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Ata # 154 – 09 de março de 1975 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Às 9,30 horas o Presidente da DE da USE, dá início à Reunião do CDE, realizada na sede 
da Federação Espírita do Estado de São Paulo, à rua Japurá, 211, São Paulo, Capital, 
proferindo a prece e saudando os membros presentes. É lida e aprovada a ata da Reunião 
anterior. a) É lido e aprovado o Relatório da DE da USE referente ao segundo trimestre, 
de 9/12/74 a 9/3/75; b) A Tesouraria apresenta o Balanço da USE, encerrado em 
31/12/74, recebendo a aprovação de contas; c) é informado aos membros presentes que 
estão atualizadas a edição e remessa do jornal Unificação; é lida a carta da Direção da 
Folha Espírita, datada de 10/2/75, dirigida à USE, e solicitando os endereços dos Centros 
Espíritas adesos, para publicá-los na coluna Atualidades. Foi aprovado que os Centros 
Espíritas ou órgãos que quisessem a publicação na Folha Espírita, escrevessem 
diretamente ao referido jornal ou encaminhasse através da USE. Foi ressaltado a 
excelente divulgação que o jornal vem realizando fora dos meios espíritas, já que está 
sendo vendido nas bancas de jornais. 
 
Parecer da DE da USE acerca da 1ª edição do livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, 
de Allan Kardec, traduzido pelo confrade Paulo Alves de Godoy, e editado pela FEESP: O 
Presidente da DE da USE informou que se observou o deliberado na última reunião do 
CDE, encaminhando o parecer a todos os CREs. Em seguida passou a palavra ao Diretor 
do Departamento de Doutrina, relator da Comissão, que elaborou o “Parecer”, o qual faz 
um relato pormenorizado a respeito para conhecimento e orientação dos presentes. 
Abrindo o debate aos membros presentes, o Presidente da DE solicitou que os 
interessados se inscrevessem. Pronunciaram-se a respeito: 1) Representante da Liga 
Espírita, entregando um trabalho escrito bastante extenso; 2) Representante da 18ª UDE; 
3) Representante do 20º CRE – Franca; 4) Representante da 4ª UDE, entregando trabalho 
escrito; 5) Representante do 22º CRE – Jaú; 6) Representante do Instituto Espírita de 
Educação; 7) Representantes da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Após a 
exposição dos pontos de vistas e considerandos, para que de maneira soberana e livre os 
membros do CDE viessem a votar a resolução da USE, o Presidente da DE encaminhou os 
trabalhos à análise das propostas apresentadas. A respeito, usaram da palavra os 
seguintes representantes: a) do 1º CRE – Santos; 2) da 18ª UDE; 3) do CME; 4) da 5ª UDE; 
5) da 9ª UDE; 6) da 6ª UDE. O assunto foi encerrado com a “aprovação da maioria”, de 
que fosse publicado no jornal da USE, Unificação, o Parecer apresentado pela DE, que 
merecendo a aprovação do CDE, passaria a representar a manifestação oficial da USE 
junto a seus órgãos e à opinião espírita de um modo geral, o qual consta a seguir: 
 

“Parecer da DE da USE acerca da 1ª edição do livro ‘O Evangelho 
segundo o Espiritismo’, de Allan Kardec, traduzido por Paulo Alves de 
Godoy, editado pela FEESP. 
 
A Diretoria Executiva da USE face à resolução tomada pelo CDE em sua 
última reunião, realizada em 08/12/74, apresenta o seu parecer acerca 
da 1ª edição do livro “O Evangelho segundo o Espiritismo”, de Allan 
Kardec, traduzido por Paulo Alves de Godoy e editado pela FEESP. 
 



 

 

A Diretoria Executiva da USE 
1) Considerando que a Codificação Espírita é fruto do trabalho realizado 

pela luminosa falange de Espíritos Superiores orientados pelo Espírito 
de Verdade; 

2) Considerando que, no dizer do próprio Espírito de Verdade, o 
Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que ‘vem para 
restabelecer todas as coisas no seu verdadeiro sentido’; 

3) Considerando que a Codificação Espírita entre nós deu-se através de 
Allan Kardec, Espírito pertencente à mesma falange, encarnado entre 
os homens para o desempenho dessa tarefa; 

4) Considerando que nos livros de Allan Kardec está o repositório dos 
ensinamentos trazidos por esses Espíritos Superiores que constitui a 
base da Doutrina Espírita e onde todos podem encontrar um roteiro 
seguro para uma melhor compreensão da própria vida; 

5) Considerando que esse trabalho foi executado pelo Codificador, sob a 
égide do Espírito de Verdade, com um critério judicioso e 
rigorosamente lógico em todos os seus detalhes, principalmente na 
elaboração dos livros básicos, o que levou Camilo Flammarion, muito 
acertadamente, a chamar a Allan Kardec de “o bom senso encarnado”; 

6) Considerando que a elevação dos conceitos contidos na Codificação 
Kardequiana nem sempre é por nós alcançada, o que nos leva, muitas 
vezes, a compreender de forma incorreta a utilização de termos, 
vocábulos e expressões usadas pelo Codificador; 

7) Considerando que somente através de um longo e perseverante estudo 
da Codificação Espírita, acompanhado de um trabalho de auto 
aprimoramento moral, é que poderemos conquistar uma visão mais 
ampla que nos permita compreender toda a magnitude da obra 
kardequiana; 

8) Considerando, finalmente, que a Codificação Espírita, como terceira 
revelação que é, é obra que deverá vencer os séculos porvindouros, 
orientando as gerações futuras e servindo de base para a edificação do 
Reino do Evangelho entre os homens; 
 

A) Entende que, como nos têm advertido os Espíritos Superiores, cabe aos 
espíritas preservar a pureza da Codificação Kardequiana, transmitindo-
a para a posteridade tal qual nos foi entregue por Allan Kardec, dado 
que qualquer modificação nesse sentido abrirá sempre um precedente 
de consequências imprevisíveis; 

