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Falando
  ao leitor

Neste bimestre de novembro e dezembro de 2022, a edição 
de nº 192, de a Revista Dirigente Espírita - RDE, traz uma 
retrospectiva das ações da Diretoria Executiva no ano de 

2022. Bom esclarecer que não daria para reportar todas as ações dos 
mais de 100 órgãos da USE, atuantes no Estado de São Paulo, e bem 
assim, as dos departamentos e assessorias da USE, que envolvem mais 
de 50 colaboradores e realizam treinamentos, encontros, seminários na 
qualificação das atividades do movimento espírita paulista.

Comemorando os 75 anos da desencarnação da heroína espírita 
Benedita Fernandes, Antonio Cesar Perri de Carvalho traz a notícia 
do filme documentário que está sendo produzido para lançamento 
nos cinemas em 2023, em homenagem dessa que foi um exemplo de 
superação! 

Entrevistamos o atual Presidente da Federação Espírita do Estado 
de São Paulo, reconduzido ao cargo para uma nova gestão, Roberto 
Watanabe, que tem participado do Conselho Deliberativo Estadual da 
USE – CDE, de comissões diversas e encontros realizados pela USE.

Iniciamos a parte 1ª de uma série de artigos sobre os mecanismos do 
auxílio a Espíritos sofredores através do diálogo fraterno, pelo pesqui-
sador espírita Alexandre Fontes da Fonseca. Também, o pesquisador 
espírita Adair Ribeiro apresenta uma sinopse do seu livro recentemente 
lançado “A obra esquecida de Angeli Torteroli – o Espiritismo no Brasil 
e em Portual”, um resgate da história do Espiritismo nascente no Brasil.

Temos o retorno às páginas deste periódico o autor de livros espí-
ritas e divulgador da Doutrina Espírita Ivan Franzolim, que atuou du-
rante décadas no antigo jornal Dirigente Espírita, hoje Revista Dirigen-
te Espírita e está iniciando uma série de assuntos voltados aos dirigentes 
dos centros espíritas. Também, nessa linha, Andrea Laporte Milani que 
é secretária da Diretoria Executiva, estreia na RDE trazendo recomen-
dações para reuniões produtivas.

Trouxemos para registrar e guardar nos arquivos do nosso coração 
o esboço biográfico de dois trabalhadores incansáveis do movimento 
espírita, que retornaram à Pátria Espiritual, Geraldo Spinola, dirigen-
te espírita em São Paulo e participante da USE ao longo de décadas 
e Apparecido Belvedere, que fora ligado por mais de 50 anos a Casa 
Editora O Clarim.

Muitos outros assuntos também importantes compõem esta edição 
que fecha o ano de 2022, ano de muitos desafios no terceiro ano da 
pandemia pelo covid 19 e suas variantes, mas as vacinas trouxeram 
novos alentos ao mundo todo. 

E nesse final de ano que se aproxima a redação e o conselho edito-
rial da RDE desejam a todos muita paz neste Natal e no próximo ano 
de 2023! 

Julia Nezu - Editora
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No último dia 23 de outubro rea-
lizou-se a reunião extraordinária 
do CDE- Conselho Deliberativo 

Estadual para análise do tema “Quali-
dade doutrinária da literatura espírita”, 
o qual recebeu oito propostas de discus-
são sobre o assunto.  Apesar de algumas 
divergências, o resultado foi o esperado e 
unânime de que a qualidade doutrinária 
está vinculada à coerência com a Doutri-
na Espírita, de acordo com as Obras Bá-
sicas da Codificação.   Discutiu-se ainda 
a respeito de diversos livros, que tiveram 
marcante introdução à Doutrina, por tra-
zerem conhecimento, as vezes de forma 
romanceada da vida espiritual. 

Refletindo sobre assunto, destaca-se um 
livro que à primeira vista, parece ser um 
romance histórico biográfico, psicografa-
do por Chico Xavier há mais de 80 anos, 
Paulo e Estevão¹. Este livro contém mui-
tas informações e revelações, algumas sus-
pensas, por divergirem da história oficial.  
Fato este importante, pois podem no fu-
turo ser corroboradas com os fatos verídi-
cos, sendo que alguns já foram confirma-
dos.  Neste livro o próprio autor espiritual, 
Emmanuel, questiona na introdução: Por 
que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Entre 
as diversas justificativas, o autor se dirige 
aqueles que desenvolvem algum tipo de 
tarefa espiritual e também (...) as igrejas 
amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos 
crentes, nos diversos setores do Cristianismo, jus-
tificam as nossas intenções. Aqui traduz-se a 
palavra “igrejas” como os atuais centros 
espíritas, que necessitam de alertas sobre 
o desempenho do propósito Divino, que 
cada líder espírita tem para desenvolver, 
através dos exemplos e vivências confli-
tuosas de Paulo, e das recomendações de 
Estevão e Abigail.

Numa das muitas passagens, Abigail, ago-
ra Espírito, traça importante roteiro para 

tarefa do apóstolo dos gentios, ansioso 
por respostas, e as obtêm prontamente: 

Que fazer para adquirir a compreensão per-
feita dos desígnios do Cristo? Ama!

Como fazer para que a alma alcançasse 
tão elevada expressão de esforço com Jesus-
-Cristo? Trabalha!

Que providências adotar contra o desânimo 
destruidor? Espera!

Como conciliar as grandiosas lições do 
Evangelho com a indiferença dos homens? 
Perdoa!...²

Tem-se aqui conselhos de conformidade 
com os ensinos dos Espíritos, identifica-
dos no O livro dos espíritos em Lei do 
trabalho; Lei de justiça, de amor e de ca-
ridade e no capítulo final Das esperanças 
e consolações³, revestidos dos sentimen-
tos de Abigail, que impregna a Alma de 
quem os lê e não se esquece jamais. 

Kardec confirma que O essencial está em que 
o ensino dos Espíritos é eminentemente cristão; 
apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e 
recompensas futuras, na Justiça de Deus, no livre-
-arbítrio do homem, na moral do Cristo.4  Não 
deixa dúvidas de que as máximas morais 
do Cristo estão em plena concordância 
com o Espiritismo.                     

Finda-se mais um ano, com balanço posi-
tivo das realizações do Movimento Espí-
rita da USE.  Gratidão a todos que cola-
boraram.    

No próximo mês homenageia-se a data de 
nascimento daquele que inspirou os me-
lhores sentimentos e o progresso da Hu-
manidade.  A DE - Diretoria Executiva da 
USE e seus departamentos, desejam Feliz 
Natal a todos com muito amor e esperan-
ça. Próspero Ano novo com muito traba-
lho e perdão pelas nossas imperfeições.

Palavra da Presidência 
presidencia@usesp.org.brAma, Trabalha,

     Espera, Perdoa.

Rosana Amado Gaspar
é presidente da Diretoria 

Executiva da USE,
gestão 2021 - 2024

(¹) Paulo e Estevão, 
Emmanuel, Xavier, FC  

(²) Paulo e Estevão, 
Emmanuel, Xavier, FC  
Cap. 3 Lutas e humi-
lhações

(³) O livro dos Espíritos, 
Kardec A, tradução Ri-
beiro G – parte terceira, 
caps. III e XI; parte 
quarta, cap. I e II

(4) O livro dos Espíritos, 
parte segunda, cap V, 
item 5, Kardec A
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Perfil
Entrevistado por Julia Nezu

Dirigente Espírita - Como você 
chegou no Espiritismo?

Roberto Watanabe - Na busca da 
solução de um caso de obsessão em 
família ocorrido por volta de 1984, 
uma amiga nos apresentou a um se-
nhor que era médium e que resol-
veu a questão a contento. A partir 
daí, passei a estudar a Codificação 
por conta própria, em acréscimo às 
leituras sobre temas da espirituali-
dade que já vinha fazendo desde a 
juventude. 

DE - E como chegou na FEESP?

Roberto - O início na FEESP se 
deu em 1990, como ouvinte das pa-
lestras ministradas, aos domingos, 
na antiga sede situada no bairro da 
Bela Vista, em São Paulo, aos quais 
se seguiram os cursos do Ciclo Bá-
sico de Espiritismo, o curso de Ex-
positor e o ingresso ao quadro de 
voluntários, onde atuei como edu-
cador espírita, colaborador da assis-
tência espiritual e social, articulista 
da revista ‘O Semeador’, diretor do 
curso de Filosofia Espírita e do cur-
so de Educação Continuada.

Roberto Watanabe, 68 anos, brasileiro, casado com Maria 
Cristina Watanabe, com graduação em Administração (1980) e 
Filosofia (2012) pela USP- Universidade de São Paulo, Mestrado 
em Administração (2003) pela PUC/SP. Membro do Conselho 
Deliberativo da Feesp desde 2015. Tem como hobby a leitura e o 
cinema.

Roberto Watanabe

DE - Quais as atividades principais 
da FEESP, internas e externas? 

Roberto - As atividades principais 
da FEESP são o ensino e a divul-
gação da Doutrina Espírita em seu 
tríplice aspecto - científico, filosófi-
co e religioso -, assim como, a assis-
tência espiritual, social e educacio-
nal. Entre as atividades externas se 
destacam as participações no GEP - 
Grupo Espírita Paulista e no Fórum 
Inter-religioso, este sob coordena-
ção da Secretaria da Justiça e Ci-
dadania. Destacam-se também a 
parceria e contatos com instituições 
espíritas do país e do exterior. 

DE – Conte-nos sobre Casa Tran-
sitória Fabiano de Cristo e outras 
instituições assistenciais, braços da 
FEESP?

Roberto – A subsede Casa Transi-
tória Fabiano de Cristo, localizada 
no bairro do Belenzinho, em São 
Paulo, é o principal braço social da 
FEESP. Lá temos o Lar Batuíra, re-
sidência permanente para idosos, as 
creches Bezerra de Menezes e Fa-
biano de Cristo, para crianças de 0 
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a 5 anos, o atendimento a Famílias 
e Gestantes em situação de vulnera-
bilidade social, e os Cursos Profis-
sionalizantes realizados em parceria 
com o SENAI – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial. Além 
disso, há também atividades sociais 
na subsede Santo Amaro localizada 
no bairro da Bela Vista, na subsede 
Casa do Caminho situada no bairro 
de Itaquera e na subsede São José 
dos Campos localizada no municí-
pio de mesmo nome, onde temos a 
creche Meimei, para crianças de 0 
a 5 anos.

DE – Até alguns anos a FEESP, no 
seu Estatuto vedava as casas espíri-
tas coligadas participarem da USE 
ou outra instituição espírita. Ainda 
é assim? 

Roberto – De acordo com o Es-
tatuto Social vigente, aprovado 
em Assembleia Geral Extraordi-
nária realizada em 30/05/2021, 
não há mais nenhum impedimento 
para que casas espíritas coligadas à 
FEESP participem de outras insti-
tuições federativas espíritas.

DE – Também, sabe-se que os di-
retores da FEESP não podem atuar 
em outras instituições espíritas sob 
pena de perder o seu cargo. Por 
que dessa regra Estatutária? Não 
seria conveniente que diretores da 
FEESP tivessem experiências em 
outras instituições espíritas?

Roberto – De fato, o Estatuto So-
cial vigente veda, ao membro da 
Diretoria Executiva da FEESP, a 
participação na direção executiva 
de outras instituições espíritas, pois, 
face às responsabilidades ineren-
tes ao cargo ocupado, entendemos 
não ser recomendável que a aten-
ção do diretor fique dividida entre 
dois cargos igualmente relevantes. 
Por outro lado, o Estatuto não veda 
a participação do Diretor Executi-
vo em cargos que não envolvam a 
direção executiva de outras institui-
ções, tanto é que, na qualidade de 
Presidente da Diretoria Executiva 
da FEESP, tenho participado como 
membro do Conselho Deliberativo 
Estadual da USE. E, inversamente, 
não há impedimento para que um 
membro do Conselho Deliberativo 
da FEESP participe, aí sim, da dire-
ção executiva de outra instituição.

DE – Percebe-se que a sua gestão 
na FEESP é mais aberta no sentido 
de unir esforços na divulgação do 
Espiritismo no Estado, no Brasil e 
no Mundo. Qual é essa proposta de 
divulgação? 

Roberto – O propósito da gestão 
atual é contribuir, dentro das nos-
sas limitadas possibilidades, para 
o fortalecimento do movimento 
espírita, a fim de que, através da 
união fraterna e da unificação de 
esforços, se possa levar a mensagem 
espírita a todos os rincões do nos-
so planeta, tarefa esta que já vem 
sendo bem realizada pelas entida-
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des federativas estaduais, nacionais 
e internacional. Entendemos ser de 
fundamental importância que essa 
divulgação seja realizada também 
em outros idiomas e, nesse sentido, 
a FEESP tem mantido uma par-
ceria com a Federação Espírita da 
Irlanda e participado de palestras 
com a Federação Espírita dos Es-
tados Unidos e a União Britânica 
das Sociedades Espíritas, além de 
outras instituições do exterior. Com 
isso, oferecemos nossa modesta 
contribuição aos bravos conterrâ-
neos e nativos de outros países, que 
fazem, pelo mundo afora, um ex-
celente trabalho de divulgação do 
Espiritismo.

DE – Na sua gestão a FEESP re-
tornou a participação, na quali-
dade de entidade inicialmente pa-
trocinadora da USE, no Conselho 
Deliberativo Estadual, o que não 
acontecia desde o final da gestão 
do então Presidente Teodoro Lausi 
Sacco, o que foi um grande exem-
plo de união e fortalecimento do 
movimento espirita paulista. Qual 
a sua avaliação dessa participação e 
o CD da FEESP?

Roberto – Tendo em vista o pro-
pósito da união de forças, nós 
concordamos prontamente com a 
proposta de Aparecido José Or-
lando, ex-Presidente da 
USE, quando este nos 
convidou para ocupar 
o assento que a FEESP, 
como entidade inicial-
mente patrocinadora 
da USE, possui no seu 
Conselho Deliberati-
vo Estadual, tendo isso 
ocorrido logo após as-
sumirmos a direção da 
FEESP em outubro de 
2018. O intuito, como 

bem colocou Orlando na ocasião, 
seria o trabalho conjunto das duas 
entidades, centrando-se nos pontos 
de convergência, fundamentado na 
identidade espírita que caracteriza 
as duas instituições. Nossa avalia-
ção é de que foi uma decisão acer-
tada, na medida em que ambas as 
entidades têm se beneficiado dessa 
aproximação que, por sinal, teve o 
apoio do Conselho Deliberativo da 
FEESP.

DE – Conte-nos sobre a iniciativa 
do Grupo Espírita Paulista e os seus 
resultados.

Roberto – Tudo começou em ju-
nho de 2019, com a ideia de con-
gregar os espíritas do Estado de 
São Paulo num grande encontro, 
previsto para ser realizado na ci-
dade de São Paulo em maio de 
2021. Ato contínuo, convidamos a 
Aliança Espírita Evangélica para 
participar do evento e daí surgiu o 
GEP – Grupo Espírita Paulista. Já 
em outubro de 2019, realizamos a 
Virada Espiritual, evento que aca-
bamos de repetir em outubro des-
te ano. Com o início da pandemia 
em 2020, o GEP passou a realizar 
palestras mensais on-line, tendo a 
mediunidade como tema central e, 
em maio de 2021, foi realizado o 
1º Encontro Espírita Paulista, tam-

Na Casa Transitória Fabiano de Cristo, assistência social da Feesp.
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bém na modalidade on-line. A parceria foi 
formalizada em 16/12/2020, tendo como 
objetivo a divulgação do Espiritismo por 
todos os meios disponíveis e o estudo em 
conjunto visando a consolidação do seu 
corpo doutrinário. As palestras mensais 
prosseguem e, desde julho deste ano, ocor-
rem de forma híbrida, ou seja, de forma 
presencial com transmissão simultânea. E 
em meados deste ano, tivemos a alegria de 
receber a União Fraternal dos Discípulos 
de Jesus, como nova parceira do GEP.

DE – Como está sendo o retorno às ati-
vidades da FEESP no pós-pandemia? Os 
trabalhadores retornaram às suas funções? 
E os frequentadores?

Roberto – A FEESP iniciou o retorno 
às atividades em agosto de 2021, através 
do atendimento fraterno por telefone e, a 
partir de outubro de 2021, iniciou a assis-
tência espiritual fraterna de forma presen-
cial na subsede Santo Amaro, aos sábados. 
Desde então, tem estendido a assistência 
para outros dias da semana, tanto nessa 
subsede como na Sede Central e demais 
subsedes. Retornamos com as palestras 
públicas em dezembro de 2021 e com os 
cursos da Doutrina Espírita em fevereiro 
deste ano. A exemplo de outras casas es-
píritas, temos observado um retorno lento 
dos colaboradores às atividades presen-
ciais, a par de um retorno crescente e gra-
dativo dos frequentadores.  

DE – Duante a pandemia o movimento 

espírita utilizou os meios eletrônicos para 
as suas reuniões e transmissão de palestras, 
cursos, seminários, até o próprio congres-
so, transmitido pelas redes sociais. Qual é 
a sua opinião a respeito dessa prática?

Roberto – A utilização das mídias sociais 
foi um excelente meio para manter de for-
ma continuada as atividades da FEESP 
durante o período da pandemia, através 
de formação de grupos virtuais para a rea-
lização da assistência espiritual, do ensino 
e divulgação da Doutrina Espírita e das 
reuniões de caráter administrativo. Cabe 
ressaltar, no entanto, que as atividades so-
ciais se mantiveram no modo presencial 
durante toda a pandemia, seja no lar de 
idosos ou na distribuição de cestas básicas 
às famílias e gestantes que passavam por 
uma situação de penúria, face aos efeitos 
nefastos da pandemia. Apesar de estarmos 
atualmente retornando de forma crescen-
te às atividades presenciais, fica claro que o 
uso das mídias sociais veio para ficar, pois, 
doravante, a participação virtual de alunos 
e interessados transcende as fronteiras da 
cidade, do Estado e do próprio País.

DE – Qual a sua recomendação para as 
casas espíritas no que concerne a divul-
gação da Doutrina Espírita e atividades 
como o atendimento fraterno (orientação 
e encaminhamento na FEESP), ativida-
des mediúnicas e atendimentos espirituais 
considerando a dificuldade de retorno dos 
antigos trabalhadores no pós-pandemia?

