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Falando ao leitor

2

arco Milani, em texto especial, apresenta a
pandemia à luz da Doutrina Espírita, analisando os
flagelos e as condições impostas pela Covid-19 na vida
dos encarnados.

Ivan René Franzolim é conhecido no
movimento espírita paulista. Foi durante alguns anos,
diretor de Departamento da Diretoria Executiva da
USE. Com seus conhecimentos em comunicação e
administração, dá corpo à pesquisa que realiza desde
2015. Agora, em sua 7ª edição, apresenta seus principais
resultados com dados esclarecedores sobre os
entendimentos, práticas e tendências dos espíritas
brasileiros. Muitos deles preocupantes, que mereceriam
a realização de ações para esclarecer, corrigir ou mitigar.
A pesquisa desenvolvida e aplicada pelo Ivan
Franzolim não apresenta o rigor de um levantamento
estatístico, pois a amostra emprega não é aleatória, o
que não permite quantificar os seus números de forma
fidedigna. Mesmo assim, entende-se que as tendências
observadas podem ser consideradas para trabalho junto
às casas espíritas.

Rosana Amado Gaspar, a 1ª Vice-Presidente da
Diretoria Executiva da USE, traz para os dirigentes
importantes informações e procura simplifica-las, sem
citar a legislação consultada, para que as Instituições
tenham uma ideia das obrigações que estão submetidas
em relação as questões fiscais e tributárias.

“Há algum tempo, em um certo reino, havia dois
irmãos que, apesar de terem sido criados na mesma
casa e pela mesma família, possuíam corações muito
diferentes. O mais velho, embora muito experiente,
guardava no fundo de sua alma o vício do egoísmo,
enquanto o filho mais novo, apesar de jovem...”. Assim
começa a história adaptada e ilustrada das páginas da
Revista Espírita. Desta vez, do ano de 1858. Mais uma
iniciativa do Departamento de Infância.

A comunicação dos departamentos da USE SP
está na seção Circuito Aberto. É uma forma de
chegarmos até os dirigentes espíritas de órgãos e de
centros espíritas, apresentando temas e assuntos
associados às funções dos departamentos na casa
espírita.

Nesta edição, apresentamos informações sobre a
USE Regional de Sorocaba, constituída pelas USEs
Intermunicipais de Itapetininga, Itapeva, Itararé, Itu e
Sorocaba. É o órgão regional mais extenso em área
territorial do estado de São Paulo, contando com 76
instituições espíritas em 51 cidades.

Boa leitura!

M Entidade federativa, coordenadora e representativa do 
movimento espírita paulista no Conselho Federativo 
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stamos próximos a mais uma eleição
da Diretoria Executiva. Desde 1947, quando da
eleição ocorrida na primeira reunião do Conselho
Deliberativo Estadual, em 14 de junho, trinta e
duas diretorias fizeram parte da história da União
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
No próximo dia 6 de junho, a 33ª inicia os seus
trabalhos.

No preparação desta mensagem, fizemos
uma reflexão sobre o que foi feito nestes últimos
três anos. Não diria que o julgamento das ações
desenvolvidas deva cair exclusivamente sob a
responsabilidade de outros e, principalmente, dos
espíritas que fazem o movimento espírita paulista.
Podemos ter uma conclusão, também.

Nossa palavra inicial nessa avaliação é
gratidão. A todos os membros da Diretoria
Executiva os nossos agradecimentos pelo trabalho
e pela dedicação. Sempre foram, e continuam,
valorosos para as melhores ações da USE. Pessoas
diferentes, com características diferentes, mas
todos, sem exceção, compromissados com o
trabalho a ser desenvolvido.

Podemos incluir nesta conclusão, um
indicador ligado diretamente à visão das
instituições espíritas da USE. O trabalho com
novas instituições, que começou com a Campanha
1 A 1, viu o número de uniões crescer, mesmo em
período de pandemia, o que evidencia
compreensão, sintonia e reconhecimento pelo
trabalho sendo desenvolvido.

Apenas dois exemplos do que foi feito na
gestão que agora encerra seu ciclo de trabalho.

Construímos um documento em maio do
ano passado, o Orientação aos Centros Espíritas –
Retorno às Atividades Presenciais, que continua ainda
atual e de grande utilidade para nossos trabalhos
nas casas espíritas. Empregado na análise da
situação enfrentada, serve com o base para as
decisões quanto à continuidade de trabalhos no
formato presencial ou virtual. Além do conteúdo,
também o momento em que foi disponibilizado,
evidencia a atenção para com o público-alvo da
USE, como sendo os dirigentes e trabalhadores
das instituições espíritas. Este é o papel principal
que devemos dar valor, assumindo-o sempre, pois
é isto que permite a contínua união dos espíritas e,
consequentemente, a unificação do movimento.

Com a ajuda de voluntários de todo o
estado de São Paulo, resgatamos a memória
histórica da USE. No total, 2148 atas da Comissão
Central Executiva, cuja primeira reunião aconteceu
em 5 de janeiro de 1946, antes mesmo da fundação
da União Social Espírita, no 1º Congresso Estadual
em 1947, da DE - Diretoria Executiva, do CA -
Conselho de Administração, iniciado em 1992, e
do CDE - Conselho Deliberativo Estadual, desde
1947, foram digitalizadas, digitadas e organizadas.
Nossa gratidão a todos os envolvidos neste
trabalho. Logo estarão disponíveis no site da USE
para consulta pelos interessados em conhecer a
nossa história, pelo ‘olhar’ e pela ‘voz’ de quem
participou de diferentes momentos do movimento
paulista.

Os Departamentos e suas Comissões
Diretores, também, mostraram dinâmico trabalho
nos últimos três anos. Foram realizados encontros,
seminários, cursos, palestras, orientações
direcionadas à formação, à qualificação e ao
suporte de dirigentes e trabalhadores de centros
espíritas. Muito obrigado a todos!

E, por fim, nossa gratidão aos dirigentes de
todos os órgãos de unificação de nosso Estado!

À nova Diretoria Executiva a ser eleita em
junho, nossos votos de um trabalho profícuo e
constante para o movimento espírita paulista.

mensagem da presidência
presidência@usesp.org.br

E
Final de um ciclo. Início de outro.
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ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA

Dia 06/06/2021 - às 8 horas
Plataforma Digital Zoom

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Rua
Dr. Gabriel Piza, 433 - Santana, São Paulo - SP, CEP
02036-011, inscrita no CNPJ sob nº 43.305.762/0001-
09, por seu presidente Aparecido José Orlando,
convoca nos termos do artigo 38 e parágrafos, do
Estatuto Social, as instituições espíritas associadas, as
inicialmente patrocinadoras e as especializadas de
âmbito estadual a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária a realizar-se no dia 6 de junho de 2021, pela
plataforma digital Zoom, com início às 8 horas em 1ª
convocação, com metade mais um de seus
representantes, ou em 2ª e última convocação, às 9
horas, com qualquer número, conforme a seguinte
pauta:

Convocações

1. Instalação e prece de abertura pelo Presidente
da USE.

2. Leitura da convocação pelo Presidente da USE
e eleição da mesa diretora.

3. Apreciação do relatório de atividades e de
prestação de contas em fim de mandato da
Diretoria Executiva e sobre eles se manifestar.

4. Dar posse aos novos membros do Conselho
Deliberativo Estadual (CDE) para a gestão 2021-
2024.

5. Dar posse aos novos membros do Conselho de
Administração (CA) para a gestão 2021-2024 e

6. Acompanhar a primeira reunião do Conselho
Deliberativo Estadual que elegerá e dará posse
aos membros da Diretoria Executiva para o
mandato de junho de 2021 a junho de 2024.

São Paulo, 1 de maio de 2021.

Aparecido José Orlando - Presidente

por seu presidente Aparecido José Orlando, convoca
nos termos dos artigos 32, 33 e 66, do Estatuto Social,
os representantes dos órgãos Regionais para a reunião
do Conselho de Administração a realizar-se pela
plataforma digital Zoom, no dia 6 de junho de 2021,
com início às 8h30 em 1ª convocação, com metade mais
um, e em 2ª e última convocação, às 9 horas, com
qualquer número, com a seguinte pauta:

1. Posse dos novos membros do Conselho de
Administração da USE, gestão de 2021 a 2024 e

2. Acompanhar a eleição da Diretoria Executiva
pelo CDE.

São Paulo, 1 de maio de 2021.

Aparecido José Orlando - Presidente
.

CONSELHO DELIBERATIVO 
ESTADUAL (CDE)

Dia 06/06/2021 - às 8 horas
Plataforma Digital Zoom

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Rua
Dr. Gabriel Piza, 433 - Santana, São Paulo - SP, CEP
02036-011, inscrita no CNPJ sob nº 43.305.762/0001-
09, por seu presidente Aparecido José Orlando,
convoca nos termos dos artigos 32, 33 e 66, do
Estatuto Social, os representantes dos órgãos
Intermunicipais, Municipais, Distritais; e das instituições
inicialmente patrocinadoras e especializadas de âmbito
estadual para a reunião ordinária do Conselho
Deliberativo Estadual a realizar-se pela plataforma
digital Zoom, no dia 6 de junho de 2021, com início às
8h30 em 1ª convocação, com metade mais um, e em 2ª
e última convocação, às 9 horas, com qualquer número,
com a seguinte pauta:

1. Instalação do CDE para deliberação dos itens 2, 3
e 4 e para eleição da DE, gestão 2021 a 2024.

2. Congresso Estadual de Espiritismo.
3. Comissão de Revisão Estatutária.
4. Comissão de Temas do Movimento Espírita.
5. Manifestação da Comissão Eleitoral e
6. Apresentação da(s) chapa(s) e respectivo(s)

plano(s) de trabalho da gestão, votação e posse
dos membros da Diretoria Executiva.

São Paulo, 1 de maio de 2021.

Aparecido José Orlando - Presidente
.

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO (CA)

Dia 06/06/2021 - às 8 horas
Plataforma Digital Zoom

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Rua
Dr. Gabriel Piza, 433 - Santana, São Paulo - SP, CEP
02036-011, inscrita no CNPJ sob nº 43.305.762/0001-09
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Dirigente Espírita - Conte-
nos quando se interessou pela
Doutrina Espírita e sua
participação.
Hélio Alves Corrêa - Fui
levado à Doutrina por uma
amiga em 1992. Comecei a
frequentar o Centro Espírita
Francisco Gonçalves em 1995,
após minha filha – Caroline – ter
um problema sério de saúde, e
eu a acompanhava indo ao cen-
tro. Iniciei os estudos do Espiri-
tismo nesta mesma Casa, onde
estou até hoje. Já ocupei diversos
cargos na Diretoria Executiva,
inclusive o de presidente por três
gestões. Trabalhei também em
diversos departamentos e áreas
da Casa, como na Assistência
Social, Atendimento Fraterno,
Biblioteca, Ensino e outras.

DE - Sua participação na USE
de Sorocaba? E na Estadual?
Hélio - Iniciei minha partici-
pação na USE Intermunicipal de
Sorocaba, órgão da União das

Lutar contra o 
orgulho e o 
egoísmo nas 
instituições.

Sociedades Espíritas do Estado
de São Paulo, no Departamento
do Livro em 1998, ficando de-
pois como responsável por esse
departamento. Trabalhei, como
Secretário e em vários departa-
mentos, estando atualmente na
segunda gestão como Presidente
do referido Órgão, e trabalhando
nos Departamentos de Atendi-
mento Fraterno e Ensino.

Na USE Regional de
Sorocaba comecei há alguns
anos depois; atualmente também
trabalho neste Órgão, já tendo
sido presidente em gestões ante-
riores. Fui também por várias
vezes representante da USE
Regional de Sorocaba no CA –
Conselho de Administração da
USE.

Na USE do Estado de São
Paulo iniciei os trabalhos em
2009, eleito membro da
Diretoria Executiva como Se-
gundo Secretário na gestão de
José Antonio Luiz Balieiro, e em
outras duas gestões como
Secretário Geral, uma na 1ª
gestão de Julia Nezu Oliveira, e
atualmente na de Aparecido José
Orlando.

DE - Como vê o Movimento
Espírita quanto à união das
instituições espíritas? O que
falta para formarmos a grande
família espírita universal
preconizada por Kardec, na

Constituição do Espiritismo?
(Obras póstumas e Revista
espírita 12/1868)
Hélio - Allan Kardec sobre o
Espiritismo organizado diz que
os espíritas do mundo inteiro
terão princípios comuns que os
ligarão à grande família pelo laço
sagrado da fraternidade, mas cuja
aplicação poderá variar confor-
me as regiões, sem que por isto
seja rompida a unidade funda-
mental, sem formar seitas dissi-
dentes que se atirem pedras e o
anátema, o que seria profunda-
mente antiespírita.

Kardec nos fala do amor e
caridade como divisa de todo
espírita. Quando tivermos na
base das instituições esses mes-
mos pilares, a união das institui-
ções se dará pela afinidade dos
ideais. Isso construirá um
Movimento Espírita fortalecido.
Hoje falta-nos ainda lutar contra

Kardec nos fala 
do amor e
Caridade

como divisa de 
todo

espírita.

Hélio Alves Corrêa, 64, nascido na cidade de Sorocaba, onde
reside, casado com Niceia Aparecida Pinto Corrêa, com quem
tem três filhos, Ariane Cristine, Caroline Aparecida e Hélio
Alves Corrêa Filho. Formado em Administração de Empresas,
trabalha como Consultor em Tecnologia de Informação. Seu
hobby é viajar, pela oportunidade de conhecer outros locais,
culturas e hábitos e o seu autor favorito é Machado de Assis,
que escreveu Odisseia de Homero.

Entrevistado por Julia Nezu.

perfilHélio Alves Corrêa
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o orgulho e o egoísmo, nas
instituições, combater o perso-
nalismo. Como ainda não temos
o despertar do amor e da carida-
de, as instituições e o Movi-
mento Espírita continuam na
carência de colaboradores. Pelo
mesmo motivo ainda não conse-
guimos formar a grande família
espírita universal.

DE - Neste momento em que
estamos vivendo a 2ª fase da
pandemia por Covid 19, no
Brasil, como devem, ao seu
ver, as instituições espíritas
direcionar as suas atividades?

Muitas possuem 
bons trabalhos 
no modo virtual, 
mas temos que 
trazer os mais 
idosos e os que 
têm dificuldades 
com a tecnologia.

Hélio - As instituições além de
seguir as recomendações das
autoridades sanitárias e da saúde,
devem na atualidade realizar um
trabalho de inclusão dos seus
colaboradores no modo digital.
Muitas delas possuem bons tra-
balhos no modo virtual, mas
temos que trazer para este
mundo os mais idosos, e os que
têm mais dificuldades com a
tecnologia.

Estamos vendo o afasta-
mento de muitos trabalhadores
das reuniões, cursos e outros
eventos feitos através da
Internet, pela falta de habilidade,
e por sentirem-se alheios a esse
novo cenário.

As instituições necessitam

também se preparar e preparar
as suas equipes para o pós-
pandemia, quando haverá sem
sombra de dúvidas, um aumen-
to considerável de pessoas bus-
cando as Casas Espíritas.

DE - Suas considerações
finais.
Hélio - Nas minhas considera-
ções finais, destaco a gratidão.
Por estar inserido e aprendendo
a Doutrina Espírita, pela opor-
tunidade de trabalho no Movi-
mento, pelos amigos que fiz no
meio espírita, e, acima de tudo,
gratidão pelos ensinamentos
recebidos que me fortalecem
junto aos familiares e a todos
com os quais tenho contato.

perfil

Luciana, Júnior e filhos

Julia Nezu, José Mussi (Canadá), A.J.Orlando, Sandra Mussi (Canadá) e Helio Corrêa Alves, em reunião do CFN

Ortiz Fraga, Hélio Corrêa Alves, Adonay Fernandes, Nelí Prado e José Balieiro
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á pouco mais de um ano, a perplexidade
diante das mudanças provocadas pela pandemia da
Covid-19 fez com que a população mundial
questionasse, sem receber respostas diretas e
objetivas, sobre a origem e a duração de tal flagelo.