B) Entende, ainda, que a todos é dado o direito de manifestar livremente 
a própria interpretação acerca dos conceitos emitidos pela Codificação, 
mas que essa interpretação, pessoal ou de grupo, por mais válida, 
correta e bem intencionada que possa ser considerada, jamais deve vir 
a se constituir parte integrante da obra kardequiana de modo a alterar-
lhe o texto original; 

C) Entende, finalmente, que cabe a todos os núcleos de atividades 
espíritas e aos próprios espíritas, promover um amplo, profundo e 
constante estudo da Codificação Kardequiana para que, no dizer de 



 

 

Bezerra de Menezes – Espírito, “Allan Kardec seja, não apenas crido ou 
sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira mas 
suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias 
vidas”, pois “sem essa base é difícil forjar o caráter espírita-cristão que 
o mundo conturbado espera de nós pela unificação”. 
 
E por fim entender, opina a DE da USE no sentido de não modificarem 
os termos, vocábulos ou expressões originais que constem da 
Codificação, esclarecendo-os quando se fizer oportuno, por intermédio 
de comentários ou notas do tradutor. 
 
A Diretoria” 

 
Palavra do Representante da USE no CFN da FEB – Reunião em Brasília. A respeito o 
Presidente da DE da USE informou que a FEB enviou telegrama suspendendo a Reunião 
Plenária dos Presidentes e Assessores de Entidades Espíritas de Âmbito Estadual. 
Marcada para 27 a 30 de março de 1975 por motivos de obra, devendo enviar carta 
esclarecendo e indicando nova data para a reunião. Com relação ao Parecer da USE sobre 
o temário em pauta da Reunião em Brasília, “Problemas da Infância e Juventudes Espíritas 
e diretrizes adotadas no tocante à transmissão de conhecimentos doutrinários”, o Vice-
Presidente da DE e Diretor do Departamento de Doutrina, informou que estava em fase 
de elaboração e com o adiamento da reunião, maiores subsídios seriam acrescentados 
até a redação final, que está sendo coordenada pela Diretora do Departamento de 
Educação da DE da USE. Devido o adiantado da hora o plenário dispensou a leitura da 
redação atual do Parecer, autorizando que a DE fizesse a redação final. A propósito, vários 
membros do CDE ponderaram que a DE deveria encaminhar essas questões para 
apreciação do Conselho Deliberativo, para que não houvesse uma inversão 
administrativa do mesmo, dando o tempo necessário para os exames dos assuntos. O 
Diretor do Departamento de Doutrina e o Presidente da DE disseram que este tem sido 
o comportamento da Diretoria Executiva da USE, apenas não ocorrendo em alguns casos, 
por absoluta falta de tempo, quando, então, tais encaminhamentos de assuntos são 
levados ao conhecimento e referendum do CDE. Entretanto, que aceitavam as 
ponderações e que estariam vigilantes e interessados, para que as determinações 
estatutárias fossem observadas rigorosamente. Lembrava-se, apenas, ainda, que 
ultimamente o CDE da USE, em casos dessa natureza, vem delegando à DE a elaborar e 
emitir os pareceres. 
 
Palavra dos Departamentos: 
a) Departamento de Evangelização das Novas Gerações. Informou seu Diretor que o 

Encontro dos Representantes dos CREs, dia 26/1/1975, em São Paulo - Capital 
apresentou um bom resultado, sendo encarecida a necessidade de unificar o trabalho 
e sua interligação com os Centros Espíritas, através dos CREs e UMEs, no contato que o 
Curso de Preparadores de Evangelização realizado pela FEESP na Casa Transitória, no 
período de 17 a 25 de janeiro de 1975, ofereceu, pois, estavam presentes 
representantes de 70 cidades do interior. Participaram do Encontro também o 
Presidente da DE e o representante do CME da USE. 
 



 

 

 
b) Campanha Comece pelo Começo: O coordenador da Campanha confrade Merhy Seba 

informou que a mesma seria dividida em 2 lances: 1º aos jornais; 2ª a distribuição de 
folhetos e afixação de cartazes nos Centros Espíritas; que em 13/1/1975 foi 
encaminhada a circular aos CREs, sendo que até o momento apenas 7 CREs se 
pronunciaram. Em razão disso a Campanha terá que ser adiada, até que um maior 
número de CREs informem sobre a quantidade de folhetos e cartazes, para que a 
quantidade global solicitada permita os custos de impressão. Foi encarecida a 
necessidade do máximo entusiasmo e divulgação por parte das lideranças espíritas, 
para que a Campanha possa atingir plenamente suas finalidades. Mencionou, ainda, a 
valiosa colaboração do Representante do 26º CRE – Santo André, conseguindo 
gratuitamente junto ao Jornal do Comércio do Grande ABC, a composição dos textos 
dos impressos da Campanha. 

 
Próximas Reuniões do CDE (Local): Foi resolvido que o assunto fosse tratado na próxima 
reunião do CDE. 
 
Realização de “Encontros de Dirigentes Espíritas”: o representante do 26º CRE - Santo 
André informou que já receberam pedidos de adesões de 3 centros espiritas, resultado 
do Encontro de Dirigentes Espíritas realizado em Santo André, e que outros Encontros 
vão se realizar na sua região, conforme o calendário programado para 1975. O 
representante do 13º CRE - Marília informou que será realizado, em novembro de 1975, 
o 5º Encontro de Dirigentes e Sessões Espíritas nos mesmos moldes das 
Confraternizações, a fim de dar maior amplitude e valorização ao Encontro. O 
representante do 22º CRE - Jaú solicitou elementos para realizar seus encontros, ao que 
e a mesa sugeriu solicitar a colaboração do 8º CRE - Bauru que tem as necessárias 
condições e sendo integrante do mesmo grupo regional, o que deve ser fortalecido 
dentro do movimento de unificação da USE. O representante da 4ª UDE informou que no 
exercício serão realizados 6 Encontros de Dirigentes de Centros e Sessões Espíritas, na 
sua área distrital. 
 
