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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

10 e 24 de Janeiro
14 e 28 de Fevereiro
03, 07 e 28 de Março
11, 18 e 25 de Abril

09 e 23 de Maio
13 e 27 de Junho
11 e 25 de Julho

08 e 22 de Agosto
12 e 26 de Setembro
10 e 24 de Outubro

07 e 28 de Novembro
12 de Dezembro



 

 

Ata # 22 - 10 de janeiro de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Dia 10 de janeiro de 1977, a3s 20,20 horas, em sua sede social na rua Maranhão no 404, reuniu-
se a DE da USE, com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os 
membros que assinaram o livro de presença, sendo justificada a ausência dos confrades José 
Goncalves Pereira e Abel Glaser e Elfay Luiz Appollo. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
Expediente: Carta da Federação Espírita do Estado de São Paulo de 27/12/76 cedendo o salão 
do 3º piso para a reunião extraordinária do dia 12 de março e o salão Cairbar Schutel na rua 
Maria Paula para a reunião ordinária do dia 13/3/77; Mensagem de Natal recebida do Centro 
Espírita Francisco Xavier dos Santos; da UME Araçatuba 12ª UME programa da III Jornada sobre 
Mediunidade programada para os dias 19 a 22/2/77; Cartão de Natal da Casa de Saúde Antonio 
de Pádua da União Espírita Cearense; Circular no 6 da III COMBESP com instruções para a 3ª 
aula “Para onde vou” e Boletim; Carta do confrade Ernani Ales de Macedo de 3/12/76 de Irajá 
oferecendo seu trabalho “Prece Francisco de Assis” e “Página para Alcançar Felicidade. Balança 
para Pesar Consciências”, da Maternidade “Casa da Mãe Pobre – Rio de Janeiro – relatório das 
instituições Maria de Nazaré, Casa da Mãe Pobre, Mansão aos Velhinhos e Lar Isabel A 
Redentora; um folheto da 4ª UDE para a palestra de 14/12/77 do dr. Norberto Pasqua intitulada 
“A Pluralidade dos Mundos Habitados”; Boletim do Instituto Fraternal André Luiz, Niterói, com 
mensagem de Natal; da UME de Assis programa do ciclo de palestras espíritas de 2/1 a 30/1/77. 
Em seguida a DE focalizou os seus departamentos (da USE) tendo analisado cada um, inclusive 
a elaboração de seus regimentos internos e de seus programas a serem desenvolvidos neste 
exercício de 1977. Encerramento da reunião às 22,25 horas com prece proferida pelo confrade 
Flávio Pereira do Valle. Nada mais tendo a tratar, eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente 
ata que será por mim assinada e pelo sr. Presidente. 
 
 
 

São Paulo, 10 de janeiro de 1977. 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 







 

 

Ata # 23 - 24 de janeiro de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Dia 24 de janeiro de 1977, às 20,20 horas, em sua sede social na rua Maranhão, no 404, reuniu-
se a DE da USE, com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os 
membros que assinaram o livro de presença, justificando a sua ausência o confrade Flávio 
Pereira do Valle. Ida e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Carta da FEESP, de 
15/01/77, com uma circular, solicitando apoio e divulgação da Exposição Espírita; recebido o 
calendário da 4ª UDE para o ano de 1977; carta da Federação Espírita do Distrito Federal – 
Brasi1lia, informando a eleição da nova Diretoria. Departamento de Assistência Social – o 
confrade Jose1 Goncalves Pereira informa os diversos trabalhos que serão dinamizados por 
esse Departamento e dentre eles, o que ora está sendo realizado, ou seja, o curso de formação 
de Orientadores da Infância e Juventude onde comparece 22 elementos oriundos de diversas 
cidades. Departamento de Divulgação – o confrade Merhy Seba informa que esse 
Departamento, conjuntamente com a FEESP, realizará no dia 17/4/77 uma solenidade 
comemorativa pelo 120º ano do lançamento do Livro dos Espíritos. A próxima reunião da DE 
será realizada no dia 14/2/77. Encerramento da reunião da DE a3s 22,35 com prece proferida 
pelo confrade Antonio Schiliró. Nada mais tendo a tratar, eu, José Coriolano de Castro, lavrei a 
presente ata que será assinada por mi e pelo sr. Presidente. 
 
 

São Paulo, 24 de janeiro de 1977. 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 







 

 

Ata # 24 - 14 de fevereiro de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Dia 14 de fevereiro de 1977, às 20,15 horas, em sua sede social na rua Maranhão, no 404, 
reuniu-se a DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes 
os membros que assinaram o livro de presença. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
Expediente: recebido carta de 28/1/77 da UME de Ribeirão Preto comunicando que a União 
dos Moços Espíritas reformulou seus estatutos sociais assumindo nova denominação: 
Sociedade Espírita Joana de Ângelis; Boletim da UME e 12º CRE de Araçatuba com o programa 
da 2ª Jornada Sobre Mediunidade de 19 a 22/2/1977, com a circular no 3 e ficha de inscrição; 
O Mini-Jornal da Mocidade Espírita “Humberto de Campos” de Adamantina; “O Jornal Cristão”, 
órgão interno no 69 de janeiro de 1977; carta de 24/1/77 da UME de São Roque e Mairinque 
comunicando a promoção de um festival de músicas espíritas no dia 30/1/77 no São Roque 
Clube; carta de 18/1/77 da UME de São Vicente, convidando a DE para o 1º Encontro de 
Dirigentes de Centros Espíritas filiados à USE a ser realizado em 6/2/77 no Centro Espírita 
Redenção; carta da UME de Taubaté de 3/2/77, solicitando o envio de uma relação de oradores 
espíritas para suas solenidades e palestras; da Sociedade Espírita André Luiz de Rondonópolis 
de 26/1/77 sobre a realização de 18 a 22/2/77 da 20ª Confraternização das Campanhas de 
Fraternidade Auta de Souza do Brasil; da FEB, de 24/1/77 comunicando às Sociedades 
Federativas Estaduais, que não será realizada no dia 5/3/77 a reunião quadrimensal ordinária 
do CFN e sim no dia 2/7/77, no Rio de Janeiro; circular no 2 de 17/1/77 sobre II Jornada Sobre 
Mediunidade em Araçatuba; Jornada PPE – I Jornada de Psiquiatras e Psicólogos Espíritas – 
circular convocatória referente II Prévia da Jornada de Psiquiatras e Psicólogos Espíritas a ser 
realizada no dia 9 a 10/7/77 no Hospital Psiquiátrico Espírita “Mahatma Ghandi”; do CRE da 25ª 
Região Presidente Prudente de 20/1/77 com referência à circular 12/77 de 3/1/77 sobre 
Evangelização Infantil solicitando oficiar as principais casas espíritas de nossa região inclusive 
as UMEs existentes em virtude da falta de organização no setor. Departamento de Mocidades: 
O confrade Abel Glaser informando que foi enviada a circular convocatória aos membros do 
Departamento de Mocidades da USE para XLI Reunião Geral a ser realizada no dia 27/1/77; que 
foi realizado em Piracicaba no dia 6/2/77, o III Encontro de Presidentes e Representantes da III 
Conjesp “Mocidade e Movimento Mediúnico” comentando e informando conclusões; que será 
realizada em Santos um Curso de Dirigentes de Mocidades Espíritas sendo convidados 
confrades de outros estados. Departamento de Assistência Social: o confrade José Gonçalves 
Pereira informando sobre o Curso Intensivo para Colaboradores de Obras Assistenciais que será 
realizado através do CME. Departamento de Divulgação: o confrade Merhy Seba informando 
ter recebido a confirmação do confrade Deolindo Amorim que fará a palestra no dia 17/4/77 
pela passagem do 120º ano de lançamento do “Livro dos Espíritos”, promoção da USE – FEESP; 
informa também que o número do jornal Unificação do mês de abril será de 10.000 
exemplares, cujo orçamento enviado pelo Diário do Grande ABC é de Cr$ 10.800,00; o confrade 
Merhy Seba aproveitou a oportunidade para apresentar à DE os cartazes que serão enviados 
para a Comissão Central do Departamento de Infância e Juventude da FEB atendendo ao 
pedido de colaboração dessa Comissão. Departamento de Doutrina: o confrade Eder Fávaro 
informando que o Departamento está com reuniões quinzenais e que seus trabalhos vão muito 
bem. Departamento de Evangelização Infantil: o confrade Nestor João Masotti informando a 
realização a 1ª Reunião Geral com a presença de 11 CREs que se reuniram com os confrades 
da Capital. Encerramento da reunião às 23,30 horas, com prece proferida pelo confrade Attílio 
Campanini. Nada mais tendo a tratar, eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que 
será assinada por mim e pelo sr. Presidente. 
 



 

 

 
São Paulo, 14 de fevereiro de 1977. 

