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Ata # 11 - 13 de janeiro de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de janeiro, de mil novecentos e sessenta e nove, 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, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Attílio Campanini, 
Ignácio Giovine, 
José Gonçalves Pereira. 

Visitantes: 
Miguel de Jesus (do Departamento de Mocidades da USE) e 
Milton Felipelli (do Departamento de Mocidade do CME). 

Justificaram suas ausências os srs. Carlos Jordão da Silva, Abel Glazer, Djalma de Deus Silva. 
Secretaria Geral: informa que já foram remetidos aos órgão da “USE” exemplares do Plano 
Bienal de Trabalho (1968/1970), a ser referendado pelo CDE da USE na próxima reunião de 
Presidente Prudente. Departamento de Assistência Social: o sr. José Gonçalves Pereira informa 
que já combinou encontro com alguns elementos visando a formar sua equipe de trabalho. 
Quanto ao Encontro de Dirigentes de Obras e Departamentos Assistenciais consulta se não 
seria mais conveniente fazer o encontro de setores especializados da Assistência Social, para 
em um estágio final fazer-se o encontro de todos os setores. Ficou esclarecido que essa 
consulta só pode ser dada pelo CDE da USE na próxima reunião de Presidente Prudente. Ficou 
esclarecido também que o sr. Gonçalves Pereira escreverá ao 25º CRE (Presidente Prudente) 
pedindo subsídios do Encontro que o 25º CRE já realizou naquela região. Outrossim, pelo sr. 
Vice-Presidente, Luiz Monteiro de Barros, foi encarecida a necessidade de ser ultimado o 
trabalho “Serviço Social e Assistência Social”. O sr. Presidente do CME, Ignácio Giovine, 
comunicou que o sr. Gélio Lacerda da Silva será o seu assessor na Comissão Mista “USE-FEESP”. 
Informou, também, o início das comemorações do centenário de desencarnação de Allan 
Kardec e centenário do livro “Obras Póstumas”, pelo CME, nos primeiros domingos do mês; ao 
todo doze palestras no recinto da FEESP, com farta distribuição de volantes; sobre esse assunto 
ficou acertado que o Departamento de Doutrina estudará a apresentação de uma proposta ao 
CDE da USE contendo a programação das comemorações do 1º Centenário de “Obras 
Póstumas”, em todo o Estado. Departamento de Publicidade: o sr. Paulo Alves de Godoy 
comunicou que a próxima Exposição Espírita auspiciada pela FEESP se dará em março de 1969, 
em Goiânia, Brasília e Anápolis. Tesouraria Geral: o sr. Carlos Dias apresentou o balancete 
levantado em 31/12/68 (aprovado). Departamento de Mocidades: o Sr. Miguel de Jesus teceu 
considerações sobre a última prévia da próxima Concentração de Mocidades da região Centro-
Sul do Estado realizada em Rio Claro em 21 e 22/12/68. Convidou a DE da USE para um diálogo 
com os representantes das Mocidades no dia 15/2/69, a partir das 16 horas, em Santo André a 
propósito do tema “Unificação e Problemas Sociais da Atualidade”. A DE aceitou o convite. 
Finalmente solicitou o Vice-Presidente à Secretaria Geral que oficiasse ao Movimento 
Universitário Espírita pedindo a indicação de um elemento para a direção do Departamento de 
Educação da “USE”. Nada mais havendo a ser tratado, após concentração e prece, o sr. Vice-
Presidente deu por encerrada a reunião, cujos dados e redação foram feitas pelo Sr. Secretário 
Geral e será aprovada na forma regulamentar. 
(a) Djalma de Deus Silva 



 

 

 











 

 

Ata # 12 - 27 de janeiro de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro, de mil novecentos e sessenta e nove, 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, 
Eurípides de Castro, 
Abel Glazer, 
Ignácio Giovine, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Dias, 
Attílio Campanini 

e os visitantes 
Newton Boechat e 
Maria Eny Rossetini. 

A prece inicial dos trabalhos é proferida pelo sr. Presidente, seguindo-se a leitura da ata da 
reunião anterior, que foi aprovada. Facultada a palavra ao confrade sr. Newton Boechat , o 
mesmo esclarece estar regressando de um ciclo de palestras realizadas em várias cidades do 
Brasil e também no Paraguai. Expediente 1) Carta de Botucatu, convidando a DE, para 
solenidade de formatura de médicos espíritas. 2) Carta da Juventude Espírita Lins de 
Vasconcelos de Florianópolis / SC, datada de 13/1/69, solicitando dados sobre a “USE”. 3) Carta 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, datada de 30/12/68, consultando a possibilidade 
da oficialização de uma confraternização Interestadual de Mocidades Espíritas, bem como de 
um encontro, no mês de março, dos departamentos especializados. 4). Toma-se conhecimento 
do programa da reunião prévia da VI Centro-Sul. Com relação a este assunto informa o confrade 
Luiz Monteiro de Barros ter recebido o telefonema da profa. Terezinha de Oliveira (de 
Campinas), enfatizando a necessidade da presença da Diretoria Executiva da “USE” na reunião 
prévia da Centro-Sul em Santo André no próximo dia 15/2/69, tendo em vista a errônea 
orientação que vem tomando alguns jovens, notadamente de Campinas, fazendo sentir que a 
responsabilidade da concentração que deverá realizar-se em São Caetano do Sul nos dias da 
chamada Semana Santa, já não pertence ao Conselho Diretor da mesma, mas à própria 
Diretoria Executiva da “USE” acrescentando ser necessário “colocar os pingos nos ii” enquanto 
é tempo. Ideias são trocadas quanto ao convite em apreço e a posição que a DE deverá tomar 
nessa ocasião. Nesse sentido, a profa. Maria Eny Rossetini sugere que ao invés de um “diálogo 
aberto” se fizesse uma entrevista, com questões previamente preparadas, e que as perguntas 
tanto poderiam partir dos moços para os Diretores da “USE” como no sentido inverso. Depois 
de ouvidos todos os Diretores acertou-se convidar os componentes do Conselho Diretor da VI 
Centro-Sul para uma reunião com a DE no próximo dia 3/2, às vinte horas, e, em caso de 
impedimento, para o dia 2/2, às dez horas da manhã. Na oportunidade deverão ser acertadas 
as perguntas a serem feitas e, se possível, analisado o programa da Concentração, que, 
segundo consta, estaria sendo feito apenas com temas sociais. Os moços serão cientificados da 
inoportunidade de temas não doutrinários e serão convidados a mudar o tema da mesa 
redonda. No caso de impasse, como última alternativa, a DE optará pela suspensão do 
conclave. É cientificado aos presentes que no próximo dia 1/2/69, às 20 horas, na Casa 
Transitória, dar-se-á o encerramento de mais um curso intensivo para a preparação de 
evangelizadores promovido pela FEESP. É cientificado ainda, aos presentes, que no próximo dia 
1/2/69, a partir das 16 horas, acontecerá, na sede da FEESP, a primeira reunião da Comissão 



 

 

USE – FEESP para estudos do anteprojeto a ser apresentado ao CDE sobre a fusão das duas 
entidades. O Procurador Geral da “USE”, confrade Eurípedes de Castro, informa ter 
comparecido ao IV Seminário de Dirigentes de Sociedades Espíritas Federadas, na cidade de 
Porto Alegre / RS, dando informações a respeito. A profa. Maria Eny presta informações sobre 
o II Curso Intensivo para Preparação de Dirigentes de Mocidades Espíritas, que se realizará na 
cidade de Lins, de 14 a 19/2/69, convidando os presentes para prestigiarem o referido curso 
com suas presenças. Livre a palavra, e como dela ninguém mais quisesse fazer uso, o sr. 
Presidente deu a reunião por encerrada às 22,50 horas, solicitando ao confrade Newton 
Boechat para que proferisse a prece final dos trabalhos. Para constar, lavrei a presente ata, 
cujos dados foram anotados pelo 1º Secretário, sr. Abel Glazer, e que será aprovado na forma 
regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva 
 













 

 

Ata # 13 - 02 de fevereiro de 1969 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Aos dois dias do mês de fevereiro, de mil novecentos e sessenta e nove, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Maranhão, 404, às dez horas, extraordinariamente, reuniu-se, com a DE da 
“USE”, com a presença dos confrades: 

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

Compareceu à reunião, convocado pela DE, o Conselho Diretor da VI Centro-Sul, representado 
pelos srs. 

Adalberto Paranhos, presidente, 
Luiz Carlos Storino, secretário e 
Jorge Wagner Saad, tesoureiro. 

Visitantes 
Milton Felipeli, Departamento de Mocidade do CME, 
Walter Scarpim e 
A.C. Bellucci, membros de Mocidades 
e do Sr. Spartaco Ghiliardi, diretor do Grupo Espírita Batuíra. 

O sr. Presidente, após abrir a reunião com uma prece, comunicou que a DE da “USE” tinha 
marcado a presente reunião extraordinária, convidando o Conselho Diretor da VI Centro-Sul 
para debater ou trocar ideias a respeito do item constante do programa da prévia a ser 
apreciado no dia 15/2/69, das 16 às 22 horas, denominado "Diálogo Franco e aberto entre 
representantes de Mocidade e a Diretoria Executiva da “USE” sobre Unificação e problemas 
sociais da atualidade". Esclareceu de início, que a DE muito embora tenha confiança nos 
elementos que dirigem a VI Centro-Sul, que são realmente espíritas e responsáveis, julgou 
oportuno convocá-los para sugerir, em face dos últimos atos governamentais e das 
advertências que tem recebido, a substituição deste item. Ponderou, ainda, o sr. Presidente, 
que a reunião dessa natureza, às portas abertas, podem apresentar surpresas desagradáveis. 
O confrade Jorge Saad, tesoureiro da VI Centro-Sul, confirmou que da prévia constará um 
diálogo sobre problemas sociais da atualidade e o Conselho Diretor pretende debatê-lo. O dr. 
Eurípedes de Castro, Procurador da “USE”, colaborando com as afirmativas do sr. Presidente, 
comunicou que o coral Si-Fa-Si, composto de 10 irmãos, seus filhos todos menores, para se 
apresentar em Belo Horizonte, terá previamente que submeter os números artísticos a serem 
executados à apreciação de autoridades; que ninguém ignora que as autoridades 
governamentais estão tomando medidas enérgicas contra elementos tidos como subversivos, 
que não se põe em dúvida que o CD da VI Centro-Sul realizará a prévia e os debates visando a 
propagação dos elevados princípios da doutrina espírita, porém ninguém poderá afiançar que 
elementos agitadores, estranhos ao movimento espírita, aproveitando-se da oportunidade, 
não venham a por em risco o bom nome da Doutrina. O confrade Luiz Monteiro de Barros, com 
a palavra, esclarece que a “USE”, sendo uma sociedade espírita de âmbito estadual e de caráter 
apolítico, deve ter muita cautela para não ensejar oportunidade a qualquer manifestação 



 

 

estranha às suas finalidades. Objetou o sr. Jorge Saad, afirmando que o CD da VI Centro-Sul 
está representando a vontade das Mocidades, reunidas recentemente em Rio Claro, que 
votaram para que este item fosse incluído no temário. O sr. Adalberto Paranhos, presidente do 
CD da Centro-Sul, informa que tem tido o máximo cuidado na organização e escolha dos temas 
sociais, que pretendem abordar; que, naturalmente, as reuniões serão públicas e isto 
constituirá ao seu ver, uma oportunidade para que o movimento espírita venha a ser conhecido 
e apreciado no seu devido valor doutrinário; leu artigo sobre temas religiosos publicados em 
jornal desta Capital e procedeu à leitura de página de livro escrito por Vinícius em que a 
liberdade é citada como fator de progresso do indivíduo e da humanidade. Aparteando-o o 
confrade Eurípedes de Castro lembrou que são assuntos claros como o que foi lido e de autoria 
de Vinícius que devem ser levados para a Tribuna Espírita e não ideologias outras que nada têm 
que ver com a parte doutrinária do Espiritismo. Lembrou o confrade Ignácio Giovine que os 
assuntos devem ser discutidos com clareza e profundamente para evitar-se qualquer extorsão 
no que for deliberado. O confrade Adalberto Paranhos informa que a DE da “USE” tomaria 
parte da direção dos trabalhos juntamente com o CD da Centro-Sul. O sr. Abel Glazer, 1º 
Secretário da DE e diretor do Departamento da “USE”, sugere para maior entrosamento 
DE/Moços que o problema das Concentrações bem como folhetos a serem divulgados sejam 
previamente submetidos à apreciação da DE e do Departamento de Mocidades. O confrade 
Luiz Monteiro de Barros fez a leitura de um trabalho escrito a respeito da posição dos espíritas 
frente aos problemas sociais e que apresentará futuramente em uma reunião da “USE”. O sr. 
Carlos Jordão da Silva pede, dado o adiantado da hora, que seja apresentada uma solução 
concreta para o temário e o item em debate. O confrade Eurípedes de Castro, Procurador da 
“USE”, sugere que o temário da prévia de Santo André não verse sobre questões sociais, ainda 
que à luz do Espiritismo. Os srs. Adalberto Paranhos e Jorge Saad afirmam que acatarão tal 
sugestão, sob protestos do CD da VI Centro-Sul. O sr. Carlos Jordão da Silva, presidente da DE, 
e Eurípedes Castro, Procurador, apelam para o não envolvimento das sociedades espíritas em 
questões políticas. Em consequência a DE aprovou, por unanimidade, não concordar, em 
definitivo, com a inclusão de temas políticos sociais na próxima prévia e durante a realização 
do VI Centro-Sul. O sr. Secretário Geral da “USE” propõe que os programas, temários, impressos 
etc. da VI Centro-Sul sejam previamente apreciados e aprovados pela Diretoria Executiva. 
Deliberação: foi marcada a data de 24/2/69, às 20 horas, na sede da “USE” para uma reunião 
da DE da “USE” com o CD da VI Centro-Sul, para apreciar o referido programa e temário da 
Concentração. Nada mais havendo a constar, o sr. Presidente solicitou ao confrade Adalberto 
Paranhos para proferir a prece de agradecimento, dando a seguir por encerrada a reunião, 
tendo antes agradecido a presença dos confrades da Centro-Sul, das Mocidades e dos srs. 
Diretores. Para constar, lavrei a presente ata que será aprovada na forma regulamentar.  
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 

















 

 

