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Ata # 163 - 12 de março de 1977 
Reunião Extraordinária 

Conselho Deliberativo Estadual 
 
Ata número 163 do CDE da USE, reunião extraordinária, realizada em 12/03/1977, 
referente a 2ª. parte e conclusão. 
 
Dia 12 de março de 1977, às 14,20 hs, reuniu-se extraordinariamente, o C.D.E. da USE, 
atendendo a convocação pela circular 02/77, de 12 de fevereiro de 1977, na sede da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, para dar continuidade à primeira parte da 
reunião extraordinária iniciada em 11/12/1976; comparecendo os membros que 
assinaram o livro de presença. Os trabalhos obedeceram a seguinte ordem do dia: 1º) O 
Presidente da D.E. saudou os presentes, proferindo a prece inicial. 2º) foi lida e aprovada 
a ata da primeira parte desta reunião realizada em 11/12/1976. 3º) lida carta do Instituto 
Espírita de Educação, de 9/03/1977 indicando como representante efetivo junto ao CDE, 
o confrade Ignácio Giovine, e suplente Paulo Silvio Marcussi; Carta do Clube dos 
Jornalistas Espíritas indicando seu representante, Ricardo Rodrigues Bonanno; Carta da 
Liga Espírita do Estado de São Paulo, de 25/02/1977, indicando como representante 
suplente Marília Silva Alves de Castro.4º) foi lida o Regimento Interno das reuniões no 
CDE, para nortear os trabalhos em pauta. 5º) Dando prosseguimento análise do assunto 
"Fusão USE-FEESP”, a mesa colocou a palavra à disposição dos representantes por ordem 
de inscrição, pronunciando-se sobre as moções e propostas apresentadas. Manifestaram-se 
contra a "Fusão USE – FEESP”, e portanto, de acordo com as propostas, do Conselho 
Metropolitano Espirita, 9ª. UDE e inicialmente patrocinadoras (Liga Espírita do Estado de 
São Paulo, União Federativa Espírita Paulista e Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, expondo 
os motivos e ponderações, os seguintes representantes: 4º CRE – Taubaté; Liga Espírita do 
Estado de São Paulo; 9ª UDE; 15ª UDE; 4ª UDE; 3ª UDE; 22ª CRE – Jaú. Manifestaram-
se a favor da proposta da DE da USE e da 2ª. UDE, no sentido de que os contatos e estudos 
pro-fusão, digo, sobre a “Fusão USE – FEESP” continuarem os seguintes representantes: 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, tendo seu representante confrade Paulo 
Roberto da Costa Pereira ressaltando, outro sim, que se a Fusão não for aprovada a FEESP 
continuará unida a USE, para que haja o fortalecimento do movimento Espírita do Estado, 
acatando a deliberação do CDE. 13º CRE - Marília; 24ª CRE - Piracicaba; Instituto Espírita 
de Educação; Associação Médico Espírita; 12º CRE – Araçatuba. A DE da USE, na 
coordenação dos trabalhos, através de seu Presidente, teve como objetivo, permitir e 
facilitar amplamente todos os pronunciamentos de todos os representantes que quiseram 
e fizeram uso da palavra, tendo em vista a importância do assunto analisado e deliberado. 
Para efeito de votação as 5 (cinco) propostas apresentadas foram agrupadas em apenas 2 
(duas) representadas pelas propostas da Diretoria Executiva e Conselho Metropolitano da 
USE. O teor completo de todas as 5 (cinco) propostas seguem inseridas, após a redação 
final desta ata, a fim de abreviar e facilitar sua leitura. A seguir passou-se a votação das duas 
propostas, sendo aprovada, com 22 votos a proposta do Conselho Metropolitano Espírita, 



resumida nos seguintes itens: 1º) Rejeição total da proposta de fusão fazendo por terminar 
os estudos em andamento culminando por ocasião do projeto de estatuto: 2º)  Composição 
de um grupo de trabalho, em nível estadual, para elaborar, no prazo de 30 dias, um plano 
de urgência, visando a dinamização dos Órgãos da USE e um Programa Administrativo a 
ser executado pela Diretoria Executiva. A seguir as entidades e órgãos que votaram: Liga 
Espírita do Estado de São Paulo – 2 votos; União Federativa Espírita Paulista – 2 votos, 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém – 2 votos, Clube dos Jornalistas de São Paulo – 1 voto; 
1º CRE – Santos – 1 voto; 3º CRE – Campinas – 1 voto; 4º CRE – Taubaté – 1; 22º CRE 
– Jaú – 1 voto; 3ª UDE – 1 voto; 4ª UDE – 1 voto; 6ª UDE – 1 voto; 9ª UDE – 1 voto: 10ª 
UDE – 1 voto: 12ª UDE – 1 voto;15ª UDE – 1 voto; 16ª UDE – 1 voto; 17ª UDE – 1 voto; 
18º UDE – 1 voto; e 19ª UDE – 1 voto. A proposta da Diretoria Executiva da USE, que 
foi rejeitada, recebeu 14 votos dos seguintes órgãos e sociedades: Federação Espírita do 
Estado de São Paulo – 2 votos; Instituto Espírita de Educação – 1 voto; 7º CRE - Araraquara 
– 1 voto; 8º CRE - Bauru – 1 voto; 9º CRE – Ribeirão Preto – 1 voto; 12º CRE – Araçatuba 
– 1 voto; 13º CRE – Marília – 1 voto; 14º CRE – Barretos – 1 voto; 17º CRE – Cachoeira 
Paulista – 1 voto; 20º CRE – Franca – 1 voto; 24º CRE – Piracicaba – 1 voto; 2ª UDE – 1 
voto; 5ª UDE – 1 voto. Tendo em vista o adiantado da hora foi deliberado transferir para 
a reunião ordinária do CDE, a realizar-se no dia 13 de março de 1977, o encaminhamento 
das providências visando atender ao segundo item da proposta aprovada. Às 20,30 hs a 
reunião foi encerrada, sendo proferida a prece pelo confrade Altivo Ferreira, do 1º CRE – 
Santos. E para constar lavramos a presente ata. Elfay Luiz Appollo, 1º Secretário da DE da 
USE que a redigi. 
 
A seguir a transcrição dos textos das 5 (cinco) propostas e moções apresentadas, e após, 
assinatura dos representantes do CDE da USE: 
 
1º) Decisão do Conselho Metropolitano Espírita sobre os estudos de Fusão da USE com a 
FEESP. O Conselho Metropolitano Espírita - Órgão da USE na Capital (composto de 15 
Uniões Distritais Espíritas), atendendo ao que ficou estabelecido na reunião extraordinária 
do CDE - Conselho Deliberativo Estadual, realizada em 11 de dezembro de 1976, 
promoveu reunião extraordinária a fim de examinar a conclusão do andamento dos estudos 
da “fusão” da USE com a Federação Espírita, após a entrega do projeto de estatutos, 
reunião essa levada a efeito em 13 de Fevereiro de 1977, sendo que após a manifestação 
das Uniões Distritais, que representam cerca de 200 sociedades espíritas adesas ao 
Movimento Espírita na Capital, resolveu dar conhecimento à família espírita em geral e, 
em particular, às Entidades inicialmente patrocinadoras do Movimento de Unificação; aos 
Órgãos da USE (Uniões Municipais e Conselhos Regionais Espíritas) e às Entidades de 
caráter especializado, as quais se encontram diretamente ligadas ao Conselho Deliberativo 
Estadual, a sua decisão sobre o referido assunto, dada a sua importância e oportunidade de 
conclusão. Assim sendo, o Conselho Metropolitano Espírita da USE, considerando que: 
1º A constituição da USE através do I Congresso Espírita Paulista, realizado de 1 a 5 de 
junho de 1947, deu-se efetivamente, para atender às diretrizes estabelecidas pelo Plano 



Espiritual, visando a implantação do Movimento de Unificação Espírita, vencidas as fases 
primeiras na elaboração de tal objetivo, com o surgimento até 1944, das entidades que 
tiveram a incumbência, no plano material, de colaborar para o apressamento de tão 
importante e auspicioso acontecimento, caracterizando como sendo a “maior conquista 
democrática” do Movimento Espírita Paulista, graças à tenacidade evangélica de nossa 
gente e, principalmente, a supervisão dos Espíritas de Escol que acompanham os homens 
na superação de suas dificuldades morais, materiais e até mesmo espirituais; 2º - A despeito 
das dificuldades materiais decorrentes da ignorância aos seus grandes desígnios, a USE 
seguiu em frente, comprovando ter sido inspirada pelo alto e, provando na prática, a sua 
total flexibilidade organizacional que impede, em sua contextura, o domínio pessoal ou de 
grupo, cuja vitória deve-se, em grande parte, ao trabalho denodado de inúmeros 
companheiros, muitos dos quais regressaram ao mundo espiritual. 3º) De acordo com os 
registros históricos, a USE nasceu de um Movimento de Unificação Espírita iniciado em 
20 de dezembro de 1945, em uma reunião entre as Diretorias da União Federativa Espírita 
Paulista (fundado em 1933), Federação Espírita do Estado de São Paulo (fundada em 
1936), Liga Espírita do Estado de São Paulo (fundado em 1944), Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém (fundada em 1916) e de diversas sociedades espíritas da Capital. Nessa reunião 
lançou-se a semente do Movimento de Unificação, culminando no Congresso Espírita já 
citado, merecendo inclusive, o apoio do I Congresso Espírita da Alta Paulista, realizado na 
cidade de Marília, em 8 de Abril de 1946, que concluiu por aprovar por parte de todos os 
seus organismos doutrinários, da União Social Espírita surgida em São Paulo, como um 
envolvimento para unificação e todo o trabalho espírita no mesmo Estado, dentro do maior 
respeito à liberdade e à autodeterminação que caracterizam a vida de todos as entidades 
doutrinárias; 4º - O Movimento de Unificação, pela USE, surgiu exatamente para por fim 
à situação caótica em que se encontrava o Movimento Espírita do Estado; - 5º- A estrutura 
da USE é a que melhor representa os interesses da preservação da pureza doutrinária, pois 
representa a União das Sociedades se autodirigindo, sem interferências estranhas. 6º - As 
atividades levadas a efeito pela USE e pelas sociedades que a compõem são específicas, 
devendo cada uma, guardadas as suas características, o que, por si só, torna inviável 
qualquer tipo de composição, seja por "fusão” ou de outra denominação qualquer que fuja 
a união cultural, já configuradas em sua estrutura, sendo que a Federação Espírita é uma 
dessas sociedades que, voluntariamente, se inseriu nesse processo de União; 7º - A 
liquidação da estrutura implica, necessariamente, a liquidação da filosofia unificacionista, 
sujeitando o Movimento Espírita a rumos perigosos, incentivando, ainda a dispersão em 
vez de aglutinação de esforços, 8º - Não existe dualidade de atividades ente a USE e a 
Federação Espírita, do ponto de vista de princípios e objetivos (argumento esse atualizado 
entre outros, para justificar a “fusão”), posto que à USE, conforme o que se encontra 
consignado no artigo 2º de seus estatutos, compete: I.) A unificação direcional e organizada 
do Movimento Espírita Estadual; II.) A uniformização das práticas espíritas, tendo por base 
a Codificação Kardequiana; III.) A realização de tarefas de projeção social que não possam 
ser executadas sem plano diretor e isoladamente pelas sociedades espíritas; objetivos esses, 
aprovados inclusive pela própria Federação Espírita; 9º) O Conselho Deliberativo Estadual 



acolheu a proposta de estudos da "fusão", movido pela boa intenção, mas, que tais estudos 
jamais poderiam ser iniciados, visto que a Federação Espírita já é parte componente da 
USE, sendo completamente absurda a hipótese de absorção do todo pela parte; 10º - Ao 
CDE da USE que acolheu a possibilidade de tais estudos em setembro de 1968, 
posteriormente referenciada a permanência dos membros da Comissão Mista, pela XII 
Assembleia Geral Ordinária da USE, compete decidir quanto a não manutenção desses 
estudos, pois entende o Conselho Metropolitano Espírita que às instâncias superiores 
caberiam somente deliberaram no caso de dissolução ou transformação jurídica da 
Organização. A autoridade do CDE, nesse sentido, foi inserida também pela Diretoria 
Executiva da USE, em seu relatório ao biênio 74-76 e aprovada pela XV Assembleia Geral 
Ordinária, realizada em 11 de julho de 1976, item 3.4; 11º) Devemos pugnar pela 
manutenção das atuais linhas estruturais da USE, atualizando e dinamizando os seus 
Órgãos, muitos dos quais encontram-se paralisados e outros profundamente afetados a 
partir do início dos estudos de “fusão”; 12º) Cabe à Federação Espírita, consoante à boa 
forma doutrinária, atender à conclusão de sua proposta, de que não obstante, caso a nossa 
proposta não venha a merecer aprovação, seja pelo seu enunciado, seja pelo julgamento de 
sua inexequibilidade, no momento, queremos expressar a esse egrégio Conselho que a 
Federação Espírita não se sentirá frustrada no seu objetivo e que continuará servindo o 
Cristo através do Espiritismo, sempre dentro da mesma linha de conduta que vem 
mantendo há vários anos e continuará a emprestar a V. S. e todo o apoio respeitando 
serenamente a decisão que vier a ser inspirada pelo Alto. Com os nossos protestos de apreço 
e consideração, subscrevemo-nos - Federação Espírita do Estado de São Paulo – 
Fraternamente - Luiz Monteiro de Barros – Presidente; 
 
Decide assim o Conselho Metropolitano da USE, em nome de milhares de espíritas 
paulistanos, ouvidos os seus órgãos de representação, propor ao Conselho Deliberativo 
Estadual: 
 
1°) A rejeição total da proposta de "fusão” fazendo por terminar os estudos em andamento, 
culminando por hora no projeto de estatuto; 
 
2°) A composição de um Grupo de Trabalho, em nível estadual, para elaborar, no prazo de 
30 dias, um Plano de Urgência visando a dinamização dos órgãos da USE e um Programa 
Administrativo a ser executado pelas Diretorias Executivas. 
 
