazendo propaganda negativa em torno da USE; 4) Por 
solicitação do confrade Ignácio Giovine, do CME, a USE vai oficiar ao MEU informando-
o das ocorrências e solicitando esclarecimentos; 5) Osório Pereira Filho, 17ª UDE, 
apresenta as seguintes propostas por escrito: a) divergência entre artigo transcrito no jornal 
Diário de São Paulo de 16/1/66 onde irmão Saulo classifica Ramatis com espírito pseudo-
sábio e artigo publicado no jornal Unificacão com um artigo de J.C.Belle credenciando 
Ramatis como espírito-sábio. É solicitado da DE parecer a respeito; b) proposta de formação 
de uma Comissão especializada para estudar a posição espírita no tocante ao uso das pílulas 
anticoncepcionais. O assunto em questão será levado aos órgãos da USE para posterior 
votação em reunião do mês de dezembro p. f.; 6) Miguel de Jesus (26º CRE) comunica a 
realização do 1º Encontro de Dirigentes de Centros e Entidades Espíritas da Região; 
fundação do Hospital Psiquiátrico do ABC; doação de uma área pela Prefeitura; dado o 
nome de Eurípedes Barsanulfo a uma rua do município de Santo André; 7) Durval 
Previdelo (8º CRE) frisa o maior cuidado nos artigos a serem publicados nos jornais, 
focalizando como exemplo, artigo inserido na revista “O Reformador”, da FEB, intitulado 
“Humildade e Renúncia”, focalizando seus pontos falhos; 8) São José do Rio Preto 
comunica a 11ª Semana Espírita de 27/9 a 1/10/1969; 9) sr. Ignácio Giovine indaga para 
onde devem ser encaminhadas as contribuições ao jornal “O Clarim”. Diretamente à 
Editora O Clarim, com informes à Diretoria Executiva; 10) Aparecido O. Belvedere (18º 
CRE) solicita nova impressão das deliberações do Simpósio Espírita Centro-Sulino. Nada 
mais havendo a se tratar, livre a palavra e como dela ninguém quisesse fazer uso, às 12 horas 
pela prece, proferida pelo confrade Ignácio Giovine, o confrade Presidente dá a reunião 
por encerrada. Eu, Zulmiro dos Santos Silva, convidado a secretaria a presente, a tendo 
feito como Secretário ad-hoc a submeto a apreciação, que aprovada, vai assinada pelos 
conselheiros a ela presentes. 
 
 

São Paulo, 14 de setembro de 1969. 
 
 
Zulmiro dos Santos Silva, secretário ad-hoc 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
Assinaturas dos presentes 













 

 

Ata # 133 - 14 de dezembro de 1969 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Aos 14 (catorze) dias do mês de dezembro, de mil novecentos e sessenta e nove, nesta 
Capital, na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, à rua Maria Paula no 158, 
às 9 horas, reuniu-se, ordinariamente, o CDE da “USE”, com a presença dos confrades e 
entidades seguintes: Diretoria Executiva: Presidente, Vice-presidente, 1º e 3º Secretários, 1º 
e 2º Tesoureiros, Procurador Geral e Presidente do CME. Sociedades Inicialmente 
Patrocinadoras: FEESP, LEESP e Sinagoga Espírita Nova Jerusalém. Entidades 
Especializadas: IEE e MUE. Conselho Regionais: 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 11º, 14º, 17º, 20º, 
22º, 24º, 25º, 26º e 27º. Conselho Metropolitano Espírita: Uniões Distritais da 2ª, 3ª, 4ª, 
5ª, 6ª, 9ª, 12ª, 14ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª Zonas. Visitantes: UME de São Caetano do Sul, 
Osasco e São Bernardo do Campo. O sr. Presidente comunicou aos presentes que seriam 
apreciados os itens constantes da Ordem do Dia constantes da circular enviada aos órgãos 
datada de 5 de novembro p. passado. Item I – O sr. Presidente apresentou eloquente 
saudação aos presentes, agradecendo todas as representações, que não mediram esforços 
para comparecer à reunião a fim de deliberar sobre os relevantes assuntos da Doutrina. 
Item II - O confrade Jaime Monteiro de Barros, a pedido da Presidência, proferiu eloquente 
prece de abertura. Item III – Expediente da Secretaria e Relatório da DE: Carta do 22º 
CRE – Jaú credenciando o sr. João Gerson Carrara como seu representante à reunião; carta 
da Sinagoga Espírita Nova Jerusalém comunicando seus representantes junto ao CDE. 
Efetivos – Eduardo Waldemar Costa e Waldemar Margarido. Suplentes – Antonio Luna e 
Ernesto Morais. O CDE deu posse aos elementos indicados. Aprovou a ata da reunião 
anterior e aprovou o Relatório trimestral da Diretoria Executiva, inclusive a prestação de 
contas da Tesouraria (balancete de 30/11/1969). A pedido do prof. Emílio Manso Vieira, 
foi antecipado o item VII – III Congresso Educacional Espírita Paulista. Foi comunicada a 
visita da Comissão a diversas cidades do interior, com reuniões e debates dos mais 
proveitosos, que as divergências havidas serão apreciadas durante a realização do 
Congresso. Foi fixada a data do III Congresso Educacional Espírita Paulista para os dias 
23, 24 e 25/7/1970. Dia 26, domingo, pela manhã, Conclusões Gerais ou confraternização 
com os participantes. A Comissão ficou de enviar circular com instruções pormenorizadas 
a respeito do Congresso oportunamente a todos os órgãos. Sobre este Congresso, o CRE 
de São José do Rio Preto entregou trabalho que realizou na sua região. Diversos membros 
da USE falaram sobre a importância do Congresso e da sua oportunidade. Retornando à 
ordem do dia, foi observado o Item IV – O sr. Carlos Jordão da Silva, representante da 
USE no CFN, deu informações sobre a última reunião realizada. Informou que teve a 
honra de presidir a solenidade comemorativa do 25º aniversário do Pacto Áureo, que teve 
como orador convidado o confrade Divaldo Pereira Franco, da Bahia. Ainda como 
elementos da “USE” assistiram a reunião os companheiros Eurípedes de Castro e Altivo 
Ferreira. Item V – Concentrações Regionais de Mocidades Espíritas. O Diretor do 
Departamento de Mocidades da USE comunicou que as concentrações vão caminhando 
muito bem. As prévias têm sido realizadas com amplo sucesso. O CRE da 14ª, Barretos, 
comunica que nos dias 24 e 25/1/70 será realizado o 2º Encontro de Presidentes de 
Mocidades Espíritas. Item VI – Apreciação Final do Trabalho “Culto do Evangelho no 
Lar”. Quase todos os órgãos falaram a respeito deste importante trabalho verbalmente e 
como vem procedendo a respeito em sua região. O 4º CRE apresentou trabalho escrito a 
respeito. O CDE aprovou que a apreciação final sobre o trabalho “Evangelho no Lar”, seja 
transferida para a próxima reunião do CDE, dia 8/3/1970. O título exato deste trabalho, 