Palavra Livre: Falou primeiramente o representante da Liga Espírita, repisando que o 
trabalho apresentado sobre a tradução do Evangelho pela FEESP, tinha o objetivo 
precípuo de colaborar com a USE, merecendo aquela casa co-irmã espírita, o maior 
respeito e consideração. O representante do 4º CRE- Taubaté ponderou sobre dois itens 
que a seu ver estavam entravando as atividades da USE. O primeiro, o fato da construção 
da nova sede da FEESP preocupar sua Diretoria e suas implicações com os estudos da 
eventual fusão USE-FEESP. O segundo, a preocupação com a preparação da tese a ser 
apresentada na reunião da FEB, em Brasília. Esclareceu a respeito, o Presidente da DE, 
que o assunto fusão será estudado amplamente em reunião do CDE, na época oportuna, 
e que, naturalmente, as decisões a serem tomadas deverão obedecer às determinações 
estatutárias. Quanto às teses e pareceres também deverão ser aprovados pelo CDE da 
USE. O representante da 5ª UDE também se reportou ao assunto, ponderando sobre a 
sistemática da organização e função do CDE, reiterando a necessidade de que os assuntos 
sejam encaminhados aos órgãos, para estudo, com tempo hábil. A propósito e atitude de 
esclarecimento, o Diretor do Departamento de Doutrina da USE informou que vários 
representantes de órgãos foram consultados sobre o temário da reunião da FEB, em 



 

 

Brasília, não recebendo nenhuma colaboração, resultando que o “Parecer” teve que ser 
elaborado pela própria DE, através da coordenação pelo Departamento de Educação. O 
representante do 26º CRE - Santo André falou sobre o jornal espírita Correio Fraterno do 
ABC e a divulgação que o mesmo vem realizando do movimento e trabalhos realizados 
pelo órgão e entidades da região. Solicitou Regimentos Internos dos Departamentos. O 
representante do 20º CRE - Franca informou sobre a realização da 10ª COMENESP, nos 
dias 27 a 30 de março, na cidade de Franca. 
 
Foi marcada para às 9,00 horas de 8/6/1975, na sede da FEESP, à rua Japurá, 211 – 
Capital, a próxima reunião do CDE da USE. 
 
Às 14,19 horas o confrade Agnelo Morato, representante do 20º CRE, procedeu a prece 
final e o Presidente da USE encerra a reunião, da qual lavramos a presente ata, que após 
lida e aprovada recebe as assinaturas competentes. 
 
Elfay Luiz Appollo, 1º Secretário da DE da USE que a redigi. 
Assinaturas 



























 

 

Ata # 155 – 08 de junho de 1975 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Dia 8 de junho de 1975, às 9,20 horas, o Presidente da DE da USE dá início à reunião que 
se realiza na sede da FEESP, à rua Japurá, 211, São Paulo – Capital. Compareceram os 
membros que assinaram o livro de presença. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia, 
segundo a Circular de Convocação datada de 13/05/75. 
 
O Presidente da DE proferiu a prece e saúda os presentes, destacando a importância da 
reunião, face à necessidade da confraternização e o fortalecimento da USE, para cumprir 
suas tarefas espíritas no Estado. 
 
É lida e aprovada a ata da reunião anterior, porém, com a seguinte correção: onde se lê 
“Jornal do Comércio do Grande ABC”, leia-se: “Diário do Grande ABC”. 
 
Expediente e Relatórios: Recebida a carta do 5º CRE – São João da Boa Vista, nomeando 
os confrades Ennio Kempe Macedo e José Primo Bertoldo representantes no CDE. O 
Presidente da DE apresentou, sumariamente, o Relatório da Diretoria Executiva, citando 
entre outras atividades: a organização da Secretaria, a atualização do cadastro relativo 
aos Centros Espíritas, UMEs, UDEs e CREs, assim como o de oradores e os trabalhos 
visando aprimorar o jornal Unificacão. O 1º Tesoureiro da DE informou sobre a 
reorganização do quadro de mantenedores da USE, devendo estender-se a campanha ao 
interior do Estado, até o fim do ano. 
 
Palavra do representante da USE no CFN da FEB – Reunião de Brasília: O Presidente da 
DE apresentou o relatório sobre a Reunião Plenária dos Presidentes de Entidades 
Espíritas de âmbito estadual, realizada pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, em 
Brasília, nos dias 19 a 21 de abril próximo passado, que apresentou excelentes resultados 
para a unificação do Movimento Espírita no Brasil, quando foi aprovado o tema pra 
estudo nas segundas reuniões das quatro Zonais “Adequação do Centro Espírita para 
melhor atendimento de suas finalidades”, sugerido pela delegação da USE, composta 
pelos confrades Abel Glaser e Nestor João Masotti. Foi apresentado, também, o trabalho 
escrito da USE, do qual foram distribuídas cópias a todos os representantes. Embora o 
tema em si não estivesse em pauta, segundo ponderou o Presidente da FEB, confrade 
Armando de Oliveira Assis, considerou-o bastante útil. Ficou, pois, clara e evidente, mais 
uma vez, a posição que a USE vem defendendo, conforme tem sido deliberado nas 
reuniões do CDE, dentro do lema de apoiar a Casa Máter, discordando, entretanto, dos 
pontos que julgar contrários à Doutrina Espírita. Pronunciaram-se sobre o assunto os 
representantes do Instituto Espírita de Educação, Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, 11º CRE e 5ª UDE. 
 