Fraternalmente 
 
São Paulo, 20 de fevereiro de 1977. 
 
Conselho Metropolitano Espírita. 01240 - Rua Maranhão, 404 – São Paulo - SP 
 



2º) Ao Conselho Deliberativo Estadual da União das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo. Capital – SP. 
Estimados Confrades, 
atendendo à deliberação do CDE de 11/03/1973, a Diretoria Executiva da USE 
participou, juntamente com a Diretoria Executiva da FEESP, da elaboração do Projeto 
Final de Estudo com vistas à proposta de fusão USE-FEESP, que, acompanhado dos 
esclarecimentos necessários, foi entregue aos membros do Conselho Deliberativo Estadual, 
para sua análise e deliberação, na 1ª parte da reunião extraordinária desse Conselho, 
realizada em 11/12/1976. Considerando tratar-se de assunto altamente relevante, que 
envolve interesses não apenas da USE, mas também da FEESP e do próprio movimento 
espírita, e, considerando, ainda, a necessidade de se manter sempre acesa a chama do ideal 
de unificação, que vem unindo a família espírita do Estado de São Paulo pela vivência de 
seus princípios, a Diretoria Executiva da USE, depois de analisar o assunto à luz das 
necessidades atuais do movimento espírita, sente-se no dever de, a respeito, externar o seu 
parecer, adiante transcrito, oferecendo ainda ao final,  uma proposta para o 
encaminhamento do assunto, que submete à consideração desse CDE. 
 
I - Das necessidades atuais do Movimento Espírita 
1º) Na fase de transição porque passa a humanidade, cada vez maior é o número de pessoas 
que buscam na Doutrina Espírita a orientação de que necessitam e a solução para os 
problemas que as afligem. 
 
2º) Com isto, os Centros Espíritas, unidades fundamentais do movimento espírita, estão 
recebendo um afluxo cada vez maior de pessoas interessadas nessa orientação e ajuda. 
 
3º) Todavia, grande número de Centros Espíritas, a despeito do trabalho e da boa vontade 
de seus dirigentes, não se sentem suficientemente preparados para bem atender a toda essa 
demanda. 
 
4°) Em razão disto, dentro do princípio básico da cooperação fraterna, inspirada na vivência 
do Evangelho, deve-se desenvolver, no movimento espírita, um trabalho que dê condições 
para se oferecer aos Centros Espíritas a cooperação de que necessitam para bem cumprir 
as suas finalidades. 
 
5º) O trabalho desenvolvido nesse sentido virá em benefício não só do Centro Espírita e 
do movimento espírita, mas, principalmente, em benefício de todas as pessoas que nele 
forem buscar orientação, esclarecimento, ajuda e consolação. 
 
6º) Dadas as circunstâncias atuais, em que as necessidades das pessoas e nos Centros 
Espíritas se avolumam, reclamando uma cooperação imediata e mais constante, 
principalmente por parte dos órgãos responsáveis pela unificação do movimento espírita, 
este trabalho mostra-se, hoje, absolutamente inadiável, exigindo de todos a vigilância 



indispensável para que, em decorrências dos mais variados motivos, a sua execução não seja 
protelada. 
 
II - Da responsabilidade dos dirigentes espíritas 
 
7º) Em mensagem contida no Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XX, item 5, o Espírito 
de Verdade nos observa: "Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas 
para a transformação da Humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no 
campo do Senhor, com desinteresse e seu outro móvel, senão a caridade! Seus dias de 
trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a 
seus irmãos: “Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor ao 
chegar, encontre realizada a obra”, porquanto o Senhor lhes dirá, “Vinde a mim, vós que 
sois bons servidores, vós que soubeste impor silêncio às vossas discórdias, a fim de que daí 
não viesse dano à obra”! 
 
8º) Em mensagem psicofônica através do médium Divaldo Pereira Franco, em reunião 
realizada em Brasília em 20/04/1975 e publicada na revista Reformador de fevereiro/76, 
Bezerra de Menezes acentua que “a tarefa de unificação é paulatina, a tarefa de união é 
imediata, enquanto a tarefa do trabalho é incessante”. 
 
9º) Desta forma, vemos enfatizada a necessidade de união de todos os que trabalham na 
seara espírita, quer como base indispensável para a unificação e consequente fortalecimento 
do movimento espírita, quer como condição necessária para a execução imediata - já que 
inadiável - das tarefas relacionadas com a divulgação da doutrina e com a adequação dos 
Centros Espíritas para que cada vez mais aprimoradamente possa atender às suas 
finalidades. 
 
10º) Reconhecemos, assim, que é dever de todo o dirigente espírita: 
a) promover a união de todos os que trabalharam na seara espírita, objetivando o convívio 
fraterno e a soma de suas experiências, para que o movimento espírita possa produzir mais 
e melhor; 
b) criar condições básicas para que a paz, aliada ao trabalho, seja permanentemente 
preservada no movimento espírita, fortalecendo-o, como nos lembra a observação de Jesus 
a Pedro: "Apascenta as minhas ovelhas”; 
c) promover a efetivação de trabalhos que redundem em benefício de toda a coletividade 
espírita, reunindo-a em torno de atividades que dinamizem as realizações básicas dos 
Centros Espíritas; 
d) orientar o movimento espírita por caminhos seguros, colocando em prática, no âmbito 
geral, apenas o que está suficientemente experimentado e conhecido, e que permita a sua 
correção, quando necessário. 
 
III - Do atendimento às necessidades do Movimento Espírita do Estado 



 
11º) No Estado de São Paulo há um grande número de sociedades espíritas desenvolvendo 
amplas atividades no setor de divulgação da doutrina Espírita e no de atendimento dos que 
buscam a orientação e a assistência que o Espiritismo oferece. 
 
12º) A FEESP tem se destacado no desenvolvimento desses trabalhos, levando a milhares 
de pessoas, além da divulgação e da orientação doutrinária, a assistência espiritual e social, 
acumulando, durante longos anos, valiosa experiência nesses setores de atividade. 
 
13º) A USE, por sua vez, vem acumulando há vários anos, ampla experiência no trabalho 
de coordenação, de unificação e de representação do movimento espírita no Estado. 
 
14º) A soma da experiência da FEESP à experiência da USE, aliada as experiências das 
demais sociedades espíritas do Estado, trará grandes benefícios ao movimento espírita, 
inclusive na elaboração de programas básicos de atividades, adaptáveis às possibilidades e 
necessidades dos Centros Espíritas. 
 
IV - Da oportunidade da Fusão USE – FEESP 
 
15º) A proposta no sentido de promover a fusão administrativa USE – FEESP tem por 
objetivo maior, atender aos interesses doutrinários do movimento espírita do Estado. 
 
16º) No trabalho de elaboração do projeto de estatuto da fusão, desenvolvido pelas 
Diretorias Executivas das duas entidades e entregue à consideração do CDE, buscou-se, 
sempre, a melhor maneira de unir as experiências e os recursos de que dispõem a USE e a 
FEESP, em favor do movimento espírita. 
 
17º) Com este projeto elaborado, que tem em vista beneficiar o movimento espírita do 
Estado, entendemos que ficou vencida a fase de preparação do trabalho de fusão. 
 
18°) Contudo, é usual, por ser de conveniência, que todo e qualquer projeto, antes de 
definitivamente implantado, passe por uma fase experimental, na qual os seus objetivos são 
testados, a bem do sucesso do empreendimento visado. 
 
19º) Tratando-se do projeto de fusão USE - FEESP, que envolve os interesses das duas 
entidades, com significativos reflexos em torno do o movimento espírita do Estado, dada a 
importância que a USE e a FEESP desempenham nesse movimento, sente-se, com mais 
razão, as necessidades de se apoiar, também, em experiência vivida, as deliberações 
relacionadas com a citada fusão, para que elas venham realmente em benefício, não só das 
duas entidades, mas do próprio movimento espírita. 
 



20º) À vista disto, e sendo objetivo maior da proposta de fusão a união das experiências e 
esforços para realização de trabalhos de procuraria o desenvolvimento de atividades 
doutrinárias em favor do movimento espírita, entendemos que é manifestação de bom 
senso que se promova, preliminarmente, a realização de trabalhos conjuntos entre as duas 
entidades, visando atender a esse objetivo. 
 
21º) Esse trabalho preliminar só benefícios trará quer às duas entidades, já que deverá 
proporcionar a ambas a oportunidade de ampliar o desenvolvimento de suas atividades, 
canalizando-as em objetivos comuns, quer do próprio movimento espírita, já que este ficará 
fortalecido com a união decorrente do convívio fraterno que será proporcionado pelo 
desenvolvimento do trabalho doutrinário realizado conjuntamente pelos companheiros da 
FEESP e da USE, com a participação de seus órgãos e das demais sociedades unificadas. 
 
22º) Esse trabalho conjunto, além de trazer reais e imediatos benefícios ao movimento 
espírita, proporcionará elementos de fundamental importância para que o Conselho 
Deliberativo Estadual, também em experiência vivida, tenha melhores condições para 
proceder a uma análise mais segura e mais serena, com vistas à sua deliberação final 
relacionada com a fusão administrativa USE – FEESP. 
 
V - Da Proposta 
 
23º) à vista do exposto e considerando que é dever de todo espirita, especialmente do 
dirigente, preservar a harmonia no movimento espirita, e que o momento é de unir, 
motivar e de multiplicar esforços na realização imediata das tarefas que nos cabem, 
propomos: 
 
a) que a DE da USE entre em entendimentos com DE da FEESP, para, em harmonia com 
diversas entidades que participam das atividades de unificação do movimento espírita, 
desenvolver trabalho conjuntos, através de seus respectivos departamentos, visando o 
atendimento das necessidades do movimento espírita do Estado, principalmente no que 
diz respeito a realizações que cooperem com os Centros Espíritas na sua orientação 
doutrinária e organizacional, trabalho esses que representam, na prática, o objetivo maior 
da proposta de fusão; 
 
b) que o desenvolvimento desses trabalhos conjuntos sejam iniciados dentro de no máximo 
30 (trinta) dias; 
 
c) que os resultados que esses trabalhos conjuntos forem apresentando, sirvam de subsídio 
para o estudo do projeto de estatuto de fusão que está sendo desenvolvido pelos membros 
do CDE, enquanto este estudo durar; 
 



d) que os resultados finais desses trabalhos conjuntos sejam avaliados pelo CDE, quando 
este entender oportuno, inclusive por proposta da DE da USE como da própria FEESP; 
 
e) que as deliberações finais do CDE relacionadas com o projeto de estatuto elaborado com 
vistas à fusão USE – FEESP, sejam tomadas, quando se der a avaliação a que se refere o 
item anterior. 
 
São Paulo, 12 de março de 1977. p/ Diretoria Executiva – Nestor João Masotti – Presidente  
 
3º) Ao Conselho Deliberativo Estadual da USE. 
 
Prezados irmãos. 
Após tantos anos de debates e estudos em comissões, recebemos o fruto destes estudos 
através do “projeto do estatuto da Federação Espírita do Estado de São Paulo”. As três 
entidades, infra assinadas, inicialmente patrocinadoras da USE, vêm, neste momento 
unidos em sua posição, esclarecer neste documento, as suas conclusões sobre este projeto 
que ora se discute. Pergunta-se: deve ser feita a fusão USE – FEESP ? Antes, porém, devem 
ser feitas as seguintes perguntas: 1º) é juridicamente possível esta proposta de fusão ? Até 
que ponto a Federação pode solicitar a fusão com a USE ? 2º) o que se propõe neste projeto 
é realmente uma fusão ? Para que se ilustre melhor o que hoje debatemos, tomemos como 
exemplo uma organização existente: ONU (Organização das Nações Unidas) que reúne 
países do nosso globo. Destaquemos, agora, um país rico e de grande superioridade 
tecnológica; os Estados Unidos da América. Façamos agora a proposta que se segue: Os 
Estados Unidos solicitam a fusão com a ONU. Esta solicitação estamparia grande absurdo. 
Por mais méritos que possam possuir, os Estados Unidos são um país membro da ONU 
(assim como a Federação é uma entidade membro da USE). Continuemos o exemplo. A 
proposta vai mais além. Os Estados Unidos, além de pedirem a fusão, estabelecem que os 
cidadãos dos outros países – membros contribuirão para o orçamento da nação americana, 
além das contribuições dos países como países (Campanha de Sócios de âmbito estadual 
para obras da Federação, o que seria uma realidade a outros centros espíritas). Quanto à 
capacidade de decisão todos os países reunir-se-ão em conselho subordinado a outro órgão 
que terá a seguinte formação: de um lado 21 (vinte e um) representantes de todas as Nações 
Unidas e de outro lado 21 (vinte e um) cidadãos americanos. O voto de um representante 
das Nações Unidas, que representa milhões de cidadãos das mais diferentes regiões, dos 
mais diferentes países, seria equiparado a um voto de um cidadão norte americano (no art. 
53 do projeto observam-se o seguinte: 21 (vinte e um) representantes dos órgãos de todas 
as entidades do Estado de São Paulo e de outro lado 21 (vinte e um) votos de sócios da 
Federação). E mais: os Estados Unidos teriam mais de 50% de votos pois participariam em 
reunião do conselho mundial com mais votos. A Federação, pelo projeto, faz parte também 
do Conselho das Entidades – CEE com direito a dois votos (art. 15º do projeto). Somando-
se toda a sua atuação teremos 54% na votação, o que significa a maioria em todas as 
votações. Voltando ao nosso exemplo, os Estados Unidos mandariam e desmandariam no 
mundo, pois, teriam sempre incompreensivelmente, 54% dos votos do globo. O cidadão 
norte-americano, sem conhecimento de causa, ignorando as necessidades dos outros países 
e povos, decidiriam o destino mundial. Este exemplo vem de encontro a improcedência e 
incoerência desta sugestão da fusão. Acontece, queridos companheiros, que esta sugestão 
vai mais além. Segundo o nosso Direito Positivo Nacional, “fusão é a operação pela qual se 