Roberto – Diante da dificuldade do re-
torno dos trabalhadores no período pós-
-pandemia, aliada à expectativa do afluxo 
crescente de frequentadores às casas espí-
ritas, torna-se necessária a reorganização 
de tarefas, visando a melhor utilização 
possível dos recursos disponíveis. No en-
sino e divulgação da Doutrina Espírita, 
retornamos às atividades presenciais, po-
rém, mantendo as atividades on-line, vi-
sando atender o público impossibilitado 
de vir à FEESP. Nas atividades de assistên-
cia espiritual, retornamos ao atendimento 

Evento presencial do GEP, no auditório da Feesp
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fraterno de forma 
semelhante a pe-
ríodo anterior à 
pandemia. No 
que tange, porém, 
às atividades me-
diúnicas, os traba-
lhos de desobses-
são prosseguem 
com médiuns e 
d o u t r i n a d o r e s 
atuando em sala 
reservada, sem a 
circulação do pú-
blico assistido pela 
sala, como ocorria 
anter ior mente. 
E quanto aos atendimentos espiri-
tuais, não houve o retorno ao pas-
se individual, aplicando-se o passe 
de maneira geral, com o expositor 
exercendo a condução pela palavra 
e os médiuns postando-se em linha 
e ao redor do público atendido. 

DE – Qual a postura da FEESP e 
o que recomenda às casas espíritas 
diante da enxurrada de livros espí-
ritas ou dito espíritas lançados no 
mercado editorial, com conteúdo 
de autoajuda ou que contém aspec-
tos não doutrinários em face aos 
livros da codificação de Allan Kar-
dec?

Roberto – Entendemos ser neces-
sário que a casa espírita disponha 
de uma equipe responsável pela 
análise doutrinária dos livros que 
estejam sendo considerados para 
venda na livraria ou para adoção 
nos cursos de Espiritismo. A aná-
lise deve ser realizada com a fina-
lidade de averiguar a coerência do 
conteúdo do livro com as obras da 
Codificação, utilizando-se da razão 
e do bom senso. Além das ques-
tões doutrinárias, entendemos ser 
importante verificar também se o 

conteúdo não infringe o devido res-
peito à diversidade, seja no tocante 
a raça, gênero, orientação sexual, 
crença, classe social etc. Na FEESP, 
essa atividade é realizada pela Área 
Doutrinária, que faz parte da Dire-
toria Executiva. 

DE – Suas considerações finais.

Roberto – Gostaria de agradecer 
a oportunidade de discorrer acerca 
das atividades da FEESP e lembrar 
que, nos dias 2, 3 e 4 de dezem-
bro, haverá o 2º Encontro Espírita 
Paulista, a ser realizado pelo GEP 
– Grupo Espírita Paulista, pelo que 
gostaríamos de deixar registrado 
aqui o convite para participarem do 
evento, que ocorrerá na modalida-
de on-line.  

Roberto Watanabe no 18º congresso Estadual de 
Espiritismo, em junho de 2022, na foto, Guaracy 
Nascimento, da USE

Visite o canal do GEP no YouTube

https://www.youtube.com/@gepgru-
poespiritapaulista9219/streams
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Seu principal escopo é explicar a 
Justiça de Deus à luz da Doutrina 
Espírita. Objetiva demonstrar a 
imortalidade do Espírito e a 
condição que o espera no Mundo 
Espiritual, como consequência de 
seus próprios atos.

usesp.org.br/comece

QUE A MORTE NÃO MAIS VOS ATEMORIZE, 
MEUS AMIGOS. ELA É PARA VÓS APENAS 
UMA ETAPA, SE TIVERDES SABIDO VIVER 
BEM. É UMA FELICIDADE, SE A TIVERDES 
MERECIDO DIGNAMENTE, CUMPRINDO BEM 
AS VOSSAS PROVAS. REPITO-VOS: 
CORAGEM E BOA VONTADE!
O CÉU E O INFERNO OU A JUSTIÇA DIVINA SEGUNDO O ESPIRITISMO

TRADUÇÃO DE JOSÉ HERCULANO PIRES

RESPOSTAS AO CORAÇÃO E À RAZÃO.
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No ensejo do término do 
ano é tempo de rever a 
atuação da USE, analisar 

quais e como foram feitos os diversos 
trabalhos e realizações.  Certamente 
quem acompanhou a Revista 
Dirigente Espírita, bimestral, e o 
Informativo mensal da USE, pode 
verificar mês a mês os acontecimentos, 
mas é importante fazer um balanço 
geral para uma visão mais ampla.

Planejamento Estratégico
O ano de 2022 iniciou com 

reuniões para o direcionamento e 
estrutura da USE, com assessoria 
de experts no assunto, foi realizado 
um planejamento, através da análise 
Swot, que é uma ferramenta de gestão 
para encontrar os pontos fracos, 
fortes, oportunidades e ameaças de 
uma empresa. Definidos estes critérios 
partiu-se para estabelecer a Missão, 
Visão e Valores da USE, que ficaram 
assim definidas:

Missão: promover a união e a unificação 
das instituições espíritas paulistas visando à 
difusão e prática do Espiritismo com base nas 
obras de Allan Kardec.

Visão: o Movimento Espírita Paulista, 
atuante, estruturado, promovendo sinergia 
entre as instituições e difundindo o Espiritismo 
com base nas obras de Allan Kardec.

Valores: coerência doutrinária; 
cumprimento do estatuto; trabalho 
cooperativo; comprometimento; transparência; 
solidariedade; humildade e disciplina.

Este planejamento também serviu 

Retrospectiva
USE 2022

Rosana Amado Gaspar 

de roteiro para um vídeo institucional 
da USE que está sendo elaborado 
pelo departamento e assessoria de 
comunicação.

Como estabelecido e aprovado no 
Plano de Trabalho de gestão, a DE – 
Diretoria Executiva, tem incentivado 
ações nos órgãos Regionais para que 
tenham maior atuação junto aos órgãos 
locais, onde se realiza o movimento 
com as casas espíritas.  Além desse 
incentivo, houve amplo trabalho, junto 
com a assessoria de unificação, para 
contribuir com soluções na reativação 
de órgãos.

18º Congresso Estadual de 
Espiritismo 

Em janeiro foi realizada uma 
das quatro prévias, preparadas pelo 
Departamento de Doutrina, do 18º 
Congresso Estadual de Espiritismo, 
que depois de dois anos de espera foi 
realizado no mês de junho na cidade 
de Atibaia, no Hotel Tauá Convention, 
com uma participação de mais de 
700 pessoas, de todo estado de São 
Paulo. Além dos palestrantes Alberto 
Almeida, Rossandro Klinjey, André 
Trigueiro, Haroldo Dutra, Heloisa 
Pires, Emmanuel Cristiano, Humberto 
Schubert, tiveram as rodas de 
conversa, a maioria desenvolvidas por 
dirigentes de órgãos, principalmente 
das USEs Regionais. Considerando 
que o Estado se encontrava no final de 
uma fase da pandemia, o resultado foi 
melhor do que o esperado.  As palestras 
principais, assim como as prévias 
estão disponíveis nas redes sociais da 

Rosana Amado Gaspar
é presidente da Diretoria 

Executiva da USE,
gestão 2021 - 2024
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USE, e já somam ao todo quase 30 
mil visualizações, vale a pena assistir.  
Embora pequena, a presença de 
jovens do Departamento de Mocidade 
foi marcante. Muitos participantes 
cumprimentaram o trabalho realizado 
por eles, contribuindo com campanha 
de apadrinhamento para realizações 
de eventos da mocidade.  

Durante o evento também houve 
uma mostra inédita dos manuscritos 
originais de Kardec, expostos pelo 
Museu Akol- Allan Kardec On-line, 
com a presença do curador Adair 
Ribeiro Jr.; documentos e livros 
raros, expostos pelo CCDPE-ECM 
- Centro de Cultura, Documentação 
e Pesquisa do Espiritismo Eduardo 
Carvalho Monteiro, trazidos pelo 
diretor Pedro Nakano e diversos 
documentos históricos da USE.  O 
escritor e pesquisador Washington 
Fernandes esteve presente com sua 
esposa, autografando livros de sua 
autoria. A mostra foi organizada sob a 
responsabilidade do ex-presidente da 
USE Aparecido Jose Orlando. 

A USE ainda comemorou na 
ocasião do congresso os 50 anos da 
campanha Comece pelo começo, 
com um vídeo feito especialmente 
para ocasião e material visual super 
moderno, mas com ar vintage, que 
vem fazendo sucesso.  O idealizador 
da campanha, o publicitário Merhy 
Seba participou da elaboração deste 
material, disponível no site da USE 

para os órgãos divulgarem.  Outra data 
marcante foi o aniversário de 50 anos 
no ar, sem interrupções, do programa 
de rádio da USE Momento Espírita, 
que também divulgou um vídeo com a 
história desta longa jornada, há muitos 
anos comandados pelo casal Suzete e 
Jose Carlos Amorim.

Ainda no Congresso, foi 
materializada a edição, com selo 
comemorativo dos 75 anos da 
fundação da USE, do livro A gênese, 
os milagres e as predições segundo 
o espiritismo, tradução da 4ª edição 
original francesa, trabalho realizado 
pela querida e saudosa Sara Imad, que 
retornou cedo à pátria espiritual, mas 
deixou um legado de muito trabalho e 
amor.  A edição digital de A gênese já 
havia sido lançada em junho de 2021. 

Cursos de Liderança e Gestão
Destacam-se dois cursos, sob 

responsabilidade da DE, que foram o 
Curso de liderança espírita, ocorrido 
no primeiro semestre e o Curso 
de gestão de centros espíritas, com 
vagas disponíveis preferencialmente 
para os representantes dos órgãos 
Regionais e posteriormente para 
os demais interessados.  Ambos 
foram estruturados por pessoas com 
capacitação em diversas áreas, fato 
que permitiu oferecer cursos com 
qualidade.

Palestra no 18º Congresso Estadual de Espiritismo, foto Sissy Eiko
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GEP – Grupo Espírita Paulista
Outra participação importante 

foram as lives realizadas pelo GEP – 
Grupo Espírita Paulista, formados pela 
Aliança Espírita Evangélica, FEESP 
– Federação Espírita do Estado de 
São Paulo, pela USE e recentemente 
ganhou um novo integrante, União 
Fraternal dos Discípulos de Jesus, que 
se reúnem semanalmente por meio 
virtual.  Foram ao todo 9 lives, sendo 
que algumas semipresenciais, todas 
disponíveis nos canais das instituições 
e do GEP, com temas atuais e de 
interesse dos centros espíritas. As 
lives ainda tiveram um diferencial, 
a tradução simultânea em LIBRAS 
– Língua Brasileira de Sinais, com a 
colaboração das especialistas Janaina 
Bavaresco e Ariane Rabelo. 

  O GEP encerrará o ano com 
o 2º Encontro Espírita Paulista 2022, 
nos dias 2, 3 e 4 de dezembro.  Com o 
tema Espiritismo no terceiro milênio, 
o evento terá apresentações artísticas, 
7 palestras, 2 momentos GEP e 1 roda 
de conversa com os representantes das 
quatro instituições.  Os palestrantes 
convidados são Alberto Almeida, Jose 
Carlos De Lucca, Heloisa Pires, Victor 
Hugo, o menino, Eulália Bueno, 
Emanuel Cristiano e Divaldo Franco.  
O evento será on-line, não deixe de 
participar.

CFN – Conselho Deliberativo 
Nacional e CRSul – Comissão 
Regional Sul

Neste ano houve quatro reuniões do 
CFN da FEB, sendo 3 extraordinárias 
e uma ordinária no mês de novembro.  
As reuniões extraordinárias foram 
necessárias para aprovação de dois 
documentos: Assistência Espírita nos 
Sistemas Penal e Socioeducativo e da 
Campanha Nacional Permanente de 
Conscientização Ecológica/CPCE, 
assim como o Plano de Trabalho 
do Movimento Espírita Brasileiro 
quinquênio 2023 – 2027.  A DE e 
departamentos também participaram 
da reunião anual da CRSul no mês de 
abril, que foi virtual, além de inúmeras 
reuniões extraordinárias entre os 
presidentes e vices das federativas. 

Reuniões, Atividades e 
Projetos da USE

As reuniões do CA- Conselho de 
Administração e CDE – Conselho 
Deliberativo Estadual foram 
regularmente realizadas, sendo que 
houve um CDE Extraordinário no mês 
de outubro para tratar exclusivamente 
do tema Qualidade doutrinária da 
literatura espírita.

Foram realizados on-line 4 encontros 
fraternos de unificação nos meses 
de março, abril, setembro e o último 
no mês de novembro, atendendo 15 
órgãos Regionais e seus órgãos locais, 
com temas principalmente focados 
no retorno das atividades do centro 
espírita. 

O aniversário de 75 anos da USE 
foi comemorada com uma roda 
de conversa com a participação da 
atual presidente e dos ex-presidentes 
Aparecido Jose Orlando, Julia Nezu 
Oliveira e Antonio Cesar Perri de 
Carvalho, tendo como mediador o 
diretor do Departamento de Doutrina, 
Marco Milani.

Rosana Gaspar no evento do GEP no auditório da Feesp
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USE Conecte e WebFEC
Com a adesão de mais de 500 centros espíritas, 

deu-se a continuidade do USE Conecte, que 
é uma campanha que objetiva disponibilizar, 
gratuitamente, ferramentas digitais para instituições 
espíritas do estado de São Paulo, possibilitando o 
prosseguimento de suas atividades no meio digital, 
fortalecendo assim a divulgação do Espiritismo.  
Também está em andamento a implantação do 
Projeto WebFEC, um cadastro digital dos centros 
espíritas, com acesso em diversos níveis.  Este 
ano foram feitos dois treinamentos com os órgãos 
Regionais que agirão como multiplicadores no 
processo.

Atualização de Estatutos
Num trabalho conjunto da secretaria 

administrativa, departamento jurídico e alguns 
membros da DE, foram solicitados e revisados todos 
os 46 estatutos dos órgãos que são constituídos 
como pessoa jurídica.  O objetivo é adequar estes 
documentos com o estatuto padrão de órgãos da 
USE.  Os órgãos Regionais auxiliaram nesta tarefa 
e também já estão orientando os órgãos locais para 
revisão de seus regimentos internos.

Reformas na sede da USE e Centro Cultural
A diretoria de patrimônio também teve uma 

atuação intensa, realizando reformas no salão 
principal da sede Santana, com correções, troca 
de forro, luminárias e pintura, com custo zero para 
USE, pois tanto o serviço como o material foram 
totalmente doados.  A sede Santana recebeu em 
doação, uma instalação de armários para acomodar 
seu arquivo histórico, organizado pela gestão 
anterior. As adequações no futuro Centro Cultural 
USE foram retomadas, sendo que também recebeu 
doações de instalações nos banheiros e doações 
financeiras da USE Regional de São Paulo, que 
realizou diversas atividades para este fim. 

Contribuição social e USE+
A tesouraria deu continuidade a 

cobrança das contribuições de forma 
coletiva, sendo que muitos órgãos não 
quiseram aderir. A área financeira atuou 
com muito controle e equilíbrio.  Renovou 
também, com colaboração da assessoria 
de comunicação a campanha USE+, 
que ganhou uma nova logomarca. 

Livros para presídios
Continua a campanha de livros 

espíritas para distribuição nos 88 
presídios do Estado, parceria que 
a USE firmou com a Secretaria da 
administração penitenciária, cerca de 
2.300 livros entregues, inclusive em 
línguas estrangeiras.

Atividades departamentais e 
Assessorias

Com uma equipe de quase 60 pessoas, 
os departamentos e assessorias da USE 
tiveram um ano muito produtivo, se 
dedicaram bastante no desenvolvimento 
das atividades.  Não detalharemos 
todos os cursos, seminários, encontros, 
lives, prévias e reuniões regulares, pois 
os departamentos e assessorias farão 
relatórios que serão disponibilizados 
no site da USE.  Os eventos realizados 
on-line estão disponibilizados nas redes 
sociais da USE.

AGO da Rebrates, com Marilia de Castro, Clodoaldo Lima Leite

Exposição dos manuscritos de Kardec e documen-
tos históricos da USE, por ocasião do 17° Enliphe, 

na sede da USE
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Liga de Pesquisadores do Espiritismo
A USE também apoiou a realização do 

17º ENLIHPE - Encontro Nacional da Liga 
de Pesquisadores do Espiritismo, recebendo o 
evento presencial em sua sede, com transmissão 
pelas redes sociais.

Atividades externas
Além das atividades já definidas em 

reuniões semanais e encargos da gestão 
administrativa, que é levada com muito 
empenho, os membros da DE participaram 
de várias atividades externas, a convite de 
entidades culturais para apreciar filmes e peças 
teatrais com temática espírita; shows e festas 
beneficentes; da Rebrates – Rede Brasileira 
do Terceiro Setor, a qual é associada; da 
Virada Espiritual; da RGA – Reunião Geral 
da Aliança Espírita Evangélica; da 26ª Bienal 
Internacional do Livro de São Paulo, a qual 
deu apoio; de diversas participações de cursos, 
seminários, treinamentos, palestras, rodas de 
conversa e lives a convite de órgãos Regionais 
e locais; da gravação de diversos programas 
de rádio do Momento Espírita; participação 
ativa na elaboração da campanha Comece 
pelo começo e do Evangelho no lar da USE 
que acontece todos os domingos, reunião 
muito agradável de aprendizado e refazimento 
espiritual, aberta aos membros de todos os 
órgãos da USE.

O espaço aqui é pequeno para descrever 
o trabalho que equipe USE realizou, 
todos colaborando com muita vontade 
e determinação, superando desafios e 
dificuldades, prontos novamente para o ano 
de 2023!

17° Enliphe híbrido na sede da USE

Comissão Regional Sul do CFN-FEB, abril de 2022

Julia representou a USE no lançamento do filme Predestinado. Na foto 
João Rabelo da FEB e jornalistas da FEB

Haroldo Dutra Dias em palestra no 18º Congresso da USE
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Allan Kardec, ao destacar que 
os Espíritos desencarnados, 
sobre muitos pontos, não 

emitiam mais do que as próprias opi-
niões1  e que essas poderiam ser diver-
gentes entre si, evidencia uma questão 
metodológica fundamental para a 
validação do conhecimento espírita: a 
concordância das informações obtidas 
por fontes independentes que não se 
influenciam mutuamente. 