As necessárias medidas sanitárias para se
combater a propagação do novo coronavírus
(SARS-CoV-2) alteraram bruscamente a rotina de
bilhões de indivíduos, que se viram obrigados a
mudar hábitos sociais com fortes reflexos
econômicos, os quais podem ser considerados um
dos mais impactantes na história recente da
humanidade.

Nos centros espíritas, a interrupção tempo-
rária das atividades presenciais levou dirigentes e
colaboradores a repensarem o próprio modelo de
prestação de serviços assistenciais e educacionais
que estava consolidado há décadas. Concomitan-
temente, os frequentadores e beneficiários dos
serviços desses mesmos centros foram instados a
também refletirem sobre como suprir suas
próprias necessidades.

Diversas iniciativas foram desenvolvidas
para oferecer atividades à distância, servindo-se de
ferramentas de comunicação eletrônica. Principal-

mente os serviços de cursos regulares, grupos de
estudo, palestras e seminários foram rapidamente
estruturados, não sem esforço adaptativo e com o
esperado aprendizado de uso das respectivas
ferramentas. É de se notar que parcela significativa
dos antigos participantes das atividades presenciais
adequaram-se com a mesma celeridade às novas
formas de comunicação, enquanto outros, em
menor número, enfrentaram algum tipo de
desconforto pela falta de familiaridade e ou de
acesso às ferramentas eletrônicas.

As reuniões e muitas tarefas administrativas
também passaram a ser realizadas remotamente,
identificando-se vantagens nesse tipo de interação
considerando o ganho de tempo e redução de
custos de deslocamento físico.

A assistência por meio da fluidoterapia
também foi adaptada, enfatizando-se a possibi-
lidade de atendimento à distância, observando-se
determinadas condições de predisposição, dedica-
ção e intenção do assistido.

Com relação às chamadas reuniões
mediúnicas, a necessidade do estudo e da disciplina
mostraram-se fundamentais, pois reforçou-se que,
mais importante do que o fenômeno em si, é a

H

A pandemia à luz da
Doutrina Espírita

Marco Milani *
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busca do auto aprimoramento moral e intelectual
do médium, além de que não há qualquer
obrigação ou necessidade de continuar a promover
fenômenos de intercâmbio quando não se estiver
em ambiente apropriado para isso.

A União das Sociedades Espíritas do Estado
de São Paulo divulgou, nesse período, informações
e orientações relevantes que em muito auxiliaram
os dirigentes de centros a enfrentarem esses novos
desafios, inclusive a preparem-se para o eventual
retorno às atividades presenciais. Ver, por
exemplo, o documento Orientação ao Centro Espírita
– Retorno às Atividades Presenciais, disponível em

https://usesp.org.br/wp-
content/uploads/2020/09/OCE-RAtividades-

DC.pdf.

O enfrentamento dos transtornos
provocados pela pandemia, como por qualquer
flagelo natural, são provas que proporcionam ao
homem a ocasião de exercitar a inteligência, de
mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a
vontade de Deus expressas pelas leis da natureza,
ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver a
solidariedade e o amor ao próximo.

Flagelos não são agradáveis e muito menos
desejáveis, sob nossa perspectiva humana, mas
uma vez que existem, são oportunidades para nos
fortalecer e superarmos temores e ansiedades,
como regularmente temos em diferentes épocas,
desde as primitivas.

Ao contrário de supostas mensagens
mediúnicas de tom alarmista, místico e
supersticioso, o atual flagelo não representa,
isoladamente, um sinal de regeneração da
humanidade, pois se assim fosse, os inúmeros
flagelos anteriores também o seriam.

A superstição e a atração a teorias
conspiratórias estão presentes no discurso de
parcela significativa da população, inclusive entre

Com relação às chamadas 
reuniões mediúnicas, a 
necessidade do estudo e 
da disciplina mostraram-
se fundamentais.

... o atual flagelo não 
representa, isoladamente, 

um sinal de regeneração 
da humanidade, pois se 

assim fosse, os inúmeros 
flagelos anteriores também 

o seriam.

aqueles que se declaram espíritas, pois não é o
rótulo religioso ou filosófico que garante o
exercício da fé raciocinada.

No Capítulo 18, de A Gênese, verifica-se que
a transformação da humanidade é moral e não
física ou provocada por cataclismos. É o gradual
aprimoramento dos indivíduos que refletirá nas
famílias, nas sociedades e no planeta.

Allan Kardec indagou aos Espíritos sobre a
mesma problemática do bem e do mal e, dentre
outros tópicos, sobre os flagelos humanos e a
justiça divina.

As respostas mediúnicas obtidas por Kardec
nas questões 737 a 741 de O livro dos espíritos
favorecem o esclarecimento sobre o processo
evolutivo do ser espiritual em detrimento da
matéria transitória. Sinteticamente, o que parece
ser um castigo é, na verdade, uma oportunidade de
aprimoramento moral e intelectual, individual e
coletivo, reflexo natural da marcha evolutiva em
que se encontra o Homem e de suas necessidades
correlatas.

Essa ordem só faz sentido abandonando-se
as explicações materialistas ou aquelas que
desembocam nos mistérios igrejeiros e abraçando-
se o princípio da pluralidade das existências
humanas guiadas por leis naturais imutáveis
fundamentadas justiça e amor divinos para a
realização da perfeição espiritual de que os seres
são suscetíveis.

Todos prosperaremos.

* Marco Milani é diretor do Departamento de Doutrina
da USE SP e presidente da USE Regional de Campinas.
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tema deste número tem a ver com
afirmações que há muito tempo permeiam o
movimento espírita. É sobre os conceitos de
matéria e energia. A questão apresentada foi: qual
afirmativa está correta?

( ) matéria é energia
( X ) matéria não é energia
( ) fluido espiritual é energia
( ) luz é energia

A única resposta correta é que “matéria
não é energia”. Matéria, luz e fluidos espirituais
não são energias. A matéria, segundo a ciência,
pode conter energia, mas não é energia. As razões
para isso decorrem dos conceitos científicos e
filosóficos de “matéria”, de “energia” e, no caso
do Espiritismo, de “fluidos”.

Algumas obras espíritas fizeram afirmativas
de que matéria é energia. A intenção foi transmitir
a ideia de que a matéria não é algo maciço e denso,
como os sentidos humanos fazem pensar.
Desejou-se dizer que a própria ciência reconhecia,
há décadas, o dinamismo e sutileza presentes na
estrutura da matéria, na complexa rede de intera-

ções entre partículas minúsculas, discretas, que
ocupam um espaço ínfimo comparado ao tamanho
do próprio átomo. Entretanto, a fé raciocinada
pede que busquemos as razões cada vez mais
certas para justificar as nossas crenças e não a
manutenção do erro. Nas palavras de Kardec, item
7 do capítulo XIX de O Evangelho Segundo o
Espiritismo (ESE):

A fé necessita de uma base, base que é a
inteligência perfeita daquilo em que se deve
crer. E, para crer, não basta ver; é preciso, sobretudo,
compreender. A fé cega já não é deste século,...
(Grifos meus).

O conceito de matéria é 
coerente com o conceito 
filosófico de substância. 
Mas isso não é verdade 

com a energia. 

Matéria, fluidos e energia
Alexandre Fontes da Fonseca*

O

ce
ef
a.
or
g.
br

Projeto Valorizar Kardec – XII
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Se é para buscar a “inteligência perfeita” a
respeito dos conceitos de matéria, energia e fluidos,
consultemos a ciência para os dois primeiros e o
espiritismo para o último.

Matéria e energia não são conceitos triviais na
ciência. Matéria não é mais entendida como sendo,
apenas, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Na atualidade,
sabe-se que existe um tipo de matéria que pode ocupar
o mesmo lugar de outras no espaço. Uma das teorias
que melhor descreve o entendimento sobre a
estrutura da matéria, na atualidade, é o chamado
Modelo Padrão da Física de Partículas. Sugerimos a
leitura dos artigos de VALADARES (1993a,1993b) e
MOREIRA (2009) sobre o entendimento atual a
respeito do que é matéria e energia. Em particular,
VALADARES e MOREIRA concordam que matéria
não se transforma em energia, nem vice-versa. Uma
análise sobre o assunto foi publicada por nós anos atrás
(DA FONSECA, 2010).

O conceito de matéria é coerente com o
conceito filosófico de substância. Mas isso não é
verdade com a energia. Vejamos o conceito de energia
definido por um dos maiores físicos do século findo:

“Existe um fato, ou se desejar, uma lei que governa todos
os fenômenos naturais conhecidos até o presente. Não
existe exceção a esta lei; ela é exata até onde se sabe.
Esta lei é chamada de conservação de
energia ; ela diz que existe uma certa quantidade que
chamaremos energia, que não se altera perante as diversas
alterações a que a natureza está sujeita. Esta é uma
idéia completamente abstrata porque ela é um
princípio matemático que diz que existe uma quantidade
numérica que não se altera quando alguma coisa
acontece. A energia não é uma descrição de um
mecanismo ou de algo concreto; é apenas um
fato estranho que calculamos um número, e quando
terminamos de observar a natureza realizando seus
truques e calculamos o número de novo, ele é o mesmo”.
(R. Feynman em WIKIPEDIA 2021, Grifos
meus).

A explicação acima deixa claro que energia
não é substância. Não sendo substância, não pode
se transformar em substância ou vice-versa. Nas
palavras de MOREIRA (2009),

“...é a falsa afirmação de que na física de altas energias e
na física nuclear é possível transformar energia em
matéria e matéria em energia. A energia se conserva. A
energia não se transforma em coisa alguma, são apenas
distintas partículas que se transformam umas em
outras.”

Alguns dirão que a conhecida fórmula E =
mc2, de Einstein, comprovaria que matéria é
energia. Porém, como MOREIRA (2009) e
VALADARES (1993a,1993b) mostram, essa
fórmula apenas diz que a matéria pode **conter**
um tipo de energia cuja quantidade está associada à
quantidade de massa de um objeto material. Essa
equação diz que uma propriedade da matéria, a
quantidade de energia, é matematicamente
relacionada a outra propriedade da matéria, a
quantidade de massa.

Mas e os fluidos? No item 2 do capítulo
XIV de A Gênese Kardec define:

“... o fluido cósmico universal é a matéria elementar
primitiva, cujas modificações e transformações constituem
a inumerável variedade dos corpos da Natureza”.

Se o fluido universal (FU) é a matéria prima
de todos os corpos da natureza, então FU é
substância como a matéria. Em sendo substância,
fluidos não podem se transformar em energia. É
admissível que, da mesma forma como matéria
pode **conter** energia, fluidos podem conter
energia. Mas não temos no presente nenhum
conhecimento a respeito de como verificar essa
propriedade dos fluidos.

A coluna do Projeto Valorizar Kardec se
encerra nesse número. Esperamos que as reflexões
apresentadas aqui possam despertar o interesse no
aprofundamento do estudo da Doutrina Espírita,
para que nossa prática reflita, de modo coerente
com a fé raciocinada, a compreensão da mesma. O
espiritismo em nossas vidas é semelhante ao talento
que o Senhor depositou em mãos dos seus servos
(Mateus 25:14-30). Como pretendemos devolver esse
recurso ao Senhor? Tendo aprofundado,
desenvolvido e valorizado esse talento? Ou tendo
negligenciado seu estudo e, consequentemente, sua
prática de modo coerente?

Matéria e energia não são 
conceitos triviais na ciência. 

Matéria não é mais 
entendida como sendo, 

apenas, tudo aquilo que ocupa 
lugar no espaço.
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12

maio/junho – 2021 – edição 183

https://bityli.com/PfoAG
https://doi.org/10.1590/S1806-11172009000100006
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/vol15a13.pdf
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/vol15a14.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy#Conservation_of_energy


Pesquisa Nacional para Espíritas vem
apresentando, desde 2015, dados esclarecedores
sobre os entendimentos, práticas e tendências dos
espíritas brasileiros. Muitos deles preocupantes,
que mereceriam a realização de ações para
esclarecer, corrigir ou mitigar.

Os resultados da pesquisa devem servir para
confirmar indicadores que mereçam ações de
ajustes e correções, para evitar situações mais
agravantes e de solução mais difícil. Da mesma
foram, devem ser analisados os aspectos positivos,
entendendo suas causas, para o devido reforço e
manutenção.

A Pesquisa Nacional para Espíritas – PNP
2021 está no seu sétimo ano. Elaborada com 52

questões, recebeu 3.525 respostas de todos os
estados e de 529 cidades, sendo 168 municípios de
São Paulo.

O relatório completo com todos os dados
da PNP 2021 pode ser obtido no link

Ivan René Franzolim *

A

Pesquisa revela indicadores 
importantes para a gestão de 
centros
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http://franzolim.blogspot.com

Seguem alguns dos resultados para análise.
• Os respondentes que se consideram

espíritas há mais de 20 anos totalizaram
51,9% no total Brasil e 60,2% para São
Paulo.

• Aqueles que não frequentam um Centro
Espírita são 5,1% e em São Paulo 3,8%. Os
que frequentam de vez em quando são
12,7% e 8,9% em São Paulo.

• Costumam publicar nas redes sociais 32,1%
contra 28,5% em São Paulo.

• Para 51,6%, a pandemia e suas
consequências podem ter afetado
negativamente o seu estado emocional.

• Para 1/4 dos respondentes (25,4%), o
espiritismo não é uma revelação no sentido
teológico.

• A expressão “Evangelização Espírita”
deveria ser substituída por “Educação
Espírita” para 55,6% que concordaram total
ou parcialmente.

• Após a pandemia a prática da caridade pelos
espíritas fora do Centro Espírita tenderá a:
Aumentar bastante ou pouco para 72,3%.

• Quase metade (45,9%) já ouviu falar que a
moral espírita é autônoma, ao contrário da
moral das religiões tradicionais que é
heterônoma.

• Teria interesse em participar de um curso à
distância sobre a moral autônoma do
espiritismo 81,1% dos respondentes.

Acompanhamento de pesquisas
Recentes pesquisas, manuscritos e

documentos descobertos apontam para
adulteração da quarta edição de O céu e o inferno.
Respostas:

• não tenho informações sobre essas
descobertas (48,7%),

• tendente pela hipótese de que ocorreram
adulterações (13,4%),

• tendente pela hipótese de que não
ocorreram adulterações (2,1%),

• neutro, aguardando mais informações e
análises (32,8%),

• indiferente, não vejo importância na vida do
espírita (3,1%).

Crenças
A pessoa que orar com fé e tiver mérito

conseguirá ajuda espiritual para afastar algum mal,
concordaram 79,9%.

O que pode influenciar a vida das pessoas:
• o destino marcado por Deus para a pessoa

(47,8%),
• a posição dos astros no momento de

nascimento (35,5%),
• trabalhos feitos na Umbanda e Candomblé

(29,1%),
• a numerologia do nome (18,9%).

Sobre o Centro Espírita
As instituições espíritas deveriam divulgar

mais o espiritismo junto à sociedade e não apenas
para os espíritas para 74,5% dos inqueridos.

• O Centro costuma divulgar as atividades da
federativa estadual para 63,0% das
respostas.

• Há atividades realizadas em conjunto com
outros Centros Espíritas para 67,7%.

• O Centro Espírita tem outro CNPJ voltado
para a área social para 26,4%.