unem 2 (duas) ou mais sociedades para formar uma sociedade nova que lhes sucederá em 
todos os direitos e obrigações. Entretanto, o que observamos é que este projeto regula 
apenas uma federação que já existe e amplia o seu poder encampando as atividades da USE. 
Admitir o projeto, inadvertidamente e ilegalmente chamado de fusão, é aprovar a extinção 
da USE. Não existe fusão sem extinção da USE. A USE deixará de existir na órbita jurídica, 
perderá a sua personalidade jurídica, não terá mais capacidade de ser titular de Direito. O 
projeto quer que se vote a extinção sob o eufemismo fusão. Devido ao exposto, nós, infra-
assinados, três dos quatros patrocinadores da USE dizemos NÃO à extinção (extinção que 
neste projeto tomou o nome de fusão), solicitando a suspensão definitiva dos respectivos 
estudos. A USE, entidade democrática, legítima representante das entidades espíritas do 
Estado de São Paulo, órgãos unificados, deve continuar a viver. Esperando a compreensão 
e atenção das entidades irmãs, queremos lembrar aqui o exemplo do Cristo, “que mesmo 
sem ter nenhum lugar para repousar a cabeça, fez a maior revolução da história”. Que as 
riquezas econômicas de certas entidades espíritas não sejam motivo de sua separação do 
movimento como vai acontecer com as pessoas humanas. Lembramos, aqui também, mais 
uma vez Kardec, que aconselhava a existência de maior número de pequenos centros do 
que um reduzido número de grandes centros. Que todos nós, munidos do espírito de 
unificação e de igualdade de condições entre grandes e pequenos, consigamos reviver o 
cristianismo primitivo na sua pureza e simplicidade. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. 
São Paulo, 27 de fevereiro de 1977. União Federativa Paulista, Apparício Gamarra – 
Presidente, Sinagoga Espirita Nova Jerusalém, João Copel Neto – Presidente, Liga Espírita 
do Estado de São Paulo, Messias Antônio da Silva – Presidente. Em tempo: Os outros dois 
presidentes assinaram a original. 
 
 
4º) São Paulo, 25 de fevereiro de 1977. 
Ao Conselho Deliberativo Estadual da USE. 
Confrades representantes. 
Saudações fraternas. 
A União Distrital Espirita – 2ª Zona, em cumprimento às “deliberações” do CDE, tomadas 
na primeira parte de sua reunião realizada em 11 de dezembro de 1976, quanto ao projeto 
de fusão USE – FEESP, de “posse de todos os elementos pertinentes ao referido projeto 
procedeu à devida análise para sua manifestação e deliberação”, em sucessivas reuniões do 
seu Conselho Deliberativo cujos membros solicitaram e receberam, para estudo, apreciação 
e deliberação um exemplar do referido projeto final. Assim, o Conselho Deliberativo da 
USE – 2ª Zona, em sua reunião hoje realizada, deliberou com aprovação unânime dos seus 
membros presentes: 
 
1.) Considerar inoportuno o exame preliminar da conveniência da fusão, face ao 
deliberado pelo Conselho Deliberativo Estadual da USE, em sua reunião extraordinária de 
07 de março de 1970, quando “a quase totalidade de seus membros manifestou-se favorável, 
em tese, à proposta de fusão, na forma apresentada pela Comissão Mista”. 
 
2.) Ter presente e considerar válidas todas as deliberações e providências tomadas pela 
Diretoria Executiva, pelo Conselho Deliberativo Estadual e pelas Assembleias Gerais, 



constantes do “resumo retrospectivo de todas as deliberações e providências tomadas desde 
a apresentação da proposta de fusão das duas entidades”, conforme Circular nº 05/76 de 
12/09/1976, da Diretoria Executiva da USE; 
 
3.) manifestar-se, contrariamente a qualquer proposta de rejeição total da proposta de 
“fusão” dando por terminado os estudos em andamento; 
 
4.) Aprovar o projeto final de fusão USE – FEESP, redigido em reuniões conjuntas das 
Diretorias Executivas da USE e da FEESP em cumprimento ao deliberado pelo CDE em 
sua reunião de 11 de março de 1973, com as seguintes alterações. 
 
Alterações 
Art. 15 Inciso I – O Conselho Estadual Espirita, que a sigla “CEE”, será constituído de: 
um representante de cada UME. Justificativa: Atualmente as sociedades unificadas da 
capital, em número aproximado de 140, contam com 15 votos no CDE, através das UDEs, 
e as do Interior, em número aproximado de 600, com 22 votos através dos CREs. 
 
Art. 53 – O Conselho Diretor, neste estatuto também designado pela sigla “CD”, compor-
se-á de 30 membros efetivos, sendo 15 eleitos pelo CEE e 15 eleitos pelo CUC. Justificativa: 
Consideramos elevado o número previsto no projeto-final, de 42 membros. 
 
Art. 61 Inciso XIII – Aprovar a realização de congressos, simpósios e concentrações, de 
âmbito estadual. Sugestão: Sugerimos que a atribuição acima seja transferida para o 
Conselho Diretor. 
 
Art. 83 – Inciso II – parágrafo 2º. Sugestão: Esclarecer como sendo tomadas as deliberações 
na Assembleia Geral, ordinária e extraordinária. 
 
Art. 103 – Parágrafo único. Sugestão: Esclarecer a quem cabe propor alterações ou reformas 
do Estatuto. 
 
Art. 104. Sugestão: Determinar a quem cabe, propor a dissolução da Federação. 
 
Art. 15 – Inciso III. Sugestão: Suprimi-lo. O CUC já tem constituição própria conforme 
Art. 37. 
 
Nota: Todos os artigos relacionados com os acima deverão ter a sua redação alterada 
naquilo que couber. Proposta: A União Distrital Espírita – 2ª Zona propõe ao Conselho 
Deliberativo Estadual da USE que, enquanto não chegam ao seu final os trabalhos 
objetivando a fusão USE – FEESP, sejam mantidos entendimentos no sentido de estudo 
para um intercâmbio de atividades entre as duas entidades, através dos seus departamentos, 



objetivando um entrosamento fraterno entre todos os companheiros dedicados as elevadas 
tarefas de competência daqueles Departamentos. 
 
Finalizando, tenhamos presentes trechos da página psicografada pelo médium Alexandre 
Sech, de autoria do espírito Francisco Spinelli: “Na tarefa espírita que bondosamente nos 
foi confiada pelo Pai à benefício de nossas necessidades interiores, e no espargimento da 
luz no caminho do próximo, o serviço deve ser feito com espírito de união e humildade”. 
“Unificação em boa terminologia significa unir e ficar unido na ação e no amor”. 
“Ninguém pense porém que tudo será conseguido com facilidades, pois que a princípio 
temos de lutar contra nossa próprias fraquezas”. Porém fazendo da oração e do trabalho 
constante e incondicional as nossas ferramentas, sempre estaremos sendo focalizados pela 
luz do Mestre Adorável”. 
Fraternalmente, 
 
p/ Comissão Executiva – UDE 2ª Zona – Antonio Schiliró 
 
5º) Parecer da USE da 9ª Zona, Santana sobre a chamada Fusão USE – FEESP. 
 
Prezados senhores, 
 
A reunião do CDE da USE realizada em 12/09/76 encerrava em sua Ordem do Dia, um 
item referente à fusão USE – FEESP, fusão essa que vem se arrastando por oito anos sem 
êxito, e, quando parecia relegada ao esquecimento, pois poucos tinham conhecimento do 
andamento das démarches, eis que a comissão mista encarregada para tal finalidade, 
entregou à Diretoria Executiva da USE o projeto de estatutos por ela elaborado e a DE, por 
seu turno, a exemplo do que fez com o anteprojeto, desejou promover a entrega aos órgãos 
para estudo, emendas, etc., para depois partir para a redação final. Todavia, o CDE por 
maioria de seus representantes, manifestou-se pura e simplesmente contra a entrega. Ao 
final dos debates sobre o assunto e após o encaminhamento de propostas contra1rias à 
fusão e outros pedindo prorrogação de tempo para encaminhamento de (??), foi aprovada 
a realização de uma reunião extraordinária, em 11/12/76, ou seja, na véspera de sua 
reunião ordinária, o que de fato ocorreu. Nessa reunião, esta UDE pretendia expor o seu 
ponto de vista, que seria apresentado da tribuna, o que não foi possível face a imprevistos 
surgidos na oportunidade. O primeiro imprevisto foi de ordem regimental, pois como se 
sabe a aludida reunião foi iniciada em segunda convocação (duas horas após a primeira, 
por falta de quórum) o que prejudicou o melhor aproveitamento da reunião, pois vários 
representantes deixaram antecipadamente o recinto, vencidos pelo cansaço. O segundo 
motivo que cooperou, em nosso entender, para esvaziamento, foi causado pela própria 
mesa diretora, que consentiu que um dos membros da Comissão que elaborou o projeto 
de estatutos se estendesse em uma exposição longa, procurando convencer o CDE a aceitar 
a “fusão” pela infinidade de vantagens que no seu entendeu adviriam. Depois de ouvir todo 
aquele corolário de motivos e considerações, pouco restou ao CDE para discussões, que 



deveriam se processar, pois fora o pro1prio que convocara a reunião para esse fim. A 
Comissão Mista composta de membros das duas entidades em foco terminara a sua missão. 
A partir dali, cada uma das partes deveria decidir como bem entendesse. Querer defender 
e ressaltar o trabalho por ela própria realizado é advogar em causa própria. E há outro 
aspecto importante que não justifica aquela exposição, cujo autor, a quem muito 
admiramos e respeitamos por sua grande cultura e relevantes serviços prestados à causa 
espírita, aliás, como se sabe, dentro da própria Federação, sendo natural, desta forma, que 
encare a “fusão” como conveniente à mesma. Outro fato inexplicável ocorreu quando a 
reunião caminhava para o final. Na palavra livre, após ter sido aprovada a realização de 
outra reunião, em sequência àquela de dezembro, esta UDE propôs que a reunião de março 
(sequência) fosse de caráter decisiva sobre o assunto fusão, aceitando ou não o projeto, 
simplesmente. A proposta foi aprovada sem maiores problemas. Qual não foi nossa 
surpresa, entretanto, quando após a aprovação da proposta ouviu-se que para a decisão 
final, o assunto deveria ser encaminhado aos órgãos, pois não compete ao CDE decidir tal 
matéria. Ora, se ao atual CDE que tem pelo menos conhecimento do tão intrincado 
assunto “fusão”, falta autoridade para decidir, que autoridade possuía o CDE de 1968 para 
acolher a proposta de fusão ? Se hoje os representantes do CDE se reúnem 
extraordinariamente e deliberam a sequência dessa mesma reunião em outra oportunidade, 
representando a opinião dos seus órgãos, digo dos órgãos da USE, não têm competência 
para decidir, como tiveram essa competência para sua reunião levada a efeito na cidade de 
Taubaté, aprovarem o início da matéria, dando-se liberdade, inclusive para a composição 
de uma Comissão Mista para tratar do assunto ? Onde estão a lógica e a razão ? Se, como 
procuram alegar agora, falta competência ao CDE de hoje é porque também faltava no 
CDE de ontem, pois o atual é decorrência daquele e está examinando exatamente se 
convém ou não a manutenção de tal proposta de “fusão” de forma que há implicações 
legais, que alcançaram a causa que gerou tal assunto e condicionando-se, que sejam 
verdadeiras as alegações, o raciocínio lógico a que chegamos é que fica sem valor tudo o 
que estamos fazendo durante mais de 8 anos. Se tudo é ilegal, não havia necessidade de 
tanto trabalho dispendido, a não ser que se queira usar dois pesos e duas medidas, o que 
não é lícito nem aconselhável, em parte alguma, muito menos no meio espírita. Que cada 
um veja e analise, para decidir por si próprio, sem interferência de qualquer que seja. Nossa 
opinião: a opinião desta UDE, desde o princípio foi contrária à “fusão” da USE com a 
Federação, como seria contrária a fusão com qualquer outra sociedade. O nosso ponto de 
vista não se firma em ideia sistemática, mas é fundamentada em fatos gerais, que todos 
podem verificar. Preferimos, por enquanto, destacar uma das razões: é que a estrutura da 
USE é a mais perfeita das que existem (ou que conhecemos). É uma instituição constituída 
em uma filosofia pioneira, harmônica, equitativa e simples no seu delineamento 
proporcional e justo em todas as partes que se constituem no todo. A estrutura da USE 
serve de modelo para as sociedades que buscam atualizar-se, seus erros, viciações ou 
disparidades existentes em maior ou menor grau na fórmula estatutária. Portanto, deixar a 
melhor para voltar-se às fórmulas que conhecemos e que deixaram muito a desejar, não há 
razão que justifique tal procedimento. Antecedentes históricos: em rápidas palavras, 