Atualmente, considerando a rapi-
dez que as informações se propagam 
no ambiente eletrônico, dificilmente 
grupos mediúnicos e seus componen-
tes estão alheios ao que é divulgado 
nos diferentes meios de comunicação. 
Tratando-se de informação que colide 
com o ensino doutrinário apresentado 
nas obras de Allan Kardec, sua acei-
tação implica abandonar ou ignorar o 
conhecimento já firmado de maneira 
afoita e imponderada.

Certamente, o Espiritismo é dinâ-
mico e prevê o avanço desse conheci-
mento, porém em condições especí-
ficas que permitam validá-lo perante 
elementos objetivos, racionais e ló-
gicos. Caso não existam evidências 
robustas, novas informações devem 
ser consideradas apenas hipóteses, 
sujeitas a validação futura e passíveis 
de questionamentos sobre a respecti-
va veracidade.

Opinião
e Razão

Marco Milani

A prudência na atitude científica 
marca a seriedade esperada dos pes-
quisadores. A aceitação cega de hipó-
teses, muitas vezes devido a aspectos 
emocionais e a interesses particulares, 
destoa da busca do conhecimento 
verdadeiro. Em contraposição, o rela-
tivismo irresponsável que flexibiliza a 
razão diante da inexistência de fatos 
comprobatórios e pelo uso de argu-
mentos falaciosos para escamotear 
a realidade, presta um desserviço à 
busca da verdade.

Com relação às informações pro-
duzidas mediunicamente, a prudência 
exige que o conteúdo seja analisado 
sob as lentes da razão, sem aceitação 
ou refutação prévia baseada na as-
sinatura do suposto Espírito comu-
nicante ou de quem seja o interme-
diário encarnado.

Inexiste argumento de autoridade 
mediúnica, ou seja, a validade do 
conteúdo da mensagem independe 
da simpatia ou afeição que se possa 
ter pelo mensageiro. Se assim não 
fosse, Kardec não teria rejeitado 
várias comunicações com assinaturas 
veneráveis e obtidas pelos mesmos 
médiuns que colaboravam na Socie-
dade Parisiense de Estudos Espíritas e 
intermediavam elevados ensinamen-
tos de nobres Espíritos2. 

Marco Milani é diretor do
Departamento de Doutrina

da USE e presidente
da USE Regional de

Campinas

16

edição 192
novembro/dezembro 2022

revista digital

Dirigente
Espírita



Encarnados devem passar pelo mesmo 
escrutínio. Ao ocupar uma tribuna ou ex-
pressar-se pela escrita na condição de um 
representante espírita, o conteúdo mani-
festo demanda análise criteriosa adotando 
como referência comparativa o conjunto 
de conhecimentos apresentados por Allan 
Kardec. Como assevera José Herculano 
Pires em sua obra A pedra e o joio, no Es-
piritismo a pedra de toque é a obra de 
Kardec.

Ao revolucionar a proposta de geração 
de conhecimento sobre a realidade espiri-
tual, o Espiritismo provoca uma ruptura 
cultural com o dogmatismo igrejeiro que 
se pressupunha monopolista da fé baseada 
em mistérios sagrados e aproxima-se da 
investigação científica lastreado em seu 
método investigativo.

A centralidade da epistemologia espírita 
situa-se na análise crítica e na concordân-
cia das informações reveladas via inter-
câmbio mediúnico, capazes de promover 
a consistência interna de seu arcabouço 
teórico-doutrinário que se diferencia de 
qualquer outra proposta explicativa da 
realidade espiritual apresentada à Huma-
nidade.

As consequências morais decorrentes 
desse conhecimento espiritual que abran-
ge as questões filosóficas fundamentais re-
presentam o aspecto norteador da condu-
ta pessoal e determinam o esclarecimento 
sobre o sentido da existência.

A bagagem cultural dos adeptos varia 
significativamente, fazendo com que o 
grau de compreensão dos princípios e 
valores doutrinários não seja uniforme. 
Assim, apesar de haver apenas um Espiri-
tismo, há diferentes graus de maturidade 
doutrinária daqueles que se autodeclaram 
espíritas e esse fato leva um observador 
externo a supor, incorretamente, que a 
diversidade interpretativa dos conceitos e 
das práticas decorram de um corpo teóri-
co fragmentado.

Ao assumir informações doutrinaria-
mente desconectadas como sendo espíri-
tas, sem qualquer fundamentação lógica 
baseada em fatos ou na concordância 
universal, o indivíduo ignora a coerência 
metodológica necessária para se validar o 
conhecimento. Assim procede ao incor-
porar opiniões próprias ou de terceiros, 
inclusive de origem mediúnica, como ar-
gumentos suficientes para contraporem-se 
com os ensinos dos Espíritos apresentados 
por Kardec.

A admiração e a aderência afetiva a 
médiuns e palestrantes fazem com que 
os adeptos presos em posturas e práticas 
típicas de religiões tradicionais depositem 
a validade das informações em seus ídolos 
encarnados, como se esses últimos fossem 
elos legítimos com o sagrado. A fé cega 
não encontra respaldo na base doutrinária 
espírita, porém pode se manifestar naque-
les que ainda se encontram em período de 
adaptação à cultura espírita.

Opiniões sobre qualquer assunto são 
perfeitamente compreensíveis diante da 
liberdade de expressão e de consciência, 
mas o respectivo reconhecimento como 
integrantes do conhecimento espírita 
depende da atitude racional, analítica e 
coerente das mesmas com o método de 
validação e com os princípios espíritas já 
consolidados.

1Vide o capítulo II, item 99, da obra O que é o espiritismo, de Allan 
Kardec.
2Vide o capítulo XXXI de O livro dos médiuns, de Allan Kardec.
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Os mecanismos do auxílio a 
Espíritos sofredores através do 

diálogo fraterno – parte I
Alexandre Fontes da Fonseca

Alexandre Fontes da Fonseca 
é assessor de Ciência e 

Pesquisa Espírita da Diretoria 
Executiva da USE

No Brasil, as reuniões mediú-
nicas (RMs) são dedicadas 
ao atendimento, através do 

diálogo fraterno, de Espíritos sofredo-
res. Por sofredores, entende-se os Espíritos 
infelizes que experimentam dores físicas 
ou morais. Dentre eles, há os chama-
mos Espíritos obsessores que também são 
sofredores apesar de apresentarem perfil 
mais endurecido do que sofredor. A obra 
O céu e o inferno (KARDEC, 2000) apre-
senta exemplos, dentre outros, de perfis 
de Espíritos sofredores, de sofrimento 
mediano, suicidas e endurecidos.  

Embora os diferentes graus de lucidez 
e sofrimento dos Espíritos, um resultado 
bastante comum das RMs é o relativo 
sucesso desses diálogos fraternos. Através 
deles se consegue aliviar dores; consolar; 
esclarecer; mostrar novos caminhos; e 
até mesmo apaziguar sentimentos agres-
sivos; dentre outros. Mesmo nos casos de 
maior sofrimento como naqueles em que 
o Espírito se apresenta com o seu perispí-
rito mutilado, deformado ou animaliza-
do, alguns se perguntam como é possível 
que através de um ou poucos diálogos, 
um Espírito assim recobre seu equilíbrio, 
alivie-se de suas dores, recomponha 
seu perispírito e se sinta em condições 
melhores. O propósito deste artigo é 
mostrar, com base em Kardec, quais os 
mecanismos do auxílio e melhoria espi-
ritual desses Espíritos através do diálogo. 
Ao mesmo tempo mostraremos, também 
com base em Kardec, a importância do 
conteúdo desses diálogos. Veremos que 
essa atividade requer não apenas boa 
vontade, mas estudo evangélico e doutri-
nário. 

O fundamento da doutrina espírita 
necessário ao entendimento dos mecanis-
mos do diálogo fraterno com os Espíritos 
é a conformidade das modificações do 
fluido universal ao pensamento e von-
tade do Espírito (item 14, do cap. XIV 
de A gênese). Duas consequências impor-
tantes desse primeiro princípio são: i) os 
fluidos são “impregnados das qualidades boas 
ou más dos pensamentos que os fazem vibrar” 
(KARDEC, item 15, idem); ii) o peris-
pírito, que é “uma condensação desses fluidos 
em torno de um foco de inteligência” (item 7, 
idem), tem sua natureza determinada 
pelo “grau de adiantamento moral do Espírito” 
(item 9, idem). Como veremos a seguir, 
essas duas consequências são importan-
tíssimas para o sucesso do trabalho do 
diálogo fraterno com Espíritos sofredo-
res. 

No item 81 do capítulo XXVIII de O 
Evangelho segundo o Espiritismo (ESE), Kar-
dec analisa os efeitos da prece em favor 
de pessoas obsidiadas. Ele apresenta duas 
condições para o sucesso de um diálogo 
com um Espírito endurecido. Primeiro, 
após comentar a importância de uma 
ação fluídica que ele chama de “mecâni-
ca”, no sentido de ser necessário eliminar 
o fluido mau com um fluido bom em um 
obsidiado, ele diz: 

Esta a ação mecânica, mas que 
não basta; necessário, sobretudo, é 
que se atue sobre o ser inteligente, ao qual 
importa se possa falar com autorida-
de, que só existe onde há superio-
ridade moral. (KARDEC, item 81, 
cap. XXVIII, ESE, grifos em negrito 
meus, em itálico originais). 
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A questão da autoridade moral é muito 
importante. Conforme item i) acima, ela faz 
com que os fluidos irradiados pelo dialoga-
dor contenham qualidades morais elevadas. 
Porém, ao contrário do que se imagina em 
geral, só autoridade moral não é suficien-
te para realizar um bom atendimento de 
socorro a um Espírito sofredor. Não que 
bons fluidos irradiados pelo dialogador não 
possam auxiliar o Espírito. Dependendo da 
capacidade de afinidade fluídica do Espíri-
to, isso irá auxiliar (DA FONSECA, 2022). 
Entretanto, se a autoridade moral, sozinha, 
fosse suficiente para libertar Espíritos sofre-
dores, bastaria que Jesus ou os bons Espíri-
tos se aproximassem de um sofredor para 
livrá-lo do sofrimento, aclarar-lhe a mente 
e reequilibrar seu íntimo e perispírito. É ne-
cessário, então, mais um ingrediente para o 
sucesso de um trabalho de auxílio aos Espí-
ritos sofredores. É o próprio Kardec quem 
esclarece isso no mesmo item do ESE:

E não é tudo: para garantir-se a 
libertação, cumpre induzir o Espíri-
to perverso a renunciar aos seus 
maus desígnios; fazer que nele des-
pontem o arrependimento e o desejo 
do bem, por meio de instruções ha-
bilmente ministradas, em evocações 
particulares, objetivando a sua educação 
moral. Pode-se então lograr a dupla 
satisfação de libertar um encarnado e de 
converter um Espírito imperfeito. (Idem, 
grifos meus).

Por quê Kardec recomenda que seja 
necessário “induzir” um Espírito perverso a 

renúncia dos maus desígnios ou “fazer que 
nele despontem” o arrependimento e o desejo 
do bem? E mais, por quê Kardec reco-
menda que se faça isso “por meio de instruções 
habilmente ministradas”? A autoridade moral 
não seria suficiente? O que “instruções habil-
mente ministradas” podem fazer pelo Espírito 
infeliz? Veremos que isso tem a ver com as 
duas consequências, i) e ii) acima, do prin-
cípio de que os fluidos obedecem apenas ao 
pensamento e à vontade. 

Kardec explica no item 14 do cap. XIV 
de A gênese que das transformações que o 
fluido universal sofre pela ação do pensa-
mento e da vontade algumas “resultam de 
uma intenção, outras, são o produto de um pensa-
mento inconsciente. Basta que o Espírito pense em 
uma coisa, para que ela seja feita.” Em seguida, 
no mesmo item, ele descreve que 

É assim, por exemplo, que um Espí-
rito se faz visível a um encarnado que 
possua a vista espiritual, sob a aparên-
cia que tinha quando estava vivo, (...) 
Apresenta-se com as vestes, os sinais 
externos, enfermidades, cicatrizes, 
membros amputados etc. que tin-
ha. (...). Isso não quer dizer que tenha 
conservado essas aparências, não, certa-
mente, porque, como Espírito, ele não 
é coxo nem maneta, nem caolho, nem 
decapitado; mas seu pensamento, se re-
portando à época em que era assim, seu 
perispírito toma instantaneamente 
essa aparência, a qual muda também 
instantaneamente. (KARDEC, item 14, 
cap. XIV, A gênese, grifos meus).
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No item 16 do mesmo capítulo e obra, 
Kardec complementa: “Os fluidos viciados 
pelos eflúvios dos maus Espíritos podem se purificar 
pelo afastamento deles, mas seu perispírito 
será sempre o que é, enquanto o Espí-
rito não se modificar por si mesmo.” 
Essa última afirmativa é consequência 
direta dos itens i) e ii). 

Então vejamos o que tudo isso significa. 
Pelo pensamento, o Espírito modifica seu 
próprio perispírito, manifestando nele seu 
estado de equilíbrio ou desequilíbrio, saúde 
ou enfermidade. Um Espírito sofredor irá 
manifestar enfermidade, deformação, des-
equilíbrio em seu próprio corpo espiritual. 
Nessa última afirmação de Kardec, ele 
deixa claro que se o Espírito “não se modificar 
por si mesmo” ele continuará manifestando 
o seu perispírito desequilibrado da mesma 
forma. Isso está condizente com os itens i) 
e ii) porque a forma e qualidade dos fluidos 
são efeitos enquanto que a causa está no 
pensamento do Espírito. Como, então, um 
Espírito sofredor pode se modificar? Den-
tre as diversas formas, existe a que depende 
do diálogo fraterno que as RMs espíritas 
realizam. Através desses diálogos frater-
nos, (parafraseando Kardec) instruções 

são habilmente ministradas. Como assim 
habilmente? Em que sentido? A habilida-
de das instruções consiste em causar uma 
“educação moral” no Espírito sofredor 
através do pensamento. Ao dialogarmos 
fraternalmente com um Espírito sofredor, 
ao darmos atenção, ouvimo-lo, nos apie-
darmos do seu sofrimento e esclarece-lo, 
semeamos neles bons e novos pensamentos. 
Essas “instruções” que os dialogadores 
passam aos Espíritos sofredores, geram 
pensamentos de consolo, de acolhimento, 
de entendimento, de reflexão, de espe-
rança, de arrependimento e muitos outros 
bons pensamentos. Ao pensarem nessas 
coisas, instantaneamente conforme garan-
tem os princípios descritos nos itens i) e ii) 
anteriormente, seus perispíritos começam 
a modificar refletindo esse estado de enten-
dimento novo que surge nas mentes desses 
Espíritos. 

Por exemplo, se um Espírito começa um 
diálogo pedindo para falar baixo ou nem 
falar com ele porque ele está com medo de 
ser descoberto e atacado, se conseguimos 
explicar que nós estamos com uma equipe 
que pode fornecer segurança e que temos 
uma forma de “tirar” o Espírito do lugar 
inseguro que ele acha que está, o simples 
fato do Espírito sentir-se seguro, já muda o 
pensamento que de temor passa a de segu-
rança e confiança que, por sua vez, permite 
ele formar sintonia com outros quadros 
que os bons Espíritos preparam para ele(a). 

Quando um Espírito que por qualquer 
razão passou a acreditar que ele(a) é um 
animal e assim se apresenta com seu peris-
pírito, ao dizermos a esse Espírito que na 
verdade ele(a) é humano como todos nós, 
e conversarmos fraternalmente, estimulan-
do-o através de afirmações bem positivas 
sobre si, sobre sua dignidade, sugerindo se 
possível a se lembrar de fatos vividos no 
passado, ele(a) vai retomando o pensamen-
to na forma anterior até começar a perce-
ber uma modificação consigo mesmo, no 
seu “corpo”. 

Quando um Espírito endurecido é 
convidado a refletir sobre o que de fato 
consiste a felicidade no mundo; quando 
lembrado de que independente das razões 
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que o tornaram revoltado e infeliz, que há 
Espíritos que o querem bem, que o amam 
e querem voltar a conviver com ele(a); 
pensamentos de saudades, de lembrança 
de períodos de paz que viveu no passado, 
podem despertar sentimentos que instan-
taneamente, gerarão nele(a) mesmo fluidos 
bons, renovados, e que permitirão sintoni-
zá-lo a outros Espíritos mais evoluídos. 

Notem que a instrução ou palavra ami-
ga do dialogador é importante não apenas 
pela vibração boa que carrega, mas pela 
habilidade que a instrução tem de fazer o 
Espírito pensar, refletir, ponderar, revisar 
valores e, com isso, mudar seu íntimo e, por 
consequência dos itens i) e ii), mudar seu 
próprio perispírito para melhor. 

Esse é o mecanismo doutrinário e sim-
ples da melhoria dos Espíritos sofredores 
através do diálogo fraterno. Não tem misté-
rio, nem misticismo, nem ritual ou gesto de 
natureza exterior que gere o mesmo resul-
tado. Quando um diálogo com um Espírito 
sofredor combina bons sentimentos (desejo 
sincero de ajudar) com os conhecimentos 
doutrinários, evangélicos e psicológicos que 
o ajudam a refletir melhor sobre si mesmo, 
o resultado (mais uma vez parafraseando 
Kardec) é lograr a satisfação de aliviar, 
consolar e/ou converter um Espírito 
imperfeito. É por essas razões que o Espí-

rito de Verdade recomendou não apenas 
que amássemos uns aos outros, mas que 
também nos instruamos, pois que o conhe-
cimento também é ferramenta necessária 
para bem cumprir a caridade. Na próxima 
parte desta matéria, vamos analisar o papel 
(não apenas passivo) do médium no suces-
so de um diálogo fraterno com Espíritos 
sofredores. 