Adequação do Centro Espírita para melhor atendimento de suas finalidades: Foi 
deliberado que os órgãos representantes no CDE deverão analisar a minuta da “Carta aos 
Centros Espíritas” – ref. Adequação do Centro Espírita para melhor atendimento de suas 
finalidades, proposto pela DE, e encaminhar eventual sugestão à própria DE até 
10.08.1975, a fim de ser preparada a redação final a ser submetida à aprovação do CDE 
em sua próxima reunião. Reportaram-se ao assunto os representantes da Liga Espírita do 



 

 

Estado de São Paulo, Federação Espírita do Estado de São Paulo, 11º CRE, 23º CRE e 22º 
CRE. 
 
Informações dos Departamentos 
Departamento de Divulgação: O coordenador da “Campanha Comece pelo Começo” 
informou que o material relativo à sua divulgação deverá estar à disposição de todos até 
o dia 31 de julho próximo, tendo sugerido ainda, que sejam feitas promoções doutrinárias 
no período de setembro a novembro, tais como: palestras, semanas e meses espíritas, 
oportunidade em que se dará ênfase à Campanha. A respeito usaram da palavra os 
representantes do 23º CRE, 14º CRE, Federação Espírita do Estado de São Paulo, 
Departamento de Doutrina da DE, 1º CRE, 11º CRE e 4º CRE, sendo ressaltado seu valor 
doutrinário, e a necessidade de que os jornais Espíritas deem a máxima cobertura, o que 
já vem acontecendo com a maioria dos órgãos da imprensa espírita do Estado. 
 
Departamento de Mocidades: O seu Diretor fez um relato sintético das atividades 
desenvolvidas e da programação, destacando a realização da XXXIV Reunião Geral no dia 
25.05.1975, na sede da USE, quando foram analisados todos os trabalhos levados a efeito 
nas 4 Seccionais, em especial os resultados das Concentrações de Mocidades Espíritas. 
 
Departamento de Assistência Social: O seu Diretor informou sobre o primeiro contato 
que manteve com o titular da Secretaria da Promoção Social, a pedido deste, que 
manifestou, na oportunidade, sua simpatia e consideração pelas obras de assistência 
social que os espíritas realizam em todo o Estado. Com os problemas surgidos quanto à 
exigência de documentação, devem as Entidades Espíritas formalizar por escrito, a fim 
de que as eventuais reclamações possam ser feitas à base de fatos documentados. 
Informou, ainda, que está sendo organizada uma Comissão de cinco membros, mais o 
Presidente da DE para dinamizar o trabalho. 
 
Departamento de Doutrina: O seu Diretor fez um relato generalizado de sua participação 
na área doutrinária, destacando os pareceres e teses apresentadas, que reclamam todo 
o cuidado para manter a linha de pureza doutrinária que deve ser preservada e 
desenvolvida pela USE. Informou, também, aos representantes, que o Departamento de 
Doutrina espera contar com sugestões em seu setor, uma vez que estando em contato 
com os Centros Espíritas podem sentir mais de perto as necessidades que venham a 
surgir. 
 
Departamento de Evangelização das Novas Gerações: O seu Diretor informou que está 
sendo preparada a redação do Regimento Interno do setor, tendo solicitado aos órgãos 
que possuem algum material a esse respeito, que o enviem como subsídio. 
 
Departamento de Educação: O seu Diretor informou sobre a atuação que vem 
desenvolvendo no setor e citou o Instituto Espi1rita de Educação como entidade 
especializada, criada por decisão do CDE, onde aplica sua experiência pedagógica. 
Destacou a Revista Educação Espírita, como órgão especializado de grande utilidade na 
sua área, a qual deveria merecer maior apoio por parte dos Espíritas o que foi endossado 
pelo confrade prof. Miguel de Jesus. 
 



 

 

Departamento Jurídico: Informou seu Diretor que está empenhado na coleta de material 
para atender as consultas dos órgãos da USE, relacionados com a orientação jurídica aos 
Centros Espíritas. A respeito do assunto ligado ao Estatuto da USE reportaram-se também 
os representantes da 5ª UDE e 4º CRE. 
 
Departamento de Organização: O Presidente da DE informou que as tarefas deste 
Departamento estão sendo atendidas ainda por ele e pela Secretaria Geral, mas havendo 
a cogitação de encontrar-se um confrade que possa responder pela sua direção. 
 
Artigo 50 do Estatuto da USE – As contribuições dos centros adesos e órgãos da USE: Foi 
aprovado que a deliberação sobre o assunto em pauta seja na próxima reunião do CDE. 
 
Preço do jornal Unificação: Embora não constando na Ordem do Dia, foi aprovada a 
proposta no sentido de autorizar a DE a aumentar o preço do jornal Unificação quando 
isto se fizer necessário. 
 
Local das reuniões do CDE: Foi deliberado que as reuniões do CDE continuem sendo 
realizadas na Capital, tendo em vista a facilidade de transporte, o que permite uma maior 
frequência de seus membros, conforme tem se evidenciado na prática, cabendo à DE 
promover um mais amplo contato com o interior através de visitas junto aos CREs. 
 
Palavra Livre: O representante do 4º CRE informou que o Calendário de suas atividades 
está sendo cumprido à risca e que no dia 13.07.1975 será realizado o Encontro da Família, 
no Ginásio Agrícola de Jacareí, convidando os membros presentes. Falou do trabalho de 
organização que está sendo elaborado, e que será enviado à DE como colaboração, o que 
o Presidente da DE agradeceu. O representante do 26º CRE informou que os bons 
resultados apresentados pelos Encontros de Dirigentes Espíritas na região fizeram que 
fossem aumentados de seis para quinze. O representante do 1º CRE informou do sucesso 
do Seminário da Mulher Espírita, realizado pela UME de Santos à vista de ser considerado 
o corrente ano, pela ONU, o “Ano da Mulher”. O representante do 8º CRE informou sobre 
os trabalhos que estão realizando, inclusive fornecendo os impresso utilizados. O 
representante do CME informou da realização da 1ª Reciclagem de Comunicação 
promovida por aquele Conselho, que vem apresentando excelentes resultados. 
 