 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 











 

 

Ata # 25 - 28 de fevereiro de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Dia 28 de fevereiro de 1977, às 20,15 horas, em sua sede social, na rua Maranhão, no 404, 
reuniu-se a DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes 
os membros que assinaram o livro de presença. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, com 
as seguintes ressalvas: 1ª Tendo os representantes das Campanhas da Fraternidade Auta de 
Souza externado ao sr. Presidente o interesse de integrar-se ao Movimento de Unificação, este 
transmitiu que procurará em contato com a FEB e informalmente comunicará este interesse, 
mas afirmando que eles deverão entrar também em contato diretamente à FEB. 2ª Foi 
elaborada circular convocatória para a reunião referente à 2ª parte da fusão USE – FEESP no 
dia 2/7/77 e a ordem do dia da reunião ordinária do CDE do dia 13/3/77. Expediente: Recebida 
circular no 1/77 e no 2/77 da VII CBJEE 1ª Prévia em Juiz de Fora, MG; do Grêmio Infantil Nosso 
Lar de 13/2/77 comunicando que não poderá comparecer à reunião de Evangelização marcada 
para o dia 13/2 último; carta de 12/2/77 do confrade Deolindo Amorim, aceitando o convite 
para a palestra do dia 17/4/77 e que próximo à data avisará a sua chegada em São Paulo; 
recebida circular no 7 da III Conjesp; do CRE 25º de Presidente Wenceslau de 14/2/77 
referenciando sobre a circular 11/76 “Proposta de Inclusão no Quadro de Mantenedores”. Em 
seguida o confrade Nestor João Masotti informa que esteve presente ao I Encontro de 
Dirigentes Espíritas em Piracicaba juntamente com os confrades Merhy Seba e Eder Fávaro 
tecendo comentários do referido Encontro. O confrade Antonio Schiliró informando a 
conclusão em 28/2/77 do Curso de Evangelizadores para a Infância, promovido pelo CME. 
Departamento de Mocidades: o confrade Abel Glaser informa que realizou-se no dia 27/2/77 
a 41ª Reunião Geral do Departamento Estadual de Mocidades, na sede da USE, onde foram 
tratados os diversos assuntos: X Curso Intensivo para Dirigentes de Mocidades Espíritas a ser 
realizado em Santos, III Conjesp em São José do Rio Preto de 7 a 10/4/77, Assessorias 
Seccionais, carta aos Centros Espíritas e Atividades dos Departamentos Regionais. Em seguida, 
com a solicitação do sr. Presidente, os dirigentes dos Departamentos, presentes, formularam 
todas as informações que irão transmitir ao CDE na reunião do dia 13/3/77, com referência às 
atividades de cada um. Com referência à reunião do dia 13/3/77 da fusão USE – FEESP, devido 
ao adiantado da hora foi convocada uma nova reunião urgente que será marcada 
oportunamente. A reunião foi encerrada às 23,20 horas, com prece proferida pelo confrade 
Mário Barbosa. Nada mais tendo a tratar, eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata 
que será assinada por mim e pelo sr. Presidente. 
 
 

São Paulo, 28 de fevereiro de 1977. 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 26 - 03 de março de 1977 
Diretoria Executiva 

 
 
Dia 03/03/77, às 20,20 horas, em sua sede social, na Rua Maranhão no 404, reuniu-se da DE da 
USE com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. Presentes os membros que 
assinaram o livro de presença. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: convite 
da UME de Assis para a conferência a ser realizada em 26/02/77, a ser proferida pelo professor 
Rodrigues Ferreira, cujo tema é O Centro Espírita, da Sociedade Espírita Vinte e Cinco de 
Dezembro do 14º CRE Barretos comunicando a posse da diretoria para o corrente ano; do 3º. 
CRE - 3ª Região de Campinas devolvendo os formulários de Proposta de Inclusão do Quadro de 
Mantenedor da USE em vista de compromissos assumidos; da Federação Espírita do Estado do 
Rio de Janeiro – secção Capital – com referência à reunião da 4ª. Zona, 3º Ciclo a ser realizada 
de 8 a 10 de abril, com o patrocínio da FEB, sobre a Adequação do centro espírita para o melhor 
atendimento de suas finalidades, solicita o número de integrantes da delegação, nomes, cargos 
que ocupam, como também dia e hora da sua chegada. Em seguida, todos os membros 
presentes da DE, em conjunto, analisaram, estudaram todos os assuntos ventilados no 
movimento a respeito da fusão USE-FEESP , cada um dando a sua opinião. Devido ao adiantado 
da hora tais análises e estudos prosseguirão na próxima reunião da DE marcada para o dia 
07/03/77. A reunião foi encerrada às 00,30 do dia 04/03/77 com prece proferida pelo confrade 
dr. Luiz Monteiro de Barros. Nada mais tendo a tratar, lavrei a presente ata que será por mim 
assinada e pelo sr. Presidente. 
 

São Paulo, 3 de março de 1977 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 







 

 

Ata # 27 - 07 de março de 1977 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos sete dias do mês de março de 1977, às 20,30 horas, em sua 
sede social à Rua Maranhão, no 404,  realizou a reunião da DE da 
USE, com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João 
Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro de presença. 
Lida e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Recebida 
carta da Sociedade Eurípedes Barsanulfo de 01/03/77, informando 
a posse da Diretoria para o biênio 77/78, da Mocidade Espírita 
Mario Vicente de 3-3-77 informando a Diretoria para o ano de 
1.977. Em seguida os membros da DE analisaram as propostas que 
essa Diretoria vai apresentar ao CDE, referente à fusão da USE-
FEESP na reunião de 12-03-77, que é aprovada com o seguinte teor  
 
Senhores membros do CDE, atendendo à deliberação do CDE de 
11/03/73, a Diretoria Executiva da USE participou juntamente com 
a Diretoria Executiva da FEESP, da elaboração do Projeto Final 
de Estatuto 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 
Deliberativo realizada em 11/12/76. Considerando tratar-se de 
assunto altamente relevante que envolve interesses não apenas da 
USE , mas também da FEESP e do próprio movimento espírita do 
Estado, a Diretoria Executiva depois de analisar o assunto à luz 
das necessidades atuais do movimento espírita do Estado, sente-
se no dever de a respeito de externar o seu parecer adiante 
transcrito, oferecendo ainda ao final uma proposta para 
encaminhamento do assunto que submete à consideração do CDE. 
 
 I Das Necessidades Atuais do Movimento Espírita 
 
1- Na fase de transição por que passa a humanidade, cada vez 
maior é o número de pessoas que buscam na Doutrina Espírita a 
orientação que necessitamos e a solução para os problemas que as 
afligem. 
2- Com isto, os Centros Espíritas, unidades fundamentais do 
movimento espírita, estão recebendo um afluxo, cada vez maior de 
pessoas interessadas nessa orientação e ajuda. 
3- 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 cumprir as suas finalidades. 
5- O trabalho, desenvolvido nesse sentido, virá em benefício, 
não só do Centro Espírita e movimento espírita, mas, 
principalmente em benefício de todas as pessoas que nele forem 
buscar orientação esclarecimento, ajuda e consolação. 



 

 

6- Dadas as circunstâncias atuais, em que as necessidades das 
pessoas e dos Centros Espíritas se avolumam, reclamando uma 
cooperação imediata mais acentuada 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 decorrência dos mais variados 
motivos, a sua execução não seja protelada. 
 
-II Da responsabilidade de Dirigentes Espiritas 
 
7- Em mensagem contida no Evangelho Segundo o Espiritismo 
XXI(item 05, o Espírito da Verdade observa: Aproxima-se o tempo 
em que se cumprirão as coisas anunciadas para transformação da 
Humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do 
Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. 
Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo que tiverem 
esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: “Trabalharemos 
juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor ao 
chegar, encontre acabada a obra”, porquanto o Senhor lhes dirá 
“Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes 
impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a 
fim de que daí não viesse dano para obra. 
8- Em mensagem psicofônica, transmitida através de Divaldo 
Pereira Franco, em reunião realizada em Brasília em 20/04/75 e 
publicada na revista Reformador de fevereiro/76, Bezerra de 
Menezes acentua que a tarefa da Unificação é paulatina, a tarefa 
da União é imediata, enquanto a tarefa do trabalho é incessante. 
9- Desta forma, vemos enfatizada a necessidade da 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 Espiritas para que 
cada vez mais aprimoradamente possam atender às suas finalidades 
10- Reconhecemos, assim, que é dever de todo dirigente espírita 
a) promover a união de todos os que trabalham na seara espírita, 
objetivando o convívio fraterno e a soma de suas experiências, 
para que o movimento espírita passe a 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 
“Pai, apascenta as minhas ovelhas”. 
c) promover a efetivação de trabalhos que redundem em benefício 
de toda a coletividade espírita, reunindo-a em torno das 
atividades que dinamizem as realizações básicas nos Centros 
Espiritas. 
d) orientar o movimento espírita por caminhos seguros, colocando 
em prática em âmbito geral, apenas o que está suficientemente 
experimentado e conhecido, e que permita a sua correção, quando 
necessária. 
 



 

 

III Do Atendimento às Necessidades do Movimento Espírita do 
Estado 
 
11- No Estado de São Paulo há um grande número de sociedades 
espíritas desenvolvendo amplas atividades no setor de divulgação 
da Doutrina Espírita e no atendimento aos que buscam a orientação 
e a assistência que o Espiritismo oferece. 
12- A FEESP tem se destacado no desenvolvimento desses trabalhos 
levando a milhares de pessoas, além da divulgação e orientação 
doutrinárias, a assistência espiritual e social acumulando, 
durante longos anos, valiosa experiência nesses setores de 
atividades. 
13- A USE, por sua vez, vem acumulando há vários anos, amplas 
experiências no trabalho de coordenação de unificação e de 
representação do movimento espírita do Estado. 
14- A soma de experiência da FEESP à experiência da USE, aliada 
às experiências das demais Sociedades Espíritas do Estado, trará 
grandes benefícios ao movimento espírita, inclusive na 
elaboração de programas básicos de atividades, adaptáveis às 
possibilidades dos Centros Espíritas. 
 