*Alexandre Fontes da Fonseca é Físico, Mestre 
e Doutor pela Unicamp, pós-doutor pela USP, pro-
fessor de Física da UNICAMP, membro do Liga de 
Pesquisadores do Espiritismo, Assessor de Ciência 
e Pesquisa Espírita da USE e fundador e responsá-
vel pelo Jornal de Estudos Espíritas
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Antonio Cesar Perri de Carvalho 

a duradoura repercussão da 
“dama da caridade”

Há 75 anos, no dia 09 de ou-
tubro de 1947, desencar-
nava em Araçatuba a mar-

cante seareira Benedita Fernandes.

Descendente de escravos libertos, 
Benedita Fernandes nasceu em Cam-
pos Novos de Cunha (SP) em uma fa-
mília pobre, no dia 27/6/1883.

Dominada por terrível obsessão 
perdeu a consciência e os contatos 
com a família. Apareceu em Penápolis, 
como uma “louca varrida”. Atendida 
por espíritas foi curada da obsessão e 
encaminhou-se para Araçatuba. Em 
meados dos anos 1920, junto com 
companheiras de trabalho – lavadei-
ras-, começou a dar apoio a crianças 
abandonadas e a doentes mentais. De-
monstrava seu reconhecimento e gra-
tidão pela dádiva do tratamento dis-
pensado por espíritas. Aos 6/3/1932 
fundou a Associação das Senhoras 
Cristãs, que originou um lar para 
crianças, um “asilo para doentes men-
tais”, escola e albergue noturno.

Assim surgiu o Sanatório, depois 
Hospital Psiquiátrico Espírita Benedi-
ta Fernandes, mais recentemente des-
dobrado em vários CAPS – Centro de 
Atenção Psicossocial em Araçatuba.

Essa Associação foi pioneira na as-
sistência social espírita em toda a re-
gião da Alta Noroeste do Estado de 
São Paulo e a terceira instituição espí-
rita da cidade de Araçatuba.

Sua extrema dedicação ao próximo 
e seriedade com que empreendia sua 
tarefa de médium e dirigente espírita, 
cativou não apenas o novel movimento 
espírita da cidade, mas parcelas signifi-
cativas da população, autoridades mu-
nicipais e a Loja Maçônica da cidade.

Benedita é exemplo de superação! 
Venceu perseguições espirituais, po-
breza, preconceitos e conquistou o res-
peito da população da cidade e região.

A notável experiência de vida de 
Benedita Fernandes registramos na 
biografia Benedita Fernandes. A dama 
da caridade, cujo lançamento ocorreu 
quando a Associação completava 50 
anos, em março de 1982. Inclusive está 

Benedita Fernandes

Cesar Perri 
Ex-presidente da 
USE-SP e da FEB
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incluída a men-
sagem espiritual 
pioneira sobre ela 
– “Num domin-
go de calor” -, de 
autoria de Hilário 
Silva, psicografada 
por Chico Xavier.

Várias ativida-
des têm sido em-
preendidas no sen-
tido de valorizar 
a experiência de 
vida de Benedita 
Fernandes.

Ao longo do 
tempo participa-
mos em Araçatu-

ba de eventos como: Sessão Solene da 
Câmara de Vereadores; exposição sobre 
a vida e obra da pioneira, inclusive com 
apresentação de telas pintadas por artis-
tas da cidade e da região; várias palestras 
e reuniões comemorativas no movimento 
espírita.

Há dois anos foi criado o canal-web 
“Estação Dama da Caridade Benedita 
Fernandes”, dirigido por Sirlei Nogueira. 
Diariamente transmite palestras, even-
tos, entrevistas sobre o movimento espí-
rita, contando com convidados de vários 
Estados e até confrades residentes em 
outros países. O foco não é apenas a ho-
menageada, mas temas doutrinários em 
geral, programações artísticas e eventos 
espíritas.

Entre junho de agosto de 2022, a his-
tórica sede dos Correios, o Centro Cultu-
ral Correios de São Paulo, sediou a expo-
sição “Diálogos de Corpo e Alma”, que 
focalizou a cura através da arte, da espi-
ritualidade e da ciência com mostras de 
diversos artistas, que vão desde a pintura, 
escultura, instalações e videoarte. Uma 
grande área do tema “Arte, Cura e Espi-
ritualidade” foi dedicada a Benedita Fer-

nandes. A exposição foi organizada pela 
artista plástica Lesiane Lazzarotti Ogg.

As informações sobre a vida e obra 
da pioneira se encontram em nosso li-
vro: “Benedita Fernandes. A dama da 
caridade” (Ed.Cocriação, Araçatuba), e 
agora no filme que o utiliza como enredo 
“Benedita, uma heroína invisível. O le-
gado da superação”, produzido por Sirlei 
Nogueira, que teve uma pré-estreia em 
Araçatuba e será lançado em cinemas. 

Esse filme foi elaborado durante al-
guns anos, baseado principalmente em 
nosso livro, e, contou com o apoio da 
Secretaria da Educação da Prefeitura 
Municipal. O roteiro e direção é de Sirlei 
Nogueira (de Araçatuba); co-produção: 
Lalucci Filme e Cocriação Editora; di-
reção de produção Samuel Lalucci. O fil-
me conta com um clipe com música tema 
de Paula Zamp e maestro Mário Henri-
que, intérpretes Paula Zamp e Gabriel 
Rocha. No componente de documen-
tário, há várias entrevistas e depoimentos, 
como Divaldo Pereira Franco, Wagner 
Gomes da Paixão, Ana Jaicy Guimarães, 
Luiz Carlos Barros Costa, Sérgio Felipe 
de Oliveira, vários espíritas de Araçatuba 
e conosco. Na dramatização de diversos 
episódios da vida de Benedita atua como 
atriz principal Sílvia Teodoro. Essa atriz 
desencarnou no ano passado.

Os produtores do docudrama, estão 
programando o lançamento dessa pro-
dução em cinemas para o ano de 2023.

Como autor da biografia sobre Bene-
dita sentimos alegria e emoção ao consta-
tarmos as repercussões e destaque à essa 
mulher afrodescendente, inculta, simples 
e despojada que superou incontáveis difi-
culdades e se tornou um vulto marcante 
no movimento espírita e na história dos 
hospitais psiquiátricos espíritas do Estado 
de São Paulo.

(*) Originário de Araçatuba, onde foi dirigente espíri-

ta; foi presidente da USE-SP e da FEB.
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A ideia inicial de nosso proje-
to era republicar a obra de 
Angeli Torteroli “O Spiritis-

mo no Brasil e em Portugal” de 1896, apli-
cando apenas as devidas atualizações 
gramaticais das variações encontradas 
na língua portuguesa do século 19. 

Pela escassez de levantamentos his-
toriográficos nos livros e em pesquisas 
publicadas, muito pouco se sabe sobre 
a vida e a atuação do professor Torte-
roli em nosso chamado movimento es-
pírita. Nossa primeira proposta incluía 
também fazer uma pequena biografia 

Adair Ribeiro Júnior 

com os poucos dados já levantados por 
alguns pesquisadores, atualizada por 
um levantamento bibliográfico que 
estávamos fazendo nos jornais e perió-
dicos digitalizados na Biblioteca Na-
cional Digital da Fundação Biblioteca 
Nacional. À medida que começamos 
a “folhear” as páginas de dezenas de 
jornais e revistas de meados do século 
retrasado, em busca de nosso persona-
gem e do Espiritismo nascente no Bra-
sil, mergulhamos em um mundo que 
nos era, até então, pouco conhecido. 
Este fato nos levou a mudar o rumo 
de nosso projeto e a cobrir o período 
de meados dos anos 1850 até os anos 
de 1930. 

O que mais nos chamava a atenção 
era a escassez de textos sobre Torteroli 
e de suas marcas na história do Espi-
ritismo, apesar da grande quantidade 
de informações existentes nos periódi-
cos da época. Um verdadeiro esqueci-
mento da memória deste personagem 
tão relevante para a compreensão dos 
rumos que se seguiram no movimento 
espírita brasileiro. Não podemos afir-
mar se este “cancelamento”, usando 
uma palavra mais condizente com a 
modernidade de nossos tempos tecno-
lógicos, ocorreu ou não de maneira in-
tencional, mas o fato é que ele existiu. 

Angeli Torteroli foi, conforme nos 
contam as fontes, um dos maiores de-
fensores e propagandistas do Espiritis-
mo, em uma época de perseguição aos 
espíritas por parte da igreja e das auto-
ridades. Ele foi um dos grandes críticos 

Adair Ribeiro Júnior  é 
curador do Museu AKOL

A OBRA ESQUECIDA 
DE ANGELI TORTEROLI

O Espiritismo no Brasil e em Portugal
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gamos esclarecedoras, em vários contextos 
de nosso livro, localizadas em trabalhos de 
pesquisadores acadêmicos que também se 
debruçaram sobre o nascimento do Espiri-
tismo em nosso país. 

Torteroli enfrentou a tudo e a todos in-
cansavelmente, atuando sempre de maneira 
fraterna na defesa e implantação da dou-
trina espírita em nosso país. Uma grande 
alma, cuja história e trajetória no Espiritis-
mo brasileiro, tivemos a curiosidade e a res-
ponsabilidade de procurar reconstruir neste 
livro. Nos dedicamos ao resgate de lacunas e 
de aspectos importantes da história dos pio-
neiros do Espiritismo no Brasil, oferecendo 
os merecidos holofotes a Affonso Angeli 
Torteroli.

O leitor descobrirá ser este personagem 
um dos maiores, senão o maior propagan-
dista da doutrina espírita, fornecendo o en-
tendimento do Espiritismo como o devido 
distanciamento da religiosidade sincrética, 
mística e longe de uma percepção de Jesus 
como Divindade. A quantidade de obras 
assistenciais e humanitárias desenvolvidas 
pelo professor Torteroli, da mesma maneira 
surpreenderá a todos, não tendo estas se li-
mitado ao Rio de Janeiro, mas com atuação 
em muitas das províncias de nosso país no 
final do século 19 e início do século 20.

Revelamos toda a sua trajetória no movi-
mento espírita, desde maio de 1874 quando 
se aproximou do Grupo Espírita Confúcio 
no Rio de Janeiro, fundado em agosto de 
1873. A criação da Sociedade Acadêmi-
ca Deus, Cristo e Caridade (1879), e sua 
atuação como redator da sua revista oficial. 
A participação na fundação do Centro da 
União Espírita no Brasil (1881) para pro-
mover a formação de grupos espíritas pelo 
Brasil. A fundação do Centro da União Es-
pírita de Propaganda no Brasil e do Grupo 
Espírita Luiza Maia Torteroli (1894), entre 
outros. Mostramos sua passagem como re-
dator na fundação da revista Reformador 
(1883), antes mesmo da fundação da Fede-
ração Espírita Brasileira. Trouxemos tam-

às visões místicas que foram incorporadas 
por alguns aos estudos da doutrina espírita 
por intermédio da obra de J. B. Roustaing, 
Os quatro evangelhos. 

A memória do professor Affonso Angeli 
Torteroli e todo o seu trabalho na trajetó-
ria inicial de implantação e divulgação do 
Espiritismo em nosso país foram esqueci-
dos... mas não perdidos! 

Uma das funções da historiografia é res-
gatar e contar os fatos históricos através de 
fontes disponíveis. Houve, na escrita des-
te trabalho, dois cuidados: referenciar as 
fontes de todas as informações coletadas 
e evitar ao máximo romancear qualquer 
passagem, buscando com isso apresentar 
as narrativas e fatos como estes estão des-
critos nos seus respectivos suportes históri-
cos. Isso possibilitará cada leitor tirar suas 
próprias conclusões sobre este persona-
gem e os acontecimentos que compõem o 
nascimento do Espiritismo em nosso país. 
Trouxemos também informações, que jul-
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bém sua passagem por São Paulo entre 1883 
e 1891, mostrando sua participação na União 
Espírita de São Paulo e do Centro Espírita Ver-
dade e Luz, juntamente com Batuíra.

A liderança de Torteroli se mostrou em 
momentos cruciais, fazendo frente às arbitra-
riedades a que o recente movimento espírita 
foi exposto em 28 de agosto de 1881, quando 
ocorreu a tentativa de fechamento da Socie-
dade Acadêmica Deus, Cristo e Caridades e 
proibição das reuniões dos vários grupos espí-
ritas no Brasil; data que se tornou um marco 
da resistência dos espíritas e foi comemorada 
por décadas no movimento, até ser também 
definitivamente esquecida. A mesma liderança 
aconteceu nos anos que se sucederam à data 
de 11 de outubro de 1890, quando o Novo Có-
digo Penal tipificou como crime a prática do 
Espiritismo, equiparando-o à prática da magia 
e da cartomancia. 

Torteroli foi o principal responsável pela 
realização do Congresso Espírita do Brasil 
de 1898, onde estavam representados 24.000 
adeptos ativos do Espiritismo no Brasil. Este 
evento promoveu estudos e debates, aprofun-
dando questões e temas doutrinários, abor-
dando assuntos já discutidos em congressos 
realizados em outros países, entre eles: “o Espi-
ritismo é a ciência integral e progressiva sobre 

a qual se baseia a filosofia espírita, síntese da 
moral e da ciência”. Mostramos que participou 
também na realização dos Congressos Espíri-
tas 1899 e 1900.

Outro fato esquecido e de importância 
singular para o movimento espírita brasilei-
ro, também com a liderança de Torteroli, foi 
a realização do 18º Congresso Espírita e Es-
piritualista do ano de 1922, chancelado pelo 
Bureau Internacional du Spiritisme, da Bélgica. A 
realização deste evento com duração de quase 
três meses reuniu mais de quatrocentos con-
gressistas, com debates sobre teses com temas 
importantes do Espiritismo, entre elas: “São 
aceitáveis as conclusões dos dezesseis congres-
sos espíritas anteriores: Que é ciência - integral 
e progressiva?”.

Um personagem apaixonante que criou e 
dirigiu muitas instituições, um incansável de-
fensor da doutrina espírita, sempre fiel a Allan 
Kardec. 

Deixamos aos leitores as conclusões sobre os 
fatos históricos contidos nesta obra de quase oi-
tocentas páginas, deixando a seguinte reflexão: 
qual a real motivação para Angeli Torteroli e 
todo o seu legado terem sido esquecidos ou re-
legados de sua real importância?
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ESTAMOS EM OBRASESTAMOS EM OBRAS

A partir do momento que a 
USE assume a responsabi-
lidade pelo comodato do 

espaço pertencente a União Espírita 
Cristã Beneficente Laudelino Novaes 
de Brito, no ano de 2012, foram di-
versos os desafios no projeto e cons-
trução do seu Centro Cultural.

Desde o início, muito se questio-
nou sobre a viabilidade do projeto, 
seja pelas condições financeiras da 
USE, pela região ou mesmo pelas 
reais necessidades de se ter um espaço 
com essas características. Assim, à pri-
meira vista, pode parecer audacioso? 
Sim, é audacioso. Entretanto, todos 
os companheiros que passaram pela 
diretoria executiva da USE, desde 
a época da cessão do espaço, nunca 
menosprezaram e sempre tiveram 
consciência que não seria fácil finali-
zar uma obra com esses desafios.

Sobre a região, sabemos das difi-
culdades sociais que o bairro do Brás 
passa, mas no mesmo olhar, também 
sabemos da história deste local, com 
todo seu alavancamento que impul-
sionou a cidade de São Paulo desde 
o século XIX, sendo uma porta de 
entrada e encontro de várias culturas. 
Com o passar dos anos e principal-

mente nestas últimas décadas, há um 
plano municipal de desenvolvimento 
urbano, com diversas obras que visam 
o comércio e transportes. Não pode-
mos esquecer que diversas instituições 
religiosas adotaram essa região para 
suas igrejas, o que deve exigir uma 
maior segurança e infraestrutura em 
todo o bairro.

É um tanto óbvio que a USE 
necessita de um espaço para que 
consiga comportar suas demandas, 
inicialmente pelas dimensões físicas 
(número de salas, lugares no salão 
principal, número de banheiros etc.) 
e depois pela carência de um espaço 
para atividades com características 
culturais.

A atual gestão, desde sua posse, 
colocou como uma das suas metas 
a retomada das atividades no local 
pela USE, assim como a continuação 
das obras após a pandemia. Assim, a 
Diretoria Executiva em conjunto com 
a Regional de SP, unindo esforços, 
conseguiu avançar na primeira etapa, 
que foi tornar o espaço utilizável para 
eventos de pequeno porte, a partir de 
pequenas reformas. Com isso, nes-
te ano, já tivemos e teremos outras 
atividades.

CENTRO CULTURAL

Sílvio C.C. Costa 

Silvio Costa  é diretor de 
patrimônio da USE
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Sabemos da necessidade de um 
projeto viável financeiramente, mas 
que também consiga atender todas 
as demandas legais, como corpo de 
bombeiros, acessibilidade, segurança 
etc. Essas necessidades estão sendo 
realizadas de forma responsável.

É fundamental que os compan-
heiros useanos conheçam e enten-
dam o projeto, para que possamos 
unir forças e darmos sequência, não 
somente nas obras físicas, mas tam-
bém em mobilizar e utilizar o espaço. 
Somente com o andamento de ativi-
dades no local, assim como da divul-
gação das tarefas ali que serão reali-
zadas, conseguiremos mostrar o tão 
necessário se torna um espaço com 
essas características.

a força da união 

Com USE+ você contribui com o 
custeio das atividades da USE e se 
beneficia com descontos em livros, 
edições USE e muito mais.

Pagamentos
R$ 30,00 mês
R$ 50,00 bimestral
R$ 300,00 por ano (11)  91658-7575

Inscriçāo e informações
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PLANEJAR É A BASE
PARA UMA BOA GESTÃO!

Ivan Franzolim

Ivan Franzolim  é 
escritor espírita, autor do 
livro esgotado (1996), 

editado pela USE: Como 
administrar melhor 
o Centro Espírita — 
através das pessoas. 
Realiza, desde 2015, 

a PNP – Pesquisa 
Nacional Para Espíritas.

Ela nunca deve ser negligenciada, sob 
pena de ter seus resultados minimizados 
ou mesmo inexistentes, deixando à mar-
gem prejuízos não só de ordem material, 
mas, principalmente, de ordem moral e 
de imagem, que mais comprometem o 
futuro de qualquer empreendimento.