Próxima reunião do CDE: Foi aprovada a data de 14.09.75, às 9,00 horas, na sede da 
FEESP, à rua Japurá, 211, São Paulo – Capital. 
 
Encerramento: às 14,40 horas, o Presidente da DE encerrou a reunião, proferindo a prece 
o confrade Ennio Kempe Macedo, representante do 5º CRE. E para constar lavrou-se a 
presente ata, que recebe as respectivas assinaturas. 
 
1º Secretário que a redigi – Elfay Luiz Appollo. 
Assinaturas. 



















 

 

Ata # 156 – 14 de setembro de 1975 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Dia 14 de setembro de 1975, reuniu-se o CDE da USE na sede da FEESP, à rua Japurá, 211, 
comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. Às 9,30 horas o 
Presidente da DE dá início aos trabalhos segundo a ordem do dia constante da circular 
de convocação datada de 13 de agosto p. passado, proferindo a prece e saudando os 
presentes. É lida e aprovada a ata da reunião anterior. Analisados e debatidos os assuntos 
foi deliberado o seguinte: 1) Aprovada a “Carta aos Centros Espíritas”, cujo texto 
acompanhará a súmula da ata da reunião; 2 – Aprovada a “Recomendação aos órgãos da 
USE”, cujo texto acompanhará a súmula da ata da reunião, cujos documentos seguem 
registrados: 
 

União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
Carta aos Centros Espíritas 
 
Ref.: A adequação do Centro Espírita para melhor atendimento de suas 
finalidades 
 

01. Considerando que o Espiritismo se apresenta como o Consolador prometido 
que veio, no seu devido tempo, rememorar o que Jesus havia ensinado, 
“restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido”, trazendo à 
humanidade as bases reais de sua espiritualização, para que ela possa viver, 
de maneira voluntária e consciente, dentro do princípio do Trabalho, da 
Justiça e do Amor; 

02. Considerando que é cada vez maior o número de pessoas que buscam no 
Espiritismo a orientação de que necessitam e a solução para os múltiplos 
problemas que as afligem; 

03. Considerando que, pelo princípio cristão de fraternidade, cabe aos espíritas 
não apenas conhecer o Evangelho à luz da Doutrina Espírita, como também, 
vivendo-o, criar condições para que todos os que se interessarem possam 
com mais facilidade e eficiência ter acesso à mensagem espírita; 

04. Considerando que os Centros e demais entidades espíritas (nesta “Carta” 
denominados simplesmente de “Centros Espíritas”), como escolas de 
formação espiritual e moral que devem ser, desempenham papel relevante 
na divulgação do Espiritismo e no atendimento a todos os que lhe buscam 
orientação e amparo; 

05. Considerando que, para bem atender as suas finalidades, o Centro Espírita 
deve ser um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e trabalho com 
base no Evangelho de Jesus, à luz da Doutrina Espírita; 

06. Considerando que o Centro Espírita deve ser compreendido como uma casa 
de uma grande família, onde as crianças, os jovens, os adultos e os mais 
idosos tenham oportunidade de conviver, estudar e trabalhar; 

07. Considerando que o Centro Espírita deve proporcionar aos seus 
frequentadores oportunidades de exercitar o seu aprimoramento íntimo pela 
vivência do Evangelho em seus trabalhos, tais como os de estudo, de 
orientação, de assistência espiritual e de assistência social; 



 

 

08. Considerando que o Centro Espírita deve criar condições para um eficiente 
atendimento a todos que o procuram com o propósito de obter orientação, 
esclarecimento, ajuda ou consolação; 

09. Considerando que o Centro Espírita, como recanto de paz construtiva que 
deve ser, deve manter-se num clima de ordem, de respeito mútuo, de 
harmonia, de fraternidade e trabalho, minimizando divergências e 
procurando superar o personalismo individual ou de grupo, a bem do 
trabalho doutrinário, propiciando a união de seus frequentadores na vivencia 
da recomendação de Jesus: “Amai-vos uns aos outros”; 

10. Considerando que o Centro Espírita deve caracterizar-se pela simplicidade 
própria das primeiras casas do Cristianismo nascente, com a total ausência 
de imagens, símbolos, rituais ou outros quaisquer manifestações exteriores; 

11. Considerando que o Centro Espírita, na condição de uma sociedade civil, deve 
organizar-se não apenas para desenvolver com eficiência as suas atividades 
básicas, mas também para cumprir suas obrigações legais; 

12. Considerando, finalmente, que o Centro Espírita, como unidade fundamental 
do movimento espírita que é, deve manter um clima de entrosamento, de 
harmonia e de fraternidade em relação aos demais Centros Espíritas, 
procurando unir-se a todos com o propósito de confraternizar, permutar 
experiências visando o aprimoramento das próprias atividades e promover 
realizações em comum, 
 
o Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo, em reunião realizada em 14 de setembro de 1975, resolve 
RECOMENDAR a todos os Centros Espíritas: 
 