 
IV Da oportunidade da fusão USE-FEESP 
 
15- A proposta no sentido de promover a fusão administrativa 
USE–FEESP tem por objetivo maior, atender aos interesses 
doutrinários do movimento espírita do Estado. 
16- 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 
FEESP em favor do movimento espírita do Estado. 
17- 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, no qual os seus objetivos são testados  a 
bem do sucesso do empreendimento visado. 
19- Tratando-se do projeto de fusão USE-FEESP que envolve os 
interesses das duas entidades com significativo reflexo em todo 
o movimento espírita do Estado, dada a importância que a USE-
FEESP desempenham nesse movimento sente-se com mais razão, a 
necessidade de se após também em experiências vividas, as 
deliberações relacionadas com a citada fusão para que elas venham 
realmente em benefício não só das duas entidades , mas do próprio 
movimento espírita. 
20- À vista disto e sendo objetivo maior da proposta de fusão, 
a união das experiências e esforços para a realização de trabalho 
que promovam o desenvolvimento de atividades doutrinárias, em 
favor do movimento espírita, entendemos que é a manifestação de 
bom senso, que sem promovam o desenvolvimento a realização de 



 

 

trabalhos conjuntos entre as duas entidades , visando atender 
esse objetivo. 
21- Esse trabalho preliminar, só benefício trará, quer as duas 
entidades, já que deverá proporcionar a ambas, oportunidade de 
ampliar o desenvolvimento e, conscientizando-as em um objetivo 
comum quer ao próprio movimento espírita, já que ficará, 
fortalecido com a união decorrentes 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. 
22- Esse trabalho conjunto, além de trazer reais e imediatos 
benefícios ao movimento espírita, proporcionará elementos de 
fundamental importância para que o Conselho Deliberativo 
Estadual, baseado, também em experiências vividas tenha melhores 
condições para proceder a uma análise mais seguras e mais serenas 
com vistas a sua deliberação final, relacionada com a fusão 
administrativa da USE. 
 
V DA PROPOSTA 
23- A vista do exposto e considerando que é dever de todo o 
espírita, especialmente do dirigente, preservar a harmonia no 
movimento espírita, e que o movimento espírita e de unir e de 
somar e de multiplicar esforços na realização imediata das 
tarefas que nos cabem, propomos 
a) que a DE da USE , entre em entendimento com a DE da FEESP, 
para harmonia com as demais entidades que participam das 
atividades de unificação do movimento espírita, desenvolver 
trabalhos conjuntos, através de seus respectivos Departamentos, 
visando o atendimento das necessidades do movimento espírita do 
Estado, principalmente no que diz respeito a realizaço2es que 
cooperem com os Centros Espíritas na sua orientação doutrinária 
e organizacional, trabalhos esses que representam, na prática, 
o objetivo maior da proposta de fusão; 
b) que o desenvolvimento desses trabalhos sejam iniciados dentro 
de no máximo (30) dias; 
c) que os resultados que esses trabalhos conjuntos forem 
apresentando, sirvam de subsídios 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 esse entender oportuno, inclusive por 
proposta da DE da USE ou da própria FEESP; 
e) que as deliberações finais do CDE relacionadas com o projeto 
de Estatuto elaborado com vistas a3 fusão USE/FEESP, sejam 
tomadas quando se der a avaliação a que se refere o item 
anterior. A reunião foi encerrada às 23,00 com prece proferida 
pelo confrade Attílio Campanini. Nada mais tendo a tratar, lavrei 
a presente ata que será assinada por mim e pelo Presidente. 
 
São Paulo, em 07 de março de 1.972. 
 
José Coriolano de Castro e Nestor João Masotti 























 

 

Ata # 28 - 28 de março de 1977 
Diretoria Executiva 

 
 
 
Aos vinte e oito dias do mês de março de 1977, às 20,15 horas, 
reuniu-se a DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade 
Nestor João Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro 
de presença. Justificando as suas faltas os confrades Merhy Seba 
e Flávio Tavares Fusco. Expediente: Recebida a carta da FEESP de 
20-02-77, versando sobre a solenidade comemorativa do 120º 
aniversário da publicação de “O Livro dos Espíritos” aceitando 
o convite para participar e aprovando os entendimentos havidos 
entre os confrades Jamil Salomão e Merhy Seba, com respeito à 
planificação da referida solenidade; idem, da FEESP, de 7-2-77 
sobre a reunião geral do Departamento de Evangelização Infantil 
pondo a3 disposição a dependência do 3º andar da rua Japurá como 
também as instalações da lanchonete para o dia 13-02-77; da 
Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro – Seção Capital, 
de 21-3-77, anexando o trabalho “Orientação aos Centros 
Espíritas como subsídio para discussão do assunto programado 
para a 3ª Reunião do Conselho da 4ª Zonal “Adequação do Centro 
Espírita para o melhor atendimento de suas finalidades; também 
um telegrama de 22-3-77 solicitando aos representantes se 
dirigirem à rua dos Inválidos, 182 – assinado Paiva Melo, 
Presidente; da UME de São Roque, de 16-3-77 informando que a UME 
de São Roque e Mairinque passará a usar o nome de União Municipal 
Espírita de São Roque; UME. Informando que a XVI COMEZI, 
Confraternização de Mocidades Espíritas da Zona Ituana será 
realizada nos dias 30 e 31-7-77; programação de atividades 
espíritas do Movimento Espírita de Marília do 1º semestre de 
1977, da UME de Marília; do III COMJESP de 7 a 10 de abril de 
1977 boletim da 6ª aula; VII CBJEE – 5ª prévia, Juiz de Fora, 
Minas Gerais – circular no 03 de 5-3-77; do Ciclo 77 de 
Conferências Públicas convite para a palestra no Lar da Família 
Universal – orador Roland Ibsen sobre Rosemary Brooklin e as 
sinfonias inacabadas a ser realizado no dia 26-3-77; do C. E. 
Caridade e Fé de 28-2-77, apresentando o balanço geral e 
relatório das atividades espirituais e educacionais no exercício 
de 76; da UME de São Vicente, de 7-3-77, enviando o programa da 
Semana Espírita no período de 19 a 24-4-77; do CRE da II Região 
de São José do Rio Preto informando a nova Diretoria do CRE, a 
partir de 27-2-77 como também a DE da UME; do 26º CRE Grande ABC 
promovendo Encontro para estudo da Família, de 5-3 e 6-3 enviando 
programação; do Grupo Espírita Amor em Deus e ..., de Três Lagoas 
de 20-1-77, informando a posse da nova Diretoria para o exercício 
de 1977; Departamento de Mocidades: o confrade Abel Glaser 
participando a realização da III COMJESP, de 7 a 10 de abril em 
São José do Rio Preto. Em seguida, a DE analisou a reunião do 
dia 12-3-77 ref. À fusão USE-FEESP – 2ª parte, mas devido ao 
adiantado da hora a redação final da súmula ficou para ser 
aprovada na pro1xima reunião; ficou aprovado que as propostas da 
USE e do Conselho Metropolitano Espírita referentes à fusão USE-



 

 

FEESP serão publicadas no jornal Unificação e as demais serão 
publicadas posteriormente; representarão a USE na 3ª reunião do 
Conselho da 4ª Zonal os confrades Nestor João Masotti e Alfredo 
Roberto Netto. A reunião encerrou-se às 24,00 horas com prece do 
confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. Nada mais havendo a tratar, 
eu, José Coriolano de Castro, 2º Secretário, lavrei a presente 
ata que sera1 por mim assinada e pelo sr. Presidente. 
 
São Paulo, 28 de março de 1977. 
 
José Coriolano de Castro 
Nestor João Masotti 
 
 











 

 

Ata # 29 - 11 de abril de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de abril de 1976 (sic) 1977, reuniu-se às 20,15 horas a DE da USE sob a 
presidência do confrade Nestor João Masotti, que profere a prece inicial. Presentes os 
membros que assinaram o livro de presença justificando a sua ausência o confrade Attílio 
Campanini. Lida e aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Recebido diversas atas da 
UME de São Roque referente ao exercício de 1976; da VII CBJEE – 1ª Prévia carta de 7/3/77; do 
CRE 4º Taubaté do dia 2/1/77 programação do seu calendário espírita; do 5º CRE São João da 
Boa Vista ref. Circular 11/76 de 6/10/76 devolvendo os formulários de nos 82 a 91 com 
recebimentos do formulário 82 no valor de Cr$ 100,00 de Ennio Kempe de Macedo e o de 83 
no valor de Cr$ 100,00 do Grupo de Caridade André Luiz; da FEESP de 21/3/77 ref. Jornal 
Unificação solicitando diminuir sua cota de jornais para 50 exemplares; do 19º CRE de 
Fernandópolis de 14/3/77 fazendo referências à fusão USE – FEESP; da III Conjesp carta de 
26/3/77 referenciando sobre o Encontro com credenciamento. Departamento de Divulgação: 
O confrade Merhy Seba relata os pormenores do programa referente à solenidade em 
comemoração do 120º aniversa1rio do lançamento do Livro dos Espíritos, e a vinda do orador 
confrade Deolindo Amorim e sua hospedagem aqui em São Paulo; com referência à circular de 
5/4/77 da Comissão Coordenadora Provisória que vai se reunir em Araraquara no dia 23/4/77 
para composição do Grupo de Trabalho, foi analisada pelos confrades presentes sendo 
aprovado que a DE encaminhará para essa reunião, o seu representante que integrará o Grupo 
mas não poderá deliberar sobre qualquer assunto sem antes consultar a DE. Encerramento dos 
trabalhos às 23,40 com prece proferida pelo confrade Merhy Seba. Nada mais tendo a tratar, 
eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata a qual será assinada por mim e pelo sr. 
Presidente. 
 