Toda organização criada legalmen-
te, tem nobres e importantes objetivos 
a cumprir na sociedade. Nasce com um 
grande potencial de realizar coisas boas 
que atendam às expectativas de todas as 
partes envolvidas.

Cabe aos gestores, a responsabilidade 
de usar todo o seu potencial para realizar 
o máximo com o mínimo de recursos. É 
um desafio grande, igualmente ao desafio 
de integrar esforços bem-organizados e 
direcionados para as finalidades a que se 
propõe e às prioridades que se imponham 
no momento. Mantendo sempre um olhar 
no futuro, onde poderá aproveitar novas 
oportunidades e evitar ou mitigar entraves 
e ameaças ao seu bom desempenho.

O planejamento é a primeira das 
funções administrativas. É a base da qual 
outras funções poderão se desenvolver de 
modo interrelacionado e harmônico.

Planejar é buscar a melhor situação do 
empreendimento em cada cenário futuro 
possível. Estabelecer metas e ter controles 
para acompanhar o cumprimento delas, 
alterando essas metas sempre que for 
necessário, não para aceitar uma circuns-
tância desconfortável, mas para evitá-la e 
combatê-la. 

A pandemia, por exemplo, surgiu de 
modo inesperado, mesmo assim, houve 
algum espaço para se planejar, o que, 
em geral, não foi feito ou foram tomadas 
apenas algumas medidas para adaptação. 

Sofremos por isso e os impactos conti-
nuam por tempo indefinido, afastando 
trabalhadores, diminuindo a arrecadação 
financeira, minimizando as atividades, 
reduzindo e até perdendo frequentadores. 
Potencial desperdiçado exigindo trabalho 
dobrado para voltar à situação anterior.

Importante: o planejamento não pode 
ser feito por uma única cabeça! Obrigato-
riamente ele deve contar com a percepção 
dos envolvidos, para consolidar uma ima-
gem mais consistente do momento e dos 
cenários futuros a serem enfrentados.

Não precisamos esmiuçar os tipos bá-
sicos de planejamento estratégico, tático e 
operacional. À primeira vista eles podem 
parecer muito complexos.

Seguem algumas ferramentas de apoio 
ao planejamento que podem ser usadas:

• A determinação da Missão, Visão e 
Valores servem como vela ou leme a 
conduzir a organização para rotas mais 
eficazes e congruentes com os valores 
estabelecidos.

• A Pesquisa de Clima Organizacio-
nal deve ser feita a cada um ou dois 
anos, para identificar e entender as 
variantes que impactam na satisfação, 
motivação e engajamento dos colabo-
radores. O quanto eles compreendem 
os objetivos da instituição e sua contri-
buição? 

• Das Cinco Forças de Porter que 
objetivam avaliar e analisar o ambiente 
externo, destaco: a ameaça de produtos 
substitutos que atendem às mesmas 
necessidades de seus clientes, só que de 
outra forma e às vezes até melhor.
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• Brainstorming é uma técnica de co-
leta de ideias, buscando inicialmente a 
quantidade, sem pré-julgamento, para se 
atingir a qualidade com a combinação, 
ampliação e aprimoramento das ideias. 

• Design Thinking é uma ferramenta 
baseada na empatia e na visão multidisci-
plinar, que busca a solução de problemas 
de forma coletiva e colaborativa. Testar 
ideias e descobrir onde há ou não opor-
tunidade de inovação, de melhoria ou 
maior adequação aos valores e objetivos.

• A Sala de Aula Invertida é uma meto-
dologia aplicada no ensino, perfeitamen-
te adaptada para as reuniões de trabalho. 
O líder passa a ter um papel secundário 
e os participantes são os protagonistas. 
Contexto e objetivos são anunciados. 
Materiais são previamente selecionados e 
disponibilizados para facilitar o entendi-
mento e o desenvolvimento de soluções, 
como e-books, vídeos, podcasts, artigos, 
pesquisas. Reuniões presenciais ou remo-
tas são marcadas, fórum estabelecido.

• Análise SWOT. Voltada para facilitar a 
análise dos pontos fortes (strenghts) e fracos 
(weaknesses), e das oportunidades (opportu-
nities) e ameaças (threats) de uma organi-
zação, produto ou serviço.

• Definição de Metas Inteligentes que de-
vem ser específicas e facilmente compreendi-
das por todos os envolvidos, mensuráveis de 
forma quantitativa, realistas e gerenciáveis, 
mesmo que sejam ousadas e com definição 
de prazo para cada meta e objetivo.

• Análise PESTAL é um acrónimo de 
análise “Política, Econômica, Social, 
Tecnológica, Ambiental e Legal”. 
Com ela, podemos identificar prová-
veis obstáculos advindos de uma mu-
dança política ou legal, de uma maior 
participação social das pessoas, do uso 
de novas tecnologias de comunicação e 
dos impactos que a organização pode 
ocasionar no ambiente. Nossas casas 
não se prepararam e ainda não se mo-
bilizaram para nenhum desses fatores 
que estão acontecendo na sociedade.

Muito complicado? Então, que tal 
falarmos de coisas simples e muito úteis, 
embora também negligenciadas? 

Convocar reuniões informando pre-
viamente a pauta detalhada, os objetivos, 
o contexto (situação e suas variáveis), e as 
decisões a serem tomadas. Isso agiliza e 
proporciona melhores resultados.

Utilizar a tecnologia de comunicação 
para o desenvolvimento das atividades, 
como o simples e velho e-mail, grupos no 
WhatsApp ou Telegram, fóruns, chats, 
informativos digitais, intranet.

Manter arquivo compartilhado na 
nuvem, com os dirigentes e principais co-
laboradores, contendo: providências ime-
diatas em ordem de prioridade, pendên-
cias a médio e longo prazo, ambas com 
identificação dos responsáveis e prazos 
estimados, além dos pontos relevantes 
para acompanhamento (follow-up), com 
a situação atual suficientemente descrita, 
indicando as áreas e responsáveis envol-
vidos.

Utilizar aplicativos para monitorar 
e compartilhar listas de tarefas, como 
Microsoft To Do e Todoist.

Os gestores possuem uma ampla 
gama de oportunidades para aplicar o 
conceito de planejamento. Precisa ape-
nas se convencer e exercer sua vontade 
interna. Esteja pronto para os desafios da 
instituição espírita! 
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A qualquer encontro de pessoas, 
com objetivos ou propósitos 
comuns, chamamos reunião. 

Sua definição é ampla.  Podemos ter 
reuniões familiares, profissionais, para 
estudo, troca de ideias etc.

Em nossas instituições espíritas ou 
mesmo nas federativas realizamos reu-
niões para diversos fins. Hoje conversa-
remos sobre reuniões administrativas. 
Segundo Peter Drucker Porque as pes-
soas que executam trabalhos diferentes, 
devem cooperar para que uma determi-
nada tarefa seja realizada. Reunimo-nos 
porque o conhecimento e a experiência 
não se encontram numa só cabeça, mas 
devem ser absorvidos por várias pessoas, 
formando uma única linha de raciocínio.

Kardec, em O livro dos médiuns, nas 
questões 324 e 331, também nos fala a 
respeito das grandes vantagens das reu-
niões, ressaltando que elas permitem a 
troca de pensamentos e a importância da 
homogeneidade entre todos. A base da 
organização é o planejamento e assim, 
vemos um número crescente de reuniões, 
muitas gerando muita produtividade e 
outras desnecessárias e cansativas.

Mas, como realizar reuniões 
produtivas?

Antes da realização de uma reunião, 
o primeiro ponto a se pensar é na neces-
sidade de se utilizar este recurso. Será 
mesmo necessário mobilizar pessoas para 
uma reunião? É relevante que o assunto 
seja discutido por todos? 

COMO REALIZAR REUNIÕES 
MAIS PRODUTIVAS

Andrea Laporte

Andrea Laporte  é 
1ª secretária da USE
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Não há nada tão inútil quanto fazer com 
grande eficiência algo que não deveria ser feito, 
diz Peter Drucker.

Se realmente é necessária uma reunião, se-
guiremos com as dicas para torná-las produtivas 
e objetivas, seguindo algumas fases:

1º– Preparação:
• Estabelecimento dos objetivos e assuntos a 

serem tratados (pauta);

• Seleção dos participantes da reunião (organi-
zadores, pessoa interessada, afetada ou que 
pode contribuir);

• Definição do local, hora de início e término;

• Convocação dos participantes, comunicando 
previamente a pauta;

• Preparação do local e material e recursos a 
serem utilizados;

2º – Condução da Reunião:
• Definição das regras de participação: objeti-

vidade, tempo para cada assunto, conversas 
paralelas etc.;

• Apresentação das pessoas desconhecidas, 
criação e manutenção de clima saudável;

• Estabelecimento das ligações dos assuntos 
atuais com temas, decisões e reuniões ante-
riores;

• Estímulo à participação de todos – observar e 
gerenciar o tempo;

• Diligenciar para que as 
regras sejam respeitadas.

3º – Finalização:
•  Síntese das principais con-

clusões sobre cada assunto;

• Definição do que deve ser 
feito, após a reunião, por 
quem e quando;

• Verificação do consenso se 
está claro para todos;

• Distribuição do resumo das 
conclusões.

4º – Avaliação:
• A reunião alcançou seus objetivos?

• As pessoas chave estiveram presentes?

• A equipe trabalhou bem em conjunto?

O mais importante na comunicação é ouvir 
o que não foi dito, conforme Peter Drucker. É 
importante que o dirigente da reunião defina 
um plano de ação contendo o que deve ser feito, 
por quem, quando etc.

Posteriormente, enviar a ata da reunião com 
as deliberações, determinações e planos de ação 
para todos os participantes, inclusive para os 
ausentes, que foram convocados.

Para o plano de ação:

 Que decisões foram produzidas pela 
reunião e que precisam ser realizadas como 
resultado desta? Quem será responsável por 
essas tarefas? Quando participantes da reunião 
voluntariamente se comprometem com ações 
específicas, é mais provável que eles consigam 
desincumbir-se daquelas tarefas;

Quando as tarefas deverão ser concluídas? 
Fazer com que os participantes sejam realistas; 
Quanto ao seu comprometimento com prazos 
contribuirá para que as tarefas sejam de fato 
executadas. O planejamento e organização são 
a chave para reuniões produtivas, objetivas, 
eficientes e eficazes.

Referências bibliográficas:  
O livro dos médiuns - Allan Kardec
Unidade V – O Dirigente Espírita e seu processo de trabalho - FEB

32

edição 192
novembro/dezembro 2022

revista digital

Dirigente
Espírita



...tal é a lei
Até breve, Geraldo 
de Souza Spinola! 

Nasceu em Tambaú, 
interior de São Paulo, em 
26/01/1926 e desencarnou 
dia 8/9/2022, aos 96 anos de 
idade, na cidade São Paulo. 
Sua esposa Neyde de Mes-
quita Spinola, com quem 
casou-se em 1956, tiveram 7 
filhos, que lhes deram 12 ne-
tos e 4 bisnetos. Ela retornou 
à pátria espiritual em 2021.

Seus pais Basílio e Emília 
eram espíritas e ele foi fundador de centro es-
pírita na cidade de Tambaú, onde ele passou 
a dedicar-se ao Espiritismo, após a desencar-
nação de sua mãe, que se comunicava em 
reuniões familiares. Também, foi fundador 
da Fraternidade Espírita Beneficente Ismael, 
juntamente com sua irmã Irene, em 1953, 
no bairro da Penha, em São Paulo. Em 1987, 
essa instituição espírita mudaria o nome para 
Centro de Estudos Espiritas José 
Herculano Pires. 

Como representante do re-
ferido centro espírita passou a 
participar da USE a partir de 
1960 e assim, exerceu o cargo de 
secretário e presidente da USE 
Distrital Penha (na época 19ª 
UDE), em várias gestões e re-
presentou o órgão local junto ao 
Conselho Deliberativo da antigo 
CME – Conselho Metropolitano 
Espírita, hoje Regional de São 
Paulo. Foi, também, representante 
do órgão local junto ao Conselho 

Deliberativo Estadual e foi Secretário Geral 
da Diretoria Executiva, na gestão de Antonio 
Schiliró (1982 a 1986).

Foi grande incentivador de movimentos 
inovadores, como as confraternizações de jo-
vens e o segundo ENSASDE – Encontro Na-
cional sobre o Aspecto Social do Espiritismo. 
Nos anos de 1990 tornou-se representante da 
CEPA –  Associação Espírita Internacional 
(à época denominada Confederação Espírita 
Pan-americana) no Brasil.

Até seus últimos dias, caminhava diaria-
mente, lia livros e jornais espíritas, além da 
Folha de São Paulo, assistia e ouvia futebol 
(sampaulino) e novelas, assistia também às 
palestras do Centro Espírita.

 A Diretoria Executiva da USE registra 
a sua gratidão e reconhecimento pelo trabal-
ho realizado no movimento espírita da USE 
ao longo do tempo. Feliz retorno, à pátria 
espiritual, com as bênçãos de Jesus.

(informações fornecidas pelo seu filho Mauro Spinola)
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Apparecido Belvedere
Grande comunicador espírita

Julia Nezu

Retornou ao mundo dos Espíritos, no 
dia 24 de setembro de 2022, aos 95 anos 
de idade, Apparecido Onofre Belvedere 
nascido aos 19 de setembro de 1927, em 
Bariri, no Estado de São Paulo. Ele foi o 
diretor responsável e editor-chefe da Casa 
Editora O Clarim, pertencente ao Centro 
Espírita O Clarim, anteriormente Centro 
Espírita Amante da Pobreza, colaborador 
voluntário por quase meio século.

Ele faz parte da história da comuni-
cação espírita no Estado de São Paulo.  
Desde a década de 80 que o Apparecido 
vem participando de eventos mais signi-
ficativos, congressos, encontros estaduais 
e nacionais, ele e eu sempre com uma 
máquina fotográfica em punho e um 
gravador. Foi assim que nos tornamos 
amigos ao longo de décadas e muitas vezes 
me solicitou que enviasse as reportagens 
de eventos, quando ele não comparecia, 
para a RIE - Revista Internacional do 
Espiritismo e jornal O Clarim. Na década 
de 80 até meados de 90 eu representava os 
jornais da Feesp, depois, a partir de 1997, 
integrei o jornal Dirigente Espírita da 
USE – União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo. 

Enquanto morava em São Paulo parti-
cipava do Centro Espírita Cairbar Schutel, 
que ficava no bairro do Itaim-bibi, na zona 
sul da Capital de São Paulo, conforme ele 
conta na entrevista que concedeu a Cassio 
Leonardo Carrara, publicada na RIE, em 
setembro de 2017. Em 1975, já aposenta-
do, mudou-se para a cidade de Matão-SP 
e passou a colaborar na Casa Editora O 
Clarim e Centro Espírita O Clarim, an-
teriormente denominada Centro Espírita 
Amantes da Pobreza, instituição que foi 
fundada por Cairbar Schutel, cognomina-
do “Bandeirante do Espiritismo”. Foi em 
Matão, que conheceu, no Centro Espírita 
O Clarim, a Laudicea T. Lucca Belvedere, 
com quem se casou, em segundas núpcias, 
pois ele era viúvo.

Durante mais de década eu escrevi 
na coluna de entrevista da RIE e por 
isso mantínhamos constante contato por 
telefone e nos víamos sempre ele represen-
tando a mencionada revista e o jornal, nos 
encontros promovidos pela Associação dos 
Divulgadores do Espiritismo do Estado de 
São Paulo, da Associação Médico-Espírita 
do Estado de São Paulo, da Federação Es-
pírita do Estado de São Paulo ou da USE-
SP. Também, o encontrava nos congressos 
da Federação Espírita Brasileira, de di-

Apparecido Onofre Belvedere, em 2005, durante os 100 
anos de O Clarim. (Foto de Julia Nezu)

Carlos Olson com a homenagem nas mãos, Apparecido Belvedere ao microfone e 
Laudicea Belvedere, todos diretores de O Clarim.(Foto de Julia Nezu)
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versas federativas estaduais, nas bienais do 
Livro. Participamos de centenas de eventos 
ao longo do tempo, sempre fotografando e 
entrevistando personalidades espíritas. 

Diversas vezes tentei entrevistar o Appa-
recido Belvedere, mas nunca concordou, 
pois era pessoa discreta e gostava mesmo 
de trabalhar e permanecer no anonima-
to, fotografando e registrando. Estive em 
Matão algumas vezes, por compromissos do 
movimento de unificação da USE e foi-me 
marcante participar de um grande evento 
que comemorou os 100 anos do Centro 
Espírita O Clarim e da Editora, em 2005 e 
ali estava o querido irmão juntamente com 
a sua esposa Laudicea, diretora de O Cla-
rim e outros membros da diretoria daquela 
instituição, inclusive um dos mais antigos 

diretores da casa, o Sr. Carlos Olson. Nesse 
evento estiveram pessoas de expressão do 
movimento espírita já desencarnadas, como 
o Attílio Campanini então Presidente da 
USE, a Dra. Marlene Rossi Severino Nobre, 
então presidente da Associação Médico-Espí-
rita, a Nancy Pulmann de Girólamo dirigen-
te e uma das fundadoras da Instituição Bene-
ficente Nosso Lar, autora de livros espíritas, 
em suas últimas aparições em eventos espí-
ritas, Nestor João Masotti então Presidente 
da FEB, José Antonio Luiz Balieiro diretor 
da USE-SP, todos do outro lado. Um grande 
time de trabalhadores da Seara Espírita. 

Conta o Cássio, na entrevista que fez com 
o Apparecido que ele se sobressaiu também 
por inúmeras ações associadas ao movimento 
espírita, em âmbito nacional e internacional. 
Foi colaborador da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo; ajudou, 
na década de 1970, a instituir a Campanha 
“Comece pelo Começo”, que visa a esti-
mular o estudo dos livros de Allan Kardec; 
intermediou a publicação inédita de O livro 
dos espíritos no idioma sueco (impresso na 
gráfica de O Clarim, em Matão), participan-
do do evento de lançamento em Estocolmo; 
e representou a Casa Editora O Clarim 
em eventos espíritas por todo o Brasil e em 
diversos países, como Alemanha, França, 
Suécia, Colômbia, Cuba, entre outros.