apresentaremos àqueles que não tiveram a oportunidade de presenciar o movimento da 
USE, especialmente aos moços, para que conheçam a situação espírita da época, no que 
tange à parte de orientação e direcional. Antes de 1933, não existia nenhuma entidade de 
âmbito estadual constituída e que fosse representativa da Doutrina Espírita. Por volta de 
1930, os homens e os grupos de maior relevo no meio espírita, sentindo a premência de 
uma entidade orientadora das sociedades, cujo número crescia gradativamente, por várias 
vezes, tentaram a fundação de uma, mas sempre ficaram na tentativa, sem conseguir 
realmente tal intento. Cada centro espírita vivia sua vida particular, praticando o 
Espiritismo à sua maneira. As sociedades espíritas apareciam e desapareciam, na maioria 
em curto espaço de tempo. À falta de uma entidade de nível estadual, muitas sociedades 
eram adesas diretamente à FEB – Federação Espírita Brasileira. Outras eram filiais ou 
cópias de outros centros. Em 1932, realizaram-se encontros e reuniões objetivando dar a 
São Paulo, uma entidade de caráter estadual, o que foi solidificado em 1933, com a 
fundação da União Federativa Espírita Paulista, constituindo-se na primeira sociedade 
espírita paulista de âmbito estadual, representativa das sociedades espíritas, que 
imediatamente foi reconhecida no Brasil, por ser adesa à FEB. Em pouquíssimo tempo a 
UFEP conseguiu projeção no meio espírita, unindo as entidades que dela recebiam 
orientação. Levando a mensagem espírita segundo a Codificação, foi o primeiro despertar 
ou aviso de alerta para os centros espíritas que de espírita só ostentavam o nome. E a 
repercussão de seu trabalho foi ainda maior quando conseguiu uma emissora de rádio, de 
sua propriedade, para levar do Brasil a pureza dos postulados do Espiritismo. Decorrido 
certo espaço de tempo, porém, calou-se a primeira rádio emissora espírita da Terra. Três 
anos após, ou seja, em 1936, surge no cenário espírita paulista uma outra entidade de 
âmbito estadual: a Federação Espírita do Estado de São Paulo, com os mesmos objetivos 
da UFEP, ou seja, divulgar a mensagem espírita e ser a orientadora para as sociedades que 
a ela se filiassem. Assim, as duas entidades lutavam para merecer a preferência dos centros 
espíritas. Todavia, ainda era pouco. O fecundo e dadivoso estado de São Paulo haveria de 
comportar mais uma instituição para idênticos objetivos das duas já existentes. Foi assim 
que surgiu, em 1944, a Liga Espírita do Estado de São Paulo. Diante desse quadro 
constrangedor, orientadores e orientadoras continuavam movimentando-se no círculo 
vicioso em que se debatiam. Primeiramente, não contava o nosso Estado, com nenhuma 
entidade Estadual, de nível superior, agora, no curto espaço de onze anos, registrávamos a 
existência de três. Os centros podiam até escolher. Mas essas sociedades pouco ou nada 
podiam oferecer, nem tempo havia para tanto, empenhados que se encontravam as três 
orientadoras em acirradas polêmicas, discussões, engolfadas para obter a primazia, 
provocando divisões e subdivisões, o que deixava uma panorâmica pouco animadora em 
prol da Doutrina Espírita e de seus postulados. Ano de 1947. Por mais caótica que seja a 
situação dos homens ou dos grupos a que pertençam, devido a seus erros e fraquezas, o 
Plano Espiritual Superior não os abandona. Aguarda pacientemente a oportunidade 
propícia. Essa assertiva mais uma vez se confirmou entre nós. Bastou que as criaturas em 
cujos ombros recaía a responsabilidade da situação indesejável criada por elas próprias, 
refletissem com pouco e o bom senso fez-se presente. Nova aurora raiou no horizonte, após 



a noite trevosa e de longa duração. No final do Congresso Espírita Paulista, realizado na 
Capital, de 1º a 5 de junho de 1947, sobre os auspícios das entidades já mencionadas e 
com o comparecimento de mais de duas centenas de sociedades espíritas (se bem que uma 
boa parte não era propriamente espírita), depois de várias propostas que surgiram, foi 
vencedora a da própria Federação, que propunha a constituição de uma entidade que 
pudesse servir a todos como denominador comum, pondo fim ao clima de incompreensões 
reinante e, na aprovação desta proposta, em junho de 1947, nasceu a União Social Espírita 
– USE. Mais tarde denominada, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 
sendo ato contínuo, sacramentada pelas três entidades patrocinadoras e mais a Sinagoga 
Espírita Nova Jerusalém, a qual sem ser considerada de âmbito estadual, era uma sociedade 
de projeção desde 1916. Dessa forma, as quatro entidades figuraram, segundo o que se 
convencionou chamar, como entidades inicialmente patrocinadoras. Desde este momento, 
a nova entidade surgida por vontade unânime, ficou sendo a única de âmbito estadual para 
dirigir o movimento de unificação, zelando pela preservação da pureza doutrinária. As 
inicialmente patrocinadoras assumiram o compromisso de palavra empenhada, de declinar 
as prerrogativas que todas possuíam de orientadoras, a fim de que tal prerrogativa passasse 
à USE paralisando, para tanto, os Departamentos federativos, sendo que as sociedades e 
centros que estivessem a elas ligados passassem a fazer parte do Movimento de Unificação 
da USE, e foi o que aconteceu, pelo menos no começo. Nova era do Espiritismo no Brasil: 
O surgimento da USE foi um acontecimento transcendental, que pela sua grandeza, não 
podia circunscrever-se na terra de Piratininga. Ele espraiou-se por todo o território 
brasileiro e os seus frutos estão sazonando. A pacificação da família espírita e a união de 
forcas esparsas existentes foi feita pelos homens sob a inspiração direta do Plano Espiritual 
Superior e, pelo menos podemos dizer, sem medo de errar, que os homens foram 
intérpretes da vontade emanada de Ismael e esses homens de início foram os mesmos que 
fundaram a USE. Em 1947, o Espiritismo na maioria dos Estados encontrava-se em 
situação de São Paulo, e em alguns deles praticamente inexistia. Apenas a FEB – Federação 
Espírita Brasileira, que está caminhando para o seu primeiro centenário, e mais algumas 
honrosas exceções, possuíam um Espiritismo Unificado, o resto parecia-se com São Paulo, 
divididos e perdidos em discussões estéreis e pontos de vistas personalistas. Com a fundação 
da USE, partiu um grupo de idealistas, abnegados, desprendidos e corajosos, iniciando uma 
jornada épica e grandiosa, integrando outros companheiros à medida que caminhavam 
pelo Brasil a dentro, pregando a unificação dos espíritas, a fim de ver coroado de êxito a 
missão que tem a nossa Pátria no contexto mundial perante o Cristianismo redivivo. A 
Caravana da Fraternidade foi tão fecunda que motivou o despertamento nacional, 
culminando, no curto espaço de dois anos, com a proclamação do Pacto Áureo, instalado 
junto ao Conselho Federativo Nacional da FEB, no qual tem representantes hoje de todos 
os Estados do Brasil. A Caravana da Fraternidade realizou uma obra de gigantes, e muito 
dos seus integrantes já retornaram à pátria espiritual. Por isso e muitos outros fatores, nos 
surpreende muito buscar-se de todas as formas, a extensão da USE, exatamente por muitos 
que sabem como e porque surgiu ela e o benefício nacional que está intimamente ligado à 
sua história. A USE tem correspondido ou não? Essa pergunta assalta-nos de imediato, 



quando, após 30 anos de existência, está sofrendo, a nossa organização, forte pressão para 
liquidá-la, sendo que essa pressão parte exatamente de uma das entidades que contribuíram 
para a sua instituição, a FEESP, que desde o início da USE, participou, inclusive, com 
maior números de diretores, claro, com a devida aprovação do CDE, para que agora, ou 
mais precisamente, a partir de 1968, apresente uma nova proposta a qual, embora com o 
nome de “fusão”, indica pura e simples a extinção da Entidade máxima do espiritismo em 
nosso Estado, para surgir em seu lugar uma outra, é bom que se diga, a própria Federação. 
Sinceramente não encontramos motivo justificável que satisfaça o procedimento da FEESP, 
ao apresentar a proposta a um Conselho, que ingenuamente a acolheu, talvez mais por 
depositar confiança da sua Diretoria que foi a própria portadora da proposta. Aliás, o maior 
dos contrassensos que se pode cometer a lógica: a direção da entidade propor a dissolução 
da mesma, em benefício de outra que é sua integrante. Verdade seja dita, para tal 
procedimento, a parte maior da culpa recai nos ombros do CDE da USE, que no decorrer 
dos anos tem primado pela sua ingerência, pela sua invigilância, pela sua eterna 
acomodação, permitindo que situações como esta chegassem ao extremo. Somente um 
CDE passivo e omisso, sem ter o mínimo de visão, pode consentir que os mesmos 
Diretores, Presidente e Vice-Presidente, possam dirigir as duas entidades ao mesmo tempo, 
principalmente quando se encontra em estudos uma propositura dessa ordem, 
simultaneamente nas duas casas, sendo, portanto, humanamente impossível que sejam 
portadores imparciais. Desejamos frisar que em várias oportunidades foram conduzidos aos 
postos diretivos por este CDE, quase que forçados, ou premidos pelas circunstâncias, face 
a forma empírica e obsoleta com que o CDE tem realizado as suas eleições, com 
representantes de todo o Estado, sem ninguém conhecer ninguém, salvo os dirigentes 
anteriores, sem conhecer capacidade, conhecimento, vontade, tempo disponível em prol 
da causa, etc... resultando que depois de ouvir leituras de relatórios, prestação de contas e 
tudo o mais, sobram 30 minutos para confabulações, com vistas a composição de chapas 
(na maioria das Assembleias, única) dos elementos que devem dirigir os destinos da USE, 
convenhamos que nem CDE onde os conselheiros se desconhecem entre si, é natural que 
opte pela mesma diretoria, a qual, pelo menos já é conhecida de todos. Felizmente essa 
gravíssima anomalia foi em parte sanada nas duas últimas direções, quando houve 
renovação de alguns valores e o CDE pode avaliar como esse princípio de rotatividade tem 
sido benéfico, por essa pequena amostra, para sua dinamização. Mas voltemos ao tema 
central: a USE é a pioneira de uma estrutura e de uma filosofia que difere muito na forma 
e no fundo, de muitos modelos que conhecemos, estrutura essa na qual todas as partes 
formam um perfeito equilíbrio, desde as bases até a cúpula, que, em resumo, é a própria 
base, libertando tanto o elemento como a sociedade de paternidade funcional, direcional 
e de orientação. E como pioneira que é, desse novo sistema, é natural que fossem muitas 
as escolhas pelas quais precisou passar. No início poucos conheciam a sua existência e assim 
mesmo nem todos tinham o desprendimento de desfazer do velho e tradicional 
conservadorismo no qual estão condicionados. Assim passar a USE por um certo tempo, 
com passos vacilantes, tateando o caminho ante a expectativa geral. Pouco a pouco, 
entretanto, foi vencendo a descrença generalizada sobre o futuro. O primeiro grande 



serviço prestado à coletividade foi a pacificação que trouxe com o seu surgimento. Em sua 
trajetória fraternal e de esclarecimento faz brotar de forma espontânea, o espírito useano 
da unificação, pois todos compreendem que em seu arcabouço cabem todos os seus grupos 
e elementos que sinceramente procuram trabalhar em prol da Doutrina. Se mais não fez, a 
culpa não cabe a entidade, a sua forma estrutural, mas aos homens que a dirigem ou que 
dela participam. Entraves: dos fatores que têm contribuído para que a USE não estenda 
ainda mais o seu raio de ação, em cumprimento a sua missão e, para o qual cabe 
responsabilidade maior a DE e ao próprio CDE, é a ausência de uma sede própria. Não 
sabemos quem teve a infeliz ideia de afirmar que a USE não precisa de sede própria, pois 
sua sede encontra-se em todos os centros espíritas. Como retórica isto pode ser muito 
bonito. Nunca aprovamos tal ideia, pois como tirada lírica ou poética ela pode soar bem, 
mas na realidade é bem outra. As instituições, como as próprias pessoas, precisam ocupar 
espaço e local, tanto para reunir-se como para executar suas tarefas, pois quando não 
possuem local próprio, tem de alugar ou solicitar emprestado. A USE sempre viveu 
graciosamente, é verdade, e poderia ter escolhido entre outros prováveis doadores, mas 
sempre vivendo como de dependente e sujeitando-se ao que lhe foi e é oferecido, sem nunca 
ter tranquilidade, além de viver sob circunstâncias desfavoráveis no bom desempenho de 
suas finalidades. Esta UDE, quando nas reuniões da USE, eram realizadas na Rua Santo 
Amaro (propriedade da FEESP) manifestou-se apresentando ideia de adotá-la de uma sede 
própria. A seguir, reunindo o CDE na cidade de Sorocaba, apresentou a proposta formal, 
que foi aprovada por unanimidade, recebendo até manifestações de entusiasmo por parte 
de alguns conselheiros. Apenas da DE ouviram-se algumas considerações contrárias. 
Todavia, tudo ficou no esquecimento, e quando estávamos em vias de voltar à carga, eis 
que surgiu a proposta de fusão e não quisemos então levantar novamente a questão, por 
considerá-la inoportuna. Quando dizemos que a USE precisa de uma sede própria, não 
queremos dizer que necessariamente ela deva ter um prédio majestoso, a fim de realizar 
atribuições que são da alçada das sociedades espíritas unificadas. Queremos oferecer à USE 
o imprescindível. O Fator Econômico: os estatutos da USE são omissos na parte 
econômica, pois não existe referente aos meios com os quais a organização pode atender os 
gastos necessários à sua sobrevivência. Em princípio se convencionou que cada sociedade 
unificada contribuiria com a importância de um cruzeiro, quantia que já na época era 
irrisória, porém, que nada impediria de ser atualizada no decorrer do tempo. Mas como 
pouco representava, a contribuição deixou de ser cobrada e a DE e mais alguns de boa 
vontade passaram a cobrar os centros das entidades. É verdade, por outro lado, que em 
algumas reuniões do CDE a Tesouraria apelou para a colaboração de todos. Mas 
pouquíssimos contribuíram e foi uma péssima medida dedicar-se de cobrar as 
contribuições, porque, assim desobrigou praticamente os órgãos de sua parcela de 
responsabilidade. Grande parte das consequências recai sobre o CDE, por não ser atuante, 
a fim de propor o que é preciso, quando a executiva não o faz, como consequência, 
consciente e inconscientemente, as executivas por não exigirem o que era justo e contando 
com a complacência do CDE, manietaram a USE, não lhe dando meios para desenvolver 
o seu trabalho, o qual jamais poderia ou poderá realizar sem recursos disponíveis, tudo isso 