 

São Paulo, 11 de abril de 1977. 
 

José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 







 

 

Ata # 30 - 18 de abril de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de 1977, às 20,15 hs., em sua sede social na rua 
Maranhão, no 404, reuniu-se a DE da USE com a prece inicial proferida pelo confrade Nestor 
João Masotti. Presentes os membros que assinaram a lista de presença. Lida e aprovada a ata 
da reunião anterior. Expediente: Convite do Lar Universal para o ciclo de conferências 77 com 
a palestra Jesus, ontem e hoje, orador dr. Felipe Ferreira Menezes, a ser realizada em 23/4/77; 
da UME de Assis informando a realização da Assembleia de 27/3 onde foi eleita a nova Diretoria 
da Mocidade Espírita Emmanuel de Assis; idem sobre a VII Jornada Espírita no período de 15 a 
17/04/77 conforme programa; Relatório de 19 a 22/2/77 sobre a 2ª Jornada Sobre 
Mediunidade realizada pela UME e 12º CRE de Araçatuba; da FEB, de 3/4/77 pelo seu 
Departamento de Infância e Juventude agradecendo as duas sugestões de cartazes para a 
Campanha de esclarecimento sobre a Evangelização de Crianças; da 5ª UDE sobre o projeto da 
fusão USE – FEESP de 11/04/77. Em seguida, foi dada a palavra aos presentes para que dessem 
suas impressões sobre a solenidade comemorativa do 120º aniversario do lançamento do Livro 
dos Espíritos, evidenciando-se a colaboração de todos aqueles que não mediram esforços para 
concretização desse feliz evento e que se registra o do confrade Merhy Seba do Departamento 
de Divulgação. Foram aprovadas a súmula da ata da reunião extraordinária da fusão USE – 
FEESP de 12/03/77 e da reunião ordinária de 13/03/77. O confrade Elfay Luiz Appollo será o 
representante da DE da USE que integrará o Grupo de Trabalho na reunião de 23 e 24/4/77 em 
Araraquara. Departamento de Assistência Social: O confrade José Gonçalves Pereira 
informando que será realizado em Fernandópolis nos dias 31/4 e 1º/5/77 com a colaboração 
do confrade Mário Barbosa, o Curso Intensivo para Colaboradores de Obras Assistenciais. 
Departamento de Divulgação: O confrade Merhy Seba sugeriu e foi aprovada a próxima edição 
conjunta maio e junho do jornal Unificacão, com sua tiragem reduzida de 10.000 para 7.000 
exemplares. Em seguida foi encerrada a reunião, às 23,20, com prece do confrade Merhy Seba. 
Eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo sr. 
Presidente. 
 
 

São Paulo, 18 de abril de 1977. 
 

José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 31 - 25 de abril de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de 1977, às 20,10 hs., reuniu-se a DE da USE sob 
a presidência do confrade Nestor João Masotti que profere a prece inicial. Presentes os 
membros que assinaram a lista de presença justificando sua ausência o confrade José 
Gonçalves Pereira. Expediente: Convite para o 7º Congresso Brasileiro de Jornalistas e 
Escritores Espíritas nos dias 23 a 30/04/77 em Juiz de Fora; da UME de São Vicente, programa 
da XVI Semana Espírita de São Vicente de 19 a 24/4/77; da Câmara Municipal de Ribeirão Preto 
de 4/4/77 enviando cópia do requerimento no 266/77 da autoria do vereador José Delito – 
sessão de 1/4/77 de manifestação de saudade e louvor a Allan Kardec pela sua obra e 
evangelização dos povos; o confrade Nestor João Masotti informa os trabalhos da 4ª Zonal 
realizada no Rio de Janeiro sobre Adequação do Centro Espírita para o melhor atendimento de 
suas finalidades onde compareceram também os confrades Eder Fávaro, dr. Luiz Monteiro de 
Barros e Alfredo Roberto. Departamento de Mocidades: com a palavra o confrade Abel Glaser 
nos informando a realização da III CONJESP em São José do Rio Preto de 7 a 10/4/77, onde 
compareceram cerca de 545 jovens de 60 cidades; onde foram feitos 8 cursos, entre eles: 
Iniciação à Mediunidade, Assistência Social, Unificacão, Liderança Dinâmica de Grupo. Foram 
feitos ciclos de estudos todos dentro do tema: Vós sois o templo de Deus vivo. Foi feito também 
um estudo sobre o Perispírito e uma conferência também dentro do tema referenciado. O 
confrade Elfay Luiz Appollo teve a oportunidade de nos informar a respeito dos trabalhos 
desenvolvidos na reunião do Grupo de Trabalho realizada em Araraquara nos dias 23 e 24/4/77. 
Departamento de Doutrina: O confrade Eder Fávaro comunicando que foram convidados para 
fazer parte deste Departamento os confrades Natalino d’Olivo, Pedro Jacinto e Gélio Lacerda 
da Silva. O confrade Elfay Luiz Appollo comunica-nos que vai colaborar no jornal Unificacão o 
confrade José Gomes de Freitas. O confrade Antonio Schiliró informando que foi enviada a 
carta dirigida a3 FEESP solicitando sua sede para a reunião do CDE do dia 12/6/77. A reunião 
encerrou-se às 23,25 hs., com prece proferida pelo confrade Ignácio Giovine. Eu, José Coriolano 
de Castro, 2º Secretário, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo sr. Presidente. 
 
 

São Paulo, 25 de abril de 1977. 
 

José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 32 - 09 de maio de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Aos nove dias do mês de maio do ano de 1977, às 20,15 hs., reuniu-se a DE da USE, em sua 
sede social na rua Maranhão 404, sob a presidência do confrade Nestor João Masotti que fez a 
prece inicial. Presentes os membros que assinaram a lista de presença. Lida e aprovada a ata 
da reunião anterior. Antes do Expediente, o confrade Nestor João Masotti leu trechos do Jornal 
Triângulo Espírita, fazendo considerações sobre uma reportagem onde Chico Xavier aborda 
aspectos de Unificação: Expediente: Recebido carta da FEB de 23/4/77 informando da reunião 
quadrimensal ordinária do CFN a realizar-se no dia 2/7/77; da Sociedade Espírita Eurípedes 
Barsanulfo de 4/4/77 convidando para a solenidade de aniversário no dia 7/5 com a presença 
da oradora Therezinha Oliveira e do Coral de Câmara da Sociedade Fraterna; do C.E. Caminho 
de Damasco de 31/3/77 dando conhecimento das eleições da nova Diretoria em 20/3/77 para 
o biênio 77/78; do C.E. Evangélico Antonio Monteiro de 30/4/77 sobre o transcurso do 26º 
Aniversário de fundação da Sociedade a 29/5/77; Terceira Revelação Sociedade Espírita de 
22/4/77 informando a mudança de endereço para rua Padre Pacheco, no 112, Vila Sônia; do 
CRE 4ª região – Taubaté de 9/4/77 sobre as reuniões locais; do VII CBJEE 1ª Prévia de 19/3/77, 
30/3/77 e 15/4/77 conforme circulares 05, 06 e 07; do CRE 4ª Região de 10/4/77 ainda sobre 
a fusão USE – FEESP e a necessidade de dinamizar os órgãos da USE, seus departamentos e 
atividades; do 4º CRE de 21/4/77 sobre a constituição de uma comissão de alto gabarito para 
estudo do tema “Filosofia do Movimento de Unificacão Espírita – Conceituação do tema”. M 
seguida foi elaborada a ordem do dia da reunião ordinária do CDE a realizar-se no dia 12/6/77. 
Foi aprovada a elaboração de um ofício a ser encaminhado à FEESP informando da decisão do 
CDE da USE em 12/3/77 sobre a fusão USE – FEESP. Departamento de Mocidades: O confrade 
Abel Glaser informando XLII Reunião Geral dos Departamentos de Mocidades a ser realizada 
no dia 29/5/77. A reunião foi encerrada às 23,00 hs., com prece proferida pelo confrade Abel 
Glaser. Nada mais tendo a tratar, eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será 
assinada por mim e pelo sr. Presidente. 
 
 

São Paulo, 09 de maio de 1977. 
 