Durante o tempo que ficou afastado pela
pandemia sentiu mais falta de:

• o trabalho como voluntário 37,2%,
• convívio com espíritas 30,1%,
• palestras 9,2%,
• cursos presenciais 9,2% e
• passes 6,8%.
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O Centro Espírita que participa realizou os
seguintes eventos virtuais durante a pandemia:

• lives com palestras ou entrevistas 21,8%,
• vídeos de palestras 17,3%,
• reunião virtual de trabalhadores/dirigentes

14,9%,
• cursos 16,8%,
• irradiação, vibração, passe virtual 15,0%,
• atendimento fraterno 12,2%,
• nenhum 0,2%,
• não sei ou não tive conhecimento 1,7%.

• Após a pandemia, acredita que as casas
espíritas deveriam continuar a manter
algumas atividades virtuais, como palestras,
cursos, atendimento fraterno, etc., para
88,2% dos espíritas.

• Após a pandemia, o número de
frequentadores e trabalhadores das casas
espíritas tenderá a aumentar bastante ou
pouco para 63,2%.

Sinais de Alerta
• Baixa participação dos homens: 33,5% e

31,5% em São Paulo.
• Os espíritas estão envelhecendo. A idade

média é 52 anos e para São Paulo 54 anos.
Isso sinaliza a baixa entrada de novos
espíritas que devem iniciar na doutrina com
cerca de 30 anos ou mais.

• Os filhos de espíritas que não frequentam o
Centro Espírita são 42,3% e para São Paulo
44,4%.

• Mais da metade (52,9%), não concordam
que o espiritismo seja religião apenas no
sentido filosófico.

• Discordam da afirmação: o espiritismo não
salva as almas ou espíritos, 23,7%
discordam das respondentes.

• Consideram que todos os erros cometidos
deverão ser pagos nesta ou em outra
encarnação 64,9%.

• A participação dos jovens na casa espírita
foi considerada: pequena, mínima e
nenhuma, para 54,2% dos respondentes.

• A participação feminina é maior que a dos
homens entre os frequentadores,
trabalhadores, coordenadores e presidência,
menos nos cargos de diretoria, conselheiro
e vice-presidente que atinge 46,2%.

• Apenas 6,8% responderam sentir falta dos
passes durante a pandemia.

• Não doam dinheiro para o Centro Espírita
são 20,3% dos frequentadores e
trabalhadores.

• Como atividade principal, a prática
mediúnica supera as demais com 30,8%
dos respondentes.

• A criminalização da homofobia é uma
solução para 64,9% dos inquiridos.

Conclusão
Há espíritas e Centros Espíritas com níveis

variados de conhecimento. É importante saber
respeitar as diferenças, mas é necessário,
sobretudo, identificar desvios e interpretações
equivocadas que colaboram para o distanciamento
da proposta original de Kardec.

Pesquisas podem contribuir para a tomada
de ações voltadas para um conhecimento menos
superficial e fragmentado.

* Ivan René Franzolim é administrador de empresa,
jornalista, escritor e expositor espírita.
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este artigo, procuramos simplificar as
informações, sem citar a legislação consultada,
para que as Instituições tenham uma ideia das
obrigações que estão submetidas em relação as
questões fiscais e tributárias.

As pessoas jurídicas sem fins econômicos,
podem ser consideradas imunes ou isentas, em
relação aos impostos (IR, IPI, ITCMD, ICMS,
IPTU, IPVA, ISS, II, IE, IOF, ITR, ITBI). A
imunidade é concedida pela Constituição Federal,
enquanto a isenção é concedida pelas leis
ordinárias. A instituição espírita, por exemplo,
constituída sob a forma de “Organização
Religiosa”, citada como os templos de qualquer culto
(CF/1988, art. 150, VI, "b"), é classificada com
imune, enquanto as demais associações são
consideradas isentas.

Importa ressaltar que taxas e contribuições
são devidas. Além disso, existem uma série de
obrigações acessórias que as entidades inscritas no
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica devem
entregar.

No âmbito federal, temos as seguintes
obrigações:

DIRF - Declaração do Imposto de 
Renda Retido na Fonte 

Conterá a identificação por espécie de
retenção e identificação do beneficiário, melhor
explicando, se a entidade fez alguma retenção de
IR sobre salário ou aluguel, terá que apresenta-la.
Se não houve nenhuma ocorrência, está
dispensada. O prazo de entrega da DIRF 2021 foi
26/02/21.

DCTF- Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais 

Caso a instituição faça recolhimentos de
tributos federais, deverá entregar a DCTF
mensalmente. Se não tiver nenhum débito a
declarar, deve entregar a DCTF inativa em janeiro
de cada ano-calendário (2020, entrega em janeiro
de 2021). Neste ano, o prazo de entrega da
DCTF-Inativa encerrou-se em 19/03/21.

RAIS – Relação Anual de Informações 
Sociais

A RAIS refere-se as informações dos
pagamentos aos funcionários que a instituição

Rosana Amado Gaspar *

N

As obrigações fiscais
e tributárias

das instituições

Dá conta de tua administração.
Lucas, 16-2.
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Todo e qualquer benefício 
fiscal tem que ser 
requerido ao legislador, que 
só concede se a Instituição 
atender certas condições 
que são exigidas. 

possui. Caso não tenha funcionário deverá
entregar a RAIS-Negativa, sempre relativa ao ano
anterior. O prazo de entrega foi prorrogado para
30/04/21.

Sistema SPED
Sistema Público de Escrituração Digital visa

enviar dados contábeis e fiscais integrados. Neste
sistema, é necessária a Certificação Digital, para
entrega das obrigações. Vamos comentar algumas:

ECF - Escrituração Contábil Fiscal
foi instituída pela IN RFB nº 1.422/2013, e

trata-se de uma obrigação acessória anual que veio
para subs-tituir a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
extinta a partir do ano-calendário 2014. Para
entrega é necessário que se faça registro e controle
das receitas e despesas da entidade, geralmente
contabilidade comercial. Prazo para entrega está
previsto para 30/07/21.

ECD – Escrituração Contábil Digital
é parte integrante do sistema SPED e tem

por objetivo a substituição da escrituração em
papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou
seja, corresponde à obrigação de transmitir, em
versão digital, os seguintes livros Diário, Razão,
Balancetes, etc.

O ECD é um sistema mais completo e
complexo que o ECF, embora as entidades imunes
e isentas estejam obrigadas a manter escrituração
contábil nos termos da legislação comercial, estará
dispensada da entrega se no ano-calendário,
auferirem receitas, doações, incentivos,
subvenções, contribuições, auxílios, convênios e
ingressos assemelhados cuja soma seja inferior a
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil

reais) ou ao valor proporcional ao período a que se
refere a escrituração contábil. O prazo de entrega
este ano será 30/07/21.

Algumas obrigações de pagamento, como o
PIS (Programa de Integração Social), é recolhido
sobre a Folha de Pagamento, quando a instituição
tem empregados. É bom lembrar que a venda de
livros, jornais e periódicos, tem alíquota 0 (zero) da
COFINS (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Nacional) e do PIS. Além disso as
instituições imunes e isentas não recolhem IRPJ,
nem CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido). Já houve casos de associações que
tinham livrarias e recolhiam indevidamente tais
tributos.

Âmbito Estadual – Para entidade que
possui inscrição estadual é necessário entregar uma
GIA todo mês e um EFD- Escrituração Fiscal
Digital (ICM/IPI). A não entrega poderá ocasionar
a suspensão da Inscrição Estadual, inviabilizando a
emissão de nota fiscal, por exemplo, se for o caso.

Âmbito Municipal – Ao contrário da
inscrição Estadual, que é uma opção somente para
entidades que praticam comercialização, a
Inscrição Municipal é obrigatória para todas as PJs.
Algumas cidades, como São Paulo, cobram taxas
anualmente, Taxa de Fiscalização de
Estabelecimento (TFE) e Taxa Fiscalização de
Anúncio (TFA) referente a anúncio (placa). As
placas, além do pagamento da taxa, precisam da
licença no CADAN (Cadastramento de Anúncio).
Com relação ao IPTU, tanto as imunes como as
isentas, podem solicitar a dispensa do pagamento,
mesmo que o imóvel seja locado ou em comodato.
O mesmo acontece com o ISS (Imposto Sobre
Serviços), quando a instituição presta algum
serviço.

Todo e qualquer benefício fiscal tem que ser
requerido ao legislador, que só concede se a
Instituição atender certas condições que são
exigidas.

Uma das condições é a regularidade da
documentação, por isso é importante que se

O objetivo do tributo é 
viabilizar serviços de 

interesse coletivo.
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mantenha tudo em ordem, inclusive registro de
atas e estatutos. Atualmente, com o aumento das
exigências de obrigações, é importante ter
assessoria de um profissional habilitado, pois
demanda conhecimento técnico.

Necessário, também, que fique estabelecido
o sentido e o alcance dessas renúncias do Estado
em favor de pessoas jurídicas de direito privado
sem fins econômicos e Organizações Religiosas.

Quando o Estado, através do legislador
constituinte, estabelece as imunidades, ou através
do legislador ordinário, concede as isenções, não
está, como erroneamente alguns entendem,
fazendo nenhum favor ao particular. O raciocínio
é outro, aliás o contrário. Quem está favorecendo
é o particular ao público, uma vez que realiza
funções que suprem e em muitos casos até
substituem o que é dever do Estado.

Assim, injusto é tributar aquele que auxilia o
Estado, no atendimento de serviços de interesse

coletivo, pois, o objetivo do tributo é justamente o
de viabilizar a prestação de tais serviços.

* Rosana Amado Gaspar é a 1ª Vice-Presidente da
Diretoria Executiva da USE SP.

Numa iniciativa do Setor de Poesia, foi
criado em abril o grupo “Poetas Espíritas Paulistas”
no Facebook, vinculado à página do Departamento
de Arte da USE SP.

Por meio desse espaço na mídia social,
fazemos um chamamento aos poetas espíritas
paulistas, que hoje trabalham isolados em suas
comunidades, para que tragam seus escritos e
venham conhecer a produção dos outros autores.

O grupo tem a finalidade de promover o
intercâmbio e a convivência entre os poetas
espíritas, incentivando a escrita poética e a troca de
ideias, configurando-se como um espaço aberto ao
diálogo e à confraternização, a serviço da
divulgação e do aprimoramento da poesia inspirada

na Doutrina Espírita, à luz do Evangelho.
Todos estão convidados a visitar o grupo 

Poetas Espíritas Paulistas | Facebook:
https://www.facebook.com/groups/800112

874220453/?notif_id=1619103748015654&notif_t
=group_name_change&ref=notif.

Embora destinado aos poetas paulistas, o
grupo não é restrito, recebendo de bom grado a
participação dos poetas espíritas de outros Estados
que tenham interesse em conhecer a produção dos
poetas locais e com eles manter intercâmbio.

* Alberto Centurião é coordenador do Setor de poesia, do
Departamento de Arte da USE SP.

Poetas espíritas paulistas ganham página no Facebook
* Alberto Centurião
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o fim de janeiro deste ano, a ACPE-USE
aplicou o questionário Concepções sobre Ciência e
Ciência Espírita, com o objetivo de conhecer as
opiniões e concepções dos confrades espíritas
sobre o que é ciência; como a ciência trabalha; o que é um
trabalho de pesquisa científica; como se dá a relação entre a
Ciência e o Espiritismo; etc. 441 pessoas responderam
o questionário. Esses assuntos serão analisados e
discutidos em um curso sobre ciência e pesquisa
espírita que iniciamos em abril deste ano e que será
repetido em setembro. Esse curso é introdutório e
consiste de 4 aulas, 2 horas cada. A ementa
proposta do curso está descrita abaixo:

1ª aula – Introdução aos fundamentos da
epistemologia da ciência. Como a Filosofia
caracteriza o trabalho científico; algumas
características principais das teorias científicas;
conceitos de paradigma, programa de pesquisa e
regras de conduta dos cientistas; a importância da
teoria na ciência; como os cientistas trabalham o
desenvolvimento do seu programa de pesquisa;
etc.

2ª aula – Conceitos (possíveis) de ciência
espírita, pesquisa espírita e avanço de
conhecimento espírita. No que consistiria os
métodos científicos da pesquisa espírita; o papel
central da teoria espírita na pesquisa espírita;
escopo de pesquisa espírita: que aspectos do
espiritismo podem ser objeto de estudo, pesquisa e
novas descobertas; a relação entre o espiritismo e
outras ciências.

3ª aula – Escrita científica (ou acadêmica).
A estrutura de um artigo de pesquisa e de um
projeto de pesquisa; clareza, objetividade e outras
características da linguagem que se deve usar na
escrita de artigos, relatórios e projetos científicos
ou de pesquisa; a importância da escolha das
referências e do crédito de pesquisa que se deve
dar a quem merece; cuidados com plágio,
autoplágio, e outros tipos de más práticas na
ciência e pesquisa; o método de análise por pares
(MAPP).

4ª aula – A amplitude da pesquisa espírita.
Discutir questões como quais os melhores locais
de pesquisa espírita; o incentivo ao trabalho de
pesquisa em colaboração (2 ou mais pesquisadores
trabalhando juntos); exemplos de temas, projetos,
estudos possíveis e passíveis de culminarem em
contribuições genuínas (mesmo que singelas) ao
conhecimento espírita.

Interessados no curso acima fiquem atentos
à abertura das inscrições que ocorrerá entre fim de
julho e começo de agosto.

Nesta matéria, vamos dar continuidade à
descrição dos resultados do questionário,
acompanhados de uma breve análise. Vamos
analisar uma questão sobre ciência. Antes, porém,
vamos estudar duas afirmações de um dos
pioneiros espíritas no estudo das relações entre
Espiritismo e Filosofia da Ciência:

... a visão comum de ciência envolve a assunção de
que uma ciência inicia seu desenvolvimento com um
período

A

assessoria de ciência
e pesquisa espírita

acpe@usesp.org.br

Alexandre Fontes da Fonseca *

Concepções sobre Ciência e Ciência 
Espírita
Parte II
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segundo CHIBENI (1991). Os itens E e F são
observações que os filósofos da ciência fizeram no
último século sobre como os cientistas trabalham.
Esperamos, portanto, que a melhor resposta para a
questão sobre o método científico seja aquela que
sugira que não existe uma sequência ideal ou
perfeita das atividades descritas nos itens de A até
F. Isso se baseia na afirmação de que “Observação e
teoria, experimento e hipótese nascem e se desenvolvem
juntos, num complexo processo simbiótico de suporte
recíproco.” (CHIBENI, 1991). E que “a imaginação
criadora do homem desempenha um papel essencial na
gênese das teorias científicas.” (IDEM).

As respostas à questão estão mostradas na
figura abaixo.

Verifica-se pela figura, que a maioria dos
respondentes (195 ou 46%) marcou a opção que
corresponde, justamente, à visão comum de ciência:
a sequência e atividades de A até D, nessa ordem.
Apenas 9,9% dos respondentes marcaram a
resposta que mais condiz com a visão dos filósofos
modernos da ciência.

Esse é um ponto muito importante para os
espíritas que desejam trabalhar a ciência espírita. Se
o espiritismo deve caminhar “com o progresso” (item
55, A Gênese), é necessário desfazer as concepções
antigas e leigas e perceber como, de fato, a ciência
trabalha. Se tiver maior interesse nesse tipo de
discussão, escreva para a USE manifestando esse
interesse e nos ajudando a verificar a demanda por
mais edições do curso de ciência e pesquisa espírita
que poderemos ministrar no futuro.

Referências
CHIBENI, S. S. 1991. “Ciência Espírita”, RIE
março, p. 45. Link para artigo reproduzido:
www.geeu.net.br/artigos/ciespi.html, acessado em
11/04/2021.

* Alexandre Fontes da Fonseca é responsável pela
Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita da USE.

longo de coleta de dados experimentais (...); nessa etapa
não compareceriam hipóteses teóricas de nenhuma espécie.
Uma vez de posse de um conjunto suficientemente grande
e variado de dados, os cientistas aplicariam então certos
métodos seguros e neutros para obter as teorias científicas,
que seriam descrições objetivas da realidade investigada.