I – que procurem desenvolver os seus trabalhos dentro das seguintes 
atividades básicas: 

a) Promover o estudo metódico da Doutrina Espírita, objetivando basicamente, 
conhecer e compreender os seus fundamentos, estabelecidos na Codificação 
Kardequiana, com vistas à orientação espiritual e ao aprimoramento íntimo 
de seus frequentadores; 

b) Realizar reuniões públicas de explanação do Evangelho à luz da Doutrina 
Espírita; 

c) Promover o estudo da mediunidade, visando oferecer orientação segura para 
as atividades mediúnicas; 

d) Realizar trabalhos de assistência espiritual, destacando-se a transmissão de 
passes e a realização de reuniões mediúnicas privativas de desobsessão; 

e) Manter um trabalho de recepção, com orientação e esclarecimento, às 
pessoas que buscam o Centro Espírita; 

f) Promover a evangelização das crianças, à luz da Doutrina Espírita; 
g) Promover o estudo da Doutrina Espírita aos jovens, procurando integrá-los 

em seus trabalhos; 
h) Realizar trabalhos de assistência social, à luz da Doutrina Espírita; 
i) Propiciar e incentivar, dentre seus frequentadores, o hábito do estudo e da 

vivência do Evangelho no Lar, à luz da Doutrina Espírita; 
j) Promover a difusão do livro espírita; 



 

 

 
II – que procurem, no aspecto administrativo, manter uma organização 
própria que atenda às suas necessidades e às exigências das leis emanadas 
dos poderes públicos; e, 
 
III – que procurem participar efetivamente das atividades do movimento de 
unificação. 
 
Recomendação aos Órgãos da USE 
 
O Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo, reunido em 14 de setembro de 1975, face à aprovação 
da “Carta aos Centros Espíritas”, recomenda aos órgãos da USE (UMEs, UDEs, 
CREs e CME): 
 

1- Que promovam, junto aos Centros Espíritas, o estudo aprofundado da citada 
“Carta”, com vistas à compreensão exata de sua razão de ser, de seus 
conceitos e das metas a serem atingidas; 

2- Que procurem fazer um levantamento geral das capacidades e das 
deficiências apresentadas pelos Centros Espíritas, visando o desenvolvimento 
de suas atividades básicas, definidas nas recomendações contidas na referida 
“Carta”; 

3- Que estudem soluções para o gradativo atendimento das necessidades 
referidas no item anterior, aproveitando experiências e programas em 
execução, inclusive elaborando novos programas de estudo e trabalho; 

4- Que estes estudos sejam efetuados com a participação de elementos com 
comprovado conhecimento doutrinário e com experiência nas atividades dos 
Centros Espíritas; 

5- Que o resultado desses estudos (informações e programas), sejam 
encaminhados à DE, a quem cabe, através de seus Departamentos, a 
coordenação desse trabalho para todo o estado, com vistas à elaboração de 
programas básicos, adaptáveis às possibilidades de cada Centro Espírita; 

6- Que os programas elaborados, sejam oferecidos, a título de sugestão, aos 
Centros Espíritas. 

 
3) – Aprovada a inclusão dos confrades Nestor João Masotti e dr. Flávio Pereira do Valle, 
respectivamente, Presidente e Procurador da USE, na comissão constituída pelo CDE, em 
sua reunião de 23/9/73, para tratar do assunto relacionado com o registro de entidades 
assistenciais espíritas junto aos órgãos públicos; 4) – Aprovada a recomendação aos 
órgãos da USE e às entidades espi1ritas para que, dentro de suas possibilidades, 
colaborem com a “Campanha da Casa do Albergado”, de iniciativa governamental, 
destinada ao atendimento do presidiário em todo o Estado; 5) – Aprovada a transferência 
para a próxima reunião, da decisão relacionada com o assunto de que trata o artigo 50 
do Estatuto da USE; 6) – Aprovada proposta da DE no sentido de, quando necessário, 
promover o encaminhamento direto de cartas e circulares às UMEs e UDEs com 
concomitante encaminhamento aos respectivos CREs e CME; 7) – Aprovada proposta da 
DE no sentido de os representantes das UMEs serem oficialmente convidados a assistir 



 

 

às reuniões do CDE; 8) – Tomando conhecimento do desencarne do confrade João Durval 
Previdello, dia 1º de agosto p. passado, Presidente do 8º CRE – Bauru, o CDE deliberou 
deixar registrado em ata o mais profundo reconhecimento pelo extenso trabalho 
desenvolvido pelo citado companheiro na seara espírita, vibrando pelo seu pronto 
reequilíbrio na Pátria Espiritual e pela harmonia e serenidade de seus familiares; 9) – 
Fixada a data de 14/12/75, às 9,00horas, para a realização da próxima reunião do CDE. 
 