Receba um fraternal abraço de todos nós 
da USE-SP!

Mesa de abertura dos 100 anos de O Clarim, e Belvedere na tribuna. 
(Foto de Julia Nezu)
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Obra composta de três partes. A primeira 
parte trata da formação dos mundos e 
da criação dos seres animados e 
inanimados. A segunda parte, dos 
milagres, onde se discute sobre o que 
pode ser considerado milagre, e se 
explica, à luz da doutrina espírita. A 
terceira parte explica como e por que 
pode haver previsões de coisas futuras, 
pressentimentos e coisas afins.

usesp.org.br/comece

NÃO PRATICAR O MAL, JÁ É 
UM PRINCÍPIO DO BEM.
A GÊNESE, OS MILAGRES E AS PREDIÇÕES

SEGUNDO O ESPIRITISMO.
TRADUÇÃO DE SARA MOUNIR IMAD

RESPOSTAS AO CORAÇÃO E À RAZÃO.
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Concepções sobre Ciência 
e Ciência Espírita

parte X

Na parte X de nossa sequência de 
artigos sobre Ciência e Espi-
ritismo, vamos analisar uma 

questão importante para o avanço seguro 
do conhecimento espírita. Como os dados 
a serem mostrados a seguir confirmam, os 
adeptos espíritas tem noção da questão, mas 
não sabem ao certo como propor soluções. A 
questão é sobre o valor relativo entre livros e 
artigos, principalmente no tocante a reve-
lações e novidades. Ela tem relação direta 
com o caráter progressivo do espiritismo. 
Os dados para as reflexões que serão feitas 
a seguir decorrem do material de pesquisa 
de opinião realizado em janeiro de 2021, 
através da internet, sobre Ciência e Ciência 
Espírita, onde 441 pessoas responderam a 
mais de 30 questões sobre o tema. 

A questão específica que vamos analisar 
é seguinte: “Com relação ao valor relativo do 
conteúdo de livros e artigos (de jornais 
ou revistas) espíritas, analise cada afirmativa 
abaixo e marque a opção que melhor representa sua 

Alexandre Fontes da Fonseca

opinião sobre a mesma.” As figuras 1 e 2 mos-
tram as respostas dadas para seis afirmativas 
especiais que vamos analisar aqui. A figura 
1 mostra as opiniões dos participantes sobre 
3 questões a respeito do valor relativo de 
livros e artigos espíritas. A figura 2 mostra 
as opiniões sobre outras 3 afirmações sobre 
as consequências desses dois tipos de publi-
cações. 

As afirmativas mostradas na figura 1 
dizem respeito à consciência que os res-
pondentes tem da existência de erros dou-
trinários em livros e artigos espíritas, bem 
como da valorização dos primeiros sobre os 
segundos. Embora o questionário não tenha 
definido o conceito de “erro doutrinário”, 
a expressão é clara e significa a existência 
de afirmação incoerente com a base doutri-
nária do espiritismo como contida nas obras 
de Kardec. As respostas dos participantes 
mostram que a grande maioria tem cons-
ciência da existência de erros doutrinários. 
A terceira afirmação permite identificar o 

Alexandre Fontes da Fonseca 
é assessor de Ciência e 

Pesquisa Espírita da Diretoria 
Executiva da USE

ASSESSORIA DE
CIÊNCIA E PESQUISA ESPÍRITA

acpe@usesp.org.br 

Figura 1: Três afirmações e as opiniões dos 
respondentes sobre o conteúdo doutrinário de livros e 
artigos espíritas. 

Figura 2: Três afirmações e as opiniões dos respondentes sobre 
as consequências da existência de erros doutrinários em livros e 
artigos espíritas.
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problema em torno da produção intelectual 
do nosso movimento espírita. Com a análise 
das afirmações mostradas na figura 2, vai 
ficar bem clara.

A primeira afirmativa da figura 2 é muito 
importante porque envolve uma postura que 
Kardec adotou. Veja como ele encerra a 
Introdução de A gênese: 

Por sua vez, os leitores assíduos da Revista 
Espírita notaram nela, em forma de esboços, 
a maioria das ideias desenvolvidas aqui nesta 
obra, conforme fizemos também com as anterio-
res. A Revista Espírita representa para nós um 
terreno de ensaio, destinado a sondar a 
opinião dos homens e dos Espíritos sobre alguns 
princípios, antes de admiti-los como 
partes constitutivas da doutrina. (KARDEC, 
2021, grifos meus).

Se a Revista Espírita (RE) representa um 
“terreno de ensaio” sobre alguns princípios, “des-
tinado a sondar a opinião dos homens e dos Espíri-
tos”, então está claro que a publicação de um 
artigo na RE que contenha algo doutrina-
riamente equivocado não significou compro-
metimento doutrinário. Isso pois bastava não 
publicar o artigo ou conceito equivocado no 
livro da obra fundamental. O que foi publi-
cado nas obras fundamentais do Espiritismo 
formou as “partes constitutivas da doutrina”. 
Um exemplo disso pode ser encontrado no 
estudo de A. F. DA FONSECA (2020) sobre 
os “nãos” de Kardec, um dos quais consiste 
no corte de alguns trechos da mensagem do 
Espírito de São Vicente de Paulo na trans-
crição para O Evangelho segundo o Espiritismo. 
A observação de Kardec na Introdução de 
A Gênese é importante porque ela mostra que 
é mais fácil corrigir um erro publicado em 
artigo evitando-o de publicá-lo num livro, 
do que um erro publicado em livro. Note 
que os respondentes não concordaram bem 
com essa ideia. Sugiro ao leitor ler e reler os 
comentários acima de Kardec.

Nisso, a terceira afirmativa da figura 1 
apresenta uma questão séria para o movi-
mento espírita resolver. É preciso rever o 
valor relativo que se dá ao conteúdo dos 
livros espíritas. O problema é que o livro es-
pírita não é produzido da mesma forma que 
o livro científico ou filosófico é produzido 

nos meios acadêmicos. Em geral, um livro 
contendo avanços em uma área do conhe-
cimento só é publicado quando as pesquisas 
que dão suporte ao mesmo, são confirma-
das. O mecanismo pelo qual as pesquisas e 
descobertas são confirmadas é o mesmo que 
Kardec empregou com os assuntos novos: a 
publicação primeiro na forma de artigos de 
pesquisa. Só depois de “sondar” a reação da 
comunidade de pesquisadores e estudiosos 
da área sobre as descobertas, é que elas se 
tornam confiáveis o bastante para serem 
publicadas em livros. Assim, é preciso repen-
sar a estratégia de avanço do conhecimento 
espírita. É preciso que o movimento espírita 
passe a exigir e demandar maior publicação 
de artigos de pesquisa espíritas antes de ver 
novidades e descobertas serem publicadas 
em livros. As editoras espíritas precisam se 
conscientizar da importância de se aguar-
dar o desenvolvimento das novas ideias 
antes publicá-las de modo mais definitivo. 
A Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita 
(ACPE) da USE foi criada para esclarecer e 
orientar o movimento espírita nessas ques-
tões envolvendo a pesquisa e o avanço do 
conhecimento espírita. Dúvidas, sugestões e 
questões podem e devem ser encaminhadas 
para a ACPE.

Acesse os números anteriores da Revista 
Dirigente Espírita para ver toda a sequência 
de estudos sobre o tema. No próximo núme-
ro da Revista Dirigente Espírita, prosseguirei 
na análise de questões em torno da ciência 
espírita. Não perca! Dúvidas e sugestões 
podem ser enviadas para acpe@usesp.org.br 
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Os desafios da
comunicação nos

dias atuais
Marco Antonio Soares de Oliveira 

comunicacao@usesp.org.br 

Estes últimos três anos foram 
um período de aprendizado e 
adaptação a toda Humanidade, 

em virtude da pandemia que se instalou, 
levando a uma mudança de hábitos e de 
como nos relacionamos com aqueles que 
convivem conosco na vida social e familiar. 
A necessidade do distanciamento físico 
entre os indivíduos, para evitar-se o contá-
gio pela doença, fez com que buscássemos 
meios de comunicarmo-nos com segu-
rança.

Assim, todos voltaram seu olhar às 
ferramentas de comunicação existentes, em 
particular às eletrônicas e digitais estas se 
referem ao ambiente da internet, principal-
mente sendo as redes sociais e a utilização 
de terminais móveis (tablets, celulares), 
exemplos deste meio de se comunicar.

Neste artigo faremos uma reflexão sobre 
o nosso papel na Comunicação Social 
Espírita.

Qual sua finalidade? “propiciar con-
dições para o diálogo fraterno entre aque-
le que emite a mensagem (emissor) e o 
interlocutor (receptor), tornar comuns as 
notícias e dados de interesse do Movimen-
to Espírita às pessoas, às instituições e ao 
público, de modo geral.”. 1

E como realizar esta tarefa? Vamos 
observar, por exemplo, uma situação que 
costumamos ver e ouvir e que ocorre roti-
neiramente:

“Sou trabalhador de comunicação do 
Centro Espírita e tenho muitas atividades, 
as quais absorvem todo o tempo que tenho 
disponível. Não há como dedicar-me a ou-
tras que se referem a outras casas espíritas 
e ao Movimento Espírita que desconheço 
como funciona.”.

Esta ocorrência é muito comum: os 

dirigentes e colaboradores das instituições 
espíritas, geralmente têm muitas tarefas e 
trabalham isoladamente por desconhecerem, 
o Movimento Espírita e os órgãos de uni-
ficação, e como participando deles possam 
ser auxiliados e auxiliarem por sua vez, aos 
outros integrantes desta “rede fraterna”.

Como assim “rede fraterna”? Temos que 
entender que rede é o entrelaçamento de 
diversos pontos de recepção e transmissão 
de informações e que quando fazemos parte, 
como um, destes pontos, somos capazes de 
receber o conteúdo e “responsáveis” pela sua 
transmissão. 

 A responsabilidade se refere não só a 
divulgação, mas a qualidade e procedência 
do material, cujo conteúdo deve respeitar os 
princípios e fundamentos espíritas adotados, 
pois devemos lembrar que estamos refletindo 
sobre o papel da Comunicação Social Espí-
rita.

E nesta rede qual o papel dos dirigentes? 
Orientar e esclarecer aqueles que têm sob 
sua liderança, de como realizar a análise 
das informações recebidas e o cuidado que 
se deve ter com aquelas que forem geradas, 
sempre com a coerência doutrinária neces-
sária.

O dirigente dos órgãos de Unificação tem 
um papel estratégico a desempenhar: 

Primeiro é de aclarar o que é o Movi-
mento Espírita, o que é unificação e qual sua 
importância para a Sociedade.

Segundo demonstrar que a casa espírita 
ao integrar-se ao Movimento Espírita de 
Unificação não perderá sua identidade e 
soberania no desempenho de suas ações, 
que não há subordinação ou imposição, mas 
colaboração entre as diversas instituições que 
fazem parte desta “rede fraterna”, cuja troca 
de experiências e conhecimentos propiciam 
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o crescimento, e o fortalecimento conjunto de 
todos os envolvidos.

Há muitas outras atitudes que o dirigente, 
em seu relacionamento com os seus pares, ór-
gãos e instituições perceberá que deverá adotar, 
atendendo as particularidades e necessidades 
dos grupos aos quais está ligado.

No Projeto 1868, texto contido no livro: 
Obras póstumas, Allan Kardec expõe seus pen-
samentos referentes à propagação da Doutrina 
Espírita:

“Um dos maiores obstáculos que podem 
entravar a propagação da Doutrina, seria a falta 
de unidade; o único meio de evitá-la, senão 
para o presente, pelo menos para o futuro, é de 
formulá-la em todas as suas partes, e até nos 
mais minuciosos detalhes, com tanto de precisão 
e de clareza, que toda interpretação divergente 
seja impossível.”.

Em outro trecho:

(...) “Só o Espiritismo, bem entendido e bem 
compreendido, pode remediar esse estado de 
coisas (Kardec se refere às influências negativas 
sofridas pelo Cristianismo ao longo da História), 
e se tornar, assim como disseram os Espíritos, a 
grande alavanca da transformação da Huma-
nidade. A experiência deve nos esclarecer sobre 
a marcha a seguir; mostrando-nos os inconve-
nientes do passado, diz-nos claramente que o 
único meio de evitá-los para o futuro, é assentar 
o Espiritismo sobre as bases sólidas de uma 
doutrina positiva, nada deixando ao arbítrio das 
interpretações.” (...).

E mais adiante no mesmo texto:

“(...) Dois elementos devem concorrer para 
o progresso do Espiritismo; estes são: o estabe-
lecimento teórico da Doutrina e os meios de 
popularizá-la. O desenvolvimento que ela toma, 
cada dia, multiplica as nossas relações que não 
podem senão aumentar pelo impulso que dará 
a nova edição de O Livro dos Espíritos, e a publici-
dade que será feita a esse respeito. (...)”. 2

Como vimos Kardec traz como ações de 
suma importância para a manutenção e o 
progresso do Espiritismo a fundamentação da 
base Doutrinária e sua divulgação. Papel a ser 
desempenhado pelo Movimento Espírita e os 
órgãos de unificação.

Daí a necessidade dos dirigentes levarem 
aos seus colaboradores, não só o conhecimento 
do que é o Movimento e sua finalidade, mas 
também a importância que cada um de nós tem 
para sua perenidade e como podemos contri-
buir para sua expansão.

Quando as instituições e os espíritas enten-
derem como é fundamental essa união e uni-
ficação de esforços, não haverá isolamento e o 
trabalho de divulgação do Espiritismo se am-
pliará e se tornará de difusão: que a propagação 
internalizada por nós e irradiada ao nosso redor.

A tarefa é árdua e necessita da contribuição 
de todos para alcançarmos o objetivo da Dou-
trina Espírita que é da transformação da Hu-
manidade para o Bem.

O Espírito da Verdade em O Evangelho segundo 
o Espiritismo no capítulo VI – item 5 nos diz:

“Espíritas: amai-vos, eis o primeiro ensina-
mento; instruí-vos, eis segundo. Todas as verda-
des se encontram no Cristianismo; os erros que 
nele se enraizaram são de origem humana; (...)”.

A Comunicação Social Espírita tem como 
finalidade realizar a divulgação dos princípios 
espíritas, evitando todo o personalismo e o 
“achismo”, preservando suas bases e coerência.

Relembrando e transcrevendo uma frase 
do Dr. Bezerra de Menezes, muito conhecida 
no Movimento Espírita, despedimo-nos e nos 
colocamos à disposição a todos os dirigentes que 
necessitem de auxílio nesta importante tarefa da 
comunicação.

“(...) solidários, seremos união. Separados 
uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, 
alcançaremos a realização de nossos propósitos. 
Distanciados entre nós, continuaremos à pro-
cura do trabalho com que já nos encontramos 
honrados pela Divina Providência. (...)”. 3

______________ 
1 Orientação à Comunicação Social Espírita – Conselho 

Federativo Nacional – Ed. FEB.

2 Obras póstumas – 2ª Parte – Ed. Lake. 

3 Mensagem de União – psicografia de Francisco 
Cândido Xavier – Espírito Dr. Adolfo Bezerra de Me-
nezes – extraída da publicação em: Unificação. USE. Ano 
XXVII. No. 309. São Paulo. Novembro-dezembro de 
1980.
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Primórdios do 
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Desde a fundação da União 
das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo (USE), 

em 1947, a coerência doutrinária foi 
uma das preocupações constantes desta 
instituição. Na organização de comissões 
e departamentos internos, sempre bus-
cou-se pautar pela solidez dos princípios 
e valores espíritas apresentados por Allan 
Kardec.

Considerando a própria natureza 
agregadora da USE, a qual foi forma-
da pelos esforços conjuntos das quatro 
maiores entidades federativas da época 
sediadas na capital (Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, Liga Espírita, 
União Espírita e Sinagoga Espírita), tor-
nou-se assunto recorrente a necessidade 
de orientação a todos dirigentes das casas 
associadas e dos órgãos representativos 
para a harmonização do embasamento 
teórico-doutrinário das práticas adota-
das.

Registra-se na Ata do Conselho Deli-
berativo Estadual (CDE) da USE, em re-
união realizada em 26/3/1949, a criação 
de uma comissão específica para analisar 
e favorecer a padronização das práticas 
das entidades . Essa comissão, compos-
ta por Luiz Monteiro de Barros, Emilio 
Manso Vieira e Ary Lex, foi a precursora 
do Departamento de Doutrina (DD), 
formalmente constituído em 1951.

 Além do contribuir ativamente 
com seus pareceres e orientações sobre 
diversas questões doutrinárias solicitadas 
pelo CDE e pela Diretoria Executiva, o 
DD também atuava na organização de 
cursos específicos, como o de mediuni-
dade e de passes.

Dois tópicos recorrentes de atenção 

e que se apresentavam fortemente rela-
cionados eram o sincretismo religioso e 
deturpações doutrinárias abraçadas por 
alguns dirigentes e adeptos. Por exem-
plo, registra-se na reunião do CDE, em 
15/3/1959 , a aprovação do documento 
“Movimentos paralelos ao Espiritismo”, 
elaborado pelo então diretor do DD, 
Luiz Monteiro de Barros, enfatizando a 
necessidade de se zelar pela Doutrina Es-
pírita ante a teorias, conceitos e práticas 
estranhas ao Espiritismo. Tal documento 
foi encaminhado ao Conselho Federativo 
Nacional para consequente ciência aos 
demais órgãos federativos estaduais e à 
Federação Espírita Brasileira.

Outros exemplos de suporte às deli-
berações institucionais são verificados na 
reunião do CDE, em 13/3/1960, quando 
os conselheiros solicitaram ao DD uma 
análise e manifestação sobre as obras de 
Osvaldo Polidoro, o qual se considerava 
a reencarnação de Allan Kardec e propa-
gou a doutrina denominada Divinismo 
e, na reunião de 12/3/1961, mediante a 
solicitação de análise sobre o movimento 
OSCAL – Organização Social Cristã-Es-
pírita André Luiz.