(...)
O exame cuidadoso da história da ciência e os
argumentos filosóficos (...) contemporâneos mostraram que
essa caracterização da atividade científica não
somente não corresponde ao que de fato ocorreu e
continua ocorrendo com as ciências bem estabelecidas,
como também pressupõe procedimentos
impossíveis. Observação e teoria, experimento e
hipótese nascem e se desenvolvem juntos, num
complexo processo simbiótico de suporte
recíproco. A acumulação prévia de dados neutros,
ainda que fosse possível, seria inútil. Nenhum conjunto
de dados leva de modo lógico a leis científicas; a
imaginação criadora do homem desempenha um
papel essencial na gênese das teorias científicas.
(CHIBENI 1991, grifos meus).

O trabalho científico, portanto, não consiste
em um procedimento único, “certinho”, que ao ser
repetido, garante a obtenção de novas descobertas.
Não existe um único e infalível método científico.
Cada disciplina científica define seus métodos
teóricos e experimentais necessários para validar
suas descobertas.

O enunciado da questão que analisaremos
aqui é: “Marque a alternativa que, na sua opinião, melhor
descreve o método científico (marque uma só):” As
alternativas consistiam na escolha da melhor
sequência de atividades científicas que
representassem o método científico. As atividades
são:

A. Observação de um fenômeno ou de um
grupo de fenômenos similares.

B. Formulação de hipóteses explicativas do
fenômeno ou grupo de fenômenos observados.

C. Teste da validade das hipóteses através
de experimentos controlados do fenômeno ou
grupo de fenômenos.

D. Formulação de uma teoria mais geral
sobre a classe de fenômenos estudados.

E. Intuição, inspiração, criatividade a
respeito dos mecanismos de um fenômeno.

F. Formulação prévia de uma teoria para
um fenômeno imaginado e ainda não observado.

As atividades de A até D, nessa sequência,
correspondem à visão comum ou leiga de ciência,
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o último mês de fevereiro de 2021,
completou-se um ano do início da detecção do
primeiro caso da doença Covid-19 em nosso pais.
A partir de março de 2020 a proliferação da
doença foi aumentando e num primeiro momento
acreditava-se que uma quarentena rigorosa de 15
dias seria suficiente para frear a contaminação do
vírus e assim muitos Estados Brasileiros
começaram a criar protocolos, já que a doença se
espalhava rapidamente e temia-se que a demanda
por atendimento e internações fosse maior do que
a capacidade do SUS (Sistema Único de Saúde) em
atender o fluxo de pessoas contaminadas pelo
Coronavírus que chegasse aos hospitais e UPA’s
(Unidades de Pronto Atendimento).

Deste momento em diante, da mesma
forma que muitos estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviço, os templos religiosos e as
casas espíritas fecharam as suas portas adequando-
se à nova realidade que se apresentava. Enquanto
isso, a quantidade de pessoas contaminadas e
mortes provocadas pela doença aumentava,
tornando a retomada das atividades presenciais
inviáveis. Da mesma forma que muitas empresas
adotaram o home-office para seus empregados,
muitos centros espíritas se reinventaram, adotan-

do a realização das tarefas por meio dos canais de
comunicação informatizados, como por exemplo
as plataformas Zoom, Google Meet e StreamYard,
sendo que os próprios órgãos de unificação
também adotaram esta prática para as suas
reuniões habituais e assim nos encontramos, até o
presente momento, em que estamos escrevendo
este artigo.

Não obstante as atividades realizadas pela
maioria das instituições espiritas, que ainda estão
no formato virtual, precisamos começar a pensar
nos reflexos e desdobramentos da pandemia por
ocasião do retorno à nova normalidade, decorrente
do pós pandemia.

A princípio, dentro do rol de aflições e
dificuldades que as pessoas vem enfrentando
durante a pandemia, preocupou-nos as questões
provenientes do prolongado isolamento social, as
relações familiares e afetivas, as perdas de emprego
e financeiras, as perdas afetivas e a ausência de luto
e o possível aumento das ideias suicidas
decorrentes da ansiedade e depressão. O grande
problema a resolver é que muitas destas questões
já são vivenciadas agora, mas precisávamos
conhecer a percepção das pessoas para reduzir o
grau de incerteza sobre quais serão as principais

N
Mauro Antonio dos Santos *

departamento de
atendimento espiritual

aece@usesp.org.br

O Atendimento Espiritual no pós 
pandemia
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demandas e quais as principais ações às quais
deveremos estar atentos para orientar os centros
espíritas e promover oportunidades de acolhi-
mento e preparação dos trabalhadores espíritas.

Desta forma, o Departamento de Aten-
dimento Espiritual da USE elaborou pesquisa que
foi enviada para vários grupos de Whatsapp tendo
como público alvo Diretores de centros espíritas,
Dirigentes dos órgãos de unificação, trabalhadores
espiritas, estudantes da doutrina, alunos de cursos
espíritas, frequentadores de centros espíritas e
simpatizantes da doutrina.

O questionário da pesquisa ficou disponível
para resposta por 10 dias e foi respondido por
mais de 600 pessoas sendo estruturado da seguinte
forma: 8 questões com uma única escolha, 3
questões de escolha múltipla e uma pergunta
dissertativa, onde procuramos abranger os
principais problemas possíveis de ocorrerem na
pós pandemia, mas sob os quais não tínhamos a
informação do grau de importância na visão de um
grupo de pessoas heterogêneo no que diz respeito
a sexo, idade, profissão, nível de instrução, faixa
salarial e grau de envolvimento com o movimento
e casa espírita e mesmo sem catalogar objetiva-
mente esta heterogeneidade que possibilitaria ter
uma visão mais ampla da pesquisa do ponto de
vista estatístico, considerando o desvio padrão e a
margem de erro, podemos dizer agora que a
percepção geral apresentada na pesquisa nos
permite aumentar o grau de certeza no que diz
respeito às demandas que se apresentarão logo
mais e que possibilitarão o desenvolvimento de
ações tanto nos órgãos locais das Federativas do
Movimento Espírita de Unificação, quanto nos
centros espiritas.

Análise dos resultados:

• Perguntado quanto tempo iria demorar para a
situação geral melhorar, considerando que estamos
enfrentando o pior momento da pandemia no
Brasil, 52% das pessoas acredita que vai
demorar mais de 1 e até 2 anos para a situação
geral melhorar e 74% acreditam que não
melhora antes de 6 meses, ou seja, a maioria
acredita que a situação geral não vai melhorar
neste ano.

• Quanto ao retorno das atividades nos centros
espíritas, a maioria das pessoas acredita que as
reuniões serão presenciais e virtuais mais ou

menos na mesma proporção, o que nos leva a
deduzir que nada será mais como antes. Novas
formas de comunicação e trabalho foram
desenvolvidas e elas deverão daqui para a frente
fazer parte das atividades realizadas pelos
centros espíritas.

• Foi questionado como será o retorno das
atividades habituais nos centros espíritas e a
maioria (63%) respondeu que serão incertas e
vai depender muito da disponibilidade dos
trabalhadores. Cabe ressaltar que 14% dos
respondentes acha que o retorno será difícil
com a adaptação demorada e 13% pensa que
não haverá problema e tudo será como antes.
As respostas desta questão nos levam a inferir
que há uma preocupação no que diz respeito ao
retorno dos trabalhadores às atividades do
centro espírita.

• A pesquisa também demonstrou otimismo pois
quando perguntado como estará o sentimento dos
trabalhadores dos centros espíritas, em relação ao
retorno das atividades, 59% das pessoas
acredita que os trabalhadores estarão
esperançosos e animados, 15% acreditam que
estarão tranquilos e confiantes, enquanto 17%
acreditam que estarão inseguros e temerosos
(que nos leva a considerar que a maioria das
pessoas se encontra esperançosa com relação
aos seus próprios sentimentos).

• Na questão que abordava a percepção de como
os trabalhadores dos centros espíritas estarão,
do ponto de vista das competências para a tarefa,
no retorno aos trabalhos nos centros espíritas a
maioria (53%) acredita que estarão mais ou
menos preparados enquanto 21% acredita que
não haverá alteração em relação à preparação.

• Em uma questão de múltipla escolha que
perguntava quais as áreas que deverão ser mais
acionadas pela demanda de frequentadores nas
casas espíritas, 86% das pessoas responderam
que será a Assistência Espiritual, 55%
acreditam que será também a Área do APSE
(Atendimento e Promoção Social Espírita) e
36% a Área de Estudo do Espiritismo.
Analisando esta questão, vemos que a
necessidade do equilíbrio espiritual, para este
público é maior do que necessidade material,
mas há uma clara preocupação com os chama-
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dos "atendidos” dos centros espíritas que, em
virtude das dificuldades materiais provenientes
do período de pandemia, deverão demandar
muitas ações da área de assistência e promoção
social.

• Houve uma questão de múltipla escolha que
tratou especificamente da Área de Atendimento
Espiritual no Centro Espírita, onde foi perguntado
qual será o serviço mais procurado e a maioria
das pessoas (64%) respondeu que será o
Atendimento Fraterno pelo Diálogo, 62%
respondeu que será o passe, 33% as palestras
públicas e explanação do Evangelho. Nesta
questão chamou a atenção que apenas 3% dos
respondentes citou o Evangelho no Lar e por
este motivos acreditamos que há um grande
trabalho a ser realizado nesta atividade tão
importante dentro do Atendimento Espiritual.

• Em relação às diversas ocorrências dos tempos
de pandemia, foi perguntado também qual o
eventual problema que levará mais pessoas aos
centros espíritas em busca de acolhimento. A
maioria (63%) acredita que será a depressão,
58% acredita que será a questão do luto não
vivenciado durante a pandemia, 35% respondeu
que serão os problemas decorrentes dos
relacionamentos familiares e 34% acreditam
que serão as dificuldades financeiras/perda de
emprego. Daí acreditamos que os órgãos de
unificação podem, desde já, começar a
desenvolver ações para auxiliar os centros
espíritas no acolhimento das pessoas que
chegarão apresentando estas dificuldades.

• Quanto à qualificação ou preparação dos
trabalhadores da área de Atendimento
Espiritual, no retorno dos trabalhos do centro
espírita, 71% dos respondentes acreditam que a
prioridade desta área será para a Recepção e
Acolhimento e Atendimento Fraterno pelo
Diálogo. Aqui também encontramos excelente
informação que poderá auxiliar os órgãos locais
na preparação e capacitação dos trabalhadores
dos centros espíritas para estas atividades de
modo que possam também estar preparados
para lidar com os principais problemas
sinalizados pela pesquisa.

• Os respondentes foram classificados pelo nível
de envolvimento com a casa espírita, onde das

mais de 600 pessoas que responderam ao
questionário 49% declarou-se tarefeiro, 28%
Dirigente/ Diretor executivo e coordenador de
departamento, 16% declarou-se aluno/
estudante da Doutrina Espírita, enquanto 5%
declarou-se apenas frequentador do Centro
Espírita sem nenhum vínculo maior com o
trabalho. Nesta questão, concluímos que o
público alvo foi plenamente atingido o que
aumenta a margem de segurança com o nível
de conhecimento e entendimento das
perguntas.

• Um aspecto muito interessante é com relação à
faixa etária dos respondentes, onde 34%
declarou-se na faixa etária entre 61 e 70 anos;
31% entre 51 e 60 anos; 20% entre 36 e 50
anos; 11% entre 71 e 80 anos e apenas 3%
entre 20 e 35 anos. Esta constatação sinalizou
que a maioria das pessoas que responderam o
questionário (76%) tem mais de 51 anos ou
seja, ficou evidente a carência de pessoas jovens
no movimento espírita, pois a faixa entre 36 e
50 anos ficou em 20% e deste modo conclui-se
que entre os respondentes menos de 4% tem
menos de 36 anos. Há uma necessidade urgente
de aproximar as pessoas mais jovens dos
centros e das atividades espíritas.

Evidentemente a pesquisa não tem a
finalidade de fechar questão sobre um assunto tão
complexo, pelo contrário, ela vem para provocar
uma reflexão sobre as ações que poderemos
realizar a partir do aprendizado que estamos
obtendo neste período. É apenas uma contribuição
que o Departamento de Atendimento Espiritual da
USE coloca a serviço do Movimento Espírita e
que pode e deve ser aprimorada, aperfeiçoada e
ampliada, inclusive com a participação dos outros
Departamentos, afim de oferecer aos centros
espíritas, informações que possibilitem a
minimização do grau de incerteza na retomada
gradual das atividades.

Nota:
Algumas questões apresentam na somatória um

percentual maior que 100% por tratar-se de questão de
múltipla escolha, onde o respondente teve mais de 2
alternativas de resposta.

* Mauro Antônio dos Santos é Diretor do Departamento 
de Atendimento Espiritual da USE SP.
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stamos desenvolvendo nos últimos
artigos, alguns fundamentos da Comunicação
Social Espírita, mostrando o seu papel na
divulgação do espiritismo e na unificação do
movimento espírita, promovendo o diálogo
fraterno e a troca de experiências entre todos os
elementos que compõem essa grande rede de
comunicação.

No presente artigo, iremos evidenciar
reflexões a cerca de quais podem ser os critérios
para avaliar a utilidade e o valor de nossas
divulgações no meio espírita, com o intuito de
garantir sempre que a mensagem chegue da
melhor maneira possível para todos. O que pode
ou não ser compartilhado? Existem critérios que
podem nos ajudar a definir a utilidade de nossa
comunicação? Como podemos garantir que tudo o
que seja divulgado, esteja coerente e alinhado com
o caráter elevado da doutrina espírita?

Para iniciar uma resposta a essas questões,
lembramos de uma anedota vivenciada por
Sócrates - filósofo ateniense do período clássico da
Grécia, muito conhecido pelo seu método, que
consistia em fazer perguntas, deixando seu

interlocutor quase sempre desconcertado - onde
fora abordado por um homem, um de seus
conhecidos, que trazia informações um tanto
quanto suspeitas sobre um de seus amigos em
comum. No entanto, ao contrário do que muitos
de nós provavelmente faríamos ao nos defrontar
com a chance de ouvir uma "fofoca", Sócrates
interrompeu o seu visitante, dizendo que não
queria ouvir nada antes que ele passasse por um
pequeno exame, o denominado triplo filtro. O
exame consistia em avaliar o que ia ser dito com
três perguntas muito simples, sendo estas:

O que vais me dizer é verdadeiro?
O que vais me dizer é bom?
O que vais me dizer é algo útil?

Diante desses questionamentos que
Sócrates fez metodicamente, o seu visitante
acabou por não falar nada, pois o que iria dizer
não era nem verdadeiro, nem bom e útil. Ou seja,
era uma possível inverdade, que além de ser má e
causar prejuízos, ainda não tinha utilidade alguma
em ser compartilhada.

E Renato César Caetano *

departamento de
comunicação

comunicacao@usesp.org.br

O bom,
o verdadeiro e o útil
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Nunca seria demais 
recomendar aos espíritas 

refletir maduramente 
antes de agir.

mas de ataque para fazer com que a doutrina seja
desacreditada e perca sua força.

Só poderemos vencer esses desafios quando
usarmos os recursos que temos a nossa disposição,
em primeiro lugar, a nossa própria razão.
Submeter, sem exceção, tudo o que deverá ser
compartilhado e divulgado, venha de Espíritos
desencarnados ou encarnados, sejam estes livros,
mensagens, artigos, áudios, vídeos ou eventos. Que
possamos usar os próprios conhecimentos do
Espiritismo para avaliar o que estamos divulgando,
se está de acordo ou não com os preceitos e
premissas da ciência e da filosofia espírita. E ainda
que o conteúdo seja verdadeiro e bom, pode ser
que ele não seja útil para o momento atual e para o
público que irá recebê-lo. Kardec e os Espíritos
também nos mostram isso, quando em diversas
vezes vemos que eles aguardavam um bom tempo
antes de publicar determinadas informações, pois
precisavam esperar que as pessoas e o movimento
espírita atingisse um melhor nível de compreensão
e maturidade espiritual para receber e avaliar as
novas ideias.