Informações: 1. O Departamento de Divulgação da USE informou sobre as atividades 
relacionadas com a campanha “Comece pelo Começo”, tendo distribuído aos 
representantes presentes, os folhetos e cartazes alusivos à citada campanha, por eles 
solicitados. O CDE foi informado que o custo unitário para o cartaz foi de Cr$ 1,808 e, 
para o folheto, Cr$ 0,18. 2. O Departamento de Mocidades da DE informou que o 8º 
Curso de Dirigentes de Mocidades Espíritas realizado em Araçatuba no mês de julho p. 
passado, alcançou os bons resultados esperados e que foi escolhida a cidade de São José 
do Rio Preto para sediar o 9º Curso. Informou ainda sobre a realização da 35ª Reunião 
Geral do Departamento, ocorrida em São José do Rio Preto, em 31/8/75, oportunidade 
em que foram apresentados os programas relativos às Confraternizações de Mocidades 
Espíritas que serão realizadas em 1976. 3. O Departamento de Organização informa estar 
atualizando o cadastro dos órgãos da USE e das entidades espíritas, tendo solicitado aos 
presentes que colaborem com essa atualização, comunicando à DE toda e qualquer 
alteração ocorrida, inclusive endereço. 4. O Departamento de Educação informou que 
continua o trabalho de reestruturação, solicitando, para isso, que os presentes fossem 
portadores do interesse que há em manter contato com todos os professores e entidades 
educacionais espíritas do Estado. 5. O Presidente da USE informou sobre a reunião do 
Conselho Federativo Nacional realizada em 5/7/75, no Rio de Janeiro, destacando que foi 
aventada a possibilidade de se aproveitar a “Carta aos Centros Espíritas”, que estava 
sendo estudada no Estado de São Paulo, para servir de subsídio ao próximo ciclo de 
Reuniões Zonais dos Estados, que será iniciado no próximo mês de outubro com a reunião 
da 1ª Zonal, em Fortaleza, Ceará. 6. O representante do 7º CRE – Araraquara informou 
sobre a realização em sua região, de Encontro de Dirigentes Espíritas, tendo como tema 
“Unificacão”. Informou, ainda, sobre a realização da IV Feira do Livro Espírita de 
Araraquara, ocorrida em julho, e sobre a Quinzena de Allan Kardec a ser realizada no 
período de 27/9 a 12/10/75 em São Carlos e Araraquara. 7. O representante do 4º CRE – 
Taubaté informou sobre os trabalhos realizados na região, destacando o Plano Integrado 
de Evangelização Infantil – PIEVI – que deverá ser posto em execução no próximo 
exercício. 8. O representante do 1º CRE – Santos informou sobre a realização do Encontro 
dos Casais que têm filhos nas escolas de Evangelização, a se efetivar no dia 28/9/75. 9. O 
representante do 13º CRE – Marília informou sobre o 1º Seminário de Cultura Espírita a 
se realizar nos dias 14 a 17 de novembro próximo, naquela cidade, sob o patrocínio do 
Hospital Espírita de Marília e da Fundação “Eurípedes Soares da Rocha”. O representante 
da UME de Garça, que o acompanhava, informou sobre os trabalhos preparatórios do 5º 
Encontro de Dirigentes Espíritas que será realizado naquela cidade no próximo dia 
26/10/75. O representante do 15º CRE – Adamantina informou sobre a reorganização 
dos trabalhos de unificação do movimento espírita da região. 11. O Departamento de 
Assistência Social informou que a comissão incumbida de tratar do registro das obras 
assistenciais junto à Secretaria da Promoção Social, reuniu-se com a finalidade de tratar 
de casos específicos visando à solução final do problema em questão. 12. O 



 

 

representante do 26º CRE – Santo André informou sobre as atividades na região, sendo 
destacado o trabalho assistencial que a Instituição Assistencial Espírita Lar Bom Repouso, 
de São Caetano do Sul, vem realizando. 
 
Às 14,00 horas, feita a prece, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, 
que após lida e aprovada, será assinada devidamente. Elfay Luiz Appollo, 1º Secretário. 
 
Assinaturas. 
 
 
 

























 

 

Ata # 157 – 14 de dezembro de 1975 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
No dia 14 de dezembro de 1975, às 9,15 hs, reuniu-se o CDE da USE, na sede da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, à Rua Japurá, 211, São Paulo, Capital, 
comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. O Presidente da DE inicia 
os trabalhos segundo a Ordem do Dia constante da Circular de Convocação 02/75, 
saudando os Representantes presentes e proferindo a prece. É lida e aprovada a ata da 
reunião anterior. Expediente e Relatório da Diretoria Executiva: Correspondência 
recebida: carta do 15º CRE – Adamantina, credenciando junto ao CDE o confrade. Celso 
Ataíde Squizatto; do 25º CRE – Presidente Prudente, credenciando no CDE o confrade 
José Olavo de Lima; da Liga Espírita do Estado de São Paulo, confirmando a representação 
do confrade Messias Antonio da Silva e credenciando o confrade José Coriolano de Castro 
e como suplentes os confrades Gino Gallo e João Demétrio Loricchio Sobrinho, junto ao 
CDE; da UME de Adamantina, credenciando para esta reunião o confrade Francisco 
Outega; do 7º CRE – Araraquara, sobre a proposta de que trata o item 06 desta Reunião; 
da 9ª UDE, convidando a USE para assistir à palestra que fará realizar dia 21 do corrente 
no Presídio Militar Romão Gomes, desta Capital, enviando em anexo o Regimento Interno 
das palestras espíritas na Penitenciária do Estado de São Paulo, aprovado pelo Conselho 
Deliberativo da 9ª UDE, em 27/9/1975; do 11º CRE – São José do Rio Preto, 
encaminhando proposta ao CDE sobre normas para palestras espíritas; jornal Nosso Lar 
– ano I, no 2, do Instituto Espírita Nosso Lar, de São José do Rio Preto; número de 
novembro de 1975 do jornal Espiritismo e Unificação, da UME de Santos; número de 
dezembro de 1975 do jornal A Nova Era, de Franca. 1) – O Presidente da DE informou 
sobre os assuntos abordados na reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação 
Espírita Brasileira, em 8/11/75, destacando a presença maciça dos Presidentes de 
Entidades Federativas Federadas, de âmbito estadual, e a sugestão para que em 1976 
seja realizado um Encontro Nacional de Evangelizadores. Informou ainda que, na 3ª 
reunião da 1ª Zona, realizada em Fortaleza, Ceará, nos dias 3, 4 e 5 de outubro, p. p., três 
documentos sobre a temática da reunião foram examinados e discutidos pelos 
participantes: 1) o elaborado pela FEB; 2) o elaborado pela USE; 3) o emitido pela União 
Espírita Paraense. 2) – O Departamento de Assistência Social informou sobre o 
andamento da Campanha “Casa do Albergado”, distribuindo aos presentes a mensagem 
de Emmanuel “Hospitalização Carcerária”. 3) – O Departamento de Mocidades informou 
sobre a realização da XXXVI Reunião Geral, realizada dia 30/11/75, na sede da USE, 
destacando a aprovação da realização da III COMJESP, que será realizada na chamada 
Semana Santa de 1977, na cidade de São José do Rio Preto. 4) – O Departamento de 
Organização informou sobre a organização cadastral dos Órgãos da USE, Centros e 
Oradores Espíritas. 5) – O Departamento de Divulgação informou sobre a campanha 
“Comece pelo Começo”, que atingiu repercussão fora do Estado e mesmo do País, graças 
à divulgação que a mesma tem merecido por parte dos espíritas e órgãos de divulgação. 
Adequação do Centro Espírita para melhor atendimento de suas finalidades, informações 
dos órgãos da USE em relação às recomendações feitas pelo CDE, nesse sentido, em sua 
última reunião. O representante do 23º CRE – Lins apresentou um trabalho de orientação 
para a adequação do centro espírita, através de slides, segundo experiência que vem 
sendo desenvolvida na “Casa dos Espíritas”, de Lins, estabelecendo-se diálogo proveitoso 
no plenário com várias contribuições de representantes. O Representante do 4º CRE – 