Ata # 14 - 10 de fevereiro de 1969 
Diretoria Executiva 

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

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

O sr. Presidente abriu a reunião com uma prece e pediu, a seguir, à Secretaria para apresentar 
o expediente, que constou de: Carta da Mocidade Espírita de Piracicaba, de 26/1/69, 
comunicando que após participar da II Reunião Prévia em Rio Claro e da Reunião de 
Representantes em Piracicaba da II Concentração de Mocidades Espíritas da Centro-Sul do 
Estado de São Paulo, ocasião em que foram focalizados, respectivamente, em mesa redonda e 
assembleia, o tema "O Espiritismo e os Problemas Sociais” e os destinos da VI Centro-Sul, 
discorda fundamentalmente da orientação que o CD vem imprimindo a esse movimento, por 
ser antagônico aos princípios filosóficos, científicos e religiosos do Espiritismo. Por esse motivo 
a Mocidade Espírita de Piracicaba em reunião de 26/1/69, fiel aos princípios da Doutrina 
Espírita, resolveu não participar da próxima II Centro-Sul, endossando esse ponto de vista a 
“UME” de Piracicaba da qual é departamento. Informa ainda, a Mocidade Espírita de Piracicaba 
ter enviado carta desta carta ao CD da VI Centro-Sul, CRE da 24ª Região, UME Piracicaba, União 
Espírita de Piracicaba, Departamento de Mocidades do 24º CRE e Departamento de Mocidade 
da “USE”. O sr. Presidente comunicou haver comparecido a uma reunião da Federação dos 
Hospitais Psiquiátricos do Estado de São Paulo a convite do confrade Previdelo; que esta 
Federação é formada, na sua quase totalidade, por entidades espíritas; que, através do 
confrade Previdello, a Federação dos Hospitais Psiquiátricos solicitou à “USE” permissão para 
ocupar, para suas reuniões, em cada dois ou três meses, em um dia de domingo, no período 
da manhã, uma das salas do prédio situado à Rua Maranhão 404, local onde funciona a “USE”. 
Explicou o sr. Carlos Jordão que a “USE” é, também, usuária do prédio, por concessão da FEESP, 
a quem o prédio foi legado. Informou, o sr. Presidente, à Diretoria da Federação dos Hospitais, 
que levaria o pedido à apreciação da DE da ”USE” e, posteriormente, faria consulta à FEESP, 
pois a ela compete deliberar. O sr. Presidente, ainda, pediu que fosse verificada a possibilidade 
da “USE” contratar um funcionário, custeado pela Federação dos Hospitais, para trabalhar meio 
período para ele (Hospital) e meio para “USE”. A DE estudará a proposta e dará, oportunamente 
sua deliberação. O sr. Presidente comunicou à DE que foi informado pelo sr. Miguel de Jesus 
que a reunião do dia 15/2/69, da VI Centro-Sul fora suspensa. O sr. Miguel de Jesus esclareceu 
que há um engano a esse respeito, tendo em vista que a reunião será realizada, apenas o tema 
“Diálogo sobre Problemas Sociais com a DE”, será substituído por um painel, sobre o tema 
“Religião e Liberdade”. A DE da “USE”, na presença dos confrades Miguel de Jesus e Jorge Saad, 
diretores da VI Centro-Sul, ao tomar conhecimento de que na prévia do dia 15/2/69 haverá um 
painel sobre o tema “Religião e Liberdade”, na forma de perguntas e respostas, delegou 
poderes ao seu Presidente, Carlos Jordão da Silva, que representará a DE nesta oportunidade, 
para, se houver desvirtuamento das finalidades doutrinárias ou intenção de confundir os 
postulados espíritas com ideologias outras, contrárias aos princípios da Doutrina Espirita, 



 

 

suspender a realização da VI Centro-Sul. Nesta altura deixaram o recinto da reunião, que teve 
seu prosseguimento normal, os srs. representantes da VI Centro-Sul, Miguel de Jesus e Jorge 
Saad. Departamento de Mocidades: o confrade Abel Glaser comunicou haver entregue ao 
Presidente da II Nordeste 300 opúsculos do trabalho sobre Unificação. Participou que o 
Departamento de Mocidades estará presente no II Curso de Dirigentes de Mocidades Espíritas. 
O sr. Attílio Campanini pede que seja publicado um esclarecimento a respeito do artigo “Novas 
Perspectivas”, inserido no Unificação de janeiro de 1969, pois dito artigo deixa a transparecer 
ser uma opinião da “USE” relativa à fusão USE /FEESP. A DE, por votação, rejeitou o pedido. A 
seguir a DE passou a discutir a ordem do dia da próxima reunião do CDE em Presidente 
Prudente dia 9/3/69. Nada mais havendo a tratar, após prece de agradecimento do confrade 
Abel Glazer 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 # 15 - 24 de fevereiro de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro, de mil novecentos e sessenta e nove, 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, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves de Godoy, 
Djalma de Deus Silva, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
José Gonçalves Pereira e 
Fábio Dutra. 

Conforme deliberação anterior, a presente reunião será conjunta com o CD da VI Centro-Sul, 
tendo este comparecido na pessoa do sr. Adalberto Paranhos, Presidente, Jorge 
Saad,Tesoureiro, Luiz Carlos Storino, Secretário e Celso Roberto Saad, e dos srs. Miguel de Jesus 
e Milton Felipeli, do Departamento de Mocidades do CME. Visitante: Affonso Ubinha, 
Presidente do Centro Espírita Allan Kardec. Compareceram também representantes das 
diversas Mocidades Espíritas que assinaram o livro de presença. Após prece de abertura, o sr. 
Presidente passou aos assuntos administrativos, dando a palavra à Secretaria que aprovou o 
seguinte expediente: carta da FEESP de 15/2/69, concedendo uma das salas do prédio da Rua 
Maranhão 404, aos domingos, de cada 2 ou 3 meses, à Federação dos Hospitais Psiquiátricos 
do Estado de São Paulo; carta da Unificação Kardecista, de Ribeirão Preto, de 2/2/1969, 
pedindo a indicação de um orador espírita desta Capital para o dia 1/5/1969, data do 
aniversário (43º); carta do sr. Presidente (25ª CRE) confirmando palestra da DE dia 8/3/1969, 
véspera da reunião do CDE; carta do Centro Espírita "Allan Kardec", de 24/2/1969 que pela 
delicadeza do assunto é transcrito: 
 
“Ilmos. Srs. Diretores da USE. 
A Diretoria do Centro Espírita "Allan Kardec", sociedade civil religiosa, filantrópica, reconhecida 
de utilidade pública pelos poderes governamentais, com sede à rua Irmã Serafina no 674, em 
Campinas, comunica que deliberou não autorizar a Mocidade Espírita Allan Kardec (MEAK), a 
participar das reuniões da VI Censul - Esquema Novo, pelas razões seguintes: 
 

I) pretendendo o CEAK evitar que debates estéreis em torno de ideologias políticas sobre o rótulo 
de doutrina social espírita, venham trazer sérios conflitos ou atitudes próprias desta natureza, 
proibiu promoções ou discussões em suas dependências sobre este tema; 

II) O pensamento expresso pela casa e que representa sua linha de conduta é de que o espiritismo 
deve ser levado as doutrinas sociais e não estas aos centros espíritas, respeitados aos 
postulados do Kardecismo; 

III) Alguns jovens pertencentes à MEAK, impelidos pelo seu idealismo imaturo e inconformados 
com orientação da Casa, pretenderam continuar a programação de debates de ideologia 
política; 

IV) Falidos os meios suasórios, a direção do CEAK não teve outra alternativa que não a de impor a 
sua autoridade, lamentando que os acontecimentos tenham-na compelida a tal atitude; 



 

 

V) Cumpre salientar também que a MEAK, na forma dos estatutos e regulamentos da casa, não 
goza de autonomia; que a Diretoria expirou o mandato e que, por razões de ordem interna, a 
nova Diretoria está em fase de reorganização; 

VI) A participação de jovens espíritas de Campinas, como é óbvio, deve ser feita sobre a 
responsabilidade individual de seus componentes, desvinculadas totalmente da MEAK, 
considerando a intransigência dos mesmos nos debates de temas políticos. O pronunciamento 
de Allan Kardec no livro "Viagens espíritas em 1862" editado pelo "O Clarim" de Matão, Estado 
de São Paulo, notadamente na parte em que o Mestre aborda os aspectos de doutrinas de 
reforma social, bem como as considerações de Emanuel à página 186 e seguintes, 5ª edição do 
livro "A Caminho da Luz", expressam e sintetizam a orientação do CEAK. 

Encerrado o expediente da Secretaria, deu o sr. Presidente a palavra ao sr. Fábio Dutra que 
comunicou estar programando o Curso Intensivo de Preparação de Evangelizadores para o 
interior do Estado. Departamento de Mocidades informou que o 2º Curso Intensivo para 
Dirigentes de Mocidades Espíritas, realizado de 14 a 18/2/1969, foi de êxito total, 
comparecendo 18 cidades com um número de 62 elementos. O sr. Presidente pediu ao 
confrade Attílio Campanini, elemento indicado para representar DE na reunião de Santo André, 
da VI Centro-Sul, para dar suas impressões sobre a reunião. Informou o confrade Attílio que 
infelizmente, na dita reunião, foi alvo de críticas indelicadas e especificamente, dois de seus 
diretores, ausentes, foram desconsiderados. Dada palavra ao sr. Adalberto Paranhos por ele foi 
lida resolução da última Assembleia dos moços, referente ao debate franco e aberto com a DE 
sobre os problemas da atualidade. Após as considerações, a Assembleia resolve: “a) acatar a 
determinação da DE da USE no sentido de suspender o debate, eis que somos parte de uma 
estrutura; b) referendar a decisão do CD d Censul - Esquema Novo quanto ao protesto, ora 
ratificado”. A seguir continuou o sr. Adalberto Paranhos, Presidente do CD da VI Centro-Sul 
com a palavra para expor seu ponto de vista sobre o assunto ligado ao Centro-Sul. Outros 
membros do CD do VI Centro-Sul e de Mocidades usaram da palavra, como, também, os 
membros da DE versaram sobre este assunto. Considerando que os pontos de vistas eram 
discordes, não trazendo soluções práticas para a VI Centro-Sul, o sr. Presidente informou que 
a reunião teria o destino para a qual foi convocada, apreciação do programa e do temário da 
Concentração. Dada palavra ao Presidente da VI Centro-Sul, para falar sobre esse assunto, 
informou que o cenário geral comportava uma subdivisão em temário Memei - com 10 itens e 
temário Cairbar Schutel - com 11 itens; que os moços escolheram 3 itens do temário Cairbar 
Schutel, a saber:  no 1 - O Espiritismo e as Doutrinas Sociais, no 4 - Função Social do Evangelho 
de Jesus: Reforma Íntima e Reforma Social e item 8 - Os Problemas da Unificação. O sr. 
Presidente colocou tema por tema em votação, tendo a DE dado a seguinte votação. O de no 1 
- O Espiritismo e as Doutrinas Sociais, rejeitado por unanimidade; o de no 4 - Função Social do 
Evangelho de Jesus - Reforma Íntima e Reforma Social, rejeitada a parte Reforma Social e item 
8  - aceito. O confrade Luiz Monteiro de Barros, em face da deliberação da DE, propôs os 
seguintes temas em substituição aos que não foram aceitos; 1) O Espiritismo e o Cristianismo 
(aspectos doutrinários, filosóficos e religiosos); 2) O Espiritismo e a Evolução da Ciência 
(aspecto doutrinário); 3) Os Problemas da Unificação (aspectos de seu aperfeiçoamento). A 
respeito do tema para as mesas redondas, propôs: Função Social do Movimento Espírita: a) 
Aspecto Doutrinário; b) Métodos e meios para que os fins sejam atingidos. O sr. Adalberto 
Paranhos, falando em nome do CD da II Centro-Sul, aceitou as propostas apresentadas. Pediu 
para que a DE se encarregasse de convidar oradores e expositores dos trabalhos, alegando que 
a DE tem mais relacionamentos e facilidades nesse sentido. A DE não se furtou a prestar 
colaboração, porém no caso dos elementos que pretende convidar, por qualquer motivo, não 
possam aceitar o compromisso, dará ciência ao CD da IV Centro-Sul. Considerando que alguns 



 

 

assuntos ficaram pendentes de solução, o sr. Presidente marcou nova reunião da DE para a 
próxima 2ª feira, dia 3 de março de 1969. Agradeceu o comparecimento do CD da VI Centro-
Sul, das Mocidades e dos srs. Diretores, dando, a seguir por encerrada a reunião. Para constar, 
lavrei a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Em tempo: O confrade Luiz Monteiro de Barros esclareceu que sua proposta, acima 
mencionada, não foi registrada como expressou em reunião, por isso volta a formulá-la para 
que a ata a configure com clareza: “que a reunião, digo, a solução do problema com a VI Centro-
Sul fosse resolvida da seguinte forma: a DE realizaria, com membros escolhidos pelas 
Mocidades, incluindo-se obrigatoriamente, a presença do sr. Armando de Oliveira Lima, 
reuniões íntimas, para estudos aprofundados sobre esses problemas da função social do 
movimento espírita, a fim de se chegar a uma conclusão definitiva. Propôs, também, a 
substituição dos dois temas não aceitos pela DE, podendo a Mocidade escolher outros, por “O 
Espiritismo e o Cristianismo” e “O Espiritismo e a Evolução da Ciência”. Essas reuniões íntimas 
com a DE, Mocidades Centro-Sul e pessoas especialmente convidadas se realizarão com o 
seguinte programa: Função Social do Movimento Espírita. A) aspecto doutrinário; b) Métodos 
e meios para que os fins sejam atingidos. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião 
que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 





















 

 

Ata # 16 - 03 de março de 1969 
Diretoria Executiva 

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

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Ignácio Giovine, 
Djalma de Deus Silva, 
Eurípedes de Castro, 
José Gonçalves Pereira, 
Attílio Campanini, 
Carlos Dias, 
Fábio Dutra, 
Luiz M. Barros, 
Abel Glazer 

e do membro do Departamento de Mocidades do CME, 
Milton Felipeli. 

O sr. Presidente, após proferir a prece de abertura, comunicou que na presente reunião alguns 
Diretores deveriam informar as providências tomadas com respeito à VI Censul, referentes a 
convites a oradores e mesas redondas, decorrentes de compromisso assumido junto ao CD da 
VI Censul, em reunião do dia 24/2/69. O confrade Carlos Jordão da Silva informa que a profa. 
Creta Ferreira Alves não aceitou convite para proferir palestra ou participar de mesa redonda; 
Milton Filipelli não conseguiu localizar o prof. José Carvalho Natale, elemento que seria 
convidado para uma das palestras; O Grupo de Estudos Sheila não pode aceitar convite para 
assumir compromisso na Semana Santa; dr. Luiz M de Barros, por motivos imperiosos, não 
poderá dirigir Mesa Redonda sobre Unificação; o confrade Fábio Dutra, também, declinou do 
convite recebido; Rino Curti só aceitará convite em última instância, por motivo imperioso e a 
critério da "USE". J. Herculano Pires aceitará incumbência tanto para palestra como para Mesa 
Redonda. O confrade Carlos Jordão da Silva justificou os motivos por que não estava em 
condição de assumir compromisso. Em face do exposto, pediu o sr. Presidente o 
pronunciamento da DE. Lembrou o dr. Eurípedes de Castro que à vista da carta do C. E. Allan 
Kardec (Campinas) o sr Adalberto Paranhos não tem condições para presidir a VI Censul e que 
é de opinião que a presidência da VI Censul se acha acéfala. O sr. Carlos Jordão da Silva informa 
que o Vice-Presidente da FEB, com quem esteve em contato recentemente, manifestou-se 
surpreso com as informações que lhe foram prestadas relativas à Concentração em foco, 
estranhando a omissão da "USE" no tocante a esse problema. Muitas outras considerações 
foram levantadas, tendo todos os Diretores oportunidade de emitir suas opiniões. 
Considerando os motivos apresentados e tendo em vista que apenas um orador aceitou o 
compromisso para falar na Concentração, consultou o sr. Presidente a DE sobre a realização ou 
não da VI Censul. A DE da "USE", pela unanimidade de seus membros, resolveu cancelá-la pelos 
motivos que vão transcritos: 
 
"Considerando: 1º) Que, objetivando encontrar uma solução harmônica para problemas 
ligados à VI Concentração de Mocidades Espíritas da região Centro-Sul do Estado de São Paulo, 
a Diretoria Executiva da "USE" convocou o Conselho Diretor daquele certame, o qual 
compareceu a duas reuniões (2/2 e 24/2/1969), tendo nessas reuniões a DE da "USE" apelado 
exaustivamente para que as questões sociais não fossem abordadas durante as reuniões da VI 
Centro-Sul; 2º) Que o CD da Centro-Sul resolveu não aceitar o apelo da DE da "USE", e que o 



 