Quando assumirmos essa postura ativa,
seguindo sempre os conselhos da prudência e
submetendo tudo pelo exame da razão, a qualidade
da mensagem e a coerência doutrinária estarão
garantidas e poderão fornecer ao público uma boa
imagem da Doutrina Espírita, que por ela deve se
interessar, buscar aprofundá-la e vivenciá-la na sua
melhor essência. Não estamos aqui para criar
seguidores e atrair público a custo de qualquer preço;
nosso dever é com a perpetuidade do Espiritismo
e na formação das novas gerações, que ainda estão
para descobrir a sua profundidade filosófica.

Referências:
Revista espírita - março de 1863 – Falsos irmãos e
amigos ineptos.

* Renato César Caetano é Diretor do Departamento de
Comunicação da USE.

Essa lição é muito proveitosa para nós que
atuamos na divulgação do espiritismo, pois
precisamos refletir sobre os critérios que devemos
utilizar para definir quais informações serão ou não
veiculadas nos diversos canais de contato com o
público – espírita e não-espírita. A comunicação é
a porta de entrada para que as pessoas conheçam e
se interessem pelo Espiritismo. Por meio das redes
sociais e publicações que fazemos todos os dias,
levamos orientação, esclarecimento e consolo. A
nossa maior responsabilidade é fazer com que a
mensagem seja sempre pura e esteja alinhada com
os ideais elevados da doutrina espírita, nunca
promovendo a divulgação de boatos, nem de
coisas que sejam prejudiciais e sem utilidade para
os objetivos da própria doutrina.

No contexto atual, vivemos um período que
notícias falsas, as denominadas fakes news, têm
causado todos os dias, enormes perturbações
sociais, pois ainda temos o péssimo hábito de
propagar ideias sem antes fazer uma avaliação
sobre a veracidade do seu conteúdo. No meio
espírita isso não é diferente e precisamos estar
atentos sobre tudo o que está sendo comparti-
lhado nas redes sociais e aplicativos de mensagem.

Lembrando a fala de Allan Kardec, na
Revista espírita de março de 1863, onde ele fala da
imprudência de alguns adeptos, que além de causar
o prejuízo por si mesmo, ainda fornece armas às
pessoas que querem criticar o Espiritismo:

“Sem dúvida, o Espiritismo está muito difundido, mas
estaria ainda mais se todos os adeptos tivessem sempre
escutado os conselhos da prudência e guardado uma sábia
reserva. Sem dúvida é preciso levar-lhes em conta a
intenção, mas é certo que mais de um tem justificado o
provérbio: ‘Melhor um inimigo declarado que um amigo
inepto’.
O pior disto é fornecer armas aos adversários, que sabem
explorar habilmente uma falha. Nunca seria demais
recomendar aos espíritas refletir maduramente antes de
agir”.

Por esse motivo, a prudência se demonstra
uma virtude muito necessária para todo aquele que
deseja atuar no trabalho da comunicação espírita,
já que todos nós, independente da posição que
estamos assumindo, podemos ser alvo de Espíritos
ainda ignorantes ou malfazejos que desejam gerar
confusão dentro do movimento espírita, afastando
os irmãos de uma mesma causa, criando cisões e
discussões sem fundamento. Essa é uma das for-

25

maio/junho – 2021 – edição 183



“Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora
em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos
hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis.
Ide e pregai. Convosco estão os Espíritos elevados”. 1

sta orientação de Erasto, na mensagem
“Missão dos Espíritas” em o Evangelho segundo o
espiritismo, nos remete ao compromisso de
divulgarmos e aplicarmos em nossas vidas as leis
divinas. Sabemos que estas leis estão gravadas em
nossas consciências, mas, que na condição de
Espíritos imperfeitos, precisamos ser
constantemente lembrados. Neste contexto, o
estudo da Doutrina Espírita tem importância
crucial pelo seu papel transformador.

Há várias formas de estudar o Espiritismo.
Destacamos aqui o estudo em grupo, que facilita a
apropriação do conhecimento por estimular os
participantes a socializarem informações e
experiências, propiciando-lhes a construção do seu
próprio entendimento do Espiritismo e o
aprendizado da convivência social pelas reiteradas
oportunidades de interação grupal. 2

Os monitores do grupo de estudo têm a
tarefa de conduzir o processo de ação construtiva
de aprendizagem, integrando novos conhecimen-
tos ao saber já existente dos participantes; criam
condições para esta construção, por meio de estra-
tégias que considerem as pessoas como sujeitos
ativos de sua aprendizagem, críticos e reflexivos.2
Entretanto, não podemos esquecer que, nos
grupos de estudo, somos todos aprendizes.

Não está entre as funções do monitor
convencer os participantes do estudo, de que a
doutrina espírita é a detentora da verdade. Kardec
nos orienta, em O Livro dos Médiuns:

recebemos 
conhecimentos, com o 

compromisso de
usá-los para o bem

E

Ana Maria de Souza *

departamento de estudos
sistematizados

esde@usesp.org.br

O monitor:

conceito,
papel e
tarefa
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dade é grande; que somos trabalhadores da seara do
Cristo e, por isso, teremos o amparo dos Benfeitores
Espirituais.

2. É nosso dever:
- Cultivar a coragem, a perseverança e a

humildade;
- Vivenciar a fraternidade, o perdão e a paciência;
- Orientar, sem se achar o dono da verdade;
- Ensinar pelo exemplo; nossas ações falam mais

que nossas palavras.

3. É nosso compromisso:
- Estudar continuamente;
- Planejar os estudos;
- Utilizar estratégias que facilitem a compreensão

dos temas;
- Considerar o contexto e época que vivemos,

buscando o aspecto atemporal das lições.
- Saber ouvir a todos;
- Respeitar o tempo de cada um; muitos assuntos

demandam amadurecimento conquistado pela
vivência; a aquisição de virtudes é construção
pessoal, tarefa de cada um.

Portanto

“Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas
as vossas palavras de Consolação, de Fraternidade, de
Esperança e de Paz” 3.

Uma última reflexão se faz necessária. Nos
tempos atuais, de isolamento social, é ainda mais
urgente levar consolação e esperança para as pessoas
que buscam o conhecimento espírita. Será, então,
possível realizar estudos virtuais do Espiritismo,
mantendo as características do estudo presencial?

As experiências do último ano têm mostrado
que sim. Monitores e participantes podem acolher e
interagir da mesma forma. É possível indicar leituras
e tarefas previamente e dividir os participantes em
grupos menores, propiciando a participação ativa de
todos na reunião de estudo. Tem sido observado que
os participantes são mais assíduos no estudo virtual
do que eram no presencial. Entretanto, deve-se
atendar ainda mais para o perfil dos participantes,
pois a exposição no grupo virtual é maior, sendo
imprescindível o respeito às características de cada
um.

Assim, com boa vontade e amor, está sendo
possível nos adaptar a esta nova realidade e manter
os estudos da doutrina espírita.

Nos tempos atuais, de 
isolamento social, é ainda 
mais urgente levar 
consolação e esperança 
para as pessoas que buscam 
o conhecimento espírita.

“Convirá se procure convencer a um incrédulo
obstinado? Já dissemos que isso depende das causas e
da natureza da sua incredulidade. Muitas vezes, a
insistência em querer persuadi-lo o leva a crer em sua
importância pessoal, o que, a seu ver, constitui razão
para ainda mais se obstinar. Com relação ao que se
não convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos, a
conclusão a tirar-se é que ainda lhe cumpre sofrer a
prova da incredulidade. Deve-se deixar à
Providência o encargo de lhe preparar circunstâncias
mais favoráveis. Não faltam os que anseiam pelo
recebimento da luz ...” 3.

O monitor não possui a tarefa de convencer
ninguém e, sim, de se dispor a colocar os temas de
estudo em discussão, apontando as bases
doutrinárias que vão guiar esse processo.

Precisamos ser facilitadores, ouvir as
diferentes opiniões dos participantes, uma vez que
cada pessoa possuiu uma vivência, um ponto de
vista acerca do tema. Devemos levar em
consideração os diferentes pontos de vista, res-
peitar as diferentes opiniões, mas é essencial
estabelecer ligações entre os conhecimentos pré-
vios dos participantes e os ensinos trazidos pelo
Espíritos e organizados por Kardec. Esclarecendo
sobre os princípios da Doutrina Espírita, ajudamos
os participantes a construírem seu próprio conhe-
cimento e, por conseguinte, colocá-los em prática.

Refletindo sobre os ensinos de Kardec e a
mensagem de Erasto, podemos fazer algumas
considerações sobre a tarefa do monitor de grupos
de estudos do Espiritismo:

1. É uma missão; recebemos conhecimentos,
com o compromisso de usá-los para o bem;
conscientes de que estamos no lugar certo e somos
parte de um todo maior; que a nossa responsabili-
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“O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem.
Lenir corações aflitos; consolar, acalmar desesperos, operar
reformas morais, essa a sua missão” 3.

Jesus, após a crucificação, aparece para os
apóstolos na Galileia e lhes confia uma missão:
“Portanto, ide e ensinai” (Mateus, 28:19).

“Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho,
recorda que não basta falar, aconselhar e informar. “Ide e
ensinai”, na palavra do Cristo, quer dizer “ide e
exemplificai para que os outros aprendam como é preciso
fazer”. 4

Bibliografia
1. Kardec, A. O Evangelho segundo o espiritismo. 131a

edição (Edição Histórica). FEB, 2013. Cap. XX -
Os trabalhadores da última hora, Item 4. p. 264-
266

2. Estudo e Ensino do Espiritismo.
E-book disponível em: 

https://usesp.org.br/estudoeensino/

3. Kardec, A. O livro dos médiuns. 71a ed., FEB, 2003.
Cap. III – Do Método, itens 29 a 31. p. 38-40.

4. XAVIER, Francisco Cândido. Fonte viva. Pelo
Espírito Emmanuel. 36 ed. Rio de Janeiro: FEB,
2010. Cap. 116. p. 249.

* Este artigo foi baseado no estudo desenvolvido
na 1ª prévia do 6º Encontro Paulista da Área de
Estudos Sistematizados da USE SP. As próximas
prévias serão em maio, julho e setembro. O 6º
Encontro acontecerá em novembro.

** Ana Maria de Souza é da 3ª Assessoria do
Departamento de Estudos Sistematizados da USE SP.
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entro das necessidades dos trabalhadores
do Departamento da Família, neste momento de
grande desafio, elaboramos Encontros Virtuais em
alguns meses deste ano para auxiliar na capacitação
de trabalhadores e dirigentes, que também
enfrentam além das próprias dificuldades, os
desafios do trabalho na Casa Espírita onde muitos
irão buscar o auxílio e acolhimento para seguir na
própria trajetória e, na Doutrina Espírita,
encontrarão rica oportunidade de crescimento.

Na compreensão das Leis Morais, da Lei de
Causa e Efeito, encontraremos em O livro dos
espíritos, na Gênese, O céu e o inferno e O evangelho
segundo o espiritismo, a compreensão para os
problemas que a sociedade vivencia na atualidade.

No mês de maio, através de um evento
virtual Vida em Família - para valer, tem que trazer
para o coração, teremos oportunidade de refletir o
quanto a vida familiar pode auxiliar a superar as
limitações de cada um, entendendo assim, como
auxiliar aqueles que irão pouco a pouco procurar
nossas Casas.

A dor presente nos relacionamentos em de-
sarmonia, necessitará do amparo do Evangelho e

também do entendimento das causas das aflições.
Na compreensão da misericórdia divina,

através dos reencontros de desafetos para a cura
intima, poderá o trabalhador entender para acolher
o próximo.

Quando a convivência no lar se torna um
desafio, onde o parente difícil demanda que se
busque a superação da animosidade que preenche
o coração, encontra o homem na fé raciocinada a
compreensão desses sentimentos, não mais
rejeitando o outro e sim, trabalhando o amor e o
perdão em seu interior.

No mês de julho, o foco será em reflexões
que auxiliem o trabalhador das atividades ligadas à
família, a compreender a dor do luto. Através das
reflexões de estudiosos da Doutrina Espírita, no
entendimento da continuidade da vida, na
pluralidade das existências, vamos refletir em
como abordar esses assuntos junto àqueles que
perderam entes queridos. Na dor da separação, da
culpa que muitas vezes se instala no coração, a
Casa Espírita desempenhará importante papel
acolhendo e amparando aquele que chora.

Importante nos prepararmos dentro dos

D

departamento da
família

familia@usesp.org.br
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Capacitar para acolher
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ensinamentos de Kardec para trazer palavras
consoladoras e que, também, sejam libertadoras,
mostrando a possibilidade da verdadeira vida e do
reencontro como forma maior de consolo.

Neste momento em que muitos buscam
esclarecer as dúvidas sobre o mundo de
regeneração do qual nos aproximamos pouco a
pouco, devemos nos preparar pelo estudo para as
muitas perguntas que nos serão trazidas sobre esse
assunto.

Participando de grupos de estudo com
outros departamentos, poderemos através da troca
de experiências e conhecimentos, compreender
assuntos bastante complexos, e sob a ótica da
Doutrina Espírita nos preparar com esperança e
fé, para esse momento que o planeta vive.

Em setembro, na II Semana da Família
Espírita, teremos oportunidade de receber
companheiros que desenvolvem intenso trabalho
dentro do movimento espírita. Através de assuntos
polêmicos que afligem nossa sociedade, teremos
possibilidade de importantes reflexões para todos
que desejarem servir na Seara de Jesus, sob as
diretrizes de Kardec.

Continuando nossa interação com
dirigentes e trabalhadores, teremos no mês de
novembro a oportunidade de entendermos mais
profundamente o problema da depressão, visto ser
esse um assunto que está presente em grande parte
dos atendimentos realizados nas Casas Espíritas.
Através das reflexões de estudiosos da Doutrina
Espírita, o conhecimentos seguro vai apresentar
subsídios para acolher esses irmãos que tanta dor
têm em seus corações.

A pandemia nos trouxe oportunidades de
aprendermos a lidar com novas situações, desde a
utilização de tecnologias que nem pensávamos em
utilizar em nossas Casas, como também com
situações de dor, onde nossa fé e fraternidade
foram intensamente estimuladas.

A necessidade de nos capacitarmos nos
assuntos que adentraram na vida de nossa
sociedade, sejam como dirigentes que necessitam
auxiliar sua equipe a buscar fortalecimento ou
como trabalhadores que necessitam encontrar a
segurança nas diretrizes kardequianas para
continuar a servir de forma serena e firme,
reforçou em nós a necessidade de estudo, a fim de
ampliarmos nosso conhecimento e capacidade de
entendimento da vida.

Ressaltou também a importância do alicerce
no Evangelho de Jesus, pois a dor encontrará no
amor o lenitivo para acalmar o coração, dilacerado

o problema da depressão, 
assunto que está presente 

em grande parte dos 
atendimentos

realizados nas Casas 
Espíritas 

por todo tipo de dor.

“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro
ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas
as verdades são encontradas no Cristianismo; os
erros que nele criaram raiz são de origem
humana. E eis que, além do túmulo, em que
acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos:
Irmãos! Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor
do mal, sede os vencedores da impiedade! ” –
(Espírito de Verdade. Paris, 1860.)

Allan Kardec – O evangelho segundo o espiritismo, 
Cap. VI, item 5.

