


OPINIÃO 

USE- AÇÕES, 
INCOMPREENSÕES E 

INOVAÇÕES 

A União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo completa 50 
anos! Fundada no 1 º· Congresso Esta
dual - convocado pela FEESP, com 
apoio da Liga Espírita do Estado de 
São Paulo, Sinagoga Espírita Nova 
Jerusalém e União Federativa Espírita 
Paulista-, a USE é a única federativa 
que nasceu de um evento estadual e 
com objetivo definido de atuar como 
órgão unificador, sem tarefas de cen
tro espírita. 

Nessas cinco décadas, o entusiasmo 
e a chama unificacionista aqui acesa 
for� ações predecessoras para o "Pac
to Aureo" junto à FEB e da "caravana 
da fraternidade" em nível nacional. A 
estrutura organizacional da USE foi 
pioneira. Vicejou um dinâmico movi
mento de mocidades das décadas de 50 
e 60, gerando lideranças e expositores. 
O Instituto Espírita de Educação foi 
criado pela USE. Propostas iniciais de 
cursos e de estudo doutrinário parti
ram de São Paulo. A evangelização da 
infância ganhou força em terras pau
listas. A campanha Comece pelo Co
meço, a Ca,:ta ao Centro Espírita, a 
Carta aos Orgãos de Unificação e as 
duas campanhas sobre família, geraram 
reflexos nacionais. Este periódico - o 
primeiro jornal especializado -, e as 
Edições USE, inovam com linha edi
torial para dirigentes e colaboradores. 
Os relatos e depoimentos sobre a evo
lução do movimento de unificação no 
Estado de São Paulo, constam do li
vro: USE-50 anos de unificação, a ser 
lançado no 1 Oº · Congresso Estadual. 

Durante um ano, desde o início dos 
eventos do cinquentenário, com semi
nário sobre unificação, seguem-se vá
rias ações, como o lançamento de obras 
de Edições USE, inclusive a edição 
comemorativa dos 140 anos de O Li
vro dos Espíritos; o inovador Encon
tro Doutrina Espírita e as Ciências So
ciais; stand na Bienal Internacional do 

2 - Dirigente Espírita - Maio e Junho de 1997

Livro; apoio ao Feespírita/96; encon
tros nas USEs Regionais; o lançamen
to da Campanha de Divulgação do Es
piritismo, do CFN; semana do livro 
espírita; comemoração no "dia dos es
píritas"; reunião da Comissão Regio
nal Sul do Conselho Federativo Naci
onal da FEB. O coroamento das co
memorações acontece com o 1 Oº· Con
gresso Estadual de Espiritismo, com 
ampla reflexão sobre o tema Ação es
pírita - Visão de futuro, definido com 
sugestões de todo o Estado. 

A USE tem enfrentado entraves 
para fortalecer a chama da união. In
compreensões sobre a unificação dos 
espíritas, questões patrimoniais de ins
tituições versus ideal pelo trabalho 
doutrinário, melindres pessoais de per
da de espaço e de poder, momentos 
de ruptura de chanceladores de sua 
fundação, fases de polêmicas e até de 
convivência com o paralelismo de atu
ações e de eventos ... Enfim, reações 
que refletem a própria condição huma
na e o nível e a qualidade de religiosi
dade do homem. Mesmo com constan
tes lutas, a visão pluralista vence e o 
movimento espírita paulista não se ro
tiniza. 

A USE chega aos 50 anos com 
marcas de ação coletiva, inovando des
de sua fundação até as propostas que 
concretiza. Embora haja manifestações 
de muitos "bezerras", a coerência das 
preocupações do "apóstolo da unifi
cação" e ex-presidente da FEB, pode 
ser sentida em conhecida psicografia 
de Chico Xavier (1963), onde Bezer
ra de Menezes alerta que o serviço de 
unificação "é urgente mas não apres
sado - ... porquanto não nos compete 
violentar consciência alguma" e ain
da que "seja Allan Kardec não ape
nas crido ou sentido,... - Sem essa 
base é diflcil forjar o caráter espíri
ta-cristão que o mundo conturbado 
espera de nós pela unificação ". 
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