 

plenário da II Reunião Prévia, reunido em Santo André em 16/2/69 resolveu acatar a 
determinação da DE da "USE" por ser parte de uma estrutura, referendando a decisão do CD 
da VI Centro-Sul quanto ao protesto em relação à posição da DE da "USE"; 3º) Que na reunião 
conjunta com os diretores da VI Centro-Sul, realizada a 24/2/69, a DE da "USE", procurando 
solucionar o problema em foco (Temas Sociais) propôs que esses temas só fossem aceitos e 
difundidos após estudo sereno e meticuloso de sua orientação e de suas implicações 
doutrinárias e sociais, em reunião conjunta da DE (alguns outros convidados especiais) e uma 
equipe escolhida pelos "Moços", para que se clareassem bem as razões pelas quais a DE da 
"USE" tem ponto de vista contrário ao esposado pelo CD da Centro-Sul; 4º) Que, com tal 
proposta, procurava a DE da "USE", ainda uma vez, demover o CD da VI Centro-Sul de se firmar 
nos aspectos sociais para a próxima Confraternização (São Caetano do Sul, abril de 1969); 5º) 
Que o CD da VI Centro-Sul só aceitou tal proposta, bem como a exclusão dos dois itens do 
temário recusados pela DE da "USE", sempre sob protesto, e o fez obedecendo às atribuições 
estatutárias conferidas à DE da "USE", não concordando, pois, "no fundo e de coração", com a 
referida proposta conciliatória, considerando-a apenas uma solução menos ruim que a 
suspensão da referida Concentração; 6º) Que o CD da VI Centro-Sul não aceitou realizar, por si 
mesmo, outros temas além daqueles três por eles escolhidos em suas prévias, alegando: a) não 
dispor mais de tempo suficiente para tanto; b) não poder se responsabilizar pelo conteúdo 
doutrinário, com vistas às metas sociais, que os oradores por ele escolhidos viessem a 
desenvolver, contra os pontos de vista acauteladores e contrários da DE da "USE"; c) que dois 
nomes por ele apresentados para as mesas redondas de "Cristianismo e Espiritismo" e de "A 
Evolução da Ciência e o Espiritismo", um deles foi recusado pela DE da "USE"; d) que a DE da 
"USE" dispunha de mais recursos para a tarefa; 7º) Que, a esta altura, a DE da "USE" poderia 
ter suspenso a Concentração, que é programada e realizada pelas "Mocidades", não por ela; 
8º) Que num novo gesto de boa vontade a DE da "USE" aceitou a incumbência de procurar 
oradores para as "mesas redondas" e para as palestras da Concentração; 9º) Que quase todos 
os elementos convidados não aceitaram o convite que lhes foi feito; 10º) Que nessas condições 
a Concentração se realizaria apenas parcialmente, com grandes lacunas; 11º) Que, na 
expressão enfática do “presidente” da VI Centro-Sul, a troca dos temas escolhidos na prévias 
da Centro-Sul correspondia, para os moços a ela ligados, uma mudança de "Holiwood para a 
África"; 12º) Que, dada a sinceridade e a realidade desse modo de sentir, expresso no item 
anterior, tirou, para os "moços", todo o atrativo e o interesse, comparecendo eles, 
evidentemente, a São Caetano do Sul apenas por mero formalismo, o que, de forma alguma, 
viria a condizer com as finalidades da Concentração, e com os ideais da DE da "USE". De outro 
lado, considerando: 1º Que o Centro Espírita "Allan Kardec" de Campinas, desligou, segundo 
ofício enviado à DE da "USE", sua Mocidade Espírita da VI Centro-Sul e desvinculou a 
participação dos jovens a ela pertencentes, com os quais não conseguiram seus dirigentes 
entrar em acordo, estando incluído o atual "presidente" da VI Centro-Sul que, assim, perdia, 
pelo menos momentaneamente, seu mandato; 2º) Que, por discordar fundamentalmente da 
orientação doutrinária que o CD da VI Centro-Sul vem imprimindo àquele certame, "antagônico 
aos princípios filosóficos, científicos e religiosos do Espiritismo", a Mocidade Espírita de 
Piracicaba, com a aprovação da União Espírita de Piracicaba, oficiou à DE da "USE" notificando-
a do seu não comparecimento a São Caetano do Sul; 3º) Que as atitudes extremas tomadas por 
esses dois núcleos, que sempre tem sido fiéis ao Movimento de Unificação da "USE", devem 
ser levados em conta nas resoluções da DE da "USE" face ao problema em foco, a Diretoria 
Executiva da "USE" deliberou, pela unanimidade de seus membros, em reunião desta data, 
suspender a referida Concentração da VI Centro-Sul programada para os dias 3 a 6/4/1969, em 
São Caetano do Sul. A DE da "USE" pede, finalmente, às "Mocidades" que mantenham 



 

 

serenidade nesse instante grave, pois os problemas em foco, origem do atual litígio, serão 
estudados em tempo oportuno. São Paulo, 3 de março de 1969. A Diretoria Executiva da USE".  
 
Esta decisão será comunicada por escrito ao CD da VI Centro-Sul e aos órgãos da "USE". A DE 
deliberou, ainda, convocar os CDs das Concentrações Nordeste e Noroeste, os Departamentos 
Regionais de Mocidades e as pessoas mais ligadas ao movimento de Mocidades, em nosso 
Estado, para uma reunião extraordinária no dia 23/3/1969, às 9 horas, na sede social da "USE", 
à rua Maranhão 404. Nada mais havendo a constar, após prece de agradecimento do confrade 
Fábio Dutra, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar, eu, Djalma de Deus 
Silva, lavrei a presente ata, que será aprovada na forma regulamentar. 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 





















 

 

Ata # 17 - 23 de março de 1969 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Aos vinte três dias do mês março, de mil novecentos e sessenta e nove, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Maranhão 404, às 9 horas, reuniu-se, extraordinariamente, a DE da “USE” 
com a presença dos confrades: 

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

Deixou de comparecer o confrade Apolo Oliva Filho por ter incumbência doutrinária nas 
cidades de Itapira e Mogi das Cruzes. Convidados pela DE da “USE”, compareceram o CD da 
Noroeste, na pessoa do prof. Ismael Afonso; o CD da Noroeste na pessoa do confrade Eurípedes 
B. Carvalho (Franca); os representantes de Mocidades: Natalino D’Oliva, Rubina A. Zavareli (Rio 
Claro), Antonio R. Falotico e Rubens Candelaria Toraga (Mogi das Cruzes), Antonio Cesar P. de 
Carvalho (D.M. do 12º CRE), Ivan Dutra (25º CRE) e Agnello Morato, de Franca. O sr. Presidente, 
após abrir a reunião com uma prece, comunicou que a DE deliberou convidar os presentes, 
para cientificá-los das razões por que resolveu cancelar a VI Centro-Sul. Fez a exposição dos 
motivos e pediu o sr. Presidente ao Diretor do Departamento de Mocidades, Abel Glazer, para 
fazer um retrospecto dos acontecimentos, que são os mesmos constantes das duas últimas 
atas da DE da “USE”. O confrade Miguel de Jesus, Presidente do 26º CRE, esclareceu que a 
pedido das Mocidades compareceu à reunião da DE para propor o “diálogo franco e aberto das 
questões sociais”, entre representantes das Mocidades e Diretoria Executiva; que a princípio a 
DE da “USE” aceitou o Diálogo, tendo, posteriormente, justificado os motivos porque não seria 
conveniente realizá-lo na presente oportunidade. A seguir o sr. Presidente passou a leitura dos 
considerandos, datados de 3 do corrente, e que explicam detalhadamente as razões por que 
foi suspensa a VI Centro-Sul. Foram lidas, também, as cartas recebidas do Centro Espírita Allan 
Kardec, de Campinas e da Mocidade Espírita de Piracicaba. O confrade Ivan Dutra do 25º CRE, 
considerando a importância dos considerandos e o conteúdo das cartas lidas, sugeriu que a DE 
da “USE” os publique integralmente no jornal “Unificação”. Sugestão aprovada. Os confrades 
Agnelo Morato e Ivan Dutra ponderaram à DE da “USE” da possibilidade da realização de uma 
nova Centro-Sul, em época a ser estudada. Os representantes dos CDs da XIII Noroeste e V 
Nordeste se solidarizaram com a DE da “USE” pela resolução tomada quanto à VI Censul; depois 
de ouvir diversas sugestões, ficou deliberado que: 1) a DE autoriza aos CD das XIII Noroeste 
(Penápolis) e V Nordeste (Franca) receberem em suas Concentrações os jovens da região 
Centro-Sul, desde que o Conselho Diretor dessas concentrações considerem viável, devido às 
condições de hospedagem e outros que julgarem oportuno; para tanto, os representantes 
dessas duas Concentrações, juntamente com o Diretor do Departamento de Mocidades da 
“USE”, procederão à divisão das Mocidades da região Centro-Sul que serão convidadas a 
participar de uma ou de outra dessas concentrações; 2) Ficou estabelecido, de comum acordo 
por todos os presentes, que o Departamento de Mocidades da “USE”, em reunião geral a ser 
marcada para o próximo mês de julho, com a presença, portanto, dos Departamentos Regionais 
de Mocidades, dos Conselhos Diretores das Concentrações, e dos jovens mais ligados ao 
movimento estadual de Mocidades, deverá proceder a uma reestruturação administrativa do 
movimento jovem no estado, procurando eliminar as brechas que a vivência demonstraram 



 

 

existir. Para tanto, dever-se-á estudar que as Concentrações se apoiem nos Departamentos 
Regionais de Mocidades, que seus Conselhos Diretores sejam formados por elementos dos 
departamentos regionais de Mocidades, com aprovação do CRE, que o temário das 
concentrações seja apreciado também, pela DE da “USE”; 3) Ficou, ainda, estabelecido, que 
nessa reunião geral do Departamento de Mocidades da “USE” dever-se-á proceder a uma 
reestruturação da jurisdição das concentrações: dividir a área da atual Centro-Sul em duas 
áreas, podendo uma delas abranger a área da Comecar, ampliada, por exemplo, com o Vale do 
Paraíba, Litoral etc.; verificar se na jurisdição da Nordeste e da Noroeste há cidades deslocadas 
(dificuldade de locomoção, etc.) e que seriam melhor servidas com eventuais alterações. A 
divisão de área da Centro-Sul fundamenta-se no fato de esta concentração ter crescido muito, 
com prejuízo ao real aproveitamento; 4) O Departamento de Mocidades da “USE” deverá 
tomar todas as providências no sentido de garantir o êxito dessa Reunião Geral, que deverá ser 
realizada em cidade de fácil acesso para todos (Araraquara ou Bauru, por exemplo), bem como 
trabalhar no sentido de que todos compareçam a essa reunião geral conscientizados da sua 
alta significação para o movimento jovem estadual e, na medida do possível, compareçam 
munidos de subsídios para o alcance efetivo dos objetivos almejados. Nada mais havendo a 
tratar, após a prece de agradecimento da confrade Rubina A. Zavarelli, 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 # 18 - 24 de março de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de março de mil novecentos e sessenta e nove, 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, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves Godoy, 
Abel Glazer, 
Djalma de Deus Silva, 
Ignácio Giovine, 
Attílio Campanini, 
Carlos Dias, 
Luiz Monteiro de Barros e 
José Gonçalves Pereira. 

Como visitantes, participaram da reunião o dr. José Cuono e Celso Roberto Saad. A Secretaria 
apresentou o seguinte expediente: Deliberações do CDE da “USE”, em Presidente Prudente, no 
dia 9/3/969: 1) Aprovada proposta no sentido de que sejam realizados primeiramente encontro 
de setores especializados da assistência social, mantidas pelas entidades espíritas para, no fim, 
realizar-se o encontro geral das obras e departamentos assistenciais espíritas; 2) Referendada, 
por unanimidade e por proposta de um membro do seu Conselho Deliberativo, a decisão da DE 
da “USE” de suspender a realização da VI Concentração de Mocidades Espíritas da Região 
Centro-Sul do Estado de São Paulo que estava programada para os dias 3 e 6 de abril de 1969, 
em São Caetano do Sul; 3) Aprovado o Plano Bienal de Trabalho da “USE” para a gestão, 
1968/1970, com a inclusão do item 11, no Capítulo do Departamento de Mocidades, com a 
seguinte redação: “... 11 – Integração do moço no Centro Espírita: propiciar e criar meios de 
maior integração do jovem espírita nos Centros Espíritas, fazendo constar dos programas e 
temários das atividades os assuntos relacionados com a Casa Espírita; 4) Aprovada a proposta 
de se comemorar em 1969, em todos os órgãos da “USE” e entidades espíritas do Estado de 
São Paulo, o 1º Centenário da desencarnação de Allan Kardec, com a máxima difusão do livro 
“Obras Póstumas”; levar a sugestão ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita 
Brasileira, através do representante da “USE”; 5) Aprovada proposta para que se divulgue no 
“Unificação” e demais jornais espíritas o seguinte comunicado: “Que os confrades se acautelem 
contra os exploradores que se dizendo espíritas apresentam-se em nome de organizações e de 
pessoas respeitáveis para extorquirem dinheiro”; 6) Que a próxima  reunião do CDE da “USE” 
seja realizada em 8/6/1969 em São Paulo (Capital). A Secretaria encaminhou carta datada de 
6/3/1969, ao CD da VI Censul, dando ciência da suspensão da Concentração, juntando os 
“considerandos” da DE sobre a medida. Foi lido artigo impresso e assinado pelo CD da Censul 
(suspensa pela D.E.) intitulado “Restabelecendo a verdade”. Comentaram o mesmo diversos 
Diretores, achando que ele não representa a verdade cristalina dos fatos, merecendo uma 
contra resposta da DE. Propôs o confrade Apolo Oliva Filho que a DE só tome conhecimento e 
delibere a respeito, se receber ofício dos responsáveis da Censul acompanhado do referido 
artigo. Aprovado. O confrade Celso Roberto Saad comunicou que com este impresso 
“Restabelecendo a Verdade” o CD da VI Censul dá o assunto por encerrado. Informou, também, 
que será acatada a deliberação da DE e a Concentração não mais será realizada e o seu CD já 
foi dissolvido. A Secretaria escreverá ao Centro Espírita Allan Kardec (Campinas) e Mocidade 
Espírita de Piracicaba, consultando sobre a publicação das cartas que enviaram à “USE” a 
respeito da VI Censul, tendo em vista que a DE, em reunião de 23/3/1969, aprovou tal 



 

 

publicação com os “considerandos”, no Jornal Unificação. O confrade Abel Glazer leu 
programas que serão realizados pela XIII Noroeste (Penápolis) e V Nordeste (Franca). Recebeu 
considerável número da Revista Internacional do Espiritismo, de fevereiro de 1969, que 
encaminhará às Concentrações de Franca e Penápolis e órgãos da USE. Apolo comunica que 
para a 3ª prévia do Congresso Educacional Espírita, a realizar-se dia 4/5/1969, já foram 
convidados 53 professores. A Mocidade Espírita “Allan Kardec”, de São Caetano do Sul, enviou 
carta à DE da USE convidando-a para um encontro fraterno que fará realizar nos dias 4, 5 e 
6/4/1969, naquela cidade. A carta veio acompanhada do respectivo programa. A DE da “USE”, 
coerente com a atitude assumida em torno da realização da VI Censul, objeto dos seus 
considerandos datados de 3/3/1969, desaprova a realização de um programa que representa 
um substitutivo àquela Concentração e, por motivos óbvios, não designará representação para 
a programação em foco. Nada mais havendo a constar, observado um instante de 
concentração, houve mensagem de incentivo e proteção do plano espiritual pelo médium José 
Goncalves Pereira. Após prece de agradecimento do confrade José Cuono, 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 # 19 - 14 de abril de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de abril, de mil novecentos e sessenta e nove, 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, 
Abel Glazer, 
Paulo A. Godoy, 
Djalma de Deus Silva, 
Eurípedes de Castro, 
José Gonçalves Pereira, 
Carlos Dias e 
Ignácio Giovine. 