Encontraremos também assistidos e
trabalhadores com necessidade de auxilio material,
pelo desemprego que atingiu muitos setores da
sociedade. Em O livro dos espíritos, na lei da
destruição, na lei do trabalho, na lei do progresso,
conseguiremos nos fortalecer em conhecimento
para alicerçar nossos trabalhos junto à família.

Entendendo o porquê das dificuldades que
enfrenta, poderá o homem aceitar o desafio sem
revolta ou desespero, e através do acolhimento da
amorosidade de Jesus, poderá ainda aquietar seu
coração, pois entenderá que nunca estará sozinho.
Os benfeitores espirituais ali estarão para ampará-
los e fortalecê-los.

São tantas as dificuldades que a nossa
sociedade atravessa, porém através da Doutrina
Espírita poderemos nós, trabalhadores, trazer a
esperança ao próximo, pautada sempre na fé
raciocinada. Assim cada Casa Espírita levará a luz
da fé e da esperança aos corações e serão os
trabalhadores que acenderão a tocha da verdade e
do Amor a todos que necessitarem de auxílio.

* Ângela Bianco é Diretora do Departamento da Família
e do Departamento de Eventos da USE.

30

maio/junho – 2021 – edição 183



m cada lugar que frequentamos nos de-
paramos com uma ambiência espiritual diferente, a
qual invariavelmente nos afeta fluidicamente.

Com a doutrina espírita, sabe-se que esta
variação da atmosfera fluídica está ligada à qua-
lidade dos pensamentos e sentimentos que as
pessoas presentes no local emitem:

“pelo simples fato da presença dos encarnados numa
assembleia, os fluidos ambientes serão, pois, salubres ou
insalubres, conforme os pensamentos dominantes forem
bons ou maus”

Revista espírita - maio de 1867 - Atmosfera 
Espiritual.

Sendo assim, quando se vai a um lugar
buscar o lazer, a sintonia espiritual difere muito
daquela que cultivamos quando nos dedicamos ao
estudo ou ao recolhimento em oração, por
exemplo.

Mas, com o advento da pandemia, muitas
das atividades que realizávamos diariamente em
locais diferentes, passaram a ser feitas dentro de
casa, e, não raro, vivenciamos situações em que

cada um dos membros da família estão envolvidos
concomitantemente em tarefas distintas, às vezes
compartilhando até o mesmo cômodo. Tendo isso
em vista, quais os efeitos desta mudança na
ambiência espiritual do lar? E qual a relevância
deste tema para nós, evangelizadores espíritas?

Antes de vivenciarmos este cenário de
isolamento social, tínhamos o costume de, após de
rotinas exaustivas de trabalho, ou situações de
conflito do dia-a-dia, recorrer à casa espírita como
o ambiente propício para recompor as energias.
Graças à união de pensamentos elevados e
voltados ao bem, encontrávamos fluidos salutares
que facultavam reflexões espiritualizadas e a
conexão com Espíritos superiores. Contudo, sob
as restrições do contexto vigente, em que até as
reuniões espíritas tornaram-se online, fomos
impelidos a buscar o clima renovador da casa
espírita dentro do próprio lar, criando o ambiente
propício para que o Cristo aí também nasça, de
forma simbólica, em pensamentos e ações. A
pandemia explicitou o fato de que é indispensável
cultivar a ligação diária com Deus em nossas
moradias. Por isso, é necessário que cuidemos dos

E

departamento de
infância

infância@usesp.org.br

* Equipe do Departamento de Infância

Ambiência familiar do lar
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pensamentos e emoções que geramos, a fim de
criar uma atmosfera espiritual favorável à atuação
da espiritualidade superior, que nos fortaleça
moralmente.

Inseridos nesse contexto, cabe-nos a
reflexão de como o nosso lar está sendo
conduzido, bem como o lar das famílias que
assistimos, e o efeito dessa condução sobre os
evangelizandos. Do ponto de vista psicológico,
fala-se muito da importância do estabelecimento
de rotinas para favorecer a saúde mental das
crianças. A rotina permite que reservemos horários
específicos para as atividades de cuidado do corpo
e do Espírito, para o cumprimento dos deveres no
campo dos estudos e tarefas domésticas, além do
necessário período para o lazer saudável, que
realmente revigore em lugar de desgastar.
Considerando o tema da ambiência espiritual, essa
ação funcionará como um diapasão, determinando
o tom positivo dos pensamentos da criança ao
longo do dia, evitando a atmosfera mórbida gerada
pelo ócio e pelo vício, que criam raízes a partir da
desordem. É dever dos pais ajudar a criança em
fase de aprendizado a encontrar o seu equilíbrio
pessoal, promovendo reflexões sobre a rotina e o
conteúdo do entretenimento no dito tempo livre.

Além disso, toda atitude familiar que
favoreça pensamentos elevados e união afetiva,
como a conversa edificante, a troca de gestos de
gentileza e carinho, o evangelho no lar, as ações de
caridade realizadas em conjunto e mesmo o lazer
em família, podem ser fontes de elevação espiritual
do lar. Evitar o isolamento e buscar a interação
positiva vai tecendo laços invisíveis de amor e
amizade, capazes de amenizar o choque dos
conflitos que ocorrerão, devido aos atritos naturais
da convivência. Essa ambiência positiva servirá
igualmente de repelente à ação dos maus Espíritos,
que podem adentrar nossos lares a depender da
permissão divina, mas não encontrarão neles o
“lixo” mental para proliferarem as más ideias e
sentimentos.

Ainda falando sobre atitudes que favorecem
a boa ambiência no lar, destacamos o papel da
ação evangelizadora. A evangelização virtual pode
ser um dos poucos momentos na semana em que a
família se reúne visando o recolhimento e uma
sintonia mais elevada. Por não ocorrer mais na
casa espírita, fisicamente, este trabalho também
está sujeito a prejuízos. Os fluidos sutilíssimos
encontrados no centro espírita, devido aos
trabalhos sérios e às preocupações com a
iluminação espiritual dos frequentadores, eram de

É dever dos pais ajudar a 
criança em fase de 

aprendizado
a encontrar o seu

equilíbrio pessoal.

grande proveito para os evangelizadores na
propagação da mensagem, contribuindo para a
assimilação de ideias e promoção do
autoconhecimento das crianças. Indubitavelmente,
o zelo que se tinha com a psicosfera espiritual,
para o bem de todos os trabalhos que ocorriam,
pode ser maior do que o que encontramos em
nossa moradia.

Tem sido um grande desafio nestes tempos
de evangelização à distância conscientizar as
famílias sobre a necessidade de cuidados especiais
para que a evangelização ocorra da forma mais
adequada. Dentro das possibilidades de cada casa,
é importante que a criança esteja em lugar
silencioso, onde possa se sentar de modo
confortável, mas atento, que tenha acordado mais
cedo para se preparar, ao colocar uma roupa
adequada e lanchar com antecedência, e que se
desconecte previamente de outras atividades,
como jogos e redes sociais, abrindo espaço na
mente e no coração para Jesus.

O momento atual reforça que pais e
evangelizadores precisam firmar uma parceria,
comprometida com o cultivo da espiritualidade nas
crianças a todo momento. Da parte dos Dirigentes
de Infância, por que não instrumentalizar as casas
para que estas realizem um trabalho de
aproximação entre evangelização e família, tendo
em vista os desafios vivenciados em tempos de
pandemia? Essa aproximação que pode se dar
através de reuniões virtuais de pais, estudos
específicos, integrações evangelização-família e até
mesmo por ligações ou mensagens deve ser
incentivada e, nessas ações, podem ser inseridas as
reflexões sobre a qualidade da ambiência espiritual
do lar.

* Equipe do Departamento de Infância.
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a pesquisa desenvolvida pelo
departamento de mediunidade, no segundo
semestre de 2021, uma das questões propostas e
base de nossas reflexões desta edição é referente a
dificuldade que muitas casas possuem em relação
ao número de tarefeiros na reunião mediúnica. A
pergunta e respostas seguem:

Quais os problemas mais comuns nas Reuniões
Mediúnicas?

Os problemas que se apresentaram em
80% dos casos se referem a falta de
médiuns (24,3%), médiuns deseducados
(14%), falta de dialogadores (12,6%),
obsessões espirituais nos participantes
(7,7%), falta de passistas ou suporte
(5,9%), dialogadores despreparados (5,9%)
e comunicações repetitivas e sistemáticas
(5,9%).

N
Equipe do Departamento de Mediunidade *

departamento de
mediunidade

mediunidade@usesp.org.br

Dados e análises de reuniões 
mediúnicas
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Está correto esse pensamento? Em partes.
O Centro Espírita possui uma função

importantíssima em relação a divulgação da
Doutrina Espírita, para espíritas e não espiritas.
Possui o papel de esclarecer, acolher e ajudar o
meio em que está inserido, através da prática
espírita. O primeiro objetivo dos cursos, de
mediunidade ou qualquer um que seja, é o facilitar
o entendimento dos conceitos espíritas, através das
reflexões individuais discutidas em grupo,
baseados no estudo da codificação. Deste
esclarecimento, deve surgir o entendimento para
os participantes do que é o Centro Espírita e sua
função, na vida dele e da sociedade.

Concluímos que por esta visão, os curso
possuem muito mais abrangência que formar
tarefeiros e não podem ter somente este objetivo.

Muitas vezes, os cursos (neste caso falando
especificamente de mediunidade), não
proporcionam aos participantes esta motivação.
Como a pesquisa mostra, geralmente os cursos
voltados a educação da mediunidade possuem 2
anos ou mais, sendo que os cursos que chamamos
de básicos geralmente possuem também um
tempo de 2 anos (4 ao todo). Sim, muitas vezes
vemos os participantes cansados, pois o modelo de
aulas pode não trazerem uma dinâmica adequada.

Assim, podemos afastar os candidatos a
tarefeiros da área de mediunidade já nesta etapa.

Podemos pensar numa redução neste
prazo? Acreditamos que não, pois sabemos que o
tempo de curso não é voltado apenas ao conteúdo,
mas também de amadurecimento pelo período de
estudos. Conhecimento superficial trará também
participação superficial no trabalho, pois no menor
dos desafios pela falta de entendimento do que é o
trabalho mediúnico, o individuo se afastará do
espiritismo, sendo que muitas vezes procurará
outras linhas espiritualistas.

Precisamos cada vez mais tornar as
oportunidades de estudo momentos de reflexão,
que o que é estudado pode beneficiar direta e
indiretamente a todos, não por conquistas
externas, mas pelo entendimento das situações da
vida. Deste prazer, surgirá o desejo de transbordar
e auxiliar a outros.

2. As exigências de perfeição

Infelizmente, devido a certo religiosismo ou
mesmo perfeccionismo (sinônimos, neste
contexto, de imperfeição), o trabalho mediúnico

Analisando os resultados, vemos que 42,8%
das respostas abrangem a falta de tarefeiros: sendo
médiuns, dialogadores ou colaboradores no
suporte da reunião.

Sabemos que as casas espíritas, de forma
geral, desenvolvem cursos, como informado em
outra questão da mesma pesquisa, sendo apenas
13% que responderam que não possuem nenhum
estudo. Outro item importante é o tempo de
estudo para ingressar na reunião mediúnica, como
segue na questão respondida abaixo:

Em média, qual o tempo de estudo para um participante
ingressar a uma reunião mediúnica?

Em quase 90% das respostas, o ingressante
precisa participar de 2 a 4 anos de estudos
para poder participar das reuniões
mediúnicas. Contudo, 7% dos participantes
afirmaram não exigir curso. Assim, basta
que o indivíduo demonstre vontade de
participar.

Onde podemos chegar a partir destas
respostas? Por que há tantas dificuldades em
termos tarefeiros nas reuniões?

A pergunta é muito ampla e podemos ter
várias respostas, pois dependerá do contexto do
Centro Espírita. Sabemos que há os fatores
individuais que também podem afastar tarefeiros,
das questões familiares as questões obsessivas.
Entretanto, pensando neste momento com o foco
nas ações em grupo, acreditamos que algumas
reflexões são importantes:

1. Os cursos preparam tarefeiros?

Muitas vezes, partimos do conceito que os
cursos desenvolvidos nos Centros Espíritas devem
preparar tarefeiros, ou como dizemos, formar
tarefeiros.
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entendimentos, nossa ação inicial é tomar partido
por um dos lados.

O pensamento em grupo e no grupo, deve
prevalecer. Muitas vezes, ficamos extremamente
preocupados com a mensagem trazida pelo plano
espiritual, mas nos esquecemos da opinião ou
relação do próprio grupo.

Não é por acaso que nos unimos nesta
encarnação, principalmente num momento e
situação tão nobre que é na direção do auxílio ao
próximo. Assim, precisamos ter o senso crítico,
mas com o equilíbrio necessário para amparar e
acolher o próprio companheiro do dia a dia.

Concluindo, o nosso entendimento é que
para termos Centros Espíritas com mais tarefeiros,
precisamos decidir que o espaço seja o mais
dinâmico, acolhedor e amigável possível. Que
mesmo com nossas imperfeições, o bom senso
prevaleça. Sejamos responsáveis, sabendo que a
amorosidade faz parte desta responsabilidade
quando falamos de prática espírita. As pessoas
precisam se sentir parte deste espaço.

"Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades
e propriedades são as resultantes de todas as dos
seus membros, e formam como um feixe; ora,
esse feixe terá tanto mais força quanto for mais
homogêneo".

(2a Parte - cap. XXIX, item 331.)

* Equipe do Departamento de Mediunidade da USE.

ainda é tratado como “santo”. Não estamos
afirmando que não seja necessário o esforço moral,
restrições em relação aos exageros físicos,
conhecimento doutrinário, bom senso e equilíbrio,
como em qualquer relação que exige o respeito ao
próximo. Entretanto, muitos de nós ainda
confundimos o entendimento do que seja
disciplina e equilíbrio.

Qual será nosso entendimento em relação a
disciplina? Controle de horários, forma de falar,
técnica de passe, respeito total à palavra do mentor
ou leitura de trechos de obras?

Por que seríamos disciplinados numa
reunião vazia de entendimento e dinâmica, mesmo
com todas as etapas catalogadas e seguidas
precisamente?

Sugerimos uma reflexão sobre o assunto:
disciplina ou dedicação? A partir do momento que
as pessoas se dedicam, o conceito de disciplina se
tornará menos importante de ser falada e será
naturalmente executada. Lembramos que somos
muito vulneráveis a nossa motivação, pois ainda
somos imperfeitos.

Precisamos, todos os dias, entendermos que
os espíritos atendidos, os encarnados e os espíritos
benfeitores, estão em faixa de evolução muito
próxima, aprendendo a partir das relações e trocas
realizadas. Exigirmos “perfeições” de qualquer um
dos lados é muito distante ainda da nossa
realidade. Vamos zelar pela organização,
acolhimento, respeito e alegria, pois são esses
fatores que nos trazem a vontade de fazermos
parte deste grupo.

3. Os desentendimentos

Os desentendimentos acontecem
porque as pessoas estão desmotivadas ou
elas se desmotivam pelos
desentendimentos? Podemos até analisar
essa situação na forma de uma via de mão
dupla: ambas acontecem. Se a
incompatibilidade de pensamentos
começa a ser mais importante que o
trabalho (entender trabalho como o
objetivo e desenvolvimento da tarefa no
dia a dia), o grupo como um todo deve
intervir. É fundamental que a equipe
pense em conjunto em situações como
estas. Infelizmente, como acontece em
muitos campos da vida, ao invés de
agirmos para resolver e dissolver maus
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presentamos uma visão panorâmica das
atividades na área de Tecnologia da Informação na
USE SP ao longo dos anos de 2018-2021. O
departamento foi criado nessa gestão e se carac-
teriza como uma área “meio”, tendo como missão
principal prover aos outros departamentos os
recursos tecnológicos necessários para o cumpri-
mento de suas funções, sejam elas administrativas
ou doutrinárias, sendo essas últimas consideradas
áreas “fim”. Ambas, no entanto, voltadas para o
objetivo central da entidade que é a Unificação.