 

 

sob o qual dever ser divulgado, é “Evangelho no Lar” e não Culto do Evangelho no Lar, 
como vinha sendo mencionado nas correspondências anteriores. Item VIII – Apreciação 
sobre a proposta da UDE da 17ª Zona. Este assunto foi muito bem debatido, tendo o CDE 
autorizado a DE a constituir uma Comissão para estudar o problema proposto pela UDE 
da 17ª Zona referente à posição do Espiritismo frente ao assunto das pílulas 
anticoncepcionais. O estudo será feito com o título provisório “A Questão da Natalidade à 
Luz da Doutrina Espírita”. Este título poderá ser mudado ou não a critério da Comissão. 
Sobre este tema o confrade, Messias Antonio da Silva, da Feesp, entregou à DE trabalho 
escrito de sua autoria, dando-o também, aos órgãos da USE presentes. Item IX – 
Informação sobre o trabalho USE / FEESP. Toma o CDE conhecimento da carta da 
Comissão Mista dos trabalhos USE/FEESP, datada de 13/12/69, informando ter 
concluído o estudo que lhe fora confiado. A referida Comissão está providenciando o 
encaminhamento de suas conclusões e parecer às respectivas Diretorias Executivas das duas 
Entidades. Aprovou que o referido trabalho, tão logo chegue às mãos da DE seja por ela 
mimeografado e encaminhado com urgência aos órgãos da “USE”. Aprovou que a próxima 
reunião do CDE seja nesta Capital, nos dias 7 e 8/3/1970. No dia 7/7/30, às 14 horas, 
reunião dos representantes dos órgãos da USE com a Comissão Mista para apreciarem 
assuntos exclusivamente ligados à fusão USE/FEESP. Dia 8/3/70 reunião normal do CDE 
para debater os assuntos constantes da ordem do dia. Lembramos que os CREs devem 
proceder ao estudo do trabalho USE/FEESP que lhes sera1 enviado oportunamente, 
mandando por escrito sugestões ou modificações ate1 o dia 7/2/70, trinta dias antes da 
reunião do CDE de 7/3/70. O CDE aprovou, ainda, com referência ao item VI, que seja 
nomeada uma Comissão composta por elementos da USE/FEESP para apreciação e 
redação final do trabalho “Evangelho no Lar”. Os órgãos interessados poderão mandar, 
por escrito, sugestões sobre o assunto até o dia 7/2/70. Após concluído o trabalho o mesmo 
será mimeografado e enviado a todos os órgãos da “USE”. Os órgãos que forem comparecer 
à reunião do CDE de 7 e 8, nesta Capital, interessados em hospedagem, deverão 
comunicar-se por carta com o CME – (Caixa Postal 3946) dando nome de seu representante 
e chegada nesta Capital (horário). Os órgãos interessados na apresentação da Exposição 
Espírita 1970 (completamente modernizada), em suas regiões, deverão escrever à Federação 
Espírita do Estado de São Paulo, rua Maria Paula 158, formulando o pedido. Os CREs, 
UMEs e UDEs devem continuar enviando nome e endereço dos professores espíritas à 
Comissão do III Congresso Educacional Espírita Paulista. O 4º CRE comunicou a 
realização, em Taubaté, dos 2º Jogos Florais Espírita de Taubaté. A palavra livre, do item X 
– constou das anotações supra. Item XI – O Presidente agradeceu a colaboração de todos e 
pediu à confreira Nely de Barros, do 17º CRE, para fazer a prece de agradecimento. Nada 
mais havendo a constar, após a prece feita, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. 
Para constar, lavrei a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente 
Assinaturas de outros presentes. 


