José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 33 - 23 de maio de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de 1977, reuniu-se às 20,25 hs., a DE da USE, em 
sua sede na rua Maranhão no 404, com prece proferida pelo confrade Nestor João Masotti. 
Presentes os membros que assinaram a lista de presença, justificando sua ausência os 
confrades José Gonçalves Pereira e Attílio Campanini. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, 
com a seguinte ressalva: registra-se o recebimento da carta do 4º CRE de 9/4/77 propondo que 
as futuras reuniões do CDE sejam realizadas em rodízio entre as sociedades unificadas. 
Expediente: Recebimento da proposta do Quadro de Mantenedores no 357 de Antonio L. de 
Abreu Junior – cheque no 971.392 de Cr$ 100,00; idem no 242, do Centro Espírita Lar de 
Amparo à Velhice e a Infância no valor de Cr$ 100,00; do Lar Universal convite para palestra do 
confrade Gal. Milton O’Neilly de Souza “Aspectos da Semântica na Interpretação dos Textos 
Sagrados”, no Ciclo 77 de Conferências Públicas; idem, o livreto “A realidade educacional 
Espírita” de José Carlos Ferreira; do Centro Espírita Jesus, Maria e José de 11/5/77 
comunicando envio do cheque de Cr$ 100,00 e ordem de pagamento no valor de Cr$ 200,00; 
da UME de Assis de 11/5/77 convidando para o 16º aniversario da Mocidade Espírita Emmanuel 
com palestra em 21/5/77 do confrade dr. Marcos Antonio Falleiros em Franca no Centro 
Espírita Joana D’Arc; idem de 30/4/77 informando as eleições em 25/3/77 da nova Diretoria do 
Centro Espírita Gabriel Ferreira; da FEESP, de 16/5/77 comunicando terem os seus 
representantes atuais no CDE reiniciado as suas funções e estando em estudo os novos 
representantes, não podendo assim estar presente à reunião do CDE de 12/6/77; idem da 
FEESP cedendo as dependências do salão Cairbar Schutel na rua Maria Paula, 158 para a 
próxima reunião do CDE do dia 12/06/77; da VII CBJEE 1ª Prévia – circular no 8 de 12/5/77 com 
relatório final da Diretoria da 1ª Prévia realizada em Juiz de Fora de 29/4 a 1º/5/77. Em seguida 
com relação à reunião do dia 12/6/77 foi dada a palavra aos representantes dos Departamentos 
para que externem os assuntos que vão transmitir ao CDE na citada reunião. Divulgação: Foi 
aprovada a sugestão do confrade Merhy Seba para que o jornal Unificacão, sua edição seja 
bimensal até o fim do ano. Com referência ao Grupo de Trabalho, esse se reunirá na cidade de 
São Carlos nos dias 28 e 29 de maio corrente. A 2ª reunião geral do Departamento de 
Evangelização Infantil será realizada no dia 5/6/77 onde serão tratados assuntos diversos desse 
Departamento. A próxima reunião da DE será realizada no dia 13/6/77. Encerramento da 
reunião às 22,30 hs., com prece proferida pelo confrade dr. Luiz Monteiro de Barros. Nada mais 
tendo a tratar, eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será assinada por mim e 
pelo sr. Presidente. 
 
 

São Paulo, 23 de maio de 1977. 
 

José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 34 - 13 de junho de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de maio do ano de 1977, às 20,15 hrs. reuniu-se a DE da USE em sua 
sede na rua Maranhão nº 404, sob a presidência do confrade Nestor João Masotti, que proferiu 
a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro de presença justificando sua 
ausência o confrade Eder Fávaro. Lida e aprovada a ata da reunião anterior com a seguinte 
ressalva: o jornal “Unificação” será editado bimestralmente até o final deste ano e não 
bimensalmente como foi registrada na ata. EXPEDIENTE: Recebido carta da Rádio Boa Nova de 
Guarulhos Ltda., de 20/05/77 informando o recebimento de um exemplar do jornal 
“UNIFICAÇÃO” e nos solicitando a possibilidade de sua programação espiritual possa ser 
divulgada através do jornal e informes sobre o pagamento de uma assinatura anual; da 
Federação Espírita da Bahia,, de 28/05/77 sobre o transcurso do 120º aniversário do 
lançamento de “O livro dos Espíritos”, em cujas festividades distribuíram um folheto que é a 
reprodução de um folheto da USE sobre a campanha “Comece pelo Começo”, razão pela qual 
nos solicitaram o nosso pronunciamento; da Câmara Municipal de Sorocaba, carta de 16/05/77 
informando a aprovação de um requerimento verbal proposto pelo vereador Santo Mantovani 
Filho sobre consignação na ata dos trabalhos de voto de congratulação com a USE pela 
comemoração do aniversário do lançamento de “O Livro dos Espíritos” – assinado: Edward 
Frufru Marciano da Silva. Em seguida o confrade Nestor João Masotti nos relata a visita que fez 
ao Chico Xavier em Uberaba, juntamente com os confrades Mehry Seba e Antonio Schiliró, 
entrevistando-o para o jornal “Unificação”. Sobre o Grupo de Trabalho, a Diretoria Executiva 
teve oportunidade de estudar o seu relatório minuciosamente, fazendo-se comentários sobre 
os trabalhos elaborados pela equipe. DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: Foi realizada no dia 
29/05/77 a 42ª reunião Geral dos Departamentos de Mocidades. DEPARTAMENTO DE 
DOUTRINA: Será realizada no dia 26/06/77, na sede da USE na rua Maranhão 404, às 9 horas, 
a Reunião Geral desse Departamento. Encerramento da reunião às 23,00 horas com prece 
proferida pelo confrade Ignácio Giovine. Eu, José Coriolano de Castro, 2º Secretário, lavrei a 
presente ata que será por mim assinada e pelo sr. Presidente. 
 

São Paulo, 13 de Junho de 1977. 
 
 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 









 

 

Ata # 35 - 27 de junho de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de 1977, às 20,20 hs., reuniu-se a DE da USE em 
sua sede na rua Maranhão 404, com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João Masotti. 
Presentes os membros que assinaram o livro de presença, justificando sua ausência o confrade 
Abel Glaser. Lida e aprovada a ata da reunião anterior com a seguinte ressalva: com referência 
à entrevista de Chico Xavier, esta foi concedida ao Departamento de Divulgação da USE, na 
pessoa de seu dirigente, o confrade Merhy Seba. Expediente: Leitura da carta à Federação da 
Bahia, em resposta à sua carta de 28/5/77; carta dirigida à FEESP solicitando a cessão de suas 
dependências para a reunião do CDE em 11/9/77; carta da UME de Campinas de 22/6/77 
solicitando o débito dessa UME referente à remessa do jornal “Unificação”, durante o ano de 
1976; Proposta ao Quadro de Mantenedores nº 2 de José da Conceição Abreu”; do 
Departamento de Evangelizadores do 17º CRE convidando para a reunião dos evangelizadores, 
em 25/6/77, com a conferência do prof. Raul Teixeira, tema: Evangelização da Infância; do 
Poder Judiciário de Goiás, da comarca de Aurilândia (espaço em branco); folheto da Jornada da 
Cultura Espírita, Marília-SP, de 1 a 8/7/77; UME 13º CRE, a ser realizada na União Espírita João 
Camargo e no Hospital Espírita de Marília; do Lar Família Universal no Ciclo 77 de Palestras 
Públicas, com palestra do confrade Valentim Lorenzetti, tema - Perispírito: Veículo da 
Reencarnação; do 3º CRE de Campinas informando a criação da UME de Itapira e os elementos 
que compõem a sua diretoria; do 17º CRE do Vale do Paraíba, de 25/6/77, informando que vai 
realizar nos dias 2 e 3/7/77, um treinamento de Serviço Assistencial Espírita com a participação 
do prof. Mário Barbosa, anexando programa; da Federação Espírita de Alagoas, de 6/6/77, 
citando o desabamento do teto do salão de trabalhos em 21/5/77, com recortes de jornal sobre 
o acontecimento; folheto da XXIV Semana Espírita de Taubaté de 2 a 9/7/77, patrocínio da UME 
de Taubaté; folheto sobre Encontro da Família Espírita com o tema central: O Excepcional à luz 
do Espiritismo, a realizar-se no dia 10/7/77, na Fazenda Cataguá, sob o patrocínio do 4º CRE de 
Taubaté. Em seguida, foi elaborada a súmula da reunião do CDE de 12/6/77 e sua aprovação. 
Departamento de Divulgação: o confrade Merhy Seba faz um relato sobre a entrevista 
concedida pelo Chico Xavier, lendo as respostas das perguntas formuladas e que serão inseridas 
no jornal “Unificação”. Departamento de Organização: com o Grupo de Trabalho que faz parte 
deste Departamento, será realizada uma reunião em 7/8/77. Departamento de Doutrina: 
realizou-se a 1ª Reunião Geral, em 26/6/77, havendo boa recepção das ideias apresentadas, 
sendo marcada a 2ª Reunião Geral no dia 14/8/77. O confrade Nestor João Masotti informando 
que no dia 2/7/77 estará presente na reunião do CFN da FEB. Encerramento da reunião às 23,00 
hs. com prece proferida pelo confrade Merhy Seba. Eu, José Coriolano de Castro, 2º secretário, 
lavrei a presente ata que será por mim assinada e pelo sr. Presidente. 
 

São Paulo, 27 de junho de 1977. 
 
 
José Coriolano de Castro, 2º secretário da DE, 
Nestor João Masotti, presidente. 
 