Após a prece de abertura e a discussão e aprovação da ata da reunião anterior, deu o sr. 
Presidente a palavra ao confrade Luiz M. Barros para proceder à leitura da resposta ao 
“restabelecendo a verdade”, sobre o recente impasse no movimento jovem que culminou com 
a suspensão da VI Centro-Sul; o referido trabalho foi debatido longamente pela DE. Apenas 
alguns itens deverão ser respondidos pelo sr. Presidente e Secretário Geral, após o que será 
novamente lido em reunião da DE. Foi lembrado pelo 3º Secretário que a resposta ao 
“restabelecendo a verdade”, aprovada em reunião anterior, está condicionada ao ofício e 
artigo a serem oficialmente endereçados à DE. Ponderou o sr. Presidente que a DE poderá, se 
julgar oportuno, reconsiderar suas deliberações, por isso poderá autorizar à publicação da 
resposta, mesmo não sendo oficializada. O sr. Carlos Jordão da Silva comunicou que dia 
30/3/1969, participando da XVIII Semana Kardeciana de São José dos Campos, teve 
oportunidade de responder cerca de 30 perguntas sobre unificação, fusão USE/FEESP e 
suspensão da VI Censul, feitas por dirigentes de entidades espíritas da localidade; que recebeu 
inteira solidariedade quanto à atitude da DE em suspender a VI Censul. TESOURARIA 
apresentou o balancete mensal de março p.p., cujo total do ativo e passivo soma NCr$ 
11.374,92. Saldo em banco NCr$ 1.691,06. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: O confrade Abel 
Glazer informou que o Departamento compareceu à V Comenesp (Franca) que alcançou pleno 
êxito. A reunião geral do Departamento está marcada para os dias 12 e 13/7/1969, na cidade 
de Araraquara (SP). SECRETARIA: cartas da União dos Moços Espíritas de Ribeirão Preto, 
Associação Beneficente Espírita Consolador (Rio Preto), Mocidade Espírita de Barretos e C. E. 
Apóstolo do Bem participando eleição de suas diretorias. Carta da UME de Ribeirão Preto 
juntando cópia das atas de janeiro, fevereiro e março/1969; carta da Federação Espírita do 
Estado do Rio de Janeiro participando as solenidades do 31/3/69 acompanhada de linda 
flâmula alusiva à data, com expressiva foto de Kardec, carta da UME de Rio Preto, 20/3/1969, 
manifestando inteiro apoio à DE pela atitude tomada quanto à VI Censul. Carta da UME de 
Bauru participando a realização da 1ª Feira do Livro Espírita de Bauru, de 18 a 20/4/69. A DE da 
“USE” tendo tomado conhecimento, extraoficialmente, da reunião que o MUE fará realizar, em 
Campinas, nos dias 19, 20 e 21/4/1969, e considerando o “MUE” movimento adeso à 
Unificação, resolveu credenciar o confrade dr. Eurípedes de Castro, Procurador da DE, para 
representá-la nessa reunião. Ofício nesse sentido será encaminhado ao MEU. O sr. Paulo A. 
Godoy representou a USE na Semana Espírita de Jundiaí e visitou o Centro Espírita Poder da Fé, 
de Presidente Prudente e Associação Espírita Allan Kardec, de São José do Rio Preto. Nada mais 
havendo a constar, após prece de agradecimento do confrade Djalma de Deus Silva, às 24,30 



 

 

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











 

 

Ata # 20 - 27 de abril de 1969 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Ata da reunião da DE da USE, realizada no dia 27 de abril de 1969, em sua sede social à rua 
Maranhão, 404, na cidade de São Paulo. Às 20 horas, o sr. Presidente Carlos Jordão da Silva 
constatou a existência de número legal de Diretores e deu por aberta a reunião. Os seguintes 
Diretores estavam presentes: 

Luiz M. Barros, 
Carlos Dias, 
Abel Glaser, 
Djalma de Deus Silva, 
Paulo Alves de Godoy, 
Ignácio Giovine e 
Eurípedes de Castro, 

além do confrade 
Milton Felipelli. 

A prece de abertura foi proferida pelo Presidente Carlos Jordão da Silva, que solicitou ao 
Secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, a qual foi achada conforme e 
aprovada. Passando à leitura do expediente, foi lida carta nº 167, datada de 26 de abril de 1969 
e enviada pela FEESP, sugerindo ação conjunta com a USE, no sentido de se dinamizar a 
divulgação do Livro Espírita, em todo o Estado de São Paulo, sugestão essa que foi aprovada 
por unanimidade, ficando decidido se enviar circular a todos os órgãos da USE, a fim de 
envidarem esforços nessa direção; outra carta da FEESP comunicou a instalação de Curso 
Básico de Espiritismo na Associação Espírita Beneficente Jesus, Misericórdia e Luz e na Casa 
Transitória, carta essa que foi encaminhada ao CME para seu conhecimento; carta do MUE 
convidando a DE para a solenidade do 8º aniversário de sua fundação, efeméride que ocorrerá 
em 24 e 25 de maio p.f.; carta do CME, dando conta da 1ª reunião preparatório do III Congresso 
Educacional Espírita Paulista, no dia 4 de maio p.f.; cartas da Mocidade Espírita de Mogi-Mirim 
e da União Municipal Espírita de Rio Preto, hipotecando solidariedade à DE em virtude da 
suspensão da realização da II Concentração de Mocidade Espírita da Região Centro-Sul do 
Estado de São Paulo, por motivos já conhecidos. Passando-se aos assuntos gerais fizeram uso 
da palavra os confrades Abel Glaser, informando que os participantes da equipe coordenadora 
do movimento de moços na Capital está passando por uma reestruturação e que os confrades 
Miguel de Jesus, Natalino D'Olivo, Milton Felipelli e Ives de Moura Marinho passarão a integrá-
la; Carlos Dias discordando sobre a angariação para o pagamento, pelo menos parcial, à Editora 
O Clarim, de Matão, pela publicação da separata das Deliberações do I Simpósio Espírita Centro-
Sulino, distribuída como apêndice da "Revista Internacional do Espiritismo; todos os diretores 
se cotizaram no sentido de se fazer uma remessa de numerário àquela Editora, tendo sido 
arrecadados NCr$ 330,00, esperando-se aumentar ainda mais essa quantia. Nesse sentido ficou 
ainda deliberado se enviar carta ao CME pedindo colaboração para esse mesmo trabalho, a fim 
de compensar a Editora O Clarim, pelos gastos havidos; Eurípedes de Castro comunicou sua 
participação nas concentrações do MUE, em Campinas, onde fez parte do grupo de trabalho e 
participou da discussão das teses; Ignácio Giovine informando que o confrade Galdino de Brito 
foi convidado para integrar a equipe que tratará dos assuntos atinentes aos cursos e das 
relações entre a Área de Ensino da FEESP e o CME, informando ainda que está sendo encetado, 
com êxito o ciclo de palestras comemorativas do lançamento de Obras Póstumas, uma por mês, 
na sede da FEESP, e que o CME acabava de adquirir uma máquina de escrever nova para os 
serviços de sua Secretaria. O confrade Giovine informou ainda que a cidade de São Paulo seria 



 

 

dividida em quatro zonas para nelas se proferirem palestras alusivas a "Obras Póstumas", no 
segundo semestre de 1969; fez um apelo para um maior entrosamento entre os órgãos da USE 
existentes na Capital e Interior, para maior êxito e vulgarização dos trabalhos da USE; Attílio 
Campanini fez uso da palavra informando que se prontificava a participar dos assuntos 
relacionados com a Assistência Social, no seio da USE. Luiz M. Barros sugeriu que se pedisse a 
todos os órgãos da USE através do CDE sugestões em torno do tópico "Evangelho no Lar", a fim 
de que essa prática fosse melhor difundida; o presidente Carlos Jordão da Silva solicitou aos 
Diretores que informassem dos seus propósitos em torno das atividades previstas para o Plano 
Bienal de Trabalho da USE, com vistas à sua aplicação; informou ainda que futuramente as 
reuniões da DE serão impreterivelmente encerradas às 22 horas, e somente quando houver 
algum assunto de relevante importância serão as mesmas prorrogadas até às 22:30 horas, 
quando serão encerradas de qualquer modo. Paulo Alves Godoy informou ter participado da III 
Semana Espírita de São Bernardo do Campo, no dia 21 de abril. Nada mais havendo a tratar foi 
a reunião encerrada às 22 horas, com prece proferida pelo confrade Carlos Dias, e eu, 2º 
Secretário, que a presente ata lavrei, dou fé e assino. 
 
 
Paulo Alves Godoy 
Carlos Jordão da Silva 
 













 

 

Ata # 21 - 12 de maio de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de maio, de mil novecentos e sessenta e nove, 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, 
Paulo A. Godoy, 
Djalma de Deus Silva, 
Eurípedes de Castro, 
Carlos Dias e 
Ignácio Giovine. 

Após a prece de abertura, feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da 
reunião anterior. A Secretaria apresentou o seguinte expediente: 1) Carta da FEESP 
comunicando o reconhecimento da Escola de Médiuns instalada no Centro Espírita "Obreiros 
do Senhor", sociedade presidida pelo Sr. Eder Fávaro; 2) Carta da Fundação Espírita "Américo 
Bairral”, de Itapira, comunicando a demissão do dr. Francisco Geraldo Job Ferreira do cargo de 
Diretor Clínico do Instituto  de Neuro-Psiquiatria e nomeação, pelo Conselho Diretor, do dr. 
Pedro de Oliveira Mundin; 3) Carta do 8º CRE (Bauru) e da UME de Bauru “hipotecando a mais 
irrestrita solidariedade à USE pelas atitudes tomadas e aplaudir o critério e o bom senso que 
mais uma vez norteou a DE da “USE” ao suspender a realização da VI Centro-Sul;  4) Carta da 
UME de São Caetano do Sul a propósito da suspensão da VI Centro-Sul , discordando da atitude 
da DE por considerá-la anticonciliatória, mas acatando-a por fazer parte do movimento 
unificacionista; 5) Carta da UME de São José dos Campos pleiteando o “Curso Básico de 
Espiritismo”. O confrade Ignácio Giovini informa que a reunião sobre o III Congresso 
Educacional Espírita Paulista, presidida pelo Dr. Ary Lex, foi bastante proveitosa e contou com 
o comparecimento de 18 professores. Carta endereçada ao confrade Paulo convidando-o a 
colaborar com o Departamento de Educação da “USE”; Ofício à FEESP solicitando o salão 
Cairbar Schutel para o dia 8/6/69, das 8,30 às 17 hs.; carta participando a realização do 1º 
Festival de Músicas e Poesias Espíritas do Vale do Paraíba, dias 19 e 20/7/69, em São José dos 
Campos e pedindo para que as músicas e poesias classificadas do 1º ao 4º lugar sejam 
publicadas no jornal “Unificação”. Desde que os trabalhos não se afastem da linha doutrinária 
espírita, a “USE” atenderá a solicitação. O confrade Luiz M. Barros, expôs plano para incentivar 
a dinamização dos órgãos da “USE”, setor doutrina, referente aos assuntos: 1) Evangelho no 
Lar; 2) Obras Póstumas e 3) Estudo aprofundado no Estado sobre as obras de André Luiz. O sr. 
Tesoureiro comunicou que o jornal está saindo rigorosamente em dia, porém muitos órgãos 
da “USE” estão em atraso com o pagamento. O sr. Presidente exibiu um selo comemorativo do 
quinquagésimo aniversário da Sociedade Filatélica Paulista. Este selo contém no seu corpo a 
estampa de seis selos comemorativos já publicados ou editados e, entre eles figura, o alusivo 
ao Centenário da publicação do Livro dos Espíritos, o que foi considerado pela DE como gesto 
de distinção à doutrina espírita.  A seguir foi discutida e aprovada a seguinte ordem do dia para 
a reunião do CDE do próximo dia 8/6/69. I) Abertura e saudação pelo Presidente da DE; II) Prece 
por um dos conselheiros; III) Expediente da Secretaria e Relatório da Diretoria; IV) Troca de 
ideias acerca de um esquema base para a eficiente difusão da prática intitulada “O Evangelho 
no Lar”; V) III Congresso Educacional Espírita Paulista: Sugestões; VI) Dinamização dos órgãos 
da “USE”; VII) Dinamização da Campanha de Divulgação do Livro Espírita, de acordo com a 
proposta recebida da “FEESP”; VIII) Palavra do representante da “USE” no CFN; IX) Palavra livre; 



 

 

X) Encerramento e prece final. Nada mais havendo a constar, após a prece de agradecimento 
do confrade Eurípedes de Castro, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar, 
eu, Djalma de Deus Silva, 3º Secretário, lavrei a presente ata que será aprovada na forma 
regulamentar. 
 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 











 

 

Ata # 22 - 26 de maio de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de maio, de mil novecentos e sessenta e nove, 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, 
Paulo A. Godoy, 
Carlos Dias, 
Attílio Campanini, 
Djalma de Deus Silva, 
Ignácio Giovine e 
Abel Glazer. 

Após a prece de abertura feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da última 
reunião. A Secretaria Geral apresentou o seguinte expediente 1) Ofício nº 1289/69, do 
Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, sr. Osório Carlos do Nascimento, 
encaminhando à USE-SP a cópia do requerimento nº 165/69, dos vereadores Antonio de 
Carvalho e outros, aprovando voto de saudade e louvor a Allan Kardec, no transcurso do 1º 
Centenário de falecimento. A Secretaria irá responder e o Unificação publicará nota a respeito; 
2) Carta do sr. Aurélio Menezes solicitando impressos e instruções a respeito da possibilidade 
de reestruturação da UME de Dracena. A Secretaria orientará a respeito, pedindo, inclusive, 
que se dirija ao CRE de Adamantina a respeito do assunto; 3) Carta da Organização Social Cristã 
"André Luiz", de Belo Horizonte, comunicando a realização da VII Semana da Fraternidade, 17 
a 20 de julho de 1969, em Belo Horizonte e convidando a USE a se fazer representar na mesma. 
Verificar da possibilidade do 5º CRE de levar o abraço de confraternização da “USE”; 4). 
Recebido o programa das comemorações do centenário de desencarnação de Allan Kardec, 
patrocínio da Federação Espírita Pernambucana e a Comissão Estadual de Espiritismo; 5) O sr.  
Franklin Wagner (C. Postal 87 Ponta Grossa) solicita relação de endereço dos órgãos da “USE” 
e Centros filiados, para envio gratuito e permanente de mensagens psicografadas. O mesmo 
confrade faz uma sugestão ao jornal "Unificação". Ao se publicar as novas Diretorias dos 
Centros e Instituições Espíritas citar os respectivos endereços. Serão fornecidos os nomes e 
endereços dos órgãos da USE, tendo-se em vista os fins solicitados; 6) Proposta uma assinatura 
gratuita do jornal "Unificação" para o dr. Alexandre Seck (Presidente da União Regional Espírita 
sediada em Curitiba), em virtude do mesmo estar fazendo várias palestras sobre unificação no 
nosso Estado; o jornal o colocara a par do movimento da “USE”; 7) Solicitação do Presidente 
da UME de Araçatuba sr. Arlindo Matias Modena, interessando-se pela criação de Escola de 
Médiuns, naquela cidade. A carta será encaminhada à FEESP. O sr. Tesoureiro apresentou o 
balancete mensal, prestando informações a respeito das diversas contas que totalizam um 
ativo e passivo de Cr$ 12.369,45. O Jornal Nova Era, nº 1289, de 15/5/69, faz referência ao 
trabalho do ex -CD da Censul “Restabelecendo a Verdade”. A Secretaria escreverá à direção do 
jornal que a DE tem pronta uma fundamentada resposta refutando o aludido trabalho e não a 
publicará para não restabelecer os debates e para atender solicitações que lhe foram feitas, 
inclusive da dirigente da própria Centro-Sul, O confrade Abel Glazer comunicou que o sr. Miguel 
de Jesus, justificando seus inúmeros compromissos junto ao movimento de mocidade do ABC, 
pediu demissão da Comissão do Departamento de Mocidades da “USE”; que a reunião geral do 
Departamento de Mocidades será realizada em Araraquara, dias 12 e 13/7/69. O confrade Luiz 
M. de Barros relembrou do compromisso da DE, junto aos moços, a respeito dos assuntos 



 

 

sociais, que deverão ser apreciados nos moldes aprovados e registrados em ata. A Exposição 
Espírita, promovida pela FEESP, vai ser montada em Goiânia (período de 15 dias), Anápolis (6 
dias) e Brasília. Os confrades Milton Felipelli e Alcebíades Beltran representarão a “USE”, em 
Goiânia, nessa ocasião. Nada mais havendo a constar, após prece do confrade Ignácio Giovine, 
deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para contar, eu, Djalma de Deus Silva, 3º 
secretário, lavrei a presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 













 

 

Ata # 23 - 09 de junho de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias mês de junho, de mil novecentos e sessenta e nove, 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, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Ignácio Giovine, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Djalma de Deus Silva e 
Milton Felipelli, do Departamento de Mocidades. 