Ano de 2018
G-suite:

A grande conquista foi a adesão ao TechSoup,
com a implantação do G-Suite aplicando-o para o
domínio usesp.org.br.

Durante a pandemia nós pudemos
potencializar o uso das tecnologias que esse pacote
tecnológico ofereceu, tais como o Meet e o Google
Sites.

Ano de 2019
e-mail Institucional:

Na sequência da implantação do G-suite,
conseguimos oferecer, gratuitamente, endereços
eletrônicos para todos os órgãos de unificação do
estado, além de iniciar o projeto para a implan-
tação nas nossas casas unidas.

Primeira reunião com transmissão 
online:

Aconteceu a primeira reunião do CA -
Conselho de Administração da USE SP com
transmissão online no dia 9 de março de 2019.

A reunião ocorreu de forma presencial,
porém contou com a participação virtual pelo
Youtube de alguns companheiros de cidades mais
distantes.

A reunião foi viabilizada pelo departamento
de Comunicação. Foi o embrião do que se realizou
em 2020.

A
Walteno Bento Silva *

departamento de tecnologia
da informação

ti@usesp.org.br

Visão panorâmica de atividades
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das instituições em arrecadar recursos financeiros
para a manutenção da sede e demais despesas, a
USE, através dos seus diversos departamentos,
realizou no mês de agosto um treinamento sobre a
plataforma PIC PAY, incentivando as instituições
a estabelecerem uma nova forma de arrecadação
junto aos contribuintes de suas casas.

LGPD
No final de 2020, o departamento de TI

iniciou a abordagem sobre a LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados) e, após a realização de pesqui-
sa sobre a Lei e a consulta a algumas instituições,
publicou um artigo no Dirigente Espírita edição
179, apresentando algumas orientações práticas
para as instituições se adequarem a nova lei.

PRÓXIMOS PASSOS EM 2021 ...

Cadastro de Instituições Unidas
Será necessário a implantação de um

processo mais consistente para garantir a
atualização dos dados das instituições unidas.
Consideramos a urgência de se trabalhar o fluxo
das informações entre os vários departamentos da
USE, secretaria, tesouraria e TI, mas também a
otimização desse fluxo através de ferramentas e
softwares. Esse projeto auxiliará não somente na
sustentabilidade financeira da USE como também
na melhor comunicação e estreitamento de laços
com o movimento espírita do estado de São Paulo.

e-mails Institucionais
Ainda temos um número reduzido de

instituições unidas com o e-mail institucional,
abaixo de 400, sendo o número total de
instituições da ordem de 1350. Esperamos
trabalhar com os órgãos para a alteração desse
quadro pois facilitará também as iniciativas desses
em suas regiões.

LGPD
Deveremos prosseguir no entendimento da

Lei e na adequação da USE para as novas regras
para tratamento de dados pessoais.

Esperamos que o departamento consiga
atender esses objetivos e contamos com o suporte
dos órgãos de unificação e dirigentes espíritas do
estado para que nos fortaleçamos uns aos outros.

* Walteno Bento da Silva é diretor do Departamento de
Tecnologia da Informação da USE.

Oficialização do Departamento de TI:
Na mesma reunião do dia 9 de março foi

oficializada a criação do departamento de TI que
até então atuava sem uma estrutura organizacional
definida.

Ano de 2020
Novo Site usesp.org.br:

Em fevereiro de 2020 foi realizada a
transferência do site para uma solução
independente utilizando a ferramenta Wordpress.
Tivemos a iniciativa do companheiro Maurício
Romão que executou a migração do site, o que nos
gerou uma economia anual de mais de 6 mil reais,
além de possibilitar maior flexibilidade e
autonomia na administração do site.

Novo sistema de boleto
Houve a implantação do sistema

BoletoSimples, permitindo um serviço melhor no
processo de cobrança das contribuições das casas
unidas.

Cadastro de Instituições Unidas
No final do mês de janeiro foi criado um

projeto de Sustentabilidade da USE e dentre outras
inciativas tivemos, pela parte do departamento de
TI, a composição de uma equipe para coletar
informações das casas unidas de todo estado.

O trabalho foi realizado por uma equipe de
São Bernardo do Campo com o apoio da Diretoria
Executiva e resultou num banco de dados com
informações mais atualizadas e na identificação de
falhas no processo de atualização dessas
informações. Esse projeto certamente se desdo-
brará em outras ações futuras para consolidar o
fluxo e garantir uma melhor acuracidade de dados.

USE Conecte
Em meados de abril, por causa da pandemia

do Corona vírus, a USE lançou a campanha USE
Conecte, que se estende até a presente data
auxiliando mais de 400 instituições espíritas a
realizarem suas reuniões de forma virtual
mantendo suas atividades doutrinárias. Essa
iniciativa foi um marco no relacionamento da USE
com as casas espíritas, mostrando o valor de uma
federativa estruturada e da união entre as
instituições.

PicPay
Considerando as consequências socioeco-

nômicas da pandemia, dentre elas a dificuldade
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Nosso domingo de Páscoa foi mais triste
este ano. Acordamos com a notícia de que a Sara
Imad, uma grande e queridíssima amiga, partira
para a Casa do Pai. Acometida por câncer desde o
final do ano passado, Sara passou por tratamentos
que não foram suficientes para recobrar a saúde e
manter-se entre nós. Em seus 39 anos foi uma
trabalhadora admirável na Seara Espírita.
Inteligente que era, deixou para nós exemplos de
vida e de discernimento. No movimento espírita
da USE Intermunicipal Bauru atuou brilhante-
mente como responsável pelo Departamento de
Estudos, onde implantou grupos de estudos da
Doutrina Espírita em diversas casas espíritas;
realizou encontros de monitores e seminários;
representou nossa USE e colaborou na implan-
tação de ações no Estado de São Paulo junto a 4ª
Assessoria do Departamento de Estudos
Sistematizados, tendo participado, inclusive em
encontros junto a FEB em Brasília.

Sara Imad
exemplo de 

amor,
vida e trabalho

* Neli Del Nery Prado é ex-presidente da USE
Intermunicipal de Bauru, gestão 2018 – 2021.

No Centro Espírita Antoninho Marmo, na
cidade de Piratininga onde residia, fazia parte do
Conselho Fiscal e no Cantinho do Idoso era Vice-
Presidente, colaborando intensamente em todas as
atividades de ambas as instituições. Mas a Sara,
com sua inteligência e intelectualidade fez muito
mais. Tradutora que era por profissão, trabalhou
junto ao CDOR – Centro de Documentação de
Obras Raras que com um grupo traduziu as cartas
de Kardec, documentos esses resgatados
recentemente pela Fundação Espírita André Luiz e
com alguns deles sendo divulgados no portal
doNúcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde
(Nupes) da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Além de tudo isso, a Sara desenvolveu um
trabalho fantástico, missionário, traduzindo para o
português a quarta edição francesa da obra
A Gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo,
de Allan Kardec, que será editada pela USE
Estadual.

A Sara, perfeccionista em tudo que
realizava, é um exemplo de amor, vida e trabalho
para todos nós, deixando a saudade de seu jeito
meigo e fraterno que conquistou a todos nós.

* Neli Del Nery Prado

49

maio/junho – 2021 – edição 183



Distrital Freguesia do Ó, cedeu espaço, incentivou
e atuou na implantação de um trabalho, há 14 anos
em funcionamento, em conjunto com as casas
espíritas unidas à USE e outras da região, o Passos
de Luz, projeto de esclarecimento a dependentes e
familiares. Esse trabalho teve apoio inicial da USE
SP, através de seu departamento do APSE, que
ministrou um curso para multiplicadores por três
meses com cerca de cem inscritos. Participou da

No dia 02 de fevereiro, retornou para o
Mundo Maior, a amiga e tarefeira espírita Doroti
Guiro Marino.

Sua letra clara, bonita e inconfundível,
denunciava a sua profissão de professora. Certa
vez confidenciou-me que terminou sua tarefa de
educadora com o mesmo entusiasmo que
começou. Era especialista na língua Esperanto e
poetisa, escreveu um livro de poesias em portu-

Aluna exemplar, estudiosa e interessada nas Leis
que regem os dois planos, terminou o curso e
iniciou a sua missão de propagação da Doutrina
Espírita, através de suas palestras, sempre
inspiradas nos ensinamentos de Kardec e Jesus,
encerradas por vezes com belos poemas. Nesta
trajetória, em 1990, tornou-se instrutora do mesmo
curso que iniciara dois anos antes.

Membro do Conselho Deliberativo da USE

Doroti Guiro Marino
tributo e gratidão

* Rosana Amado Gaspar

guês e esperanto Como
se eu fosse um passarinho,
participou com
poesias em esperanto
em vários congressos
esperantistas.

Dirigente
espírita, foi presidente
por duas gestões da
União Espírita Fran-
cisco de Assis -
UEFA, e presidente
do Conselho Delibe-
rativo, posição que
ocupou até o seu
desencarne. A UEFA
possui mais duas
casas: Casa de
Francisco e Lar
Espírita Irmã Clara,
na cidade de
Francisco Morato.
Começou no Espiri-
tismo em 1988 como
aprendiz no Princi-
piante Espírita.

organização de vários
Encontros da Família,
seminários, cursos,
Festa da União,
trabalhos relevantes
para as casas da
região. Também era a
representante em
movimentos inter-
religiosos na Fregue-
sia do Ó, divulgando a
Doutrina de forma
clara e segura.

Sua feição e
atitudes joviais não
demonstravam os 69
anos já vividos.
Apesar da lógica e
organização de pro-
fessora de matemá-
tica, Doroti sempre
falava com doçura e
bondade, sempre ti-
nha palavras de
consolo e esperança
para quem a buscasse.

Esclarecia a todos com sua sabedoria e firmeza,
deixou um legado de exemplo e amor ao próximo.

Gratidão sempre!
Como diria nossos amigos esperantistas,

Ĝis la revido!

* Rosana Amado Gaspar é 1ª Vice-Presidente da
Diretoria Executiva da USE SP.
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FEB lança campanha sobre 
direitos autorais

A Federação Espírita Brasileira (FEB)
iniciou em abril a Campanha Nacional sobre
Direitos Autorais, com o objetivo de informar,
esclarecer e conscientizar sobre os direitos autorais
de livros espíritas e outros produtos.

Quando uma pessoa cria uma obra, seja um
filme ou mesmo um livro, ela pode divulgá-la,
publicá-la e também cedê-la, por exemplo, a uma
instituição espírita. É o que assegura a Lei de
Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998).

Essa lei permite que o público reproduza
trechos das obras, com fins de estudo. Porém, para
outros usos é necessário consultar e solicitar ao
autor, coautor ou detentor de direitos autorais,
como a instituição espírita de que falamos.

Qualquer adaptação, como tradução para
outro idioma, adaptação teatral ou musical, e até
mesmo a conversão da obra literária para áudio ou
PDF, necessita de autorização formal do autor,
coautor ou detentor de direitos autorais
(autorização por escrito).

A Campanha vai até junho, com postagens
semanais que podem ser acompanhadas pelo site
febnet.org.br/portal/direitosautorais.

FEEGO realiza a “Live da 
Esperança”

A Federação Espírita do Estado de Goiás
(FEEGO) realizou no dia 18 de abril, a “Live da
Esperança”, com o objetivo de acalantar os
corações e vibrar amor nestes momentos de
tamanha dificuldade. Entre os convidados estavam
Divaldo Franco, Rossandro Klinjey e Iraci
Campos Noronha. Interpretação de textos
espíritas por Carlos Vereza, Fábio Castro e Renata
Costa, relato emocionante de Nilton Pinto e Tom
Carvalho e participações musicais de Maria
Eugênia e Luiz Chaffin; Bibiana Brito e Lucas
Silva; Maurício Keller e Merissa Sampaio.
Representantes do movimento espírita goiano
deixaram suas mensagens de paz e esperança.

Com duas horas de duração, o evento
buscou levar palavras de otimismo, superação e
mostra a necessidade de exercitarmos a fé. Ao final
do dia, carros de som retransmitiram a Live da
Esperança por vários pontos de Goiânia e no
interior, fazendo com que ela chegasse a mais
lugares e acolhesse todos que precisavam de
consolo.

A data escolhida, 18 de abril, foi
significativa, sendo uma maneira de homenagear
os 164 anos de lançamento da primeira edição de
O livro dos espíritos, de Allan Kardec.

Painel Espírita Nacional
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Painel Espírita Estadual

Departamento de 
Atendimento Espiritual

O Departamento de
Atendimento Espiritual da USE,
realizou no dia 25 de abril, das
15h às 17h10, evento abordando
tema relevante para os trabalhos
na Área de Atendimento
Espiritual; - Diálogo da Área de
Atendimento Espiritual sobre O
Acolhimento e a preparação do(a)
trabalhador(a), tendo como
expositores Katia Penteado,
jornalista, expositora espírita e
diretora de Cultura e Estudos
Espíritas do Centro de Cultura,
Documentação e Pesquisa
Espírita – Eduardo Carvalho
Monteiro (Acolhimento); e
Fernando Porto, psicólogo,
expositor espírita e Diretor do
Departamento do AECE da
USE Regional de São Paulo

Encontros Fraternos de 
Unificação
No dia 21 de março, foi retomada a
realização de Encontros Fraternos
de Unificação com os 23 órgãos
regionais do estado de São Paulo.
Na oportunidade, as USEs Re-
gionais de Campinas, Ribeirão
Preto e São José do Rio Preto
participaram com dirigentes e
trabalhadores espíritas de centros
espíritas, quando foi apresentado o
tema A qualidade do ensino e da prática
espírita, com exposição pelos
departamentos de Doutrina e de
Estudos Sistematizados.

As USEs Regionais de
Cachoeira Paulista e de Taubaté
participaram do Encontro realizado
no dia 25 de abril, sendo
apresentado o mesmo tema. Em
ambos os Encontros, após as
exposições, houve diálogo com os
participantes quando foi
desenvolvido espaço aberto para
análise do tema.

Novo Encontro Fraterno está
agendado para este mês de maio.

(Preparação do trabalhador espírita); ocasião em que os 152 inscritos
tiveram oportunidade de interagir com os expositores com
perguntas.
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Cantareira
A USE Intermunicipal da Cantareira, organizada e criada em 6 de
novembro do ano passado, engloba as cidades de Caieiras,
Campo Limpo Paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato e
Mairiporã.

O novo órgão de unificação realiza às quartas-feiras o Estudo
Continuado do Espiritismo, com palestras a partir das 20 horas,
transmitido pelo seu canal no Youtube.

Para o mês de maio estão previstas palestras com os temas: A
felicidade não é deste mundo, com Marcelo Menezes, no dia 5; O poder
da fé, com Josefa, no dia 12; Os sãos não precisam de médicos, com
Tatiana, no dia 19 e Não vim trazer a paz, mas a espada, com
Henrique Sores, no dia 26.

Maiores informações pelo site: usedacantareira.ong.br

Assessoria de Ciência e Pesquisa
Espírita
A Assessoria de Ciência e Pesquisa
Espírita (ACPE) realiza curso intro-
dutório sobre ciência e pesquisa
espírita, em 4 encontros de 2 horas de
duração, aos sábados das 15 às 17h, a
partir do dia 10 de abril, pela
plataforma Google Meet.

O que é e como se faz ciência,
como definir ciência espírita,
importância da teoria espírita na inves-
tigação experimental dos fenômenos espíritas, a importância da teoria na ciência, como escrever um
projeto ou artigo espírita, precisa ser PhD para realizar pesquisa espírita? são os temas planejados para o
curso introdutório.