 

 

Ata # 36 - 11 de julho de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Aos onze dias do mês de julho do ano de 1977, às 20,15 hs., reuniu-se em sua sede social na 
rua Maranhão no 404, a DE da USE, com prece inicial proferida pelo confrade Nestor João 
Masotti. Presentes os membros que assinaram a lista de presença. Lida e aprovada a ata da 
reunião anterior. Expediente: da UME de Bauru, 8º CRE enviando propostas do Quadro de 
Mantenedores de nos 107 a 116; recebido carta da Sociedade Espírita “André Luiz” de Agudos 
com data de 26/6/77 informando a sua fundação em 26/2/77, anexando seus estatutos; do 22º 
CRE Jaú, de 30/6/77, com comentários sobre as reuniões da USE; da UMEA de Araçatuba, 
Boletim Informativo com assuntos diversos; Carta da Biblioteca Deocppi de Cruzeiros, de 
4/7/77 solicitando remessas de livros e revistas e publicações pelo seu signatário Prof. Deodato 
Cypriano Pinto; da UME de São Roque enviando atas de suas reuniões de 13/02, 13/03 e 10/04, 
respectivamente; do CME de 8/7/77 informando que programou para os dias 30 e 31/7/77 a 
realização de um Seminário sobre Unificacão; idem sobre a realização de um curso de Serviço 
Assistencial Espírita nos dias 20 e 21/7/77 com a colaboração do prof. Mário da Costa Barbosa 
patrocinado pelo Departamento de Assistência Espírita do CME. Em seguida, o confrade Nestor 
João Masotti, representando a DE junto ao CFN da FEB informando os trabalhos realizados na 
reunião do dia 2/7/77 no Rio de Janeiro. Departamento de Mocidades: o confrade Abel Glaser 
informa que será realizada nos dias 16 a 22/7/77 o 10º Curso Intensivo para Preparação de 
Dirigentes de Mocidades Espíritas na cidade de Santos. Também será realizada nos dias 23 e 
24/7/77 a reunião da Comissão Central do Departamento de Infância e Juventude da FEB no 
Rio de Janeiro. Departamento de Doutrina: será realizado o 2º Encontro no dia 14/8/77, nesta 
Capital com o encaminhamento do regimento interno. Organização: será realizada no dia 7/8 
reunião com o Grupo de Trabalho anexado a esse Departamento. Divulgação: será ministrado 
um curso de treinamento no setor de divulgação, no dia4/9/77 sob a direção do confrade 
Merhy Seba. Encerramento da reunião às 23,10 hs., com prece proferida pelo confrade José 
Gonçalves Pereira.Eu, José Coriolano de Castro, lavrei a presente ata que será assinada por mim 
e pelo sr. Presidente. 
 
 

São Paulo, 11 de julho de 1977. 
 

José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 37 - 25 de julho de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de 1977, às 20,15 hs., reuniu-se em sua sede 
social à rua Maranhão no 404, a DE da USE, sob a presidência do confrade Nestor João Masotti 
que fez a prece. Presentes os membros que assinaram a lista de presença. Lida e aprovada a 
ata da reunião anterior. Expediente: Leitura da circular da CME de 04/7/77 referente ao 
Seminário Espírita a ser realizar-se nos dias 30 e 31 de julho de 1977; carta da UME de 
Araraquara de 20/7/77 atendendo à sugestão do nosso Departamento de Mocidades, 
concordando com a realização da 3ª Comecelesp no próximo ano a qual vai patrocinar; o Lar 
da Família Universal convidando para a palestra “Monteiro Lobato e a Parapsicologia” pelo 
confrade Carlos Heitor Castelo Branco no dia 30/7/77; da Sociedade Espírita Eurípedes 
Barsanulfo, de 16/7/77 solicitando o endereço do confrade Roque Jacinto; da UME de São 
Vicente, de 15/7/77 enviando Cr$ 150,00 correspondente a 5 centros filiados referente ao 1º 
semestre; da UME de Santos enviando programa da inauguração do busto de Allan Kardec e, 
30/7/77; da UME de Ribeirão Preto de 16/7/77 enviando a quantia de Cr$ 1.420,00 
correspondente ao pagamento do jornal Unificacão nos 285, 286, 287 e 288 e a contribuição 
estatutária de 22 entidades; do Instituto Espírita de Educação, de 15/7/77, solicitando listagem 
de instituições espíritas. Departamento Social: Os confrades José Gonçalves Pereira e Mário 
Barbosa informando as atividades desse Departamento no 2º semestre de 1977. 
Departamento de Mocidades: O confrade Abel Glaser informando os trabalhos realizados no 
10º Curso Intensivo para Preparação de Dirigentes de Mocidades Espíritas realizado em Santos 
com a participação de 54 jovens de 22 cidades e a realização no Rio de Janeiro nos dias 23 e 
24/7/77 da reunião da Comissão Central do Departamento de Infância e Juventude da FEB. 
Departamento de Divulgação: O confrade Merhy Seba informando o Curso de Treinamento de 
Divulgação que será patrocinado brevemente por este Departamento. A reunião terminou às 
23,45 hs., com prece do confrade Flávio Pereira do Valle. Foi lavrada a presente ata que será 
assinada por mim e pelo sr. Presidente. 
 
 

São Paulo, 25 de julho de 1977. 
 

José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 
 
 







 

 

Ata # 38 - 08 de agosto de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de agosto do ano de 1977, às 20,25 hs., reuniu-se a DE da USE em sua 
sede na rua Maranhão no 404 sob a presidência do confrade Nestor João Masotti que fez a 
prece inicial. Expediente: Lista do Quadro de Mantenedores de nos 1 a 15 enviada pelo CRE de 
Santos por interme1dio do confrade Henrique Diegues. Foram entregues as seguintes 
propostas e valores: no 05, no valor de Cr$ 400,00; no 07, Cr$ 100,00, no 11, Cr$ 400,00 e no 
8 com um recibo de OP do Banco de Crédito Nacional no valor de Cr$ 802,00. Recebidos os 
estatutos da Sociedade Assistencial “Ninho de Amor” (SANA) com a composição da Diretoria, 
da cidade de Santos; recebido circular da UME de Araçatuba de 1/8/77 destinada às sociedades 
espíritas de Araçatuba com 3 itens: rodi1zio de visitas ao Sanatório, situação dos COEMs locais, 
recomendações da FEB; Boletim Informativo da UMEA de Araçatuba de 8/77; da União 
Federativa Espírita Paulista, de 6/8/77 com relatório sobre as atividades diversas promovidas 
por essa sociedade; circular da UME de Osasco (em fase de organização) convidando para a 
Jornada Sobre Mediunidade a realizar-se em 6 e 7/8/77; do 1º CRE de Santos informando que 
o confrade Altivo Ferreira é o seu representante no Departamento de Organização da DE da 
USE; da Maternidade Casa Mãe Pobre de 23/7/77, relatório das atividades da Instituição Maria 
de Nazareth no exercício de 1976 e outras informações; da Assistência Cristã Beneficente 
“Eurípedes Barsanulfo”, solicitando filiação à USE, junta da carta de unificação e um exemplar 
dos Estatutos, carta da FEESP de 23.06.77 pondo a disposição da USE, o Salão Cairbar Schutel 
da sede da Maria Paula para a reunião do CDE em 11.09.77. Registre-se que antes do 
Expediente foi lida, posta em discussão e aprovada a ata da reunião anterior realizada com a 
presença dos membros que assinaram o livro competente. Em seguida foi elaborada a ordem 
do dia da reunião do CDE de 11.09.77. Com referência às conclusões ainda em estudos do Cons. 
Zonal da 4ª Zona (3º Ciclo) do CFN da FEB sobre o tema “Adequação do Centro Espírita para o 
melhor atendimento de suas finalidades” foram ouvidas as sugestões dos confrades dr. Luiz 
Monteiro de Barros, Mario Barbosa e Éder Fávaro e que servirão de subsídios para a próxima 
reunião do Conselho Zonal da FEB quando serão analisadas com as demais para elaboração das 
conclusões finais. DEP. DE MOCIDADES: O confrade Abel Glaser informando a convocação da 
XLIII Reunião Geral dos Departamentos de Mocidades da USE no dia 28.08.77 em São Paulo. 
DEP. DE DOUTRINA: O confrade Éder Fávaro informando a convocação para a 2ª Reunião Geral 
desse Departamento a realizar-se no dia 14.08.77, quando será elaborado o calendário para as 
futuras reuniões gerais. A reunião foi encerrada às 23,30 com prece proferida pelo confrade 
Abel Glaser, pelo que lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 8 de agosto de 1977. 

 
José Coriolano de Castro, secretário 
Nestor João Masotti, presidente. 
 