contribuindo para a falsa imagem criada da impossibilidade da USE em executar os seus 
objetivos, o que ensejou uma paralisia em seus organismos. Primeiramente, negou-se o 
direito da USE em possuir sua sede própria, para mantê-la dependente, deixando-se ao 
mesmo tempo de receber o que lhe era devido, vivendo às custas de boa vontade, mas 
sempre limitando sua ação, porque tem de esperar daquilo que lhe dão e, ao final apresenta 
um “déficit”, que não aconteceria se tivesse feito valer o que de fato e de direito lhe 
pertence. Porém, quer a FEESP convencer-nos de que a USE precisa da fusão para poder 
levar avante a tarefa que lhe cabe. Puro engano: é fechar os olhos às evidências. Ninguém 
melhor do que a USE e dentro da USE pode realizar mais e melhor. A USE é portadora 
da mensagem que, conhecida, sentida e vivida, é superior a todas. Basta não entravar os 
seus passos que ela produzirá e em abundância! Sem recursos financeiros e sem local 
apropriado para poder ampliar mais seus serviços, os benefícios trazidos para a comunidade 
Espírita Paulista são inúmeros e, na atualidade, está demonstrando que capacidade não lhe 
falta. Para confirmar-se, basta observarmos o que realizou e está realizando em menos de 
três anos, destacando-se por seu vulto ou profundidade: a) Campanha Comece pelo 
Começo iniciado na área metropolitana e estendeu-se depois a todo o Estado; b) Carta aos 
Centros Espíritas, levada inclusive para o CFN – Conselho Federativo Nacional sendo hoje 
matéria de estudo em todo o País, como também aproveitada em toda, a sua essência, para 
área Nacional, a tese da USE sobre a Mocidade Espírita; c) Pela primeira vez a USE em sua 
história movimenta todos os seus departamentos. E os resultados já começamos a sentir: 
cursos para dirigentes de mocidades, de doutrina, de administração e organização, 
evangelizadores para infância, encontros de dirigentes; introdução à propaganda Espírita 
etc. Conclusão: Concluindo essas singelas considerações desejamos ponderar a total 
desnecessidade de continuarmos os estudos sobre a “fusão”, pelos seguintes motivos: 1º) 
Por mais que se busque torcer os fatos, não vemos motivos que justifiquem a “fusão”; 2º) 
Quando a USE foi fundada as quatros entidades inicialmente patrocinadoras assumiram o 
compromisso sob palavra, de que os seus departamentos federativos deixariam de 
funcionar, ficando, todos, em parte de igualdade, e, agora, uma delas quebra o 
compromisso, empenhando-se para realizar tal atividade, sob o beneplácito de seus órgãos 
diretivos reivindica para si a orientação das sociedades, em prejuízo das outras, 
demonstrando, com isso, não haver sinceridade de propósitos. Na realidade, apenas em 
princípio é que a FEESP aparentemente não ativou o seu departamento federativo, mas de 
tempos para cá o mesmo encontra-se em atividade e, notamos que a partir da proposta de 
“fusão”, está funcionando de forma intensa percorrendo as sociedades espíritas 
pressionando dirigentes para o preenchimento de fichas de filiação; 3º) Forçar a situação 
para concretização da “fusão” pode trazer consequências imprevisíveis para o futuro, pois a 
falta de receptividade espontânea para esse fenômeno já nos indica que esse caminho abrirá 
feridas mal cicatrizadas, o que trará inevitavelmente a cisão do meio espírita, além de 
permitir o retorno do revanchismo do passado, obra do personalismo individual e dos 
grupos, cujos protagonistas eram as mesmas entidades patrocinadoras da unificação; 4º) O 
que se procura fazer não é fusão propriamente dita, que compreendemos se dá quando 
duas ou mais sociedades se fundem numa só, com nova denominação, nova estrutura, nova 



personalidade jurídica, o que não ocorre no caso presente, pois aqui uma tudo perde e 
nada ganha. Alguns chamam esse fenômeno de acoplamento, mas na verdade, o que ocorre 
é uma absorção, onde a parte absorve o todo; 5º) A USE, consumado o seu 
desaparecimento, perderá, como é óbvio, a sigla ou melhor, a legenda, nome, pessoa 
jurídica, para passar a ser, nos termos propostos, conforme pode ser verificado no gráfico 
da estrutura apresentada um simples departamento da FEESP; 6º) concretizada a fusão, e 
se por ventura fracassarmos, todos nós teremos, companheiros da CME e CDE, a coragem 
de confessar publicamente nossa culpa ?; 7º) que somos de opinião de que o CDE da USE 
deve decidir pela rejeição do projeto apresentado, bem como deliberar pela não 
continuidade de tais estudos de fusão. Fraternalmente 13/02/1977. União Distrital 
Espírita da 9ª Zona, Santana, Capital. 
 
Assinaturas 













































































































 

 

Ata # 164 – 13 de março de 1977 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata no 164 referente a reunião do CDE da USE, realizada em 13/03/1977 

Dia 13 de março de 1977, reuniu-se o CDE da USE, na sede da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo, situado à Rua Maria Paula, n 158, atendendo a convocação conforme 
a circular 02/77 de 12 de fevereiro de 1.977. Compareceram os membros que assinaram o 
livro de presença . Observada a ordem do dia a reunião teve o seguinte seguimento: 1) Feita 
a saudação e prece pelo Presidente da DE da USE. Foi lida e provada a ata da reunião 
ordinária anterior, de 12/12/76. Acusado o recebimento e lidas as seguintes cartas: do 
Instituto Espírita de Educação de 07/03/77, informando sobre a nova Diretoria; para o 
exercício 1.977 a 1.979; da UME de Bauru, de 11/03/77, indicando o confrade Jorge 
Rodrigues Maduro, para representante daquela UME ; do 7 CRE-Araraquara de 04/03/77, 
informando sobre a reorganização da UME de Matão. Constando da pauta da reunião, 
também a leitura da súmula da reunião extraordinária do CDE, realizada em 12/03/77, 
que foi aprovada com a proposta de que na ata fosse informada a posição dos 
representantes que se manifestaram sobre a fusão USE/FEESP. A seguir foi aprovada a 
proposta do CME no sentido de que o Grupo de Trabalho composto na reunião 
extraordinária do CDE, realizada a 12/03/77, seja formado por um representante de cada 
um dos seguintes órgãos e entidades: Diretoria Executiva, Conselho Metropolitano 
Espirita, 1º CRE-Santos, 2º CRE-Sorocaba, 3º CRE-Campinas, 4º CRE-Taubaté, 9º CRE-
Ribeirão Preto, 12º CRE-Araçatuba, 13º CRE-Marilia, 14º CRE-Barretos, 19º CRE-
Fernandópolis, 22º CRE-Jaú, 25º CRE-Presidente Prudente; 26º CRE-Santo André, União 
Federativa Espírita Paulista, Federação Espírita do Estado de São Paulo, Liga Espírita do 
Estado de São Paulo, Sinagoga Espirita Nova Jerusalém, Instituto Espírita de Educação, 
Associação Medico Espírita e Clube dos Jornalistas Espíritas de São Pulo. Aprovada 
também a constituição de uma Comissão Coordenadora Provisória formada pelos 
confrades Alcebíades Bertan coordenador, Milton Felipelli e Antônio Tonin relator, o qual 
competirá a convocação da primeira reunião do grupo de trabalho aprovada pelo CDE$. 
Fazendo o suo da palavra no item referente às informações da Diretoria Executiva, 
prestaram informações sobre atividades os Diretores de Departamentos conforme segue: 
Assistência Social informou sobre Cursos de Serviço Assistencial Espírita , que estão sendo 
desenvolvidos em todo o Estado. Divulgação sobre o jornal “Unificação”, cuja edição de 
abril sairá com dez mil exemplares, sobre a campanha Comece pelo Começo, e sobre a 
solenidade comemorativa dos 120º aniversário de O Livro dos Espíritos , a ser realizada no 
dia 17 de abril de 1.977, às 10 horas, no Palácio Mauá ,em São Paulo, tendo como orador 
o confrade Deolindo Amorim. Doutrina sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas 
em sua área, com base na Carta aos Centros Espiritas. Educação sobre as realizações do 
Instituto Espírita de Educação reiterando o convite de que nova casa em construção seja 
visitada por todos os companheiros. O representante da 15ª UDE sugeriu que fosse 
analisada a questão ligada à indicação do Diretor do Departamento de Educação da USE, 
a qual é feita pelo próprio IEE , quando o correto seria pela DE, como acontece com todos 
os demais Departamentos. Evangelização Infantil sobre a sua primeira reunião geral , 
realizada em 13/02/77, onde foram estabelecidas as providências de realização do 
Departamento. Jurídico sobre o Manual de Orientação Administrativa aos Centros 
Espiritas, cujo trabalho encontra-se em fase final, que o dr. Reinaldo Leite da 17ª UDE será 
assessor do Departamento, que o 26º CRE de Santo André elaborou um trabalho de 
orientação aos centros espíritas o qual está incluído no Manual de Orientação 



 

 

Administrativa, em fase de conclusão. Mocidade sobre o próximo Curso de Orientação de 
Dirigentes de Mocidades a ser realizado em Santos de 16 a 22 de julho de 1.977 e sobre a 
3ª COMJESP ser realizada em São José do Rio Preto no período de 07 a 10 de abril de 
1.977. Organização sobre as atividades de sua área destacou o Quadro de Oradores 
Espiritas que já foi distribuída a todos os órgãos . Finanças apresentou o balanço da USE 
relativo ao exercício de 1.976 , solicitando aos órgãos não só quitar os débitos existentes, 
como também participar mais ativamente da Campanha de Mantenedores da USE. Palavra 
aos membros do CDE Liga Espírita do Estado de São Paulo informou que a entidade irá 
suspender a edição de um jornal interno que possui, divulgando em seu lugar o jornal 
“Unificação”. O representante da União Federativa Espírita Paulista também informou 
que iria colaborar com a divulgação do jornal Unificação, solicitando mensalmente cota 
mensal de 100 jornais . O Diretor da Área de Divulgação da Federação Espírita do Estado 
de São Paulo informou sobre os preparativos de uma nova Exposição Espírita e solicitou 
aos órgãos da USE que encaminhem àquela entidade todo material relacionado com as 
sociedades espíritas e com o movimento espírita que for considerado significativo para 
integrar a exposição. O representante do 8º CRE-Bauru considerou importante a tarefa do 
Grupo de Trabalho, aprovado pelo CDE, tendo ressaltado também a colaboração 
necessária à campanha financeira em prol da USE. Informou que em sua região será 
realizado Mês Espírita no período de 16/03 a 18/04/77. O representante do 4º CRE-
Taubaté informou sobre o calendário de atividades e sobre o resultado das 
confraternizações e reuniões referentes às Campanhas Auta de Souza cujos elementos 
responsáveis e interessados objetivam integrar o trabalho do Movimento de Unificação 
Espírita Nacional sob o beneplácito da Federação Espírita Brasileira. O representante do 
26º CRE-Santo André informou sobre o sucesso da realização do Encontro para o Estudo 
da Família, realizado nos dias 05 e 06 de março de 1977, com a presença de duzentos 
participantes. Distribuiu aos representantes presentes, o temário do referido Encontro. 
Informou sobre o calendário de atividades referente ao período de janeiro a julho de 1.977. 
O representante do 3º CRE-Marília distribuiu um folheto explicativo do Hospital Espírita 
de Marília dando detalhes e orientações sobre a Comunidade Terapêutica. Distribuiu 
também circular convocatória sobre a II Prévia da Jornada de Psiquiatras e Psicológicos 
Espíritas a realizar-se nos dias 09 e 10 de julho de 1.977, em Catanduva/SP. O 
representante do Conselho Metropolitano Espírita entregou o trabalho que o órgão 
elaborou intitulado “Organização Doutrinária Ideal de um Centro Espírita”, o qual foi 
encaminhado aos Centros adesos como subsídio de orientação. O representante da 3ª UDE 
sugeriu que as reuniões do CDE voltassem a ser alternadas, isto é, uma no interior e uma 
na Capital. Quanto aos assuntos referentes ao item 03 Adequação do Centro Espírita e 04 
Campanha de Mantenedores foram analisados quando das informações dos 
Departamentos da DE da USE. A próxima reunião do CDE foi fixada para a data de 12 de 
junho de 1.977, às 9,00, na Capital. O confrade José Gonçalves Pereira informou estar à 
disposição dos órgãos interessados 4.000 mensagens “Médiuns Transviados”, 4.000 “Nota 
de Fé”, e 6.000 “Mensagem da Vida”, dentro do programa de entrega de mensagens 
psicografadas por Chico Xavier a todo Estado de São Paulo, trabalho esse levado a efeito 
pela Casa Transitória da FEESP, que foram entregues ao final da reunião. Às 12,30 horas 
com vibrações proferidas por Abel Glaser e prece de Jamil Salomão, a reunião foi encerrada 
e servido almoço no local, pelo Conselho Metropolitano Espírita. E para constar, lavramos 
a presente ata. 
 