Com o documento “Kardec e a uni-
ficação”, o DD apresenta ao CDE, em 
12/6/1961, um elaborado trabalho em 
prol da unidade doutrinária e, nesta 
mesma reunião, solicita-se ao DD a 
preparação de textos em linguagem mais 
populares sobre o que seja o Espiritismo 
para envio aos jornais de grande cir-
culação. De acordo com o depoimento 
do 1º tesoureiro, Carlos Dias, durante 
conversa com Francisco Cândido Xavier 
e Waldo Vieira, em Uberaba, o médium 
mineiro destacou sobre responsabilidade 
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da USE no que toca à garantia da pureza 
doutrinária. 

Em comunicação mediúnica recebida 
por Emílio Manso Vieira, na reunião do 
CDE, em 11/6/1966, enfatiza-se a ne-
cessidade de “intransigente respeito à Pu-
reza Doutrinária, não se permitindo que 
ideias estranhas venham contaminá-la.”  

Diante de sua função natural de 
análise e suporte doutrinário aos órgãos 
deliberativos e executivos da USE, o DD 
manteve-se disponível e com regularida-
de para o atendimento das solicitações 
recebidas sobre diversos temas e ativi-
dades. Na reunião do dia 06/6/1969, por 
exemplo, o CDE aprovou a realização 
da Campanha Evangelho no Lar, po-
rém todas as sugestões sobre a temática 
deveriam ser encaminhadas por escrito 
ao DD, para triagem e futura publicação.  
Temas sociais polêmicos, como controle 
de natalidade, também foram objeto de 
reflexões do DD para consequente mani-
festação do CDE. 

Um assunto com grande repercussão 
nos meios espíritas, no ano de 1975, con-
tou com pormenorizado parecer do DD 
apresentado ao CDE sobre a adulteração 
de O evangelho segundo o Espiritismo, 
traduzido por Paulo Alves de Godoy 
e editado pela FEESP. Ressaltou-se a 

relevância doutrinária de não modifica-
rem-se os termos do texto, vocábulos ou 
expressões originais que constem da obra 
original. O CDE aprovou a publicação de 
uma Nota Oficial, em nome da Direto-
ria Executiva, nesse sentido.  Doze anos 
depois e com menor repercussão, o DD 
também ofereceu elementos ao CDE para 
que se criticasse outra tradução da mes-
ma obra, então feita por Roque Jacinto e 
que se publicasse manifestação formal da 
USE, inclusive informando o CFN. 

Inúmeras outras atividades foram 
desenvolvidas com sucesso pelo DD 
na história da USE, portanto, pode-se 
afirmar que este departamento foi um 
componente ativo no fortalecimento do 
movimento espírita paulista. 

________
 https://usesp.org.br/wp-content/
uploads/2021/05/1949-CDE.pdf

  https://usesp.org.br/wp-content/
uploads/2021/05/1959-CDE.pdf

  https://usesp.org.br/wp-content/
uploads/2021/05/1960-CDE.pdf

  https://usesp.org.br/wp-content/
uploads/2021/05/1961-CDE.pdf

  https://usesp.org.br/wp-content/
uploads/2021/05/1966-CDE.pdf

Ouça onde e quando quiser!

AO VIVO
todos os domingos às 12 horas
Rádio Boa Nova AM 
1450 kHz Guarulhos  | 1080 kHz Sorocaba
radioboanova.com.br 

Há mais de

50 anos falando de Doutrina e
Movimento Espírita
com você

usesp.org.br/momentoespirita
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Viagem Espírita em 1862
Fonte de aprendizado para a 

Área de Estudo do Espiritismo
Ana Maria de Souza 

esde@usesp.org.br 

Allan Kardec, já havia feito 
duas “turnês espíritas” (1860 
e 1861), quando, em 1862, 

decidiu visitar vinte cidades francesas, 
assistindo mais de cinquenta reuniões, 
durante uma viagem de sete semanas. 
Esta viagem, Kardec registrou em um 
livro publicado, pela primeira vez, há 
160 anos.

Na abertura deste livro, intitulada 
“Impressões Gerais” ele registra seu 
entusiasmo com o avanço do Espiritismo, 
mas destaca que, mais importante que o 
aumento do número de adeptos, é a se-
riedade com que se considera a Doutri-
na: Os grupos, em sua maioria, são mui-
to bem dirigidos, alguns até de maneira 
notável, com perfeito conhecimento dos 
verdadeiros princípios da ciência espírita. 
Todos estão unidos em torno dos propó-
sitos defendidos pela Sociedade de Paris 
e não têm por bandeira senão os princí-
pios ensinados em O livro dos Espíritos. 

Ainda em “Impressões Gerais”, 
Kardec apresenta os objetivos desta 
viagem: dar instruções onde estas fos-
sem necessárias e, ao mesmo tempo, nos 
instruirmos. Queríamos ver as coisas 
com os nossos próprios olhos, para julgar 
do estado real da Doutrina e da maneira 
pela qual ela é compreendida; estudar as 
causas locais favoráveis ou desfavoráveis 
ao seu progresso, sondar as opiniões, 
apreciar os efeitos da oposição e da críti-
ca e conhecer o julgamento que se faz de 
certas obras. Estávamos desejosos, sobre-
tudo, de apertar a mão de nossos irmãos 
espíritas e de lhes exprimir pessoalmente 
a nossa mui sincera e viva simpatia...

Nestas duas assertivas, o Codificador 
evidencia a necessidade da cooperação 

mútua em nossas tarefas, de nos conhe-
cer e trocar experiências, de nos manter 
em constantes relações, instruindo e 
recebendo instruções.   

Neste livro, Kardec vai dar também 
muitas orientações sobre o estudo da 
Doutrina Espírita. No capítulo Ins-
truções particulares dadas aos grupos em 
resposta a algumas questões propostas, 
item X, lemos a mais conhecida delas:

Recentemente formaram-se alguns 
grupos especiais, cuja multiplicação 
jamais deixaríamos de encorajar: são os 
denominados grupos de ensino. Neles, 
ocupam-se pouco ou nada das manifes-
tações, mas, sim, da leitura e da expli-
cação de O livro dos Espíritos, de O livro 
dos médiuns e de artigos da Revista Espírita. 
Algumas pessoas devotadas reúnem com 
esse objetivo certo número de ouvintes, 
suprindo para eles as dificuldades de ler 
e estudar por si mesmos. Aplaudimos de 
todo o coração essa iniciativa que, espe-

Ana Maria de Souza
é diretora do 

Departamento 
de Estudos 

Sistematizados da 
USE SP
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ramos, terá imitadores e não poderá, em 
se desenvolvendo, deixar de produzir os 
mais felizes resultados.

O educador já indicava aqui que 
estudar em grupo facilita a apropriação 
do conhecimento porque estimula os 
participantes a socializarem informações 
e experiências, propiciando-lhes apenas a 
construção do seu próprio entendimento 
do Espiritismo.

No mesmo item supracitado, Kardec 
explica que estava sugerindo estas obras 
como base do ensino, uma vez que eram 
as únicas em que a ciência espírita estava 
desenvolvida em todas as suas partes e de 
maneira metódica. Em 1862, realmente 
estas eram as únicas, as demais obras da 
codificação surgiriam nos anos seguin-
tes. E o Codificador segue orientando, 
que Sem fazer disso objeto de ocupação 
exclusiva, muitos grupos têm por hábito 
iniciar as sessões pela leitura de algumas 
passagens de O livro dos Espíritos ou de O 
livro dos Médiuns. Ficaríamos contentes se 
víssemos essa prática adotada por todos 
eles, cuja eficácia é chamar a atenção 
para princípios que poderiam ser mal 
compreendidos ou passar despercebidos. 

Neste caso, é útil que os dirigentes, ou 
presidentes dos grupos, preparem previa-
mente as passagens que deverão consti-
tuir o objeto da leitura, a fim de adequar 
essa escolha às circunstâncias.

O livro Viagem Espírita em 1862 apre-
senta, também, um “Projeto de regula-
mento para uso dos grupos e pequenas 
sociedades espíritas” que, no seu item 
14, postula que A Sociedade poderá, se 
julgar conveniente, consagrar sessões 
especiais para a instrução de pessoas 
noviças ao Espiritismo, seja através de 
explicações verbais, seja pela leitura 
regular e contínua das obras. Somen-
te serão admitidas pessoas animadas 
do sério desejo de se instruírem, e que 
serão inscritas com essa finalidade. Essas 
sessões, tanto quanto as outras, não serão 
abertas ao primeiro que chegar, nem a 
desconhecidos.

Estas orientações apontam para a 
necessidade de estudar as obras básicas, 
e de que os estudos em grupo sejam 
planejados, sistematizados e que tenham 
um método. 

Outro ponto importante nesta tarefa 
é a necessidade de formação dos monito-
res e/ou coordenadores dos estudos. Em 
“Discursos pronunciados nas reuniões 
gerais dos Espíritas de Lyon e Bor-
deaux”, encontramos uma orientação 
segura neste sentido no Discurso III: 
Antes de fazer a coisa para os homens, é 
preciso formar os homens para a coisa, 
como se formam operários, antes de lhes 
confiar um trabalho. Antes de construir, 
é preciso assegurar-se da solidez dos 
materiais. Aqui os materiais sólidos são 
os homens de coração, de devotamento e 
de abnegação.

O Departamento de Estudos Sistema-
tizados tem pautado suas atividades nas 
orientações contidas nas obras da Co-
dificação e nesta obra magnífica Viagem 
Espírita em 1862 que contém muito mais 
ensinamentos para todas as atividades 
realizadas nos Centros Espíritas e no 
Movimento Espírita.
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Painel Internacional

A J Orlando
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Iniciada em 1972 pela União 
das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo e retomada em 2014 
após ter sido aprovada para desen-
volvimento pelo Conselho Nacional 
Federativo da Federação Espírita 
Brasileira, a campanha Comece pelo 
Começo visa destacar os trabalhos de 
codificação, a base para os estudos do 
Espiritismo.

Com o objetivo de estimular e 
reforçar o estudo das obras básicas, 
esta Campanha regressa com diversas 
ações de divulgação com um novo 
design audiovisual e procurando um 

maior alcance, para além de se con-
centrar no diálogo e na construção 
coletiva do conhecimento, caracterís-
ticas típicas dos estudos espíritas.

A Campanha “Comece pelo Co-
meço” deverá ter um âmbito mun-
dial, centrando os estudos espíritas no 
trabalho de Allan Kardec. A coorde-
nação da campanha é da Comissão 
de Estudos do CEI.

Entrevista com David Estany, coor-
denador da Comissão de Estudos do 
CEI e presidente da Federação Espíri-
ta Espanhola:

Campanha COMECE PELO COMEÇO 
é retomada no Conselho Espírita 

Internacional
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Quando foi aprovada a cam-
panha Comece pelo Começo 
pelo CEI? Qual federativa nacio-
nal fez a proposta?

O CEI está organizado em Co-
missões e foi a Comissão de Estudos 
que eu mesmo coordeno que lançou 
a campanha. Os países que compõem 
a comissão são Alemanha, Bolívia, 
Brasil, Chile, Espanha, Itália, México, 
Peru, Uruguai, EUA e Venezuela. No 
entanto, a proposta de retomar essa 
campanha, que já vinha sendo des-
envolvida pela CEI anos atrás, partiu 
da Federação Espírita Brasileira, e foi 
imediatamente apoiada pelos demais 
países membros da comissão.

Quais ações serão desenvolvi-
das pela Campanha?

Para dar a importância que a 
campanha merece, as gravações 
foram agendadas por representantes 
de diferentes países membros da CEI 
e diferentes datas de lançamento ao 
longo do ano de 2022. Inicialmente, 
os textos e gravações foram feitos em 
espanhol, abrindo a possibilidade de 
sua tradução e elaboração para os 
demais idiomas presentes no CEI.

Que ações fazem parte da 
campanha para que chegue até o 
trabalhador e frequentador das 
instituições espíritas?

O envolvimento das federações na 
preparação e gravação dos vídeos é 
um primeiro passo para que os ví-
deos sejam disponibilizados primeiro 
no CEI e logo depois nas diferentes 
federações. A partir daí, cada fede-
ração tem autonomia para enviar a 
campanha para instituições e trabal-
hadores da forma que achar mais 
conveniente.

Como a campanha pode ajudar 
os espíritas a resistir à inserção 
de práticas e conteúdo doutrinário 
não condizentes com a Doutrina 
dos Espíritos codificada por Allan 
Kardec?

A campanha contém uma síntese da 
Codificação de Allan Kardec, que defi-
niu o Espiritismo criando a palavra para 
diferenciá-lo do espiritismo e de suas 
múltiplas interpretações. Sendo a base do 
Espiritismo justamente a codificação de 
Allan Kardec, não entendemos melhor 
forma de divulgação do que o aprofun-
damento do estudo e compreensão da 
referida Doutrina dos Espíritos. Com as 
explicações dos livros e obras comple-
mentares de Kardec pretendemos desta-
car o interesse que seu conhecimento e 
estudo têm pelo espírita.

Qual o papel das federativas 
nacionais na implementação da 
campanha?

O CEI é uma organização que reú-
ne federações, que por sua vez são uma 
associação das diferentes associações 
ou centros espíritas de cada país. Por 
isso, a CEI pode coordenar e preparar o 
trabalho para os respectivos países, mas 
somente cada Federação pode atuar e 
trabalhar em seu próprio país. Como 
cada país tem sua própria realidade 
cultural, deve ser cada Federação que 
adote as estratégias mais adequadas para 
tal realidade.

David Estany



Painel Nacional

Fabiano Santos de Campos
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CONVITE AO FUTURO  
Projeto de Diagnóstico e Prognóstico do 

Movimento Espírita Capixaba

Desde a sua publicação, o 
CONVITE AO FUTURO 
tem pautado as ações do 

movimento federativo no Espírito Santo. 
Trata-se de um projeto dividido em duas 
partes compreendendo o diagnóstico 
e o prognóstico do movimento espírita 
capixaba, explorando temas escolhi-
dos pelos dirigentes das Casas Espíritas 
ligadas à Federação Espírita do Estado 
do Espírito Santo – FEEES. A partir da 
tabulação dos questionários aplicados 
junto a dirigentes e trabalhadores, seus 
resultados foram analisados por “espe-
cialistas” com o objetivo de apresentar 
linhas de abordagens sobre os temas 
pesquisados, contribuindo para o desen-
volvimento de ações sistemáticas para a 
gestão da FEEES e das Casas Espíritas, 
propiciando a todos os públicos, opor-
tunidades de, conhecendo os desafios, 
empreenderem ações concretas capazes 
de apoiar um processo de construção de 
uma nova sociedade.

A metodologia para desenvolvimento 
do Projeto foi cen-
trada numa visão de 
fundo que o norteia, 
composta pelos três 
elementos gerais do 
Universo – como 
ensinado em O Livro 
dos Espíritos - sub-
divididos em eixos 
temáticos: DEUS: 
Gestão Doutrinária, 
ESPÍRITO: Gestão 
de Pessoas e MATÉ-
RIA: Gestão Adminis-
trativa.

 

Dentro desta tríade, os temas escol-
hidos pelos dirigentes do movimento 
espírita capixaba para serem pesquisados 
na primeira parte do Projeto, foram:

GESTÃO DOUTRINÁRIA:
1. Abordagem de temas da atualidade 

à luz da Doutrina Espírita

2. O papel da Casa Espírita como 
escola, oficina de trabalho e hospital

3. Estudo continuado da Doutrina 
Espírita

4. Divulgação da Doutrina Espírita 
para o público não-espírita

5- Auxílio específico a dependentes 
químicos, alcoólatras e pessoas com 
ideação suicida
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GESTÃO DE PESSOAS:
1. Acolhimento de novos trabalhadores

2. Engajamento de trabalhadores

3. Família na Casa Espírita

4. Gestão de conflitos

5. Protagonismo infanto-juvenil

GESTÃO ADMINISTRATIVA:
1. Inserção da Casa Espírita na Comuni-

dade

2. Formação Inicial e Continuada de 
Trabalhadores

3. Sustentabilidade Financeira

4. Gestão Integrada da Casa Espírita

5. Processo de sucessão na Casa Espírita

De posse da tabulação dos formulários de 
foram elencados e convidados companheiros 
do movimento espírita nacional, aqui cha-
mados de “especialistas”, para a elaboração 
da fase de Prognóstico; ficando este elenco 
assim formado (Temas - Especialistas):

• Abordagem de temas da atualidade 
à luz da Doutrina Espírita - Marco 
Milani

• Acolhimento de novos trabalhadores - 
Samuel Cunha Aguiar

• Auxílio específico a dependentes de 
drogas e álcool e pessoas com ideação 
suicida - Hélio Ribeiro Loureiro

• Divulgação da Doutrina Espírita para 
o público não espírita - Ivana Raisky

• Engajamento de trabalhadores - A .J. 
Orlando

• Estudo continuado da Doutrina Espí-
rita - Célia Maria Rey de Carvalho e 
Antônio César Perri de Carvalho

• Família na Casa Espírita - Eredinea 
Cordeiro Costa

• Formação Inicial e Continuada de 
Trabalhadores - Luciana Moura

• Gestão de Conflitos - Gelson Luis 
Roberto

• Gestão Integrada na Casa Espírita - 
André Siqueira

• Inserção da Casa Espírita na comuni-
dade - Antônio César Perri de Car-
valho

• O papel da Casa Espírita como 
escola, oficina de trabalho e hospital - 
Dalva Silva Souza

• Processo de Sucessão na Casa Espíri-
ta - Ivan Franzolim

• Protagonismo infanto-juvenil - Álvaro 
Chrispino

• Sustentabilidade financeira na Casa 
Espírita - Adelson Nascimento

Além desses valorosos colaboradores, a 
apresentação do documento ficou a cargo de 
Simoni Privato que, carinhosamente, aceitou 
o convite para ler todo o material e trazer 
sua colaboração ao documento.

No sentido de democratizar o acesso à 
informação, à época da publicação do Pro-
jeto, a diretoria da FEEES entregou a cada 
presidente de Casa Espírita a ela adesa um 
pen card com todo o seu conteúdo e que se 
encontra disponível para acesso e download 
em https://www.feees.org.br/publicacoes/
convite-ao-futuro/, no website da FEEES.
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A partir de 
então, a FEEES – 
ano a ano – vem 
construindo seu 
Plano de Trabalho 
Anual pautando e 
executando ações 
que vão ao encon-
tro das demandas 
do movimento 
organizado e que 
estão registradas 
no Convite ao 
Futuro.