Após a prece de agradecimento do sr. Presidente é declarada aberta a reunião, foi lida, 
discutida e aprovada a ata da reunião anterior. A Secretaria Geral apresentou o seguinte 
expediente: 1) Carta da Liga Espírita do Estado da Guanabara, juntando o regulamento do II 
Congresso de Juventude e Mocidades Espíritas da Guanabara, que será realizado no período 
de 18 a 20 de julho de 1969, sendo a reunião de abertura às 20 horas, no auditório do jornal 
"O Globo", havendo debates e seminários; é solicitada a publicação no Jornal Unificação; 2) 
Carta do CRE da 24ª (Piracicaba) a respeito de como aparelhar-se para retirar verbas 
governamentais. 3) Carta Circular da Liga Espírita do Estado da Guanabara, de 26/5/69, 
comunicando a eleição e posse do Conselho Diretor da Liga para o triênio 1969/1972. 
Presidente: Aurino Barbosa Santos e 1º Vice-Presidente: Deolindo Amorim; 4) Carta da União 
Espírita Corumbaense comunicando a realização da I Semana da Mulher de Mato Grosso, em 
Corumbá, de 21 a 27/7/69, na sede da União Espírita Corumbaense, comemorando o 1º 
centenário de desencarnação de Allan Kardec; contará essa Semana com a presença de 
conferencistas femininas do Estado de Mato Grosso e São Paulo; 5) Circular da Mocidade 
Espírita de Jundiaí comunicando a realização da Confraternização de Mocidades em Jundiaí, de 
26 e 27/69, em que se diz: ”A União já se fez, agora é tempo, de agir e trabalhar"; 6) Assinada 
pelo Presidente e Secretário Geral da “USE” foi fornecida credencial à UDE da 9ª Zona, 
autorizando que confrades dessa UDE ou outros por ela convidados, realizem a difusão da 
Doutrina Espírita na Penitenciária do Estado de São Paulo. Departamento de Mocidades: 
organizará regimento interno para reunião do Departamento em Araraquara, dias 12 e 
13/7/69. Esta será uma reunião geral do Departamento. Foi sugerido que após a reestruturação 
da nova direção da Centro-Sul, desdobrada em duas ou não, a DE convocará os dirigentes da 
Centro-Sul extinta para fazer transferência de “tudo” à nova direção. Foi inaugurada a Escola 
de Médiuns, em Araçatuba, solicitada em carta datada de                 . O jornal Unificação será 
publicado contendo os números de julho / agosto em uma só tiragem, como medida de 
supressão de despesas. Posteriormente será enviada explicativa circular aos elementos e 
órgãos da “USE” dando conta da precária situação financeira do jornal, com medidas para saná-
la. Nada mais havendo a constar, após prece do confrade Apolo Oliva Filho deu o sr. Presidente 
por encerrada a reunião. Para constar, eu, Djalma de Deus Silva, 3º Secretário, lavrei a presente 
ata que será aprovada na forma regulamentar.  
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 











 

 

Ata # 24 - 23 de junho de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de junho, de mil novecentos e sessenta e nove, 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, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves de Godoy, 
Djalma de Deus Silva, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Eurípedes de Castro, 
Attílio Campanini. 

O sr. Presidente abriu a reunião com uma prece. A seguir foi lida, discutida e aprovada a ata da 
reunião anterior. A Secretaria apresentou o seguinte expediente: 1) Realizar-se-á nos dias 5 e 
6/7/1969, em Mairinque, a VIII Comezi (Confraternização de Mocidades da Zona Ituana); 2) Nos 
dias 5 e 6/7/1969 realizar-se-á, sob o patrocínio do 26º CRE, no Ginásio Santo André, o I 
Encontro de Dirigentes de Entidades Espíritas do ABC; 3) Realizada de 25 a 31/5/1969 a I 
Semana da Mulher Espírita, em Santo André; 4) A União Municipal Espírita de Santos 
patrocinará nos dias 25, 26 e 27/7/1969, em Santos, um Encontro de Evangelizadores de 
caráter regional, dirigido pelo DIJ da FEESP, em colaboração com a USE; 5) A "UME" de Santos 
promoverá durante o mês de outubro de 1969, a sua II Exposição da Feira do Livro Espírita. O 
confrade Abel Glazer explicou as razões que motivaram a Concentração de Mocidades que, à 
revelia da "USE", foi convocada para Jundiaí, em julho p. futuro. A DE credenciou o confrade 
Eurípedes de Castro para representá-la, dia 29/6/1969, na reunião prévia que o CME (Capital) 
realizará a respeito do III Congresso Educacional Espírita Paulista. A Secretaria escreverá ao 3º 
CRE, Campinas, para promover uma reunião das "UMEs" e marcar data para que elemento da 
DE esteja presente, especialmente objetivando colocar em funcionamento o Departamento de 
Mocidades do "CRE". O confrade Ignácio Giovine fez esclarecida exposição sobre o trabalho do 
CME visando a divulgação do livro Obras Póstumas e Centenário do desencarne de Allan 
Kardec. O confrade Carlos Jordão da Silva informou que a FEB está estudando a possibilidade 
de lançamento do selo comemorativo do 1º Centenário da Imprensa Espírita. A DE efetivou o 
prof. Alceu Trindade como Diretor do Departamento de Educação da "USE". Deliberações do 
CDE da "USE", em 8/6/1969: Aprovou: i) Ata da reunião anterior; ii) Relatório trimestral da DE 
da "USE" (9/3/69 a 8/6/1969), com a inclusão das contas da Tesouraria baseada no balancete 
de 30/5/1969; iii) Proposta recebida da "FEESP", objeto de nossa circular de 11/5/69, referente 
à dinamização da Campanha de Divulgação do Livro Espírita, com a supressão do item c e de 
toda a introdução da mesma; iv) Campanha para a difusão do "Evangelho no Lar". As sugestões 
deverão ser encaminhadas por escrito ao Departamento de Doutrina da "USE", para triagem e 
futura publicação; v) 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; vi) Que a dinamização dos órgãos da 
"USE" seja feita com base nas resoluções dos Simpósios Interestaduais já realizados, no tocante 
ao que já foi aprovado pelo CFN, órgão da FEB; vii) Que a próxima reunião do CDE da "USE" seja 
realizada em Lins, dia 14/9/1969. Comunicado e Sugestões: foi amplamente debatido assunto 
do III Congresso Educacional Espírita Paulista. Confirmaram realização de prévias os seguintes 
"CREs": CME (Capital), 29/6/1969; Taubaté, dia 6/7/69; Franca, dia 20/7/69; Santos, dia 



 

 

16/8/69; São José do Rio Preto, dia 24/8/69; Ribeirão Preto, dia 27/9/69; Cachoeira Paulista, 
dia 7/12/69. Departamento da Evangelização Espírita (Evangelização de Novas Gerações): 
Curso Intensivo de Evangelizadores (Capital) em 1970, sob a direção do Departamento de 
Infância e Juventude da FEESP. Foi solicitado que os CREs se candidatem a sediar o curso, sob 
as condições e normas que orientam o mesmo. Encontro de Evangelizadores Espíritas (Direção 
do Departamento de Infância e Juventude da FEESP): 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); Jacareí/Santos (dias 26 e 27/7/69). 
Próxima COMENOESP de 1970 em Santo Anastácio. COMENESP de 1970 em Barretos. Próxima 
reunião do Departamento de Mocidades da "USE", dias 12 e 13/7/69, em Araraquara (SP). 
Bauru: que seja estudada, para tomada de decisão na próxima reunião do CDE da "USE", em 
Lins, dia 14/9/69, a possível mudança do horário das reuniões 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. 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 # 25 - 14 de julho de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze dias do mês de julho, de mil novecentos e sessenta e nove, 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, 
Abel Glazer, 
Paulo A. Godoy, 
Djalma de Deus da Silva, 
Eurípedes de Castro, 
Carlos Dias, 
Attílio Campanini e 
Alceu Trindade, do Departamento de Educação. 

Não compareceram os confrades Apolo Oliva Filho, por motivo de viagem, e Ignácio Giovine, 
por doença. Após a prece de abertura, feita pelo Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata 
da reunião anterior. A seguir, a SECRETARIA apresentou o seguinte expediente; 1) Carta 
convocatória do VIII Congresso Espírita Pan-Americano a realizar-se de 11 a 18/11/1.969, em 
Santurce – Porto Rico; 2) Carta da União da Mocidade Espírita de São João da Boa Vista, de 
30/6/1969, convidando para o 1º Encontro de Evangelizadores Espíritas; 3) Carta da UME de 
Bauru, convidando a DE para a XX Semana Espírita local, de 21 a 27/7/1969. Será encaminhada 
carta ao confrade Roberto Previdello solicitando representar a DE neste cometimento. O 
confrade Eurípedes de Castro representou a DE da USE, na solenidade de entrega do Título de 
Cidadão Uberabense ao confrade Francisco Cândido Xavier, no dia 28/6/1969. Informou que 
foi uma festividade de alta espiritualidade, onde compareceram cerca de 3.000 pessoas das 
mais longínquas capitais. Autoridades de Uberaba e de outros estados se fizeram presentes. O 
discurso de agradecimento de Francisco Candido Xavier, pela simplicidade e elevação de 
espírito, comoveu a todos. O confrade Paulo Alves de Godoy, no dia 4-7-69, representou a DE 
na Fundação do Núcleo Espírita Irmão Catolino, no bairro de Santana. O sr. Tesoureiro, com a 
palavra, fez pormenorizada explicação das contas do balancete de 20 de junho findo, cujo ativo 
e passivo somam NCr$ 14.747,58. Informou que poucos são os órgãos da USE que estão 
procurando saldar os débitos em atraso; que Ibitinga cancelou a cota do jornal Unificação; A 
UME de Bauru reduziu para 120 a sua cota e Limeira fixou em 60 exemplares o seu consumo. 
Comunicou que o confrade Francisco de Castro Hidalgo fez a doação da importância e NCr$ 
3.000,00 pró construção da sede da FEB – Brasília. Departamento de MOCIDADES: O confrade 
Abel Glaser comunicou que a XIII Reunião Geral do Departamento, dia 14/7/69, na cidade de 
Araraquara, foi bastante proveitosa, tendo comparecido cerca de 40 jovens representando 17 
cidades. Foram tratados os seguintes assuntos: a) “Atualização do regulamento padrão para as 
Concentrações Noroeste, Nordeste e Centro – Sul”. Ficou decidido ad referendum da DE/CDE: 
1) Permanecer o CD da Concentração, que continuará sendo eleito pela Assembleia Geral da 
Concentração; 2) A fim de apoiar-se as concentrações também nos CREs, acrescentar-se-á ao 
CD um elemento de cada Departamento de Mocidades do CRE, credenciado pela DE do CRE. 
3) Se o CRE estiver inativo, esse elemento será do Departamento de Mocidades da UME da, 
sede do CRE, e credenciada pelo DE da UME; 4) Ficou encarregado o DM da “USE” da redação 
final desta proposta, que deverá ser levada ao CDE, após estudo da DE, na próxima reunião a 
realizar-se na Capital. b) “Atualização da jurisdição das Concentrações; revisão e acertos, com 
base na jurisdição dos CREs: 1) A Nordeste cobrou o andamento da proposta enviada em 1967  
ao DM da USE e pelo CRE de Araraquara à DE da USE; 2) Foi acentuada a necessidade de as 



 

 

áreas dos CREs coincidirem com as áreas das Concentrações, para melhor entrosamento; 3) A 
proposta prevê para o Estado 9 concentrações, ao invés de 3 ou 4, o DM do CRE de Araraquara 
fará um trabalho comparativo entre essas 9 regiões (aprovadas pelo Estado), e as 28 regiões, 
da “USE” para verificar quais as cidades que ficariam deslocadas; no caso de deslocamentos, 
caberá ao CDE alterar, se possível a jurisdição. Este estudo comparativo será feito na próxima 
reunião geral do DM da USE. c) “Desdobramento da Centro Sul”: Aprovado o desdobramento, 
em caráter experimental, por um ano, por unanimidade, Uma Área (Leste) será 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) será formada pelos CREs da 2ª, 3ª, (6ª), 24ª e 27ª Regiões. A 
cidade sede e o CD para a Área “Centro-Sul” será definitivamente acertadas em Jundiaí, reunião 
especial a ser convocada pelo DM da USE, com apoio do DM do CME. d) “Busca de maior 
entrosamento entre o movimento jovem e a DE da USE: Os jovens apresentarão um trabalho 
escrito que será analisado em reunião geral do DM da USE antes de ser entregue ao DE/CDE. 
e) As Concentrações do Nordeste e Noroeste apresentaram relatório das Concentrações 
realizadas em abril/1969. f) O III Curso Intensivo para Preparação de Dirigentes de Mocidades 
Espíritas será em Franca, nos dias de Carnaval de 1970. O Procurador Jurídico da USE 
representará esta Instituição, em Brasília, na Exposição Espírita 1969, que está sendo realizada 
nesta Capital. Taubaté fez realizar de 29/6 a 6/7/69, sob o patrocínio da UME local, sua 16ª 
Semana Espírita. A UME de Sorocaba participa o 1º Encontro de Evangelizadores Espíritas da 
4ª Zona, dias 18, 19, e 20/7/1969 naquela cidade. O confrade Carlos Jordão da Silva informou 
que a FEB fará uma solenidade comemorativa do 20º aniversário do Pacto Áureo, no dia 
5/10/69. Sugeriu que a USE, pelo CME, também proceda da mesma forma. A sugestão foi 
aprovada com júbilo pela DE e será levada ao conhecimento do CME para que diligencie a 
respeito. O prof. Alceu Trindade agradeceu sua indicação para o Departamento de Educação e 
afirmou que procurará corresponder à confiança que lhe foi depositada. Pediu que se faça 
intensa campanha para despertar maior entusiasmo nos professores a respeito do III Congresso 
Educacional Paulista. Nada mais havendo a constar, após prece do confrade Abel Glazer, 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 # 26 - 28 de julho de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de julho, de mil novecentos e sessenta e nove, 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 Glazer, 
Paulo A. de Godoy, 
Djalma de Deus Filho, 
Ignácio Giovine, 
Attílio Campanini, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro, 
José Gonçalves Pereira (Departamento de Assistência Social), 
Alceu Trindade (Departamento de Educação). 