Elfay Luiz Appollo 1º Secretário da DE da USE. 



 

 

 
Ressalva: no Grupo de Trabalho  também integra o 7º CRE-Araraquara. 
 
Assinaturas 



















 

 

Ata # 165 – 12 de junho de 1977 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Dia 12 de junho de 1977, às 9,20 hs., na rua Maria Paula, 158, sede da Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Deliberativo Estadual da USE, atendendo a 
circular convocatória 03/77 de 12 de maio p. passado. Compareceram os membros que 
assinaram o livro de presença. A pedido verbal do membro suplente, presente, confrade 
Messias Nonato de Oliveira, foram justificadas as ausências nas últimas reuniões do CDE, 
do (Sílvio de Oliveira Lima) membro efetivo do 2º CRE de Sorocaba. Ordem do Dia – Item 
1 – O Presidente da DE da USE saúda os presentes e profere a prece de abertura. Foram 
lidas e aprovadas as atas das reuniões anteriores, de 12 e 13/03/1977, extraordinária e 
ordinária. Sendo, porém, solicitado que constasse em ressalva, por não ter sido registrado 
na ata da reunião extraordinária, de 12/03/1977, a pedido de seu representante e 
presidente que a 14ª UDE – Vila Formosa, tendo-se ausentado antes da votação, deixara 
por escrito sua posição contrária à fusão USE-FEESP, conforme deliberado em reunião do 
seu Conselho Deliberativo. Item 2 – Correspondências: Carta do 5º CRE de São João da 
Boa Vista, de 11/06/77, sobre os desencarnes do confrade dr. Jatir Gonçalves Vieira e 
esposa Vanda Miconi Gonçalves, respectivamente Presidente e Secretária da UME de São 
João da Boa Vista, em acidente automobilístico; da Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, de 16/05/77, informando que devido à renúncia dos representantes junto ao CDE 
da USE, por falta de tempo, não  foram nomeados os substitutos; da Liga Espírita do Estado 
de S Paulo, de 16/05/77, indicando como representante efetivo nesta reunião do CDE a 
irmã dra. Marília Silva Alves de Castro; da Associação Médico-Espírita de São Paulo, 
indicando como representantes junto ao CDE os confrades dr. Ary Lex e dr. Luiz Monteiro 
de Barros. O Secretário Geral da DE da USE informou que, devido ao que determina o 
Estatuto da USE, o confrade Luiz Monteiro de Barros, por ser Vice-Presidente da DE, não 
pode ser representante, devendo a entidade indicar outro membro em seu lugar; do 
Instituto Espírita de Educação congratulando-se com a passagem do 30º ano de fundação 
da USE, em 05/06/77; da 4ª UDE, de 12/06/77, sobre a paralisação da Revista Espírita, 
fundada por Allan Kardec em 1858. O CDE analisou o assunto, tendo sido deliberado que 
fosse escrita carta à Federação Espírita Brasileira, em apoio às providências que seu 
Presidente, confrade Francisco Thiesen, está tomando no sentido de conseguir do 
responsável pela Revista Espírita, André Dumas, os direitos para publicá-la no Brasil, pela 
FEB, evitando a extinção do primeiro órgão de imprensa espírita no mundo, fundado pelo 
próprio Codificador. Junto com a citada carta está anexado xerox da carta da 4ª UDE acima 
referida. Além da carta enviada ao sr. Dumas, o Presidente da FEB o procurará 
pessoalmente na viagem que empreende pela Europa atualmente; do 4º CRE – Taubaté, 
de 10 e 21/04/77, sugerindo a publicação de um livro pela USE, sobre seu histórico, 
trabalho que ficaria sob a responsabilidade de uma comissão especializada, como também, 
preparar-se um trabalho sobre a filosofia unificacionista da USE, para ser divulgado. 
Informações dos Departamentos – Doutrina – Informou seu Diretor sobre as atividades, 
em especial a preparação da primeira reunião geral com os representantes de todo o estado, 
a realizar-se no dia 26/06/77, na sede da USE, rua Maranhão, 404, Capital. A Comissão 
Executiva do Departamento de Doutrina está composta dos seguintes confrades: Éder 
Fávaro, Diretor, e os integrantes Alfredo Roberto Netto, Attílio Campanini, Nestor João 
Masotti, Luiz Monteiro de Barros, Gélio Lacerda da Silva e Natalino D’Olivo. Em 9 e 10 
de julho próximo, a convite do 24º CRE – Piracicaba, na cidade de Americana e sob a 
coordenação da UME local, o Departamento de Doutrina fará a sua segunda visita àquela 



 

 

região. Assistência Social – Informou seu Diretor que o Curso de Serviço Social Assistência 
Espírita continua sendo ministrado em nome da USE, pelo confrade prof. Mário Barbosa. 
Recentemente foram ministrados em Fernandópolis e Marília. O representante do 13º 
CRE – Marília informou que sobraram apostilas do referido curso, que poderá encaminhar 
aos interessados. O sr. José Gonçalves Pereira colocou 30 mil mensagens, à disposição dos 
presentes a esta reunião do CDE, com temas voltados para os enfoques sobre assistência 
social espírita e atendimento à criança carente, psicografadas por Chico Xavier. Essas 
mensagens são distribuídas gratuitamente pelo Grupo Espírita Os Mensageiros. Mocidade 
– Seu diretor informou sobre a realização da 42ª Reunião Geral do Departamento de 
Mocidade, na sede da USE, rua Maranhão, 404, Capital, em 29/05/77, fazendo referências 
aos seguintes tópicos: X Curso Intensivo para Dirigentes de Mocidades Espíritas a ser 
realizado de 16 a 22 de julho próximo na cidade de Santos; realização da III COMJESP; 
Confraternizações seccionais em 1978 e suas prévias; Atividades do DM sobre os itens da 
Carta aos Centros Espíritas a ele atribuídos; atividades artísticas nas Sociedades Espíritas e 
atividades regionais. A respeito da realização da III COMJESP, representantes do CDE 
pediram informações sobre falhas criticadas por participantes de seus órgãos. O confrade 
Abel Glaser esclareceu que houve realmente colocações menos felizes e incoerentes de um 
expositor sobre o tema sexo, mas que este e todos os assuntos em dúvida foram esclarecidos 
devidamente na 42ª Reunião Geral do DM, sendo anotadas as falhas a fim de serem 
evitadas futuramente. Ressaltou, entretanto, que o rendimento global da COMJESP pode 
ser avaliado em 70%, que considera bom pelo vulto do empreendimento. Jurídico – 
Informou seu Diretor que o Roteiro de Orientação Administrativa aos Centros Espíritas já 
foi compilado e entregue à DE da USE para aprovação, impressão e distribuição, o qual foi 
montado com base no trabalho publicado pelo confrade Aluísio Palhares, da FEESP. 
Evangelização Infantil – Informou seu Diretor que a 2ª reunião geral com os CREs foi 
realizada na sede da USE, em 05/06/77, sendo que a matéria em estudo foi encaminhada 
aos órgãos que não estiveram presentes. A próxima reunião será realizada em 21/08/77, 
também na sede da USE. Item 03 - O Presidente da DE da USE informou a presença na 
Reunião do Conselho Zonal da 4ª zona, em seu 3º Ciclo, realizada nos dias de 8 a 10 de 
abril p. passado na sede da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro – Seção Capital, 
cujo tema em estudo foi: “A adequação do Centro Espírita para o melhor atendimento de 
suas finalidades”. A delegação estava composta pelos Confrades Nestor João Masotti, dr. 
Luiz Monteiro de Barros, Éder Fávaro e Alfredo Roberto Netto. Na reunião plenária dos 
Presidentes das entidades espíritas federativas de âmbito estadual, prevista para o segundo 
semestre de 1977, o tema e sua redação final serão aprovados para o âmbito nacional. 
Todos os representantes estaduais do Conselho da 4ª Zonal estiveram presentes, sendo 
constituídos pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Na mesma ocasião foi comemorado pelo Instituto de Cultura Espírita do 
Brasil, com solenidades e palestras nos salões da Federação Espírita do Estado do Rio de 
Janeiro, Seção Capital, a passagem do cinquentenário de desencarnação de Léon Denis. O 
Confrade Éder Fávaro informou suas impressões a respeito da abertura da FEB, ensejando 
a unificação do movimento espírita nacional, destacando entre outros detalhes 
significativos a solicitação do Presidente da Casa Máter, que nas reuniões as delegações 
estaduais se façam acompanhar de assessores jovens, a fim de conhecerem o trabalho da 
FEB e se prepararem para assumir futuramente as tarefas nos seus estados. O confrade dr. 
Luiz Monteiro de Barros também destacou o trabalho de representativa estadual que a USE 
sempre desenvolveu junto à FEB, o que lhe tem granjeado respeito e prestígio nacional. 
Item 4 – O Presidente da DE da USE informou que o assunto está merecendo a atenção 



 

 

de todos os Departamentos, tendo em vista o que recomenda a “Carta aos Centros 
Espíritas”. O representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo informou que a 
entidade está ultimando um trabalho que será entregue como subsídio. Item 5 – Campanha 
de Mantenedores. A Tesouraria informou sobre a situação atual da campanha que está 
muito aquém da expectativa, encarecendo o empenho dos representantes em suas regiões. 
A campanha deverá continuar e futuramente o assunto será reexaminado pelo CDE. O 
representante do 4º CRE – Taubaté informou que vão angariar mantenedores bem como 
assinantes para o jornal Unificação, assim como outros representantes informaram que irão 
colaborar no sentido de angariar (sócios) mantenedores nas suas regiões. Item 6 – Plano de 
Urgência e Programa Administrativo. Conforme estava previsto, o Grupo de Trabalho leu 
e entregou o relatório de suas atividades nas duas reuniões realizadas, cujos trabalhos foram 
coordenados pela comissão composta pelos confrades Evany Figueira, dra. Marília Silva 
Alves de Castro e Mílton Felipelli, respectivamente, coordenador, secretária e relator. 
Estiveram presentes na primeira reunião, realizada em Araraquara, 12 representantes dos 
23 escalados e convocados e 11 na segunda reunião, em São Carlos. Foram realizadas nestas 
duas cidades por serem no centro do Estado e facilitarem a viagem das diversas regiões. A 
hospedagem e refeição esteve a cargo do 7º CRE e das UMEs locais, cujo atendimento e 
fraternidade encantou a todos os participantes. Conforme consta do relatório, o Grupo de 
Trabalho cuidou apenas da primeira parte da deliberação do CDE por falta de tempo para 
analisar a segunda, atendo-se, pois, ao seguinte tema: “Elaborar um plano de urgência para 
a dinamização dos órgãos da USE”. A conclusão dos estudos e as sugestões apresentadas ao 
CDE estão resumidas nos seguintes itens: 1º) Encontros Regionais de Dirigentes Espíritas; 
2º Agrupamentos dos CREs e calendário para a realização de Encontros Regionais. Deste 
item constam os respectivos CREs e datas dos encontros, como o mapa do estado de São 
Paulo, com as localizações regionais e respectivos Conselhos; e 3º) Roteiro para a 
reorganização de UMEs, UDEs e CREs, cujo funcionamento se encontra paralisado ou de 
órgãos que se encontram incorporados em outros congêneres. A participação do CDE foi 
ampla, através de diversos representantes que usaram da palavra, ressaltando a utilidade e 
oportunidade do trabalho. Tendo em vista que os integrantes do Grupo de Trabalho 
também se colocaram à disposição da USE para realizar o plano sugerido, foram 
encaminhadas e aprovadas duas propostas. 1ª) Os integrantes do Grupo de Trabalho, a 
partir desta data, passam a integrar o Departamento de Organização da DE da USE, que 
coordenará todas as atividades que forem planejadas. 2ª) Aprovado o encaminhamento do 
Plano sugerido pelo Grupo de Trabalho à Diretoria Executiva da USE para analisá-lo nas 
suas próximas reuniões e, verificar a viabilidade de sua execução, ficando sua análise e 
aprovação final, pelo CDE, em sua reunião de setembro de 1977. A respeito, outro detalhe 
digno de registro foi o clima de fraternidade reinante na apreciação da matéria, destacando-
se o interesse de todos no sentido de serem realizadas as tarefas que urge a USE desenvolver 
em todo o estado e a manifestação declarada e reiterada do representante da Liga Espírita 
do Estado de S Paulo, de colaboração e prestígio por parte do CDE ao desempenho da 
Diretoria Executiva da USE. Outrossim, foi ressalvado que o 7º CRE – Araraquara integrou 
o Grupo de Trabalho, o que, por lapso, não constou na primeira circular de convocação 
expedida pela então Comissão Coordenadora Provisória do GT. Item 07 – Futuras 
reuniões do CDE. O assunto será analisado na próxima reunião do CDE. Item 08 – Palavra 
aos membros do CDE – O representante da 5ª UDE solicitou uma vibração aos espíritos 
que animaram os corpos dos confrades dr. Jatir Gonçalves Vieira e Wanda Miconi 
Gonçalves, tendo em vista o acidente que os vitimaram. O representante da DE junto ao 
Grupo de Trabalho disse estar satisfeito com o encaminhamento e a decisão do CDE, ao 



 

 

analisar o assunto, admitindo ele um feliz enfoque de aproximação, diálogo e trabalho 
junto às importantes tarefas da USE. Devido ao adiantado da hora, ninguém mais fez uso 
da palavra. Item 09 – Foi aprovada a data de 11/09/77, para a realização da próxima 
reunião do CDE, em São Paulo, Capital. Item 10 – Com a vibração e prece pelo confrade 
Milton Ferreira, do 14º CRE – Barretos, às 15,40 hs. a reunião foi encerrada, sendo servido 
o almoço no local, pelo CME. Para constar, lavramos a presente ata. Elfay Luiz Appollo , 
1º secretário da DE. 
 