Ata # 39 - 22 de agosto de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 39ª Reunião da DE da USE em 22.08.1977 

 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de 1977, às 20,20 hrs, reuniu-se a DE da 
USE em sua sede social na rua Maranhão no 404 com prece inicial proferida pelo confrade 
Nestor João Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro competente. Lida e posta 
em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior com a seguinte ressalva sobre as 
sugestões dos confrades dr. Luiz Monteiro de Barros, Mario Barbosa e Éder Fávaro, com 
referência ao tema “Adequação do Centro Espírita para melhor atendimento de suas 
finalidades” e que servirão de subsídios para a próxima reunião do Conselho Zonal da FEB, 
leia-se: para a próxima reunião plenária do CFN da FEB. Expediente: Recebido programa 
sobre a “Jornada Regional Espírita” de 03/18/9/77, patrocinada pelo 25 CRE. Convite da 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém pela passagem do 61º aniversário em 27.08.77; 
calendário de atividades do 2º semestre 77, do 26º CRE do Grande ABC; o Lar da Família 
Universal - ciclo 77 de Conferências Públicas convidando para a palestra da Prof. Nancy 
Puhlmann de Girolamo em 28.08.77; da UME de São Paulo, digo de São Vicente de 
08.08.77, convite para o Segundo Encontro de Dirigentes de Centros Espíritas filiados a 
UME; do CRE 25ª Região Presidente Wenceslau de 10.8.77 com referência à “Jornada 
Regional Espírita” de 03 a 18-09-77. Dep. de Organização: A DE acolheu e acha viável o 
programa montado pelo Grupo de Trabalho e vai encaminhá-lo ao CDE para apreciação e 
aprovação na reunião do dia 11.09.77, e dará ciência da complementação da Comissão 
Diretora nas pessoas dos confrades: Elfay Luiz Appollo da DE, João Rodrigues Fernandes 
Filho do 3º CRE e Luiz Claudio da Silva do 26º CRE. Dep. de Divulgação: O confrade 
Merhy Seba informando que os confrades Jamil Salomão e Apolo Oliva Filho solicitaram 
a eliminação dos seus nomes do Conselho de Redação do jornal “Unificação” por falta de 
disponibilidade de tempo e a entrada nesse Conselho do confrade Adail Andriolo. Dep. 
de Mocidades: O confrade Abel Glaser entrega a DE uma pasta contendo todas as 
atividades e trabalhos concluídos no 10º Curso de Dirigentes de Mocidades Espíritas 
realizado em Santos. Dep. de Doutrina: O confrade Éder Fávaro entrega a DE o Regimento 
Interno desse Departamento, aprovado e elaborado na reunião de 14.08.77. CME: Será 
realizado um curso de Serviço Assistencial Espírita com a colaboração do confrade Mario 
Barbosa, nos dias 22 e 23/10/77. Dep. de Evangelização: O confrade Nestor João Masotti 
informa que na reunião do dia 21.08.77 foram tratados vários assuntos, esquematizando 
um programa para dinamizar esse Departamento. Encerramento da reunião às 23,00 hrs 
com prece proferida pelo confrade dr. Luiz Monteiro de Barros, pelo que lavrei a presente 
ata. 
 
São Paulo, 22 de agosto de 1977. 
 
2º Secretário 
Presidente 
 









Ata # 40 - 12 de setembro de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 40ª Reunião da DE da USE em 12.09.1977 

 
Aos doze dias do mês de setembro do ano de 1977, às 20,25 hrs, reuniu-se a DE da USE 
em sua sede social na rua Maranhão no 404 com prece inicial proferida pelo confrade 
Nestor João Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro competente. Lida e posta 
em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior com a seguinte ressalva: o programa 
montado pelo Grupo de Trabalho foi feito com base na preparação de trabalho que está 
sendo desenvolvido pelo Departamento de Organização. Expediente: Recebido o 
formulário no 346 do quadro de mantenedores da USE de José Cláudio fortes no valor de 
Cr$ 200,00 referente ao 1º e 2º semestre de 1977; do 5º CRE de São João da Boa Vista de 
09.09.77, comunicando que vai promover o I Encontro de Dirigentes Espíritas, solicitando 
um expositor sobre o assunto “Cartas ao Centro Espírita” com a possível apresentação de 
audiovisual; da Soc. Espírita Eurípedes Barsanulfo de 10.09.77, comunicando que vai 
promover uma palestra confraternativa em 01.10.77 com a presença do orador Roque 
Jacinto; do 25º CRE Araras enviando a ata 65 de sua reunião de 21.08.77; da UME de 
Catanduva, programa comemorativo dos 50 anos de mediunidade de Chico Xavier de 03 
a 18-9-77; da UME de Guarulhos de 09/77 ref. à IV Semana Espírita de Guarulhos, 
enviando convite e programa; boletim informativo PAZ no 03 do mês de setembro enviado 
pelo 25º CRE de Paraguaçu Paulista; boletim informativo da UME de Araçatuba de 09/77; 
do 4º CRE Taubaté de 25.08.77 propondo campanha de mantenedores e campanha entre 
representantes; idem de 07-8-77 propondo a criação do Departamento de Supervisão e 
Orientação Doutrinária como prevê o art. 32 dos Estatutos. Em seguida foi lida a proposta 
da USE baseada nas conclusões da 4ª Zona (3º Ciclo) e que será apresentada na próxima 
reunião plenária do CFN da FEB em Brasília, onde seus itens foram comentados e 
analisados pelos componentes da DE. A reunião foi encerrada às 23,15 com prece proferida 
pelo confrade Ignácio Giovini, pelo que lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 12 de setembro de 1977. 
 
2º Secretário 
Presidente 
 







Ata # 41 - 26 de setembro de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 41ª Reunião da DE da USE em 26.09.1977 

 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de 1977, reuniu-se em sua sede social na 
rua Maranhão no 404, às 20,15 hs. a DE  com prece inicial proferida pelo confrade Nestor 
João Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro competente. Lida e posta em 
discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Recebido circular do CME 
de 08.09.77 relativa ao Encontro Assistencial Espírita que será realizado em 22 e 23/10/77; 
contribuição de Cr$ 400,00 recebida do 25º CRE - Presidente Prudente referente ao 
trimestre de maio, junho, julho conforme cheque no 158.651 - Banespa; carta da 
F.E.E.S.P., solicitando reembolso das contas de telefones de janeiro a março de 1977. Em 
seguida foram analisadas quatro sugestões que a DE da USE vai propor na próxima Zonal 
e que poderá ser o tema do próximo ciclo: 1º Atendimento Fraterno; 2º Assistência 
Espiritual; 3º Explanações Evangélicas; 4º Desenvolvimento Mediúnico. A reunião foi 
encerrada às 22,35 com prece proferida pelo confrade Merhy Seba, pelo que lavrei a 
presente ata. 
 
São Paulo, 26 de setembro de 1977. 
 
2º Secretário 
Presidente 
 





Ata # 42 - 10 de outubro de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 42ª Reunião da DE da USE em 10.10.1977 

 
Aos dez dias do mês de outubro do ano de 1977, reuniu-se às 20,20 hrs em sua sede social 
na rua Maranhão no 404, a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João Masotti 
que fez a prece inicial. Registre-se a presença do confrade Rodolfo Eschenbach, que vai 
colaborar no setor da Tesouraria. Presentes os membros que assinaram o livro competente. 
Lida e posta em discussão, foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: O Instituto 
Neopitagórico convidando para o IV Congresso Internacional para o estudo da 
reencarnação que vai ser realizado em Curitiba de 25 a 28/9/77; carta do 4º CRE - Taubaté 
de 20-09-77 com informações diversas; da EBCT sobre assunto de porte pago; programa e 
convite para a IV Feira de Livro Espírita de São José dos Campos de 22 a 29/10/77; em 
seguida o confrade Nestor João Masotti fez um relatório pormenorizado sobre o plenário 
de Brasília, informando os trabalhos e deliberações tomadas. Foi analisada e aprovada a 
redação da súmula da ata da reunião do CDE de 12.09.77. CME: O confrade Antonio 
Schiliró informando que vai solicitar ao Centro Espírita Irmão Augusto, para ceder o seu 
salão para a próxima reunião do CDE. Dep. de Doutrina: O confrade Éder Fávaro 
informando que esteve presente ao 27º Encontro de Dirigentes Espíritas realizado na 
cidade de São Carlos. Dep. de Divulgação: Foi aprovado a impressão de mais 10.000 
exemplares da “Carta aos Centros Espíritas”. A reunião foi encerrada às 23,00 hrs. Com 
prece proferida pelo confrade Antonio Schiliró, pelo que lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 10 de outubro de 1977. 
 