Após a prece de abertura feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião 
anterior, com  seguinte ressalva: “A proposta a ser apresentada pelo DM da “USE”, referente à 
atualização do regulamento padrão, será levada à reunião do CDE de Lins, dia 14/9/1969, e não 
na Capital, como consta da ata anterior”. A SECRETARIA apresentou o seguinte expediente: 
Carta da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, de julho de 1969, comunicando que por proposta 
do vereador Antônio de Carvalho, transformada em Lei Municipal nº 2.209, foi denominada 
Allan Kardec, moderna Praça Pública daquela cidade. Carta de 8/7/1969, do 24º CRE, 
comunicando a inviabilidade de uma programação prévia a respeito do III Congresso 
Educacional Espírita Paulista. Carta do Sr. Welson Gonçalves Barbosa, do 5º CRE, São João da 
Boa Vista, aceitando o convite para representar a ‘USE’ na III Semana da Fraternidade, de 17 a 
20/7/69, em Belo Horizonte. Carta do CME encaminhando a programação das palestras do mês 
de agosto, objetivando as comemorações do Centenário do desencarne de A. Kardec. O 
confrade Apolo Oliva Filho representou a DE nas reuniões noturnas realizadas na Guanabara 
por ocasião do II Congresso da Juventude e Mocidades Espíritas da Guanabara, dias 18, 19, e 
20/7/69. Informou que cerca de 800 pessoas compareceram ao cometimento, que teve 
resultado bastante proveitoso. A conferência a cargo do prof. Divaldo Pereira Franco causou 
excelente impressão. O confrade José Goncalves Pereira comunicou sua ausência às reuniões 
da DE se deu por motivo de doença e que vai ativar os assuntos ligados ao Departamento de 
Assistência Social. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: compareceu na pessoa de seu Diretor, à 
reunião especial na cidade de Jundiaí, dia 27-7-69, onde, com a presença de representantes de 
Mocidades Espíritas do 2º, 3º 24º e 27º CRES, se resolveu: que, em prosseguimento às 
providências anteriormente tomadas em Araraquara (XIII Reunião Geral) efetivamente se 
realizará a Concentração “Centro Sul”, abrangendo as regiões acima mencionadas; b) pela 
Assembleia Geral, constituída dos jovens presentes (cidades de Piracicaba, Americana, Mogi 
Mirim, Indaiatuba, Sorocaba, Amparo, Rio Claro, Mogi das Cruzes, Mairinque e Itu) foi aprovado 
o seguinte CD para dirigir essa Concentração: Presidente - Djalma Caselato - Jundiaí; Diretor - 
Aristeu de Oliveira Lima - Jundiaí; 1º Secretário - Rui Carmo Silva Barbosa - Jundiaí; 2º Secretário 
- Eleonora Alves Sampaio Silva; 1º Tesoureiro - Luís Contreras Carneiro - Jundiaí; 2º Tesoureiro 
- Walter Sanches - Campinas; Assessor - Adalberto Matos – Jundiaí; c) sede da Concentração: 
Jundiaí; d) 1ª prévia: Itu, dias 27 e 28/9/69; e) Os elementos de ligação com os CREs, serão 
indicados oportunamente; f) Temário: será decidido na prévia de Itu; g) O CD eleito foi 



 

 

empossado pelo Diretor do Departamento de Mocidades da “USE”. CDE foi informado que o 
MUE – Capital e Campinas – está realizando concentrações trimestrais sobre o tema “A Visão 
Espírita dos Problemas Sociais”. O confrade Eurípedes de Castro manifestou sua estranheza 
que a cidade de Uberaba-MG esteja recebendo farto material de assuntos ligados à extinta 
Consul, como o artigo “Restabelecendo a Verdade”. Informou ter representado a DE na 
Exposição Espírita 1969, em Brasília, que vem tendo excelente repercussão sem, entretanto, 
atingir o êxito da de Goiânia, realizada em local amplo e bem disposta. Participou que o 
movimento espírita em Uberlândia vai indo em franco progresso; que o Coral SI-FA-SI, se 
apresentou na noite de encerramento da Concentração de Evangelizadores Espíritas de 
Goiânia. O sr. Presidente entregou recibo do DCT à Secretaria referente ao telegrama enviado 
à Câmara de Vereadores de Uberaba-MG pelo título de cidadania conferido a Francisco 
Cândido Xavier. O confrade Alceu Trindade informou ter comparecido à prévia do III Congresso 
Educacional Espírita, em Taubaté, que não teve muita expressão, o que atribuiu a falta de 
programação e divulgação do assunto a ele relacionado. Em face desta informação, a Secretaria 
mandará carta aos CREs que se prontificaram a realizar as prévias do III Congresso, 
relembrando o assunto e pedindo confirmação de data, bem como divulguem esta iniciativa 
que é do máximo interesse do movimento. Com referência ao 20º Aniversário do Pacto Áureo, 
dia 5/10/69, o CME comunicou que o orador será o confrade Luiz Monteiro de Barros. Nada 
mais havendo a constar, após prece do confrade Paulo A. de 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 # 27 - 11 de agosto de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de agosto, de mil novecentos e sessenta e nove, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Maranhão nº 404, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE”, 
com a presença dos confrades: 

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

Após a prece de abertura, feita pelo sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da 
reunião. A SECRETARIA apresentou o seguinte expediente: Carta da Mocidade Espírita de 
Itapira, participando a VII Jornada do Jovem Espírita, de 25 a 28/9/1969; Comunicação do 11º 
CRE (São José do Rio Preto) sobre a realização da sua XI Semana Espírita, de 27-9 a 4-10-69; 
Correspondência dirigida ao III Congresso Educacional Espírita Paulista, pela Fundação de 
Educação e Cultura Espírita do Paraná, assinada pelo prof. Octávio M. Ulissea e dr. Hercílio 
Maes, estendendo convite para o I Encontro Interestadual de Instituições que promovem 
movimentos pró Universidades Espíritas ou Espiritualistas, a ser realizado em Curitiba, nos dias 
15, 16 e 17/8/1969. Resolução: Escrever-se à Federação Espírita do Paraná indagando sobre 
este movimento. Foram enviadas cartas ao 1º, 9º, 11º e 17º CREs a respeito das prévias 
regionais do III Congresso Educacional Espírita Paulista; carta da Sociedade Espírita 
Fraternidade, de Ourinhos, de 6/8/69, pedindo informações para funcionamento da UME local. 
Encaminhada ao Departamento de Organização. A seguir a DE passou a debater a ordem do 
dia para a próxima reunião do CDE, dia 14-9-69, em Lins. O confrade Apolo Oliva Filho lembrou 
da resposta que deve ser dada ao CDE sobre a tomada de posição dos espíritas quanto a 
reforma do Código Penal. O confrade Eurípedes de Castro, membro da Comissão designada 
pela DE, diligenciará a respeito. O confrade Luiz M. Barros, visando ativar os trabalhos do 
Departamento de Doutrina, com a participação e colaboração dos órgãos da USE, redigirá 
correspondência contendo normas a serem adotadas. Essa correspondência será enviada aos 
órgãos da USE. O confrade Abel Glazer informou que dia 31/8/69, nesta Capital, será realizada 
reunião com os moços da área do Litoral. Entregou a cada diretor um exemplar da revista 
Fagulha, de julho de 1969, contendo proposta sobre o movimento de unificação. 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 # 28 - 25 de agosto de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto, de mil novecentos e sessenta e nove, 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, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves de Godoy, 
Djalma de Deus Silva, 
Ignácio Giovine, 
Eurípedes de Castro, 
José Gonçalves Pereira, 
Carlos Dias, 
Attílio Campanini e 
Luiz Monteiro de Barros. 

O sr. Presidente abriu a reunião com uma prece, passando a palavra ao sr. Secretário que fez a 
leitura da ata da reunião anterior que foi discutida e aprovada por unanimidade. Neste instante 
deu entrada á sala de reunião o confrade José David Iaari, representante do MUE a quem o sr. 
Presidente ofereceu a palavra. O sr. David comunicou que sua presença tinha a finalidade de 
informar que o MUE vinha de fundar um curso de Madureza, para espíritas ou não espíritas, à 
Avenida Celso Garcia nº 2156. Pediu à DE a divulgação dessa notícia. A SECRETARIA apresentou 
o seguinte expediente: 1) carta do CME de 25/8/69, fazendo entrega do cheque de NCr$ 400,00 
pró sede própria Brasília; 2) carta do CME participando a III prévia do Congresso Educacional 
Espírita Paulista, dia 31/8/1969, às 15 horas. A ordem do dia para a reunião do CDE da “USE” 
do dia 14/9/1969, na cidade de Lins, é a seguinte: I) Abertura e saudação pelo Presidente da 
“USE”; II) Prece por um dos Conselheiros; III) Expediente da Secretaria e Relatório da Diretoria; 
IV) Palavra do Representante da “USE” no CFN da Federação Espírita Brasileira: o 20º 
Aniversário do “Pacto-Áureo”; V) Concentração de Mocidades Espíritas (Nordeste, Noroeste, 
Centro-Sul); apoio nos Departamentos Regionais de Mocidades; VI) Desdobramento da 
Concentração de Mocidades Espíritas do Centro-Sul do Estado em duas regiões: a) Primeira 
região abrangendo o 2º, 3º, 24º e 27º CREs; b) Segunda região: abrangendo o 1º, 4º, 17º, 26º 
CREs e CME; VII) III Curso Intensivo para Preparação de Dirigentes de Mocidades Espíritas, em 
Franca (1970); VIII) Esquema base para difusão do Evangelho no Lar: continuação dos estudos; 
IX) Proposta do 8º CRE (Bauru) sobre a mudança de horário da reunião do CDE para o período 
da tarde; X) III Congresso Educacional Espírita Paulista: dinamização das prévias; XI) Palavra 
Livre. TESOURARIA: Apresentou o balancete mensal de julho 1969, com o ativo e passivo de 
NCr$ 18.366,40. Informou que os débitos para com o editor do jornal Unificação estão 
praticamente em dia e que a Tesouraria continua a insistir junto aos órgãos da USE para 
atualizarem seus débitos para com o jornal. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
Informou o sr. José Gonçalves Pereira que a Comissão encarregada do assunto do 
Departamento vai procurar conceituar o problema da Assistência Social para ter uma base 
sólida para continuar a desenvolver este importante assunto. Que em curto espaço de tempo 
espera ter o trabalho escrito para submeter à DE. Dada a palavra ao Procurador Geral, dr. 
Eurípedes de Castro, informou ele a respeito da reunião realizada pela Comissão nomeada  pela 
DE para assuntos da reforma do Código Penal; que cada membro da Comissão vê o problema 
do abrandamento dos dispositivos a respeito das práticas espíritas por um ângulo, o que já 
evidencia que deve haver critério e muita cautela quanto as possíveis reinvindicações a fazer; 



 

 

que tanto o Procurador da USE como os confrades Freitas Nobre e Castro Neves têm amigos 
na Comissão da Reforma do Código Penal e vão manter contatos com estes juristas para, logo 
após, em conjunto, examinar os interesses favoráveis aos pontos de vistas da Doutrina. O dr. 
Luiz Monteiro de Barros leu circular a ser enviada às UMEs e UDEs a respeito da 
descentralização de temas a cargo do Departamento de Doutrina. Leu, também, sugestões que 
serão apresentadas ao CDE sobre o culto do Evangelho no Lar. A Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém enviou carta à DE convidando-a para as solenidades do seu 53º aniversário, dia 
30/8/1969. Nada mais havendo a constar, após prece de agradecimento do confrade Carlos 
Dias, deu o sr. Presidente deu 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 # 29 - 08 de setembro de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Ata da reunião da D.E da “USE”, realizada em sua sede social à rua Maranhão 404, na cidade 
de São Paulo, no dia 8 de setembro de 1969, com a presença dos seguintes diretores: 

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

além do Presidente do CME, 
Ignácio Giovine, 

e do Diretor do Departamento de Educação, 
Alceu Trindade. 

À hora regimental, o sr. Presidente deu por aberta a reunião proferindo uma prece, solicitando 
em segundo fosse lida a ata da reunião anterior, a qual foi aprovada sem restrições. Passando-
se a leitura do expediente foram apreciados os seguintes assuntos: Carta da Federação Espírita 
do Paraná, assinada pelo Presidente João Ghignone, comunicando que o I Encontro 
Interestadual de Instituições que promovem Movimentos Pró Universidades Espíritas ou 
Espiritualistas, não conta com o beneplácito  daquela Federação, por tratar-se de movimento 
paralelo aos que aquela Federação vem realizando; Carta do 8º CRE (Bauru) sugerindo que as 
cidades de Pongai e Guarantã passem para a jurisdição do 23º CRE (Lins) em virtude da 
distância existente entre aquelas cidades e Bauru, e a proximidade das mesmas de Lins; Carta 
da UME de São José dos Campos, encaminhando o trabalho de poesia e música classificados 
do 1ºao 4º lugar do I Festival de Música e Poesia Espírita do Vale do Paraíba, para serem 
publicados no jornal Unificação. Foram lidas cartas comunicando a realização, de 7 a 14 de 
setembro de 1969, da XIV Semana Espírita de Jacareí, tendo o confrade Eurípedes de Castro 
sido designado representante da USE; I Semana Espírita Brás-Belém, de 13 a 20 de setembro 
de 1969, foi designado orador representante da USE o confrade Apolo Oliva Filho; realização 
da Semana Espírita de São Roque, de 28 de setembro a 5 de outubro, ficando o confrade Paulo 
Alves de Godoy designado orador como representante da USE; os confrades Carlos Jordão da 
Silva e Paulo Alves de Godoy também participarão da Semana Espírita de Caçapava, como 
representantes da “USE”; foi lida copia da carta do Presidente do Grupo Espírita Batuíra sobre 
a Campanha Evangelho no Lar; Carlos Jordão da Silva discorreu sobre a próxima reunião do 
CDE em Lins; Carlos Dias apresentou resumo do balancete até 31 de agosto, entregando-o ao 
Secretário Geral. Passando-se aos assuntos gerais o confrade Abel Glazer informou que dando 
prosseguimento às desincumbências da XIII Reunião Geral do DM da USE, foi realizada na 
sede da USE, dia 31 de agosto de 1969, uma reunião para tentar compor o CD da I Comelesp, 
bem como definir sua sede e primeira prévia. Compareceram jovens de Guaratinguetá, Mogi 
das Cruzes, Santo André e Capital. Apesar dos esforços enviados, não foi possível chegar à 
definição da cidade sede da Concentração, apenas ficando acorde que a primeira prévia será 
em Mogi das Cruzes. Nova reunião, para essa finalidade, será realizada no dia 27/9/1969, na 
sede da USE, com início às 4 horas. Com relação ao III Curso Intensivo para Preparação de 
Dirigentes de Mocidades e a XIV Reunião Geral do DM da USE, as providências estão em 
andamento. Discorreu ainda esse confrade sobre a conveniência da formação de um hinário 
espírita, o qual poderia ser, paulatinamente, publicado no “Unificação”. O confrade Alceu 
Trindade informou estar trabalhando ativamente em favor da realização do III Congresso 
Educacional Espírita, e que o confrade Neif Gabriel e ele, pessoalmente, representarão a DE 
na Prévia daquele Congresso, a realizar-se na cidade de São José do Rio Preto, no dia 28/9/69. 



 

 

Discorreu, ainda, esse confrade sobre carta recebida do México, pedindo informações sobre o 
movimento espírita do Brasil. Ignácio Giovine informou que a prévia do III Congresso 
Educacional, convocada pelo CME, não surtiu os efeitos desejados, por falta de 
comparecimento de representações e que nova prévia havia sido marcada para o dia 26/9/69, 
às 20 horas. Sobre esse mesmo Congresso foi informado que se não haver um trabalho mais 
decisivo da Comissão Organizadora, será bem provável que o mesmo não alcance os resultados 
esperados. Ignácio Giovine informou ainda que as UDEs, estão promovendo conferências 
alusivas ao Centenário de desencarnação de Allan Kardec em todos os bairros da Capital. Luiz 
Monteiro de Barros teceu comentários em torno dos trabalhos sobre Evangelho no Lar, tendo 
também discorrido sobre o mesmo assunto os confrades Abel Glazer, Apolo Oliva Filho, Carlos 
Jordão da Silva, Carlos Dias e Ignácio Giovine. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente, 
Carlos Jordão da Silva, encerrou a reunião às 22,30 horas, tendo solicitado ao companheiro 
Abel Glazer que proferisse a prece de encerramento, e eu, que a presente ata lavrei, dou fé e 
assino.  
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 















 

 

Ata # 30 - 22 de setembro de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de setembro, de mil novecentos e sessenta e nove, nesta Capital, 
em sua sede social, à rua Maranhão 404, às 20 horas, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE 
com a presença dos diretores: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Paulo Alves de Godoy, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Ignácio Giovine, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias e 
Milton Felipeli do Departamento de Mocidade da “USE”. 