Adendo: Onde se lê: “com base no trabalho publicado pelo confrade Aluísio Palhares” na 
página 160 verso, leia-se “ no trabalho publicado pelo Departamento Federativo da 
FEESP”. O nome certo da Secretária do GT, conforme consta na página 161, verso, é 
Marília Alves da Silva Castro. 1º secretário Elfay Luiz Appollo. 
 
 
Assinaturas 
 



























 

 

Ata # 166 – 11 de setembro de 1977 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Ata de nº 166, da Reunião Ordinária do CDE da USE realizada em 11/09/1977. Dia 11 
de setembro de 1977, reuniu-se o CDE – Conselho Deliberativo Estadual da USE, na sede 
da Federação Espírita do Estado de São Paulo, à Rua Maria Paula, 158, atendendo a 
convocação da Circular 05/77, de 18/08/1977. Compareceram os membros que 
assinaram o livro de presença. Item 1 - Às 9,25 hs., o Presidente da DE, Nestor João Masotti, 
dá início à reunião, proferindo a prece e saudando os confrades presentes. Item 2 – 
Expediente e Informações da Diretoria Executiva: a) Correspondências – Carta do 24º 
CRE – Piracicaba, de 30/8/77, sobre a composição de sua diretoria; do 25º CRE – 
Presidente Prudente, sobre a restauração da UME de Ourinhos, de 25/8/77; da FEESP, 
de 1/9/77, sobre a indicação de seus representantes junto ao CDE, confrades Álvaro 
Pereira de Castro e Paulo Roberto Pereira da Costa, efetivos e Josyan Courtê e Avildo 
Fioravante, suplentes. b) Informações dos Departamentos: Divulgação: Informou o 
confrade Merhy Seba, que foi realizado um Curso de Treinamento de Propaganda, junto 
ao Departamento de Comunicação da CME, nos dias 3 e 4/9/77; que a Campanha 
Comece pelo Começo continua ativa, com impressos à disposição de todos; que a atual 
Comissão de Redação do jornal Unificação está constituída pelos confrades Abel Glaser, 
Adail Andriolo e Merhy Seba; solicitou a todos os órgãos e sociedades espíritas que enviem 
informações e notícias para serem publicada no jornal Unificação. Doutrina: Informou o 
confrade Éder Fávero que foram realizadas duas reuniões gerais com a participação dos 
Diretores de Departamentos de Doutrina ou seus representantes, dos CREs, CME e das 
entidades especializadas e patrocinadoras de âmbito estadual, nas quais foram tratados 
sobre o conhecimento das atividades e necessidades relacionadas com a sua área de ação; 
apreciação de minuta do novo Regimento Interno e estabelecimento de prioridades para 
as realizações do Departamento, visando, basicamente, atender as necessidades dos Centros 
Espíritas; solicitou aos representantes presentes, que se empenhem no sentido de seus 
órgãos se fazerem representar na próxima reunião geral, que será realizada no dia 
13/11/77. Educação: Informou o confrade Ignácio Giovine, que o Departamento está 
sendo reestruturado, tendo por base a composição de uma equipe para integrar a Comissão 
Diretora, composta de confrades com conhecimento na área de Educação, visando 
dinamizar as atividades que lhe estão afetas. Mocidade: Informou o confrade Abel Glaser 
sobre as atividades desenvolvidas pelo Departamento, em especial sobre a sua 43ª Reunião 
Geral, realizada em 28/8/77, que tem sua pauta publicada no jornal Unificação de 
setembro/outubro/1977. Evangelização Infantil: Informou o confrade Nestor João Masotti 
que a 3ª Reunião Geral foi realizada em 21/8/77, quando foram colhidos subsídios para a 
elaboração de um programa de evangelização infantil a ser oferecido como sugestão, aos 
Centros Espíritas, que a próxima reunião será realizada dia 20/11/77, para a qual solicitou 
a presença de todos os representantes. Organização: Informou o confrade Antonio Schiliró 
que foram realizadas duas Reuniões Gerais, sendo a última na véspera da reunião do CDE; 
que a Comissão Diretora do Departamento está composta pelos confrades Antonio 
Schiliró (Diretor), Alcebíades Bertan e Marília Alves da Silva Castro, tendo ainda como 
assessores João Fernandes Rodrigues Filho, Luiz Claudio da Silva e Elfay Luiz Appollo, e 
reúne-se às primeiras e terceiras terças-feiras do mês; que nas reuniões gerais, depois de ter 
sido analisadas diversas sugestões de dinamização nos trabalhos, foi dada prioridade à 
realização dos Encontros Regionais Espíritas, conforme escala já publicada; que a próxima 
reunião geral do Departamento será realizada no dia 10 de dezembro próximo, às 15,00 hs, 



 

 

para a qual solicitou a presença de todos os representantes. Assistência Social: o confrade 
José Gonçalves Pereira como vem fazendo normalmente nas reuniões do CDE, 
providenciou a entrega de 50 mil mensagens para os representantes distribuírem nos 
Centros Espíritas e entidades de suas regiões. Jurídico: a irmã Marília Alves da Silva Castro, 
representante da Liga Espírita do Estado de São Paulo, encaminhou sugestão ao confrade 
Flávio Pereira do Valle no sentido de conseguir o Registro de Reconhecimento de Utilidade 
Pública para a USE, solicitando que na próxima reunião do CDE fossem dadas 
informações a respeito. Item 03 – Palavra do representante da USE no Conselho Federativo 
Nacional da Federação Espírita Brasileira: O Presidente da USE prestou informações 
relacionadas com as atividades do Conselho Federativo Nacional, realizada em 2/7/77, 
destacando-se a notícia da instalação da Federação Espírita do Amapá, no mês de julho 
passado; a viagem do Presidente da Federação Espírita Brasileira à Europa; e a realização 
da Reunião Plenária de Brasília, nos dias 1 a 3 de outubro próximo, oportunidade em que 
se encerrará o 3º Ciclo de reuniões, relacionado com o tema “Adequação do Centro 
Espírita para melhor atendimento de suas finalidades”. Item 4 – Adequação do Centro 
Espírita para o melhor atendimento de suas finalidades: Informações dos órgãos da USE e 
da Diretoria Executiva sobre o andamento do trabalho – O Presidente da DE informou 
que os trabalhos continuam sendo desenvolvidos, basicamente, pelos Departamentos, 
conforme as informações dos Diretores no item 02. O Representante do 1º CRE - Santos, 
confrade Henrique Diegues informou que a UME de São Vicente já realizou o 2º Encontro 
de Dirigentes Espíritas, analisando a Carta aos Centros Espíritas, e que a UME de Santos 
já está programando o 6º Encontro com a mesma finalidade. O Representante da 15º UDE, 
confrade Milton Felipeli, ressaltou a necessidade de maior divulgação à Carta aos Centros 
Espíritas, lembrando que deverão ser impressos na quantidade suficiente para distribuição 
nos nove (9) Encontros Regionais Espíritas. Item 05 – Campanha de Mantenedores: O 1º 
Tesoureiro da DE da USE, confrade Carlos Dias, informou sobre a situação atual da 
campanha de mantenedores, merecendo análise do plenário, sendo ressaltado pelo 
representante da 15º UDE, que para seu êxito a campanha precisava de ampla divulgação. 
Informou também que o Departamento de Finanças da DE da USE está sendo estruturado, 
contando com mais dois confrades; que na próxima reunião deverão ser apresentados ao 
CDE todos os balancetes e os quadros estatísticos referentes à área e as tarefas assumidas. 
Item 06 – Relatório e Plano de Atividades proposto pelo GT: Apreciação final: Foi 
aprovado o plano de atividades apresentado pelo Departamento de Organização da DE da 
USE, com base no elaborado pelo Grupo de Trabalho, cujos membros passaram a integrar 
o citado Departamento, e que consiste, prioritariamente, na Realização de Encontros 
Regionais de Dirigentes Espíritas, conforme escala divulgada pela Circular nº 01/08/77, 
do Departamento de Organização, sendo que o primeiro encontro será realizado na cidade 
de Barretos, nos dias 5 e 6 de novembro próximo, compreendendo os Conselhos Regionais 
Espíritas de Barretos, Franca e Ribeirão Preto. O último Encontro está previsto para os dias 
23 e 24 de setembro de 1978, na cidade de São Paulo, integrando os Órgãos do UME e as 
Entidades oficialmente patrocinadoras e especializadas. Os encontros deverão ser realizados 
aos sábados à tarde e domingo de manhã, com a carga horária total de sete (7) horas. O 
temário deverá ser composto de 3 partes: 1º) Painel expositivo sobre Unificação; 2º) Painel 
sobre organização Departamental e 3º) Audiovisual e carta aos Centros Espíritas. Foi fixado 
em dois participantes por Centro ou Entidade Espírita o número de representantes nos 
Encontros. Item 07 – Futuras Reuniões do CDE – Localização: Foi aprovada a proposta 
no sentido de que as futuras reuniões do CDE sejam realizadas na cidade de São Paulo na 
sede de sociedades espíritas que para essas reuniões ofereçam suas dependências, cabendo 



 

 

ao Conselho Metropolitano Espírita a escolha dos locais a serem indicados pela DE. Item 
08 – Palavra aos membros do CDE (Propostas – atividades – informações) : O representante 
do 4º CDE – Taubaté informou sobre a realização de palestras comemorativas do 30º 
aniversário da UME daquela cidade, nos dia 3 e 4/9/77. O representante do 7º CRE – 
Araraquara informou sobre as seguintes realizações: Mês Espírita programado para toda a 
região, que se dará no feriado 22/9 a 1/11/77; Jornada do Livro Espírita em Taquaritinga; 
Feira do Livro Espírita em Matão; e Curso sobre Serviço Assistencial Espírita em São 
Carlos. O Representante da Federação Espírita do Estado de São Paulo informou que, 
atendendo a convite, vem participando de reuniões promovidas por órgãos 
governamentais, que visam colher subsídios com o fim de regulamentar assistência religiosa 
nos hospitais e penitenciárias estaduais, devendo oportunamente trazer ao CDE, novas 
informações a respeito. O representante do Instituto Espírita de Educação informou que 
aquela entidade está realizando reuniões quinzenais com confrades especializados em 
educação, e, que está programando a realização de cursos de orientação mediúnica. O 
representante do Conselho Metropolitano Espírita informou sobre a realização nos dias 25 
e 26 de novembro próximo, na Capital, da Reciclagem do Seminário Espírita, que visa 
concluir e avaliar os resultados do citado Seminário, sobre métodos e perspectivas da 
unificação do movimento espírita. O representante do 15º UDE solicitou que na ordem 
do dia da próxima reunião do CDE, sejam incluídos para análise, itens sobre a reforma do 
Estatuto e sobre sede própria da USE. O representante do 5º UDE, informou sobre a 
realização do Encontro da Grande Família, no próximo dia 2 de outubro, promovido por 
aquela região. Item 09 – Próxima Reunião do CDE – data e local : Foi fixada a data de 11 
de dezembro de 1977, às 9,00 horas, para a próxima reunião do CDE, que será realizada 
na Capital. NOTA – Foi lida e aprovada a ata da Reunião anterior, do CDE, que por lapso 
não constou no início desta ata. Às 12,00 horas a reunião foi suspensa para o almoço, 
sendo reiniciada as 12,45 horas. Item 10 – Encerramento – Prece : A reunião foi encerrada 
às 16,00 horas e a prece proferida pela irmã Adalgisa Balieiro, do 9º CRE – Ribeirão Preto. 
E para constar, Elfay Luiz Appollo, 1º Secretário da DE, lavrei a presente ata, que segue 
assinada na forma de praxe. 
 