Seminário do APSE
João Luiz do Nascimento Ramos,
de Cachoeira Paulista, foi o
responsável pelo desenvolvimento
do tema O trabalho assistencial em
harmonia com as necessidades da época,
realizado pelo Departamento de
Assistência e Promoção Social
Espírita (APSE), no último dia 27
de março, das 15 às 18 horas.
O Seminário pode ser visualizado
pelo canal do Youtube da USE SP:

https://www.youtube.com/watch?v
=NNns6bplDlk
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São José dos Campos
A USE Intermunicipal de São José dos

Campos, em conjunto com centros espíritas da
Aliança Espírita Evangélica, realizou mais uma
comemoração do Dia de Allan Kardec, conforme
lei municipal no 4945, de 06 de setembro de 1996,
e lei estadual no 9471, de 27 de dezembro do
mesmo ano.

Paulo Henrique de Figueiredo foi o
responsável pela palestra sobre Allan Kardec,
realizada a partir das 15 horas, do dia 18 de abril.

Nos anos anteriores, o evento era realizado no
salão nobre da Câmara Municipal de São José dos
Campos. Neste ano, devido às condições da
pandemia, a palestra foi transmitida pelo canal do
Youtube da USE de São José dos Campos.

O objetivo da comemoração é divulgar a
doutrina espírita pelas realizações e pela vida do
Codificador da Doutrina Espírita, em espaço que
não seja exclusivamente o centro espírita,
possibilitando o conhecimento pelo público em
geral.

Ibirapuera
A USE Distrital do Ibirapuera
promoveu o Mês do Livro Espírita no mês
de abril, em homenagem ao lançamento
de O livro dos espíritos, de Allan Kardec
em 18 de abril de 1857.

Este ano, o livro escolhido é O livro
dos médiuns, que no dia 15 de janeiro
completou 160 anos do seu lançamento,

Participaram das palestras os
expositores Adair Ribeiro Júnior, Nancy
Steagall, Joaquim Pereira, Maurício
Monteiro, Ivan Moraes, Hervé Salmon,
Gilberto Romancini e Humberto
Schubert Coelho.

Tucuruvi
A USE Distrital do Tucuruvi está apresentando

desde o dia 18 de abril, vídeos diários de até 15
minutos, com estudo continuado das obras da
Codificação.

Nos dias pares, estuda-se pelos vídeos, O livro
dos espíritos. Nos dias ímpares, O livro dos médiuns.
Os vídeos são apresentados nos canais do Youtube
e do Facebook do órgão distrital de unificação.

A iniciativa faz parte da Campanha Comece pelo
Começo, desenvolvida pela USE São Paulo, a partir
do ano de 1975.
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Sorocaba
O Departamento de Atendimento Fraterno

da USE Intermunicipal de Sorocaba realizou
no último dia 14 de abril, às 19 horas,
seminário com o tema O que é atendimento
fraterno ?

O evento contou com as participação de
Hélio Corrêa, José Roberto Colella e Wagner
Tadeu Dias.

A iniciativa envolveu, além do
Departamento de Atendimento Fraterno,
também o Departamento de Comunicação
daquele órgão de unificação.

Ribeirão Preto
De 17 a 25 de abril, em comemoração
aos 160 anos de O livro dos médiuns, a
USE Intermunicipal de Ribeirão Preto
realizou a Semana Espírita deste ano.

As palestras realizadas tiveram a
participação de André Sobreiro, Charles
Kempf, Cosme Massi, Edegar Tão,
Jacobson Trovão, Júlio Carvalho, Leda
Bighetti, Marco Milani, Paulo César
Fructuoso, Regina Tumburus e Simão
Pedro.

As palestras foram transmitidas pelos
canais do Facebook e Youtube, da USE
Intermunicipal de Ribeirão Preto.

São Paulo
Marília de Castro e Paulo Batimarchi

foram os responsáveis pelo desenvol-
vimento do seminário O Centro Espírita
atual e os aspectos jurídicos, realizado pela
USE Regional de São Paulo em parceria
com a AJE Associação Jurídico-Espírita
do Estado de São Paulo, no dia 25 de
abril, das 10 às 12 horas..

Marília de Castro, Vice-Presidente da
USE, na gestão de Nedyr Mendes da
Rocha, falou sobre Entidades de Assis-
tência Social e Legislação.

O Centro Espírita e a Internet – LGPD
foi o tema desenvolvido por Paulo
Batimarchi, analisando a lei de proteção
de dados que recentemente entrou em vi-
gor, com impacto na coleta e manuten-
ção de dados pessoais pelas instituições.
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Departamento de 
Mediunidade

O Departamento de
Mediunidade da USE SP
promove o Seminário Reuniões
Mediúnicas no Centro Espirita,
dividido em dois encontros, nos
dias 2 e 30 de maio, das 9 às 12h.

No seminário serão abor-
dados temas como rotina da
reunião mediúnica, reuniões
públicas, sessões de pintura
mediúnica e trabalhos de
psicografia abertos ao público,
entre outros.

Os departamentos de
Atendimento Espiritual no
Centro Espírita (AECE) e de
Doutrina também serão
responsáveis por apresentação de
temas.

O Grupo Espírita Paulista -
GEP, formado pela Aliança
Espírita Evangélica (AEE), pela
Federação Espírita do Estado de
São Paulo (FEESP) e pela União
das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo (USE)
realiza no penúltimo final de
semana de maio, dias 21 a 23, o
Encontro Espírita Paulista 2021,
em comemoração aos 160 anos
de lançamento de O livro dos
médiuns.

A abertura do Encontro
acontece na sexta-feira, dia 21, a
partir das 19 horas, com Eulália
Bueno que desenvolve o tema
Explicando a mediunidade: fluido,
períspirito e afinidade.

No dia seguinte, sábado, 22,
às 10 horas, Edelso da Silva
Júnior (AEE) participa de
palestra especial, de 20 minutos,
com o tema Sono, sonhos e
sonambulismo. Às 10h50, André

O público-alvo é o tarefeiro das reuniões, dirigentes e participantes de grupos de mediunidade. Os
participantes podem enviar perguntas e comentários. Com vagas limitadas, o evento será desenvolvido pela
plataforma Zoom.

Trigueiro dá continuidade ao
Encontro, realizando a palestra
Mediunidade e ciência espírita: a
revelação do mundo espiritual. Ainda
na parte da manhã, às 12h10,

Marco Milani (USE) também em
20 minutos, apresenta o tema
Vidência e previsões.

Juselma Coelho, com o tema
Ação dos espíritos sobre a matéria dá
continuidade ao Encontro, a
partir das 14h20. Em seguida,
Sueli Kasai (FEESP) apresenta o
tema Mediunidade de cura, em
palestra especial.

Ao final do dia, Rossandro
Klinjey é o convidado para
desenvolver o tema Comunicação
mediúnica: manifestação inteligente dos
Espíritos, às 16h10, do segundo
dia do Encontro.

No dia 23 de maio, a partir
das 10 horas, acontece a roda de
conversa Dinâmica da comunicação
com os Espíritos, com participação
de Milton Martins (AEE), Vera
Millano (FEESP) e Silvio Costa
(USE).

No encerramento do
Encontro Espírita Paulista 2021
que contou em sua divulgação
com a realização de 11 lives desde
o mês de maio de 2020, acontece
palestra de Haroldo Dutra Dias,
com o tema O livro dos médiuns:
consequências filosóficas e morais., a
partir das 11h30.

As palestras e a roda de con-
versa serão transmitidas pelo
canal do Youtube do GEP.

Encontro Espírita Paulista 2021
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atada de 05 de junho de 1994, sediada na
cidade de Sorocaba-SP, Rua da Penha, nº 455, é
constituída pelas USEs Intermunicipais de
Itapetininga, Itapeva, Itu e Salto, Itararé e
Sorocaba, abrangendo os municípios de Alambari,
Alumínio, Angatuba, Apiaí, Araçariguama,
Araçoiaba da Serra, Barão de Antonina, Barra do
Chapéu, Boituva, Bonsucesso de Itararé, Buri,
Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Capela
do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Coronel
Macedo, Guapiara, Guareí, Iperó, Iporanga,
Itaberá, Itaoca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã
Paulista, Itaporanga, Itararé, Itu, Mairinque, Nova
Campina, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz,
Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande,
Quadra, Riversul, Salto, Salto de Pirapora, São
Roque, Sarapuí, São Miguel Arcanjo, Sorocaba,
Tapiraí, Taquarivaí. Tatuí, Tietê, Torre da Pedra e
Votorantim.

A USE Regional de Sorocaba possui uma
extensão particularmente ampla e numerosa,

apresentando muitos desafios quanto à frequência
e à presença, mas atualmente com a pandemia e a
necessidade de nos adaptarmos à nova realidade, a
reunião eletrônica nos proporcionou uma maior
aproximação e este tem sido o nosso foco, fazer
com que estejamos mais unidos e presentes,
e muitas reflexões e oportunidades têm surgido
deste trabalho.

A USE Regional de Sorocaba é o órgão com
maior extensão territorial contando com 76
instituições espíritas em 51 cidades.

Um dos órgãos locais que constitui esta
regional é a USE Intermunicipal de Itapetininga,
sendo constituído pelas cidades de Alambari,
Angatuba, Campina do Monte Alegre, Cesário
Lange, Guareí, Itapetininga, Quadra, Sarapuí, São
Miguel Arcanjo e Torre da Pedra.

* Dirigentes de órgãos da USE Regional de Sorocaba e
órgãos locais de Itararé, Itapeva e Sorocaba.

D

A USE Regional de Sorocaba
Jander Miclos, Izilda Aparecida de Oliveira Rezende, Fernando de Souza Santos e Hélio Alves Corrêa *
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2º Secretário: Rodolfo Olberg; 1ºTesoureiro; José
Berteli Vieira; 2ºTesoureiro: Durvalino Rezende da
Silva e Diretora de Estudos: Norma Lages de
Magalhães.

Em 10 de fevereiro de 1980, com a presença
e apoio do ilustre confrade Marcelino Fernandes
Romera, então Presidente do Conselho Regional
Espírita da 2ª Região - Sorocaba, instalou-se a
União Intermunicipal Espírita, aí denominada
UNIME - agora à Rua Santana, 917, sede do
Centro Espírita Amigos da Zona Rural, sendo
formada a sua Comissão Executiva: Presidente:
Inocêncio Rodrigues de Almeida; Vice-Presidente:
Januário Rodrigues de Souza; 1º Secretário: Lauro
do Carmo Brizola; 2º Secretário: Junia Marly Santos
Oliveira; 1ºTesoureiro; Argemiro Antunes de Lima
e 2ºTesoureiro : Emiliano Santos de Lima.

Embora em funcionamento desde essa data,
apenas em 30 de abril de 2006, oficializou-se a
fundação da USE Intermunicipal de Itapeva,
estabelecendo sua sede no mesmo endereço,
estando nessa data a Comissão Executiva assim
constituída: Presidente: Nilton Del Rio; Vice-
Presidente: Celia Regina Costa Galvani; 1º
Secretário: Sandro José Pinheiro; 2º Secretário:
Osana A. dos Santos Bueno; 1º Tesoureiro:
Rogério de Souza Pinheiro; 2º Tesoureiro: João
Vieira de Souza e Diretor de Patrimônio: Ruy
Gomes Pinheiro.

Atualmente, a USE Intermunicipal de
Itapeva tem sua sede provisória em Buri, no Centro
Espírita Discípulos de Jesus e em virtude da
pandemia, está trabalhando no sentido de apoiar as
atividades e conferências on-line.

A USE Intermunicipal de Itapeva é
constituída pelas cidades de Apiaí, Barra do
Chapéu, Buri, Capão Bonito, Guapiara, Iporanga,
Itaoca, Itapeva, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão
Grande, Ribeirão Branco e Taquarivaí

Itararé

A USE Intermunicipal de Itararé foi criada
em 24 de novembro de 2000, pelo esforço de
Alessandro Viana de Paula, Lauri Ribeiro Pinto (in
memorian) e Maurício Jacopetti Bortoleto. Fazem
parte da sua jurisdição as cidades de Barão de
Antonina, Bonsucesso de Itararé, Coronel
Macedo, Itaberá, Itapirapuã Paulista, Itaporanga,
Itararé e Riversul.

Assim que foi criada, iniciou seu primeiro
projeto, o Mês Espírita de Itararé, o qual, desde
outubro de 2000, vem sendo realizado
ininterruptamente, sendo feito no ano de 2020 em
modo on-line.

Também vem mantendo a tradição de ter
sua diretoria sempre composta por um membro de
cada centro espírita da cidade, sendo cinco casas
no total.

Itapeva
O primeiro registro do Movimento Espírita

em Itapeva e região, data de 30 de abril de 1961,
com a eleição da Diretoria Executiva da UME -
União Municipal Espírita, filiada à USE SP,
realizada na sede do Centro Espírita Allan Kardec,
à Rua Ruy Barbosa, 284.

Na ocasião esteve presente o Sr. João Batista
Pacheco, então Presidente do Conselho Regional
Espírita CRE de Sorocaba, que proferiu
conferência com o tema Os objetivos da fé,
orientando o trabalho de organização, ficando aí
eleita a chapa executiva composta por: Presidente:
Maurício de Oliveira; Vice-Presidente: Joaquim
Vergínio Cidro; 1º Secretário: Edgar Batista Veiga;
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Espírita Evangélica, União Fraternal e Rádio Boa
Nova.

USE Intermunicipal de Sorocaba é
constituída pelos centros espíritas das cidades de
Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra,
Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Iperó,
Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto
de Pirapora, São Roque, Sorocaba, Tapiraí, Tatuí,
Tietê e Votorantim.

Itu e Salto
A USE Intermunicipal de Itu engloba duas

cidades: a de Itu e de Salto. Atualmente encontra-se
inativa, sendo que recentemente passou a compor a
USE Regional de Sorocaba, vindo da USE Regional
de Campinas, com a reorganização daquela regional
contando agora com os órgãos do Circuito das
Águas, Bragança Paulista e Jundiaí.

Sorocaba
A USE Intermunicipal de Sorocaba foi

oficialmente iniciada em 25 de junho de 1994, com
a alteração da UNIME – União Intermunicipal
Espírita de Sorocaba (antigo órgão de unificação)
para USE.

Dez anos antes a UNIME era órgão
existente em São Roque, Porto Feliz e Sorocaba. A
partir de 1994, a USE Intermunicipal de Sorocaba
passou a ser o órgão local de unificação do
movimento espírita, ligado à USE do Estado de
São Paulo.

Dentre as atividades principais realizadas
nos últimos anos destacam-se o Mês Espírita (em
setembro); Campanhas da Família, do Evangelho e
outras específicas; periódico: Jornal Interação;
Curso de Gestão Espírita; Amigos do Movimento
Espírita (foram três eventos com mais de 1.000
pessoas cada um); Feira do Livro Espírita (31
edições já realizadas desde o seu início); COMESO
– Confraternização das Mocidades Espíritas de
Sorocaba e Região (iniciada em 2015 – anual –
com participação de mais de 200 jovens); Evento
100 anos de Chico Xavier (em 2010 – com
participação de mais de 1.000 pessoas e diversas
instituições espíritas); 37ª COMECELESP –
Confraternização das Mocidades Espíritas do
Centro-Leste do Estado de São Paulo em 2019;
Encontros Paulistas da Área de Estudo do
Espiritismo em 2016 e 2018. Atualmente está
engajada em atividades na Internet, através de
canais de comunicação e redes sociais.

A USE Intermunicipal de Sorocaba atua
também junto à Diretoria Executiva dos Centros
Espíritas, através de Reuniões do seu Conselho
Deliberativo e com a Presidência das Casas. Tem
também interagido e trabalhado em conjunto com
outras instituições espíritas locais como a AME –
Associação Médico Espírita de Sorocaba, Aliança

Itu

SaltoCentro Espírita em Itaoca
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