Após a prece do sr. Presidente, foi lida, discutida e aprovada a ata da reunião anterior. 
Expediente: 1) Carta de 22/9/1969 ao MUE-SP, comunicando que representante do MUE, 
segundo informações da UME de Tupã, por ocasião de palestra nesta cidade, atacou a USE, 
esclarecendo ainda ser o referido representante Jonni Doin; pede-se ao MUE providências no 
sentido de que tais fatos não se reproduzam, mesmo porque o MUE tem participação no CDE, 
onde tem possiblidade de formular suas reinvindicações; 2) É comunicada a desencarnação do 
confrade Antenor de Oliveira Lima; o Unificação deverá publicar nota a respeito; 3) 
relativamente à desencarnação do confrade Carlos Imbassahy será enviada carta de 
solidariedade aos seus familiares; 4) carta de 28/8/69 da UME de Santos comunicando a 
presença do confrade Divaldo Pereira Franco na II Exposição do Livro Espírita; 5) carta do 
CME, desta data, cientificando a DE da 3ª reunião preparatória (26/9/69) objetivando o 
próximo Educacional Espírita. Na oportunidade, representará a DE o sr. Procurador Geral; 6) 
O sr. Secretário Geral comunica a reestruturação da comissão pró Congresso Educacional; 
propõe que o CME propicie a infraestrutura do Congresso e que o confrade Milton Filipelli 
seja o Secretário Executivo, com a cobertura da DE; o confrade Luiz propõe que a realização 
seja do IEE, com a colaboração da USE; o sr. Ignácio Giovine manifesta-se dizendo que se o 
IEE não estiver capacitado para a realização do Congresso, que o mesmo seja adiado para 
ocasião mais oportuna, pois o CME poderá colaborar na execução do Congresso, porém não 
abraçar a sua realização. Após variada troca de ideias conclui-se que a comissão deverá ser 
convidada para comparecer à reunião da DE a fim de serem acertados os detalhes da realização 
do congresso. O 1o  Secretário lembra que na impossibilidade da reunião do Congresso na 
Capital poder-se-á pleitear a sua realização em uma cidade do interior onde há maior facilidade 
de hospedagem e coordenação; 7) Carta do CME, desta data, informando sobre cheque de 
NCr$ 488,00 do Banco Auxiliar e cheque de NCr$ 100,00 do Banco Mercantil encaminhados 
à Casa Editora “O Clarim”; 8) Carta da UDE da 6ª Zona de 30/8/69, relativa às práticas 
mediúnicas, assistência espiritual e trabalhos correlatos existentes na FEESP, e solicitando o 
parecer da DE da USE acerca dos mesmos, tendo em vista a sua aplicação futura em sociedades 
da 6ª Zona. Solicita que seja formada uma comissão para dar esse parecer.  São aventados os 
nomes dos confrades Herculano Pires, Wilson Ferreira de Mello e Roque Jacintho para 
constituir a referida comissão. Será enviado ofício à FEESP nesse sentido; 9) Carta de Ribeirão 
Preto, comunicando sua Semana Espírita de 29/9 a 4/10/69. Relativamente ao trabalho sobre 
o Evangelho no Lar, a ser submetido à apreciação do CDE, o diretor do Departamento de 
Doutrina faz entrega ao Secretário Geral do texto a ser duplicado e enviado aos órgãos da 
“USE”. Quanto ao encerramento do círculo de palestras no Bloco Sul da Capital, sobre o 
centenário de desencarnação de Allan Kardec e difusão do livro Obras Póstumas, fica 
confirmada palestra do dr. Luiz M. Barros, dia 5/10/69, na sede da FEESP, abordando tema 
referente ao Pacto Áureo que alcança seu 20º aniversário.  Com referência ao parecer sobre as 



 

 

pílulas anticoncepcionais, solicitou durante a última reunião do CDE pela UDE 17ª Zona, é 
sugerido que o assunto seja encaminhado á Associação Médico-Espírita, para que opine a 
respeito. Nada mais havendo a constar, com prece de agradecimento do confrade Carlos Dias, 
deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar lavrei a presente ata, cujos dados 
foram anotados pelo confrade Abel Glazer. 
 
 
Carlos Jordão da Silva 













 

 

Ata # 31 - 13 de outubro de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de outubro, de mil novecentos e sessenta e nove, 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, 
Abel Glazer, 
Apolo Oliveira Filho, 
Djalma de Deus Silva, 
Eurípedes de Castro, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
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 Secretaria comunicou o seguinte expediente: a) já foi mimeografado o trabalho 
“Culto do Evangelho no Lar”: cópias serão enviadas aos CREs, UDEs e CME sociedades 
inicialmente patrocinadoras e sociedades espíritas especializadas de âmbito estadual: constará 
da pauta da próxima reunião do CDE; b) já foi mimeografada a proposta da 17ª UDE solicitando 
“pronunciamento da “USE” frente ao problema das pílulas anticoncepcionais”: cópias serão 
enviadas a todos os órgãos da “USE” e constará da pauta da próxima reunião do CDE; c) 
Realizada a VII Jornada do Jovem Espírita, em Itapira, de 25 a 28/9/1969: A DE fez-se 
representar pelo seu Secretário Geral; d) Realizada a V Semana Espírita de São Caetano do Sul 
de 4 a 11/10/1969, da qual participaram os Diretores da “USE” dr. Eurípedes de Castro e Paulo 
Alves de Godoy; e) Realizada a 11ª Semana Espírita de São José do Rio Preto, de 27-9 a 4-10 de 
69; f) O 15º CRE (Adamantina) fez a comunicação do nome de um médico espírita em sua 
região: dr. Walter Meneglin, em atenção ao pedido da USE a favor da Associação Médico-
Espírita; g) Realizada de 7 a 14-9-1969, em Recife (PE) a III Semana da Mulher Espírita 
Pernambucana; h) Realizada de 5 a 11/10/69 a III Semana Espírita de Araçatuba, promoção da 
UME de Araçatuba; i) Será realizada Concentração Regional de Mocidades do 2º CRE, em 
Sorocaba, dias 1 e 2 de novembro de 1969; j) Está marcada para o dia 9/11/69, em Bauru, às 
10 horas, a prévia regional do 8º CRE de Bauru do III Congresso Educacional Espírita Paulista. O 
prof. Alceu Trindade, do Departamento de Educação da “USE”, deve diligenciar junto à 
Comissão Organizadora do IEE sobre a ida de um elemento da Comissão à aquela prévia; k) a 
UME de Santos comunica que a II Exposição e Feira do Livro Espírita, de Santos, foi transferida 
para 15 a 30 de novembro de 1969; l) a UME de Santos comunica que a segunda prévia para o 
III Congresso Educacional Espírita, auspícios do 1º CRE, será realizada no dia 26/10/1969, na 
sede do C. E. 30 de julho. Coordenador prof. Alceu Trindade; m) XIV Concentração da Mocidade 
Espírita do Noroeste do Estado de São Paulo: será realizada em Rancharia, nos dias 8 e 9-11-
69, a 2ª prévia dessa Concentração; n) Auspício da UME de Franco da Rocha realizar-se-á de 20 
a 26/10/69 a II Semana Espírita local; o) Sob os auspícios da Federação Espírita do Espírito 
Santo, realizou-se em Vitória, de 27-9 a 5/10/69 a Semana de Kardec, comemorativa do 165º 
aniversário de nascimento de Allan Kardec e 1º Centenário da Imprensa Espírita no Brasil; p) o 
8º CRE (Bauru) escreve o relatório de suas atividades de julho de 1968 a junho de 1969; q) Carta 
comunicando a nova mesa diretora de La Confederación  Espiritista Argentina, cujo Presidente 
é o dr. Luiz Di Cristóforo Postiglioni: será publicada no Unificação; r) realizado em 28/9/69 o I 
Encontro dos Centros e Entidades Espíritas da 26ª Região (ABCD) sob os auspícios daquele CRE 



 

 

sediada em Santo André; s) Realizada de 27-9 a 4-10-69 a IX Semana Espírita de Caçapava, sob 
os auspícios da UME de Caçapava, da qual participaram os diretores da “USE” Carlos Jordão da 
Silva e Paulo Alves de Godoy; t) Realizado em 27-9 e 28-9 a 1ª Reunião Prévia da II Censul, na 
cidade de Itu, do programa destacamos mesa-redonda de Jonny Doin sobre o tema “Caráter 
Progressista do Espiritismo” e palestra de Sidnei Nicolau Venturi sob o tema “Meta do 
Espiritismo: sua presença no mundo”. Representou a DE o diretor Abel Glazer; u) Comunicação 
do sr. Miguel de Jesus sobre a realização da 18ª Semana Espírita de Santo André, de 12/10 a 
18/10/69 e convidando a Diretoria Executiva da “USE” para: a) Encerramento dia 18-10, 
sábado, às 20 horas na Escola Júlio de Mesquita; b) Palestra do confrade Divaldo Pereira Franco 
dia 17/10/69. Representará a DE o confrade Eurípedes de Castro. Departamento de Mocidade 
comunica: 1) dia 27-9-69, na sede da “USE”, realizou-se uma reunião do DM da USE com as 
Mocidades do Vale do Paraíba, Litoral e Grande São Paulo, objetivando a realização da 
Concentração Leste de Mocidades Espíritas, resultante do desdobramento da antiga Centro-
Sul. Compareceram elementos de Cachoeira Paulista, Santos, Mogi das Cruzes e Capital, 
ficando acertado que a) a sede da I Comelesp será a cidade de Mogi das Cruzes; b) seu Conselho 
Diretor ficará assim constituído: Presidente Darcy Seraphin (de Mogi das cruzes); Diretor Milton 
Felipelli; 1º Tesoureiro Rubens Candelária Torraga (de Mogi das Cruzes); Assessor Antônio 
Barbosa Pinheiro (de Santos); os cargos de 1º e 2º Secretários e 2º Tesoureiro serão 
preenchidos por jovens também de Mogi das Cruzes; c) a primeira prévia será dias 15 e 
16/11/69 na cidade de São José dos Campos ou Santos; d) Os CREs da região (1ª, 4ª, 17ª, 26ª e 
CME) serão notificados a indicar os elementos de ligação; e) ficou acertado que assuntos 
controvertidos não deverão constar na pauta da Concentração. 2) dia 28/9 realizou-se a 1ª 
prévia da VI Centro Sul, na cidade de Itu, onde compareceram 53 jovens da região. Conforme 
programado foi elaborado o temário da Concentração tendo sido aprovado um temário 
Meimei e um temário Cairbar Schutel; o primeiro consta dos seguintes temas: Alcance da 
Prece, Reencarnação e suas Provas, Princípios Básicos da Doutrina Espírita na Sociedade, O 
Espiritismo e o Cristianismo, Psicossoma. O segundo consta dos seguintes temas: Perspectivas 
da Mocidade, Visão Sociológica dos temas Evangélicos para a Evangelização da Criança, Função 
Social do Evangelho de Jesus, Reforma Intima e Reforma Social, O Espiritismo e a Evolução da 
Ciência, Iniciação Mediúnica para Jovens, Visão Espírita da Prostituição, Assistência e Serviço 
Social: Caridade, Soluções para o problema unificacionista espírita no Brasil. Os jovens espíritas 
e os problemas da liderança, Espiritismo: Religião, Espiritismo, Metapsíquica e Parapsicologia. 
Ficou marcado para o dia 16/11/69 uma reunião de representantes na cidade de Mairinque 
para assuntos pendentes. Nos dias de Carnaval haverá a 2ª prévia em cidade a ser designada e 
escolhida em Mairinque. Foi dado voto de confiança ao CD para a escolha dos nomes que 
integrarão a comissão julgadora das teses. O presidente do 3º CRE esteve presente à prévia, sr. 
Angelo Santoni. Na noite do sábado houve palestra do sr. Jonny Doin sobre “Ação do 
Pensamento sobre o Períspirito”. 3) dia 12/10/69 Departamento de Mocidade compareceu à 
cidade de Campinas para participar da reunião do 3º CRE que tratou de assunto específico da 
criação e funcionamento do seu Departamento Regional de Mocidade: a) Compareceram à 
reunião elementos de Campinas, Jundiaí, Mogi Mirim, Itu e Amparo; b) o diretor do 
Departamento da Mocidade da USE justificou a ausência do Presidente e do Vice-Presidente 
da DE e a seguir historiou o que foi aprovado pelo CDE em Lins e da necessidade da criação do 
DM do 3º CRE, para atender à nova estrutura que visa um elo de ligação entre os CREs e as 
Concentrações da Mocidade. Foi solucionado o impasse anteriormente surgido e o CRE, por 
unanimidade de votos, reconheceu a criação do DM e referendou os nomes dos ocupantes dos 
cargos a saber: Presidente Eleonora Alves Sampaio e Silva; 1ª Secretário Leonice Aparecida 
Palma; 2º Secretário Djalma Caselatto; Tesoureiro Nelson Marques Queiroz Monteiro; Assessor 
Walter Sanches; e) como elemento de ligação entre o CRE e a VI Centro-Sul foi indicado o jovem 



 

 

Nelson M. Q. Monteiro (de Itu); f) foi lembrado, e constou da ata, que: 1) assuntos 
controvertidos não devem ser defendidos em nome da “USE”, nem veiculados nos meios 
unificacionistas, sendo o parecer final no CDE; 2) As propostas devem seguir os canais 
competentes. O Presidente da Censul pede entrosamento entre Conjebam/Comezi/Jornada de 
Itapira. A próxima reunião do 3º CRE será no dia 6/11/69 na cidade de Mogi Mirim . O confrade 
Luiz M. de Barros informou que, por examinar melhor a proposta no sentido de uma comissão 
estudar os trabalhos práticos realizados pela FEESP, nos moldes aprovados em reunião 
anterior, resolveu não encaminhar o assunto, por entender que a DE deveria refletir melhor 
sobre a deliberação. Esclareceu que dirigentes da FEESP, que formam um grupo de espíritas 
idôneos, estão dispostos a dar toda e qualquer informação a respeito dos trabalhos da Casa e 
prestar os esclarecimentos que lhes forem solicitados, além de permitir a elementos militantes 
da Doutrina, honestos em suas intenções, a frequentar pelo tempo que julgar conveniente, os 
trabalhos que a FEESP realiza. Assim tendo em vista estes motivos e o bom andamento dos 
estudos da fusão USE/FEESP, acha oportuno ficar o assunto em suspenso. A DE acolheu a 
sugestão. A Diretoria incumbiu a Secretaria para oficiar à Comissão do III Congresso Educacional 
Espírita Paulista para comparecer à próxima reunião da DE para tratar dos importantes 
assuntos ligados ao Congresso. O sr. Attílio Campanini informou que o Presidente da UDE da 6ª 
Zona, sr. José Domingos da Silva Jr., representou a DE nas solenidades promovidas  pelo Centro 
Espírita Irmão Itajubá, dia 4/10/69. O confrade Paulo Alves Godoy representou a USE e fez 
palestras na Semana Espírita de Caçapava, Semana Espírita de São Caetano do Sul, aniversário 
da Associação de Assistência Social Espírita Luz e Caridade, da Vila Granada, aniversário do C. 
E. José de Aguiar, de Mogi das Cruzes e aniversário do Centro Espírita João da Costa, da Vila 
Esperança. O sr. Presidente deu informações sobre a reunião do CFN destacando festividade 
comemorativa do 25º aniversário da celebração do Pacto Áureo com palestra do orador 
Divaldo Pereira Franco. Também participaram das solenidades o Procurador da USE, dr. 
Eurípedes de Castro. Nada mais havendo a constar, após a prece de agradecimento do confrade 
Attílio Campanini, 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 # 32 - 27 de outubro de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de outubro, de mil novecentos e sessenta e nove, às 20 horas, 
nesta Capital, em sua sede social, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE”, com a presença 
dos confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
Attílio Campanini e 
Eurípedes de Castro. 

Compareceu a Comissão Organizadora do III Congresso Educacional Espírita Paulista, na pessoa 
dos srs. 