 

 

Taubaté apresentou sugestão da UME de Taubaté, referendada pelo CRE, no sentido de 
organizar-se Encontros de Dirigentes Espíritas em todas as cidades do Estado, para o 
estudo da codificação, criando a USE uma comissão de controle para coordená-los. 
Quanto à análise da “Carta aos Centros Espíritas”, informou que está prevista para dentro 
de três meses. O Representante do 8º CRE – Bauru sugeriu que a USE a par dos resultados 
adquiridos com a análise do assunto, editasse um livro de orientação aos Centros 
Espíritas. Solicitou, também a presença dos Diretores da DE à sua região, como apoio ao 
trabalho que está sendo realizado. O Representante do 22º CRE – Jaú informou que em 
sua região, a carta já foi estudada. Reportaram-se ao assunto os Representantes da 5ª 
UDE, da 19ª UDE, 4ª UDE, 1º CRE – Santos, 26º CRE – Santo André, e Departamento de 
Mocidades, sendo deliberado que sejam fixados os prazos de até 14 de março de 1976 
para divulgação da Carta aos Centros Espíritas, bem como a remessa de material para 
que os órgãos da USE ou os Centros Espíritas já passaram, relacionados com as 
recomendações contidas na citada “Carta”, e até 12 de setembro de 1976, para o 
encaminhamento das informações e programas a que se refere o item “5” da 
“Recomendação aos órgãos da USE”, aprovada na reunião do CDE, em 14/9/1975. Foi 
aberto um parêntesis para informação aos Representantes da FEESP, de que o almoço 
aos membros do CDE seria oferecido pela mesma e que tendo de ausentarem-se da 
reunião, por forca maior, desejavam a todos votos de felicidades em 1976. Art. 50 – 
Estatuto Social da USE – As contribuições das entidades grupadas em Uniões serão 
anualmente revistas pelo Conselho Deliberativo Estadual, de modo a se lhes fixar o 
montante e dividir as percentagens entre Uniões, Conselhos Regionais, Conselho 
Metropolitano e a DE. Exame do Assunto – Foi fixada em Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) a 
contribuição mínima mensal prevista no Artigo 50 do Estatuto da USE, com a seguinte 
distribuição: 50% para as Uniões Municipais Espíritas e Uniões Distritais Espíritas; 25% 
para os Conselhos Regionais Espíritas e o Conselho Metropolitano Espírita, e 25% para a 
Diretoria Executiva. Palavra aos Membros do CDE – propostas – atividades – informações: 
O Representante do 1º CRE – Santos informou do excelente resultado alcançado pela 
XXIII Semana Espírita de Santos. Fez convite para a “Tarde de Autógrafos” do livro “A 
Mulher na Dimensão Espírita”, dia 20 do corrente, quando a DICESP fará seu lançamento. 
Em janeiro deverá ser realizado outro “Encontro de Casais”, face ao interesse 
apresentado pelo anterior. O Representante do 13º CRE – Marília informou sobre o 
sucesso do 1º Seminário da Cultura Espírita de Marília, tendo em vista o profundo 
conhecimento dos oradores, em relação à importância dos termas abordados. O 
Representante da 9ª UDE participou a desencarnação do confrade prof. Sebastião Maggi 
da Fonseca, dia 30 de setembro p.p., companheiro que colaborou intensamente no 
movimento de unificação espírita na área metropolitana. Convidou os presentes para a 
palestra que a 9ª UDE fará realizar no dia 21 do corrente, no Presídio Militar “Romão 
Gomes”, desta Capital. O Representante do 4º CRE – Taubaté informou que o calendário 
de atividades de 1975 foi concluído, e entregou à Diretoria Executiva um “Plano de 
Sugestões para a integração e Desenvolvimento dos Departamentos da USE”, elaborado 
por uma comissão composta de membros do 4º CRE. O Representante do Conselho 
Metropolitano Espírita informou que a partir de 21 do corrente, as reuniões do Conselho 
Deliberativo do CME serão realizadas na sede da FEESP, à rua Japurá, 211, nesta Capital. 
O Representante do Clube dos Jornalistas Espíritas informou que a entidade está em fase 
de transformação em Instituto de Cultura Espírita, o que deverá ficar definido até o 
próximo mês de março de 1976. O Representante do 26º CRE – Santo André informou 



 

 

que os Encontros de Dirigentes Espíritas e de Evangelizadores, programados na região, 
foram realizados e apresentaram bons resultados. Comunicou que em São Bernardo do 
Campo há uma Biblioteca de livros em Braile, com expressiva quantidade de obras 
espíritas editados pela Federação Espírita Brasileira, constituindo-se uma excelente 
divulgação do Espiritismo. Foi fixada a data de 14 de março de 1976, às 9,00 horas, para 
a realização da próxima reunião do CDE. Às 14,45 horas a reunião foi encerrada, proferida 
a prece pela Representante do 17º CRE – Cachoeira Paulista, E para constar, lavrou-se a 
presente ata. 
 
Assinaturas. 




