2º Secretário 
Presidente 
 







Ata # 43 - 24 de outubro de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Ata da 43ª Reunião da DE da USE em 24.10.1977 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de 1977, reuniu-se em sua sede social 
na rua Maranhão no 404, a DE da USE, com prece proferida pelo confrade Nestor João 
Masotti, às 20,15 hs., com presença dos membros que assinaram o livro competente, sendo 
justificadas as faltas do confrade Elfay Luiz Appollo. Lida e posta em discussão foi aprovada 
a ata da reunião anterior. Expediente: Recebido carta da UME de Ribeirão Preto, de 
26.09.77, enviando o cheque no 379135 a cargo do Banco F. Italiano para América do Sul, 
no valor de Cr$ 740,00 para salda o débito da UME referente jornal “Unificação” e 2 meses 
de contribuição dos órgãos adesos; da Câmara Municipal de Guarulhos de 6-10-77 
informando que em sessão ordinária realizada no dia 5.10.77, foi aprovado o requerimento 
de no 383/77, da autoria do vereador Elizo Posig para que constasse em ata, congratulações 
pela comemoração de mais um aniversário de nascimento de Leon Hipolitte Denizard 
Rivail - Allan Kardec; da Fed. do Est. do Rio de Janeiro - secção Capital de 3-10-77 ref. a 
“Aquisição de Orientação aos Centros Espíritas”; da Fed. E. São Paulo, de 27-10-77, 
convidando para a solenidade que será realizada no dia 29-10-77, comemorativa do 8º 
aniversário da Campanha “Evangelho no Lar” com a presença de Divaldo Pereira Franco; 
do 25º CRE - Presidente Wenceslau, de 27-9-77, incluindo uma circular de 9/77, com 
informações de trabalhos realizados; Boletim do Io Seminário Espírita de Sergipe com 
programa de 13 a 16/10/77 sob os auspícios da Fundação “Lino Pereira”; do Centro 
Espírita Irmão Augusto de 20-10-77 cedendo as suas dependências para a próxima reunião 
do CDE em 11/12/77; do Lar da Infância de Nice, órgão do “C.E. Irmã Nice” de 16-10-
77, agradecendo o recebimento do jornal “Unificação”; programa da I Jornada de 
Psiquiatras e Psicólogos Espíritas a ser realizada de 7 a 8/11/78 em Presidente Prudente 
ref. III Prévia cujo tema será “Influências do Processo Obsessivo na doença mental”; do 
“Centro Espírita Nosso Lar”, convidando para a palestra do dr. Celio Trujillo Costa, em 9-
10-77 em Guaraçaí, no programa do Mês Espírita da UME de Araçatuba de 1 a 20/10/77; 
circular de 14.10.77, do confrade Ivan Viana, av. Caxanguá, 1179, de Recife/PE, sobre 
conceitos elucidativos de linhas de Umbanda; da Soc. E. Eurípedes Barsanulfo de 3-10-77, 
convidando para o bazar beneficente, acompanhado de um chá fraternativo a ser realizado 
no dia 13-11-77; de M. P. Amorim, remetendo xeroxs de páginas do Reformador sobre a 
biografia de d. Julia Piego de Amorim. Em seguida o confrade Nestor João Masotti 
convidando os presentes para participar da reunião da 5ª feira, dia 27.10.77, quando o 
confrade Rubem Policastro Meira falará sobre passes com exibição de  “slides”; com 
referência ai I Encontro de Dirigentes Espíritas a ser realizado em Barretos nos dias 5 e 
6/11/77, foram estudados o roteiro e coordenação dos trabalhos. Dep. de Educação: Foi 
formado um grupo de trabalho nas pessoas dos confrades dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Mario Barbosa, Ignácio Giovine e Abel Glaser para estudar e definir quais os objetivos do 
Departamento. Encerramento da reunião às 23,35 com prece do confrade Attílio 
Campanini, pelo que lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 24 de outubro de 1977. 
 
2º Secretário 
Presidente 











Ata # 44 – 7 de novembro de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Aos sete dias do mês de novembro do ano de 1977, reuniu-se em sua sede social, na rua 
Maranhão no 404, às 20,25 hs. A DE da USE com prece inicial proferida pelo confrade 
Nestor João Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro competente sendo 
justificada a ausência dos confrades José Gonçalves Pereira e dr. Luiz Monteiro de Barros. 
Lida e posta em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Recebido da 
Soc. Espírita “Na Seara do Mestre”, de 28-10-77, convite para o “chá beneficente” em 6-11-
77, na Casa de Portugal, às 14 hs. De Eddy Demétrio Araoz Rosas, de Lima, Peru, 
solicitando prospectos, pois pretende estudar os nossos cursos e quais as condições 
necessárias para poder pertencer à nossa sociedade; do Centro Espírita Francisco de Assis, 
de Mongaguá, de 29-10-77, agradecendo envio de nosso impresso; circular da FEB de 22-
10-77 sobre a campanha Infanto-Juvenil em 9-10-77. Em seguida a DE analisando as 
minutas dos regimentos internos dos Departamentos de Doutrina e Evangelização e está 
enviando ao CDE para apreciação e deliberação final. Foi elaborada a ordem do dia da 
reunião do CDE a ser realizada no dia 11/12/77; sobre o I Encontro de Dirigentes 
realizado em Barretos, nos dias 26 e 27/11/77 a DE analisou, comentou e avaliou os 
resultados dos trabalhos apresentados. Dep. de Mocidades: Será realizado em 27-11-77 a 
Reunião Geral dos Departamentos de Mocidades da USE. A reunião foi encerrada às 23 
hrs. Com prece do confrade Abel Glaser, e para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 7 de novembro de 1977. 
 
2º Secretário 
Presidente 







Ata # 45 – 28 de novembro de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de 1977, reuniu-se em sua sede social na 
rua Maranhão no 404, às 20,20 hrs. a DE da USE, com prece inicial proferida pelo confrade 
Nestor João Masotti. Presentes os membros que assinaram o livro competente. Lida e posta 
em discussão foi aprovada a ata da reunião anterior. Expediente: Recebido da UME de 
Araraquara, de 30-10-77, com referência ao “Quadro de Mantenedores”, cheque de no 
127.168 de Cr$ 300,00 a cargo do Banco Itaú S/A ref. inscrição no 100 do Centro 
Assistencial Batuíra ref. meses de março, junho, setembro – 77; circular do CRE de Taubaté 
informando que o Encontro Regional de Dirigentes será realizado no dia 8-1-78; de A. 
Mercantil Anglo-Brasileira, de 1-11-77 ref. a Renovação de Registro como consumidor de 
papel importado imune; da Biblioteca Pública Espírita de Marília; de 29-977; Ofício no 
015/77, solicitando um exemplar de cada publicação de livros espíritas; do Instituto de 
Educação e Cultura – IEC, de 7-11-77, comunicando que seu Departamento e Pesquisas e 
Divulgação Doutrinária vai lançar o jornal “Era do Espírito” – mensário gratuito; do 25º 
CRE – Presidente Wenceslau, de 4-11-78, enviando cartaz da próxima Jornada Regional 
Espírita, de 26/11 e 11/12/77 com informações diversas; da Shell Química S/A, com 
referência a fototeca Shell; da União Espírita Cachoeirense de 20-9-77, com ref. a entidade 
de utilidade pública sem isenção com referência ao INPS; convite do Centro Espírita Irmão 
Itajubá para a reunião do dia 26-11-77, com palestra do dr. Gerson Batoquio “Prevenção 
do Cancer de Mama”; do 27º CRE de Rio Claro com referência à personalização das contas 
bancárias; do Centro Espírita Jesus, Maria e José de 25-11-77 de Tatuí, comunicando 
mudança de endereço: Travessa Domingos Moretti, 367; do 4º CRE Taubaté, de 20-09-77, 
com referência à língua Esperanto; Boletim de 19 a 26/11/77 da UME de Lorena, com 
programa da V Semana Espírita de Lorena; do Grupo de Pesquisas Ultramarinas, enviando 
proposta de adesão; Manual de Cadastramento da Prefeitura. Em seguida a DE analisou os 
trabalhos realizados no 2º Encontro Regional de Dirigentes Espíritas em Araçatuba; foi 
também enfocado o 3º Encontro Regional Espírita de Dirigentes a ser realizado em 
Sorocaba nos dias 3 e 4/12/77. Encerramento da reunião às 23,55 com prece proferida 
pelo confrade Antonio Schiliró. Para constar lavrei a presente ata. 
 
São Paulo, 28 de novembro de 1977. 
 
2º Secretário 
Presidente 









Ata # 46 – 12 de dezembro de 1977 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de 1977, reuniu-se em sua sede social, na rua 
Maranhão, no 404, às 20,35 a DE da USE sob a presidência do confrade Nestor João 
Masotti, que fez a prece inicial. Presentes os membros que assinaram o livro competente 
sendo justificadas as faltas dos confrades dr. Flávio Pereira do Valle, dr. Luiz Monteiro de 
Barros, Abel Glaser, Ignácio Giovine; lida e posta em discussão foi aprovada a ata da 
reunião anterior. Expediente: Convite do Lar da Família Universal para a reunião 
confraternativa do dia 18-12-77 e para a palestra do dia 17-12-77, do Prof. José Jorge, às 
20,30 com o tema “O Sermão da Montanha”; da Fed. Esp. do Estado do Rio de Janeiro 
(secção Capital); cartão de Feliz Natal e Próspero Ano Novo do XVII CRE Cachoeira 
Paulista; circular no 41/77 ref. reunião do dia 4/12/77; Mensário espírita da Comissão 
Estadual do Espiritismo no 47 de nov/77, de Recife, PE; do 27º CRE Rio Claro – xerox da 
ata da reunião ordinária do CRE de 20-11-77; da Aliança de Fraternidade de 26/10/77, 
anexando diversos folhetos de suas publicações regulares; da UME de Taubaté de 9/12/77, 
informando sobre a XXII Confraternização das Campanhas da Fraternidade Auta de Souza 
e Promoção Social Espírita de 4 a 7/12/77. Em seguida, a DE passou a analisar e avaliar os 
trabalhos desenvolvidos no decorrer da reunião do CDE do dia 11/12/77, sendo 
apresentadas sugestões que serão postas em prática nas futuras reuniões, dentre elas, que 
os Departamentos apresentem por escrito o seu programa de trabalho realizado e a realizar. 
Foi aprovada a compra de um armário. Foi marcada para 19/12/77 a próxima reunião da 
DE. A reunião foi encerrada às 23,10 com prece do confrade Antonio Schiliró. Para constar 
lavrei a presente ata.  
 
São Paulo, 12 de dezembro de 1977. 
 
2º Secretário 
Presidente 