Emílio Manso Vieira, 
Roberto Brólio e 
Ivete de Oliveira. 

Após a prece de abertura, feita pelo sr. Presidente, a DE passou a elaborar a ordem do dia que 
ficou assim constituída: I – Abertura e saudação pelo sr. Presidente da “USE”; II – Prece por um 
dos Conselheiros; III – Expediente da Secretaria e Relatório da Diretoria; IV – Palavra do 
representante da “USE” no CFN da FEB; V – Concentrações Regionais de Mocidades Espíritas;  
VI – Apreciação final do trabalho “Culto do Evangelho no Lar”; VII – III Congresso Educacional 
Espírita Paulista; VIII – Apreciação da Proposta da UDE da 17ª Zona (CME da Capital) para que 
a USE apresente um estudo  ou orientação sobre o assunto “pílula anticoncepcional à Luz da 
Doutrina Espírita“; IX – Informação sobre o andamento do trabalho da Comissão de Unificação 
USE/FEESP pelo Presidente da USE; X – Palavra Livre; XI – Encerramento e prece final. O CRE de 
Santos comunica a realização da Semana Espírita local com amplo êxito. O Departamento de 
Mocidade sda “USE” comunicou que dia 1/11/69, em Sorocaba, será realizada a I Concentração 
Regional de Mocidades Espíritas do 2º CRE. Sobre o III Congresso Educacional Espírita Paulista, 
informou o confrade Emílio Manso Vieira que foram criadas as Subcomissões de teses; que as 
prévias continuam em andamento, sendo que a próxima será realizada na cidade de Bauru, 
seguindo-se outra na cidade de Cachoeira Paulista. Hospedagem para os congressistas. Nada 
foi ainda estudado, estando a Comissão pensando no Ginásio do Pacaembu como local. 
Todavia, se isto não for possível, a representação será limitada a 2 representantes por região. 
(CRE); a data do Congresso não está ainda especificada, devendo ser comunicada até a próxima 
reunião do CDE. A Comissão passará a reunir-se, semanalmente, na sede da “USE”, às 
segundas-feiras. Dia 8/12 será realizada a reunião confraternativa da DE com o CME. O sr. 
Presidente designou a próxima reunião ordinária da DE para estudar a proposta do MUE de 
Campinas, DM do 3º CRE. Nada mais havendo a constar, após prece de agradecimento da 
confrade Ivete de Oliveira, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião, cujos dados foram 
anotados pelo Secretário Abel Glazer. 
 
 
Abel Glaser 
Carlos Jordão da Silva 
 









 

 

Ata # 33 - 10 de novembro de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de novembro, de mil novecentos e sessenta e nove, 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 M. Barros, 
Apolo Oliva Filho, 
Abel Glazer, 
Djalma de Deus Silva, 
Carlos Dias, 
Eurípedes de Castro e 
Ignácio Giovine. 

Pela Comissão do III Congresso Educacional Espírita Paulista, compareceu o confrade 
Emílio Manso Vieira, 

tendo participado, também, da reunião o sr. 
Odair de Oliveira. 

O sr. Carlos Jordão da Silva, por motivo de doença, deixou de comparecer à reunião. O confrade 
Luiz M. Barros, assumindo a Presidência, abriu os trabalhos com uma prece. Pediu à Secretaria 
para apresentar o expediente e comunicou que a proposta do MUE de Campinas (3º CRE) será 
apreciada na futura reunião. A FEB, em carta de 26-9-69, encaminhou recibo da importância 
de NCr$ 3.400,00 enviado por intermédio da “USE”, pró sede própria de Brasília; carta da 
Federação Espírita do Rio Grande do Sul acompanhada do relatório de suas atividades do 
exercício de 1968 e de exemplar da mensagem proferida pelo Procurador da USE, Eurípedes 
de Castro, naquela Federação. O sr. Tesoureiro apresentou o balancete mensal de outubro de 
1969, com ativo e passivo de NCr$ 16.297,64. Saldo em banco de NCr$ 1.362,00. Débito com 
o impressor do jornal de NCr$ 792,00. A seguir foi dada a palavra ao confrade Odair de Oliveira, 
que a convite do sr. José Goncalves Pereira, toma parte da reunião. Esclareceu o confrade Odair 
que juntamente com o sr. Goncalves tinha assuntos ligados ao Departamento de Assistência 
Social para apresentar à DE da “USE”. Na ausência do sr. Goncalves Pereira, fez minuciosa 
explanação a respeito dos trabalhos assistenciais no meio espírita. Informou ser de seu 
conhecimento que o MUE apresentou um trabalho denominado “Desajustamento Social à Luz 
do Espiritismo”, na cidade de São Caetano do Sul, como prévia de uma concentração ou 
encontro a ser realizado na cidade de Jundiaí. Informou também, que existe um trabalho que 
está com o sr. Goncalves, elaborado pela Comissão de Assistência Social do MUE, de Campinas, 
intitulado “Serviço Social e Doutrina Espírita”. O confrade Odair de Oliveira foi informado que 
o trabalho será muito bem recebido, porém deverá ser encaminhado com ofício do MUE à 
“USE”. 1) Departamento de Mocidade acertou que a XIV reunião do Departamento será na 
cidade de Rio Claro nos dias 10 e 11/1/70; já foi elaborada a ordem do dia; 2) Dia 1/11/69 em 
Sorocaba realizou-se a primeira confraternização do Departamento regional de mocidade do 
2º CRE, onde compareceu o diretor do Departamento de Mocidade da USE; 3) O III Curso 
Intensivo para Preparação de Dirigentes de Mocidades Espíritas será de 12 a 18/7/70 na cidade 
de Franca. 4) O CRE da 4ª Região (Taubaté) solicitou um curso semelhante para 1971. Sobre o 
III Congresso Educacional Espírita Paulista informou o confrade Emílio Manso Vieira que vai 
manter contato com os membros da Comissão para apressar os assuntos do III Congresso. 
Informou que a prévia realizada em Bauru foi bastante proveitosa, tendo comparecido cerca 
de 100 professores, quase todos com participação ativa nos debates. A próxima prévia será 
realizada dia 7-12-69, em Cachoeira Paulista. O confrade Paulo Alves Godoy representou a USE 
na V Feira do Livro Espírita - Penha no dia 27/10/69 e na Semana Espírita da 6ª Zona no bairro 



 

 

de Brasilândia, no dia 17/10/69. Nada mais havendo a tratar, após prece de agradecimento do 
confrade Apolo Oliva Filho, deu o sr. Presidente por encerrada a reunião. Para constar, lavrei a 
presente ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
 













 

 

Ata # 33 - 24 de novembro de 1969 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro, de mil novecentos e sessenta e nove, nesta 
Capital, à rua Maranhão 404, reuniu-se, ordinariamente, a DE da “USE” com a presença dos 
confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Apolo Oliva Filho, 
Ignácio Giovine, 
Djalma de Deus Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini e 
Carlos Dias. 

Não compareceram à reunião os confrades Luiz M. Barros e Eurípedes Castro que foram tratar 
de assuntos ligados à Doutrina e à USE neste mesma data e horário. Secretaria: carta de 
6/11/69, anunciando a organização da UME de Ourinhos, com a participação de quatro 
entidades locais; foi realizada a 17ª Semana Espírita de Três Rios, no mês de outubro, com 
grande sucesso; carta da UME de Santos, de 7/11/69, convidando a DE para a II Exposição da 
Feira do Livro Espírita de 15 a 30/11/69. A DE trocou ideias sobre alguns pontos de vistas da 
proposta da MUE de Campinas, devendo marcar uma data específica só para estudo desta 
mesma proposta. O sr. Apolo Oliva Filho comunica haver representado a DE da USE na 
solenidade comemorativa da 22º aniversário da Mocidade Espírita de Mogi Mirim e na 5ª 
Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas da Baixa Mogiana, nos dias 14,15 e 
16/11/69, em Mogi Mirim. Ficou marcada para o dia 8/12/69 a reunião confraternativa 
DE/CME, com início às 19,30 horas. Nada mais havendo a constar, com prece de agradecimento 
do confrade Apolo Oliva filho, deu o Presidente por encerrada a reunião. Eu, Djalma de Jesus 
Silva, lavrei a presente data. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 







 

 

Ata # 34 - 08 de dezembro de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de dezembro, de mil novecentos e sessenta e nove, nesta Capital, em sua 
sede social, à rua Maranhão 404,  às 19,30 horas, reuniu-se a D.E. da “USE”, com a presença 
dos seguintes confrades: 

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

O sr. Presidente após proferir a prece de abertura, lembrou que os assuntos administrativos 
seriam tratados até as 20,30 horas. A seguir, seria realizada a reunião confraternativa com o 
CME. Dada a palavra ao sr. Secretário Geral, foi lido o seguinte expediente: Carta da Instituição 
Beneficente Nosso Lar, de 5/12/69, participando que dia 13/12/69, às 20 horas, solenidade da 
formatura da 2ª Turma do Curso de Espiritismo da Escola de Cultura Espírita. A DE fará o 
possível para comparecer, através de seu diretor Presidente. O confrade Apolo Oliva Filho, a 
partir desta data, pediu licença por 30 dias e foi atendido. O confrade Ignácio Giovine informou 
que, a título experimental, as reuniões mensais do 1º domingo do CME, terão quinze minutos 
para exposição de assuntos de interesse doutrinário e 45 min. para o expositor responder 
perguntas que lhe serão formuladas. Com a palavra o prof. Emílio M. Vieira informou que a 
prévia do III Congresso Educacional Espírita Paulista, realizada dia 7/12/1969, em Cachoeira 
Paulista, foi a mais proveitosa de todas. Pela Comissão do III Congresso compareceram os prof. 
Emilio M. Vieira e Alceu Trindade. A data para a realização do III Congresso será marcada na 
próxima reunião do CDE e terá fixado o nº de representantes de cada CRE. O 25º CRE participa 
a realização da III Semana Espírita, de 29/11 a 7/12/1969. O sr. Secretário Geral lembrou que a 
Assembleia Geral da “USE” será dias 11 e 12/7/1970 e que, em março do mesmo ano, deverá 
proceder-se à renovação das UMEs e UDEs. Neste instante, 20,30 horas, deu o sr. Presidente 
por encerrada a reunião administrativa, pedindo aos membros do CME presentes que 
assinassem o Livro de Presença. Saudou todos em nome da DE e agradeceu o comparecimento 
maciço dos representantes deste dinâmico órgão da “USE”. A pedido do presidente do CME fez 
brilhante explanação a respeito do Movimento de Unificação, do ponto de vista filosófico. Após 
a palestra, foi facultada a palavra aos presentes para fazerem perguntas ou apresentar 
sugestões. Tomaram parte ativa nos assuntos os confrades Apolo Oliva Filho, Ignácio Giovine, 
Abel Glazer, Luiz M. de Barros e elementos do CME. As lindas e importantes mensagens dos 
benfeitores espirituais dr. Bezerra e Emanuel foram relembradas a respeito do Movimento 
Unificacionista. A divulgação do livro Espírita, principalmente os psicografados pelo Chico 
Xavier, e traduzidos no exterior, tem contribuído sobremaneira a favor da causa. Foram 
novamente relembradas as reimpressões das resoluções do Simpósio para distribuição nos 
centros espíritas. Foi sugerida melhor divulgação e esclarecimento sobre as siglas utilizadas 
pelos órgãos. Poucos centros espíritas sabem o que venha significar “USE”, “CRE”, “CME”, 
“UME”, “UDE” etc. Com o tempo previsto para a reunião já esgotado, o sr. Presidente mais uma 
vez agradeceu o comparecimento de todos e o alto objetivo que alcançou o trabalho. Desejou 
a todos um Natal muito feliz, cheio de Paz e um ano Novo repleto de grandes realizações e 



 

 

conquistas. Observado um instante de silêncio, houve comovente manifestação do plano 
espiritual, através do médium Emílio M. Vieira, ressaltando o elevado objetivo do Movimento 
de Unificação dos Espíritas. A seguir, foi dada a palavra ao Presidente do CME para proferir a 
prece de agradecimento. Para constar, eu, Djalma de Deus Silva, 3º Secretário lavrei a presente 
ata que será aprovada na forma regulamentar. 
 
 
Djalma de Deus Silva 
Carlos Jordão da Silva 
 













 

 

Ata # 35 - 22 de dezembro de 1969 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e sessenta e nove, nesta 
Capital, em sua sede social, à rua Maranhão 404, às 20 hs, reuniu-se a DE da USE com a 
presença dos seguintes confrades: 

Carlos Jordão da Silva, 
Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glaser, 
Paulo Alves de Godoy, 
Ignácio Giovine, 
Eurípedes de Castro e 
José Gonçalves Pereira. 

Após a prece de abertura dos trabalhos procedeu-se à apreciação das deliberações da última 
reunião do CDE: 1) para efeito de publicação no "Unificação", aprovada a redação; 2) a 
Secretaria deverá providenciar, com 30 dias de antecedência, a convocação da reunião 
extraordinária a ser realizada na véspera da próxima reunião do CDE, encarecendo, inclusive, a 
presença das UMEs. Outrossim, enviar aos CREs um memorando bem explícito relativamente 
aos objetivos dessa reunião, solicitando-lhes promovam reunião com as UMEs para estudo e 
debate do assunto USE/FEESP (fusão) a fim de que o representante da região traga a opinião 
da região. 3) Quanto à nomeação de uma comissão para estudo da "Questão da natalidade à 
luz da Doutrina Espírita", resolveu-se convidar os seguintes confrades: Herculano Pires, Nancy 
Puhlmann Di Girolamo, Marlene Rossi Severino Nobre, Wilson Ferreira de Melo, José Cláudio 
Fortes e Ary Lex, os quais deverão ser oficiados a respeito e comparecerem à reunião da DE de 
26/1/70. Quanto à Comissão Mista para encaminhamento do assunto relativo ao "Evangelho 
no Lar", decidiu-se indicar o dr. João Ribas Fleury (rua Suíça 159, Piracicaba- fone 4111) e 
Natalino D'Olivo. Dever-se-á escrever à FEESP comunicando os nomes dos confrades indicados 
pela USE, pedindo que indique, também, dois elementos para compor a comissão, a qual será 
presidida pelo sr. Luiz Monteiro de Barros, que é o relator do trabalho. Departamento de 
Assistência Social: o Diretor do Departamento informa que o trabalho de conceituação sobre a 
Assistência Social Espírita está em fase de redação final, faltando apenas a opinião de um dos 
membros da antiga comissão, bem como a realização de uma mesa redonda, na Casa 
Transitória, com os elementos da comissão e demais confrades interessados no assunto. CME: 
recebidas e lidas três cartas do CME, todas desta data: 1ª) credenciando Natalino D'Olivo para 
compor a comissão de redação final do trabalho "O Evangelho no Lar"; 2ª) comunicando a 
programação de um ciclo de trabalhos para o ano de 1970, em todos os primeiros domingos 
de cada mês, na FEESP; 3ª) a criação de uma comissão encarregada de tratar da hospedagem 
para os confrades do interior que virão participar da reunião extraordinária de 7/3/70. O sr. 
Presidente designa o dia 5/1/70 para uma reunião extraordinária, objetivando especificamente 
o estudo da proposta sobre a "Integração do Moço" oriunda do Departamento de Mocidades 
do 3º CRE e do MUE de Campinas. O sr. Eurípedes de Castro comunica que esteve na 
Guanabara, participando de um festival em favor da "Mansão do Caminho", com a presença do 
confrade Divaldo P. Franco, recém chegado dos Estados Unidos. O Coral Si-Fá-Si compareceu 
especialmente ao evento. O sr. Ignácio Giovine comunica a realização de Reuniões 
Confraternativas quadrimestrais das Uniões Distritais. Com prece final dos trabalhos proferida 
pelo sr. Procurador Geral da USE, o sr. Presidente deu por encerrada esta reunião. Para constar, 
lavrei a presente ata, que será assinada na forma regulamentar. 
 
Abel Glaser e Carlos Jordão da Silva 