Assinaturas 
 

























 

 

Ata # 167 – 11 de dezembro de 1977 
Conselho Deliberativo Estadual 

 
Dia 11 de dezembro de 1977, na sede do Centro Espírita Irmão Augusto, sito à rua Dr. 
Gabriel da Veiga, 26, Vila Baruel, Subdistrito da Casa Verde, conforme a circular de 
convocação da DE, no 06/77, às 9,30 hs, teve início a reunião do Conselho Deliberativo 
Estadual da USE, comparecendo os membros que assinaram o livro de presença. O 
andamento da reunião teve a seguinte Ordem do Dia: item 01 – O Presidente da DE da 
USE saudou os presentes e proferiu a prece. Item 02 – Expediente e informações da 
Diretoria Executiva: a) Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior; b) recebidas e lidas as 
cartas: do 17º CRE – Cachoeira Paulista, indicando o confrade dr. Manoel da Cunha 
representante junto ao CDE; do 25º CRE – Presidente Prudente, sobre a Jornada Regional 
Espírita, de 26/11 a 11/12/77; do 4º CRE – Taubaté, de 20/9/77, propondo que o 
Esperanto seja considerado língua auxiliar do português, nas atividades espíritas, como 
estudos, encontros, confraternizações e demais eventos. Foi aprovado que o assunto seja 
incluído na Ordem do Dia da próxima reunião do CDE, ficando o 4º CRE de duplicar a 
proposta para entrega aos representantes do CDE; cartão de Natal do 24º CRE; convite do 
Mês Espírita alusivo ao Natal, de Cachoeira Paulista no período de 3 a 25/12/77, 
promoção da UME local; circular DE 07/77 de 8/12/77, encaminhando as minutas dos 
Regimentos Internos dos Departamentos de Evangelização Infantil e Doutrina. Ambos os 
regimentos foram aprovados; c) Informações dos Departamentos: Assistência Social – seu 
Diretor informou que está sendo composta uma equipe de 6 a 8 membros para dinamizar 
suas atividades, que está sendo programado um Encontro Estadual de Orientação ao 
“Menor Carenciado”, objetivando integrá-lo à família; solicitou que os CREs encaminhem 
seus representantes às reuniões gerais do Departamento, de preferência os confrades ligados 
à área assistencial de seus órgãos; os Cursos de Treinamento de Serviço Assistencial Espírita 
continuarão sendo ministrados pelo confrade prof. Mário Barbosa. Departamento de 
Divulgação – informo seu Diretor que a Comissão Diretora do Departamento está sendo 
composta, integrando-a o confrade Luiz Fernando de Freitas Teixeira; que a edição do 
jornal Unificação de março será comemorativa aos 25 anos de publicação do jornal da 
USE, solicitando material de todos os companheiros que conheçam fatos importantes 
verificados nesses 25 anos do Unificação; que o material alusivo à Campanha Comece pelo 
Começo continua à disposição dos órgãos e sociedades espíritas. A propósito, o 
representante do 7º CRE – Araraquara informou que o jornal O Clarim e a Revista 
Internacional do Espiritismo vão divulgar a Campanha; que o jornal Unificação iniciou a 
Campanha de novos assinantes, visando atingir a tiragem de 10 mil exemplares, solicitando 
a colaboração de todos. Departamento de Doutrina – informou seu Diretor que as reuniões 
gerais têm contado com a presença de vários representantes, mas que se ressente a presença 
de maioria dos CREs, encarecendo a presença de todos. Solicitou que os representantes 
dos CREs se fizessem acompanhar de membros das UMEs, como de elementos jovens, 
preparando-os para as tarefas futuras; que o programa de visitas às cidades do interior do 
estado continua normalmente, e que o Departamento tem comparecido a todos os 
Encontros Regionais de Dirigentes Espíritas; solicitou o empenho de todos na devolução 
dos questionários enviados aos órgãos e sociedades espíritas. A 4ª Reunião Geral será 
realizada em 12/2/1978. Departamento de Educação – informou que está sendo formada 
uma Comissão de Quatro Membros, para dar curso às atividades da área; que a Diretoria 
do Instituto Espírita de Educação está reunindo quinzenalmente a Comissão, com espíritas 
especializados em educação, analisando dentro do enfoque espírita, visando futuramente 



 

 

um encontro estadual de educação à luz do Espiritismo. Departamento de Evangelização – 
informou seu Diretor que na última Reunião Geral de 20/11/77, foi estudado e aprovado 
um programa básico para todo o Estado, sendo escolhido o programa do Departamento de 
Evangelização do CME, entre outros analisados. Nos dias 18 e 19/2/78, será realizado um 
Encontro, na sede da USE, para analisar mais amplamente a validade do conteúdo geral 
do programa do CME, com o objetivo de distribuir aos órgãos e sociedades espíritas 
interessados; que o Curso de Evangelizadores da Federação Espírita Brasileira será realizado 
em Salvador, Bahia, no período de 19 a 28 de janeiro de 1978, devendo participar 5 
elementos da DE, representando os Departamentos de Evangelização Infantil e Mocidade. 
Departamento de Mocidade – informou seu Diretor a 44ª Reunião Geral, na sede da USE, 
rua Maranhão, 404 em 27/11/77. Foi desenvolvida uma extensa pauta de atividades, cujo 
resumo será publicado no jornal Unificação de janeiro de 1978, destacamos para registro 
em ata a realização das quatro Confraternizações de Mocidades a realizarem-se nos feriados 
da Semana Santa: VII COMELESP – Santo André; III COMECELESP – Araraquara; XX 
COMENOESP – Bauru; XII COMENESP – Ribeirão Preto. XI Curso Intensivo para 
Dirigentes de Mocidades Espíritas, na segunda quinzena de julho de 1978, na cidade de 
Piracicaba. Departamento Jurídico – por motivo de força maior seu Diretor justificou sua 
ausência à reunião. Departamento de Organização – seu Diretor informou sobre a última 
Reunião Geral de 10/12/77, sendo analisados os três Encontros Regionais de Dirigentes 
Espíritas realizados nas cidades de Barretos, Araçatuba e Sorocaba, nos dias 5 e 6, 25 e 26 
de novembro e 4 e 5 de dezembro, isto é, em menos de 30 dias, apresentando todos eles 
bons resultados. A presença dos Centros Espíritas e UMEs é que tem sido baixa, 
demonstrando a necessidade da maior divulgação por parte dos CREs. Os dois próximos 
Encontros serão a 8 de janeiro, em Taubaté, e 25 e 26 de fevereiro, em Santos; lembrou 
que a ficha cadastral de várias UMEs não foram devolvidas ainda, tendo sido solicitado o 
empenho na remessa das mesmas; solicitou que fossem cadastrados os centos espíritas não 
unificados, pois deverão ser enviados gratuitamente, o jornal Unificacão a essas sociedades 
espíritas, como forma de um primeiro contato. Por solicitação de seus Presidente no mês 
de março sera1 realizado um Encontro Regional de Dirigentes Espíritas, em São Jose do 
Rio Preto, na região do 11º CRE, ao qual deverão comparecer os centros espíritas e os 
órgãos do 19º CRE – Fernandópolis. O Diretor do Departamento de Organização leu a 
minuta do Regimento Interno do D.O., que foi aprovado. Às 12,25 hs foi feito um 
intervalo à reunião para o almoço, reiniciando-se a reunião às 13,05 hs. Item 03 – Palavra 
do Representante da USE no Conselho Federativo Nacional da FEB – O Presidente da DE 
informou sobre sua presença na reunião do Conselho Federativo Nacional, realizada em 
Brasília, dia 1/10/77, cujos trabalhos foram desenvolvidos em duas reuniões: a 
Quadrimestral e a Plenária. O Presidente da FEB informou que os Diretores da Revista 
Espírita, órgão fundado por Allan Kardec não permitiram que a FEB continuasse sua 
publicação. Assim, o Reformador deverá ser transformado em revista internacional, com 
publicação em esperanto, inglês e francês; que as siglas dos órgãos das entidades espíritas 
de caráter federativo estadual mereceram estudos, e que, em caso de aprovação, serão 
encaminhados em termos de recomendação cuja proposta foi apresentada pela Federação 
Espírita do Estado do Rio de Janeiro; que foi aprovado o trabalho Adequacao do Centro 
Espírita para o melhor atendimento de suas finalidades, baseado na redação apresentada 
na reunião da 4ª Zonal, e que foi publicado no Reformador de dezembro de 1977. No 
próximo ciclo o de no 4, o tema aprovado nas reuniões das quatro Zonais será o “Orientacao 
ao Centro Espi1rita”, com o seguinte calendário: 1ª Zona – Manaus – 1º semestre de 1978; 
2ª Zona – João Pessoa – 2º semestre de 1978; 3ª Zona – Brasília – 1º semestre de 1979; 4ª 



 

 

Zona – Porto Alegre – 2º semestre de 1979; Reunião Plenária – Brasília – 1º semestre de 
1980. O representante da 15ª UDE solicitou cópia do estatuto atual da Federação Espírita 
Brasileira, bem como dos regimentos internos de seus departamentos. Item 04 – 
Campanha Nacional de Evangelização Infanto-Juvenil – FEB: O Presidente da DE 
informou que a Campanha foi iniciada oficialmente pela FEB em outubro de 1977, com a 
distribuição de cartazes e folhetos a todas as federativas estaduais, para distribuição a todos 
os órgãos e entidades espíritas. São 4 cartazes e 4 folhetos diferentes, com divulgação 
voltada aos espíritas, dirigentes espíritas, evangelizadores e aos pais espíritas. O primeiro 
cartaz e o folheto já foram distribuídos e os demais o serão ao longo da Campanha. Item 
05 – Adequação do Centro Espírita para o melhor atendimento de suas finalidades – 
informações aos órgãos da USE e da Diretoria Executiva: informou o Presidente da DE da 
USE que nos Encontros Regionais de Dirigentes Espíritas a Carta aos Centros Espíritas 
está sendo analisada em grupo. O CME realizou seminários e nos dias 25 e 26 de novembro 
p. passado, realizou o Encontro de Reciclagem dos Seminários, sendo compilada apostila, 
que será distribuída em 18/12/77 aos órgãos do CME, a qual oportunamente será 
encaminhada aos representantes do CDE. Sobre o assunto falaram e deram informações 
os representantes da 17ª e 5ª UDE. Item 06 – Campanha de Mantenedores: O 1º 
Tesoureiro da DE da USE informou que a Campanha continuará sendo ativada, e que a 
cobrança da mensalidade estatutária de que trata o artigo 5º está sendo organizada pela 
Comissão do Departamento de Finanças composta de novos confrades, integrados 
recentemente ao Departamento. Apresentou o balancete da USE encerrado em 30/11/77, 
merecendo ampla análise do CDE, objetivando a solução do problema financeiro da USE. 
Item 07 – Reforma estatutária – Item 08 – Sede Própria: Devido ao adiantado da hora e a 
relevância dos assuntos de que tratam os itens 07 e 08, foi deliberado que os mesmos sejam 
transferidos para a próxima reunião do CDE, constando no início da Ordem do Dia. Item 
09 – Palavra aos Membros do CDE (Propostas – atividades – informações): O representante 
da Federação Espírita do Estado de São Paulo informou que a Comissão formada pelo 
Governo do Estado já apresentou o trabalho sobre a assistência religiosa aos hospitais e 
penitenciárias do Estado de São Paulo, o qual deverá ser transformado em lei a ser 
sancionada em janeiro de 1978. Esclareceu que o Governo do Estado do Rio de Janeiro já 
sancionou uma lei a esse respeito. O Conselho Metropolitano Espírita, através de seu 
Departamento de Assistência Social, convidou os presentes para assistir uma exposição 
audiovisual sobre a obra de Anália Franco, após o término da reunião do CDE, aqui neste 
mesmo local. O representante da 15ª UDE sugeriu que para evitar o prolongamento das 
reuniões do CDE, que as informações dos Departamentos fossem dadas por escrito aos 
representantes. Ofereceu 2.000 folhas de papel sulfite para tal trabalho. A representante da 
Liga Espírita do Estado de São Paulo ofereceu também 2.000 folhas de papel, oferecendo-
se para colaborar na confecção dessas informações. O Presidente da DE da USE lembrou 
que, se a presença dos representantes dos CREs nas reuniões gerais dos departamentos for 
constante, tais informações também poderão diminuir. O representante do 4º CRE – 
Taubaté entregou carta sobre a realização da 22ª Confraternização das Campanhas Auta de 
Souza, a realizar-se na cidade de Taubaté nos feriados de Carnaval. O representante do 
Instituto Espírita de Educação informou que a entidade firmou convênio com a escola 
“Mundo Escolar”, cujos diretores e professores são espíritas, a qual servirá de escola piloto 
para aplicar métodos segundo a orientação espírita, com a finalidade de criar uma rede de 
escolas na Capital e no interior do Estado. O representante do 1º CRE – Santos informou 
e convidou os presentes para a I Jornada Cultural Espírita, no período de 5 a 15 de janeiro 
próximo, na cidade de Santos, à avenida Ana Costa, 493, no horário das 19 às 23 horas, 



 

 

constando de noite de autógrafos, corais, cantores e musicistas, teatros, palestras, 
audiovisuais, filmes e feira de livros espíritas. O representante da 15ª UDE convidou para 
o trabalho A Vida em Família, realização desta UDE, com exposição a 17 de dezembro 
corrente, à rua José de Andrade, no 4, Tremembé, Capital. Item 10 – Próxima reunião do 
CDE – Data e Local: Foi aprovada a data de 12 de março de 1978, na Capital. Outrossim, 
foi que a realização da XVI Assembleia Geral Ordinária será realizada na Capital, nos dias 
8 e 9 de julho de 1978. Item 11 – Encerramento e prece: Às 15,40 hs. a reunião foi 
encerrada, proferindo a prece o confrade João Fernandes Rodrigues Filho, representante 
do 3º CRE – Campinas. E para constar lavramos a presente ata. 1º Secretário da DE da 
USE, Elfay Luiz Appollo. 
 
Assinaturas  
 




