Vale notar 
que, dentre tantas 
ações empreendi-
das, recentemente 
foi publicado na 
revista A SENDA, 

edição da FEEES, referente ao mês de 
maio/junho de 2022, um encarte es-
pecial sobre o Nível de Maturidade do 
Movimento Espírita Capixaba, tendo o 
Projeto Convite ao Futuro como pano de 
fundo para as análises empreendidas, sob 
a ótica da tríade que norteou o projeto: 

Gestão Doutrinária, Gestão de Pessoas e 
Gestão Administrativa.

A edição que publicou o encarte 
especial sobre o Nível de Maturidade do 
Movimento Espírita Capixaba pode ser 
conhecida através do link https://www.
feees.org.br/revista-senda/.

Trata-se de um trabalho pioneiro da 
FEEES no âmbito do movimento fede-
rativo nacional que valendo-se de me-
todologia consagrada foi adaptado para 
análise no contexto das Casas Espíritas e, 
a partir daí, como fora feito com o Con-
vite ao Futuro, novas ações de melhoria 
contínua dos serviços prestados àqueles 
que procuram as Instituições Capixabas 
estão sendo coordenadas pela Federativa.

Por fim, entendemos que a FEEES 
está cumprindo seu papel de indutor do 
processo de difusão dos postulados da 
Doutrina Espírita, introduzindo técni-
cas e tecnologias que buscam melhorar 
a performance do movimento espírita, 
porém, sem se afastar um ponto que seja 
dos princípios básicos trazidos por Allan 
Kardec.



Painel Estadual
Araraquara

O Departamento de Mocidade da 
USE Intermunicipal de Araraquara 
realizou no dia 18 de setembro, mais 
uma edição do Encontro de Mocida-
des Espíritas de Araraquara e região, 
com 70 participantes entre adolescen-
tes, jovens e adultos dirigentes e mem-
bros da Comissão Organizadora. Foi 
um domingo de estudos, reflexões e 
muita confraternização. O evento pre-
sencial aconteceu no Instituto Eurípe-
des, da cidade.

Assis

Aconteceu em setembro, a 45ª Jorna-
da de Confraternização Espírita de 
Assis, com palestras presenciais aos sá-
bados, às 20 horas. O evento contou 
com boa presença de público na sede 
da Associação Filantrópica A Camin-
ho da Luz, com os expositores Dário 
Bonfim (Santo Anastácio), Nilton Gui-
zelini (Arapongas-PR), João Máximo 
(Cerqueira César) e Larissa Poma 
(Bernardino de Campos). Em todas as 
noites houve apresentações musicais. 
A promoção e realização foi da USE 
Intermunicipal de Assis.

Baixada Santista

A USE Regional da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira realizou o treina-
mento on-line Atendimento Espírita 
em Unidades Prisionais no dia 9 de 
outubro, das 8h30 às 11h30, contando 
com a coordenação de Paulo Ferreira 
de Oliveira, coordenador da Fede-
ração Espírita Catarinense (FEC). 

Bebedouro

A USE Intermunicipal de Bebedouro 
realizou a 15ª Semana Cultura Espí-
rita de Bebedouro, de 16 a 23 de ou-
tubro, com apresentações de teatro, 
musical com o Grupo Gotas de Amor, 
palestras e caminhada ecumênica pela 
paz

Bragança Paulista

Com palestras presenciais em Bra-
gança Paulista, Atibaia e Piracaia, 
a USE Intermunicipal de Bragança 
Paulista realizou o Outubro Kardec 
com palestras homenageando o Codi-
ficador, com os palestrantes Gilberto 
Mello, Cristiane Lenzi Beira, Flávio 
Leme e Valter Dias Lopes, nos centros 
espíritas das cidades. Além disso, Dou-
glas Sobral coordenou Seminário so-
bre Suicídio na visão espírita, no Cen-
tro Amor e Esperança, de Bragança, 
no dia 1 de outubro.
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Caçapava

O XXXI Mês Espírita de Caçapava 
foi realizado no mês de outubro com 
palestras presenciais, aos sábados às 
20 horas, nos centros espíritas da ci-
dade do Vale do Paraíba. Guilherme 
Soares Azeredo, Maria Emília Bac-
caro, Ruth Cibils e Daniel Camasmie 
foram os expositores convidados. O 
tema do mês espírita foi O trabalho da 
casa espírita ante os desafios da atua-
lidade. No dia 22 de outubro, houve 
a Confraternização de Trabalhadores 
Espíritas de Caçapava no Centro Espí-
rita Ao Sol Nascer.

Catanduva

Aconteceu o 1º Encontro de Evangeli-
zadores, evento presencial promovido 
pela USE Intermunicipal de Catandu-
va, no dia 24 de setembro, a partir das 
16 horas, com o tema Evangelizar-se 
para evangelizar o ser. Para os orga-
nizadores, o objetivo foi o de “trocar 
experiências e preparar estratégias 
para atendimento às crianças nas ca-
sas espíritas”. O Encontro aconteceu 
no Lar da Criança, na rua Teresina, 
1017, no centro de Catanduva.

Centro-Oeste

A USE Regional do Centro-Oeste, 
recentemente criada e aprovada pelo 
Conselho Deliberativo Estadual, reali-
zou nos dias 15 e 16 de outubro, o 22ª 
EME Encontro de Mocidades Espíri-
tas da região, com o tema “Mil coisas 
invisíveis: o que você não vê”, no for-
mato presencial, na cidade de Bauru.

Circuito das Águas

“Um novo ser, um novo tempo, um 
novo mundo” foi o tema da 6ª Sema-
na Espírita do Circuito das Águas, de 
12 a 18 de setembro de 2022, com pa-
lestras nos centros espíritas de Serra 
Negra, Pedreira, Lindóia, Socorro, 
Águas de Lindóia e Amparo. Houve 
apresentações artísticas em todos os 
dias da Semana. Também, como par-
te do evento, foi realizada palestra em 
Monte Sião, município no estado de 
Minas Gerais. Maurício Barros, Denis 
Rodrigo Dias, Flávio Lopes, Cristiane 
Beira, Márcia Gama, Raphael Casseb 
e Rodrigo Cantadori foram os pales-
trantes convidados. A realização foi da 
USE Intermunicipal do Circuito das 
Águas.

Cotia

A USE Intermunicipal de Cotia reali-
zou o 7º Mês Espírita desenvolvendo 
o tema central Aprendendo a viver e 
a conviver com a diversidade social, 
com palestras nos centros espíritas da 
cidade.

FEESP

A Federação Espírita do Estado de 
São Paulo realizou no dia 29 de outu-
bro, das 9 às 17h30, o 18º Encontro de 
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Jovens da Mocidade Cairbar Schutel, 
com apresentações musicais, dinâmica 
de estudo, roda de debate “Regene-
ração: é pra lá que eu vou” e oficinas. 
A realização é da Área de Infância, Ju-
ventude e Mocidade da Feesp.

 

Franca

No dia 24 de setembro, das 15 às 18 
horas, aconteceu no formato presen-
cial o Miniencontro de Evangeliza-
dores e Educadores Espíritas de Fran-
ca, realizado pelo Departamento de 
Infância da USE Intermunicipal de 
Franca, com o tema O jardim das vir-
tudes, valores e vivências.

O tradicional Mês de Kardec, neste 
ano em sua 48ª edição, contou com 
palestras on-line pelo YouTube, aos 
sábados e domingos, durante o mês de 
outubro, tendo Coerência doutrinária 
como tema central, promovido pela 
USE Intermunicipal de Franca e com 
participação de Heloísa Pires, Orson 
Peter Carrara, Valdete de Paula e Sil-
va, Roosevelt Adolphato, Guilherme 
de Albuquerque, Leda Biguetti, Alzira 
Bessa, Isaías Claro e Emanuel Cristia-
no. No dia 8 de outubro, aconteceu 

palestra presencial com Artur Valada-
res que apresentou o tema O espiritis-
mo e o despertar da humanidade, na 
Escola Pestalozzi Unidade I.

Garça

Mais uma vez, a USE Intermunicipal 
de Garça realiza o Ciclo de Palestras 
Espíritas no mês de outubro. Neste 
ano, as palestras foram no formato 
presencial tendo como convidados os 
expositores Paulo Lodi, Agrício Antô-
nio de Almeida, Paulo Cezar Fernan-
des, Roberto Françoso, Edson Toledo 
Silvério e Marília Candeloro Cunha.

Grupo Espírita Paulista

Em mais um evento mensal, o Grupo 
Espírita Paulista apresentou o tema 
Mocidade Espírita, contando com re-
presentantes de Mocidades e de De-
partamentos de Mocidades da Feesp, 
Aliança Espírita Evangélica, USE e 
União Fraternal. O evento, transmiti-
do por canais do YouTube e Facebook 
aconteceu no Auditório Bezerra de 
Menezes, na Feesp, no último dia 22 
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de outubro, a partir das 15 horas.

Em setembro, foi a vez dos Desafios 
da 3ª idade, analisados no dia 24 de 
setembro, contando com os represen-
tantes de cada uma das instituições 
que compõe o GEP, com coordenação 
de Roberto Watanabe, presidente da 
Federação Espírita do Estado de São 
Paulo.

Guarujá

A USE Intermunicipal do Guarujá 
realizou o 1º Mês da Evangelização 
Espírita Infanto-Juvenil, no mês de se-
tembro, com palestras nas casas espíri-
tas desenvolvendo o tema da evangeli-
zação junto ao público infanto-juvenil.

Guarulhos

A 49ª Semana Espírita de Guarulhos, 
de 11 a 16 de setembro, teve a Cam-
panha Comece pelo Começo como 
tema central lembrando os 50 anos 
de sua implementação. Antonio Cesar 
Perri de Carvalho, Marcelo Henrique, 
Paulo Henrique de Figueiredo, Mauro 
Spínola, Julia Nezu e Edmar Galves 
foram os expositores convidados para 
apresentação no formato on-line, com 
transmissão pelo YouTube e Facebook.

Ibirapuera

A USE Distrital do Ibirapuera reali-
zou em outubro mais um Mês Espí-
rita, desta vez tendo Os médiuns da 
Codificação como tema central das 
palestras realizadas no formato on-li-
ne, com transmissão pelo seu canal 
no Facebook e pelos canais das ins-
tituições participantes. As palestras 
apresentaram os médiuns Srta. Céline 
Japhet, Sra. Costel, Sr. Alfred Didier, 
Sr. Rodolphe, Sr. Morin, Sr. D’Ambel, 
Sr. Roze e Sr. Rul.

IEE

O Instituto Espírita de Educação rea-
liza a série de palestras Objetivos de 
desenvolvimento sustentável da Agen-
da 2030 da ONU à luz do Espiritismo. 
No dia 18 de outubro, Marcelo Saad 
e Rafael Latorraca, ambos membros 
da AME-SP Associação Médico-Espí-
rita São Paulo, desenvolveram o tema 
Saúde e bem-estar. As palestras grava-
das podem ser vistas no canal do You-
Tube do Instituto.

Aprimoramento para cuidadores de 
idosos é o novo curso de capacitação 
básica no cuidado de idosos que o Ins-
tituto Espírita de Educação iniciou no 
dia 18 de outubro, com previsão de 
término em 10 de novembro. O cur-
so on-line acontece às terças e quin-
tas-feiras, sempre no horário das 20 às 
21 horas.
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Itanhaém

Dia 16 de outubro, das 9 às 11h45, a 
USE Intermunicipal de Itanhaém rea-
lizou o seminário presencial Trabal-
hadores no Centro Espírita, contando 
com a participação de Allan Kardec 
Pitta Veloso, presidente da USE Re-
gional da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira. O seminário aconteceu na 
Casa Espírita Renovação, na rua Luiz 
Pereira Barreto, 659, em Mongaguá.

Itararé

A USE Intermunicipal de Itararé rea-
lizou mais uma Semana Espírita, com 
palestras presenciais nos centros espí-
ritas da cidade, de 25 a 29 de outubro, 
com as participações dos expositores 
Robson Ferreira, Maurício J. Bortoleto 
e Fernando de Souza, de Itararé; João 
Máximo (Cerqueira Cesar) e Jaqueline 
Araújo (Itaí).

Jabaquara

A USE Distrital do Jabaquara home-
nageou o Codificador da Doutrina 
Espírita, Allan Kardec, no dia 29 de 
outubro, com palestra, das 15h às 18 
horas, na sede do CCDPE-ECM Cen-
tro de Cultura, Documentação e Pes-

quisa do Espiri-
tismo Eduardo 
Carvalho Mon-
teiro, com o pes-
quisador Adair 
Ribeiro Júnior 
desenvo lven-
do o tema Os 
arquivos do-
cumentais de 
Allan Kardec 
e as pesquisas 
historiográficas.

 Jales

Luciano Klein Filho, presidente da Fe-
deração Espírita do Estado do Ceará, 
foi o expositor da palestra Bezerra de 
Menezes, o homem, seu tempo e sua 
missão, mesmo título de seu último li-
vro, realizada pela USE Regional de 
Jales, no formato virtual, no dia 23 de 
outubro, a partir das 9 horas.

Às segundas-feiras, com início às 
20h30, a USE Intermunicipal de Jales 
realiza reunião on-line de estudo de 
O evangelho segundo o espiritismo, 
sempre com a participação de dois 
convidados e moderação de Adelvair 
David, presidente da USE Regional 
de Jales. O evento é virtual com trans-
missão pelos canais do YouTube e do 
Facebook do órgão intermunicipal.
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Limeira

Sandro Cosso foi o expositor convida-
do para desenvolver o tema Por que 
ser espírita?, na Casa de Oração Amor 
e Luz, da cidade de Limeira, no dia 8 
de outubro, em comemoração ao Dia 
Municipal do Espiritismo de Limeira, 
conforme lei municipal aprovada em 
2010. A promoção e realização é da 
USE Intermunicipal de Limeira.

Lins

Com apresentação artística do Coral 
Vozes Vida, de Cafelândia, a USE In-
termunicipal de Lins iniciou mais uma 
mesa redonda no dia 18 de setembro, 
quando Amanda Giacon Parra e José 
Airton Salazar Parra desenvolveram o 
tema A Terra que nos acolhe. O even-
to presencial foi realizado na Casa dos 
Espíritas, no centro da cidade de Lins.

Marília

Jacobson Trovão, coordenador da área 
de mediunidade da FEB Federação Espí-
rita Brasileira, foi o expositor convidado 
para desenvolver os temas Mediunidade 

e sintonia e O transe mediúnico no 40º 
Encontro de Dirigentes e Trabalhadores 
Espíritas da região de Marília que acon-
teceu no dia 23 de outubro. A realização 
foi da USE Intermunicipal de Marília na 
sede do Centro Universitário Eurípedes 
de Marília, com apoio da USE Regional 
de Marília.

No dia 8 de outubro, Walter Bonapar-
te Júnior, médico e expositor espírita de 
Pindamonhangaba (SP), falou sobre a 
Eficácia dos passes e da água fluidifica-
da, em palestra virtual organizada pela 
USE Intermunicipal de Marília, dentro 
do projeto Fortalecendo o centro espírita.

Mauá

A USE Intermunicipal de Mauá promo-
veu no dia 23 de outubro, o seminário 
Como atrair os jovens para a casa espí-
rita, no formato presencial, no Grupo 
Espírita Fraternidade, no horário das 9 
às 12 horas.

“Médiuns obsidiados” foi o tema do se-
minário presencial para trabalhadores 
espíritas realizado no dia 25 de setem-
bro, das 9h30 às 12h30, promovido pela 
USE Intermunicipal de Mauá, no Grupo 
Espírita de Estudos A Caminho da Luz.
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Ourinhos

Angela Bianco, diretora do Departa-
mento da Família, e Walteno Silva, 
Secretário geral da Diretoria Execu-
tiva da USE SP, participaram no mês 
de setembro da 2ª Jornada Espírita 
pela Proteção e Valorização da Vida, 
que teve como tema central Os desa-
fios da vida, hoje e sempre. O evento 
contou ainda com as participações de 
Luiz Ramos (Bauru) e Deusa Samu e 
Aldeniz Leite, de São Paulo. As pales-
tras foram transmitidas pelo canal no 
YouTube e promovidas pela USE In-
termunicipal de Ourinhos.

 

Penha

A USE Distrital da Penha realizou 
seu Ciclo de Palestras no mês de ou-
tubro com 14 palestras presenciais nos 
centros espíritas de sua jurisdição. O 
tema central do ciclo foi “O que é Es-
piritismo”. As palestras também foram 
transmitidas pelos canais do YouTube 
e do Facebook.

Piracicaba

Álvaro Vargas foi o expositor respon-
sável pela palestra de inauguração da 
nova sede da Sociedade Espírita Ponto 
de Luz, na rua Luiz Arzolla, 17, em 
Piracicaba, no último dia 20 de se-
tembro, a partir das 20 horas. A insti-
tuição é unida à USE Intermunicipal 
de Piracicaba.

Rancharia

A USE Intermunicipal de Rancharia 
realizou a sua 34ª Jornada de Con-
fraternização Espírita de Rancharia, 
com palestras virtuais sempre às 20h, 
nos sábados de outubro. Participações 
de Andréa Laporte Milani, secretária 
da Diretoria Executiva da USE, Irvê-
nia Prada, Izaura Hart, José Boberg e 
Orson Peter Carrara.

 

Ribeirão Preto

No formato on-line, com transmissão 
pelo canal do YouTube, a USE Regio-
nal de Ribeirão Preto realizou no dia 
18 de setembro, a partir das 9 horas, o 
2º Encontro de Evangelizadores Espí-
ritas, tendo como tema central Jesus: o 
jardineiro de almas.
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A USE Intermunicipal de Ribeirão 
Preto realizou de 26 de setembro a 
1 de outubro e de 3 a 8 de outubro 
a sua tradicional Feira do Livro Espí-
rita, neste ano em sua 49ª edição. A 
Feira, além de grande quantidade de 
livros para venda, contou ainda com 
lançamentos de livros, palestras e ex-
posição dos Manuscritos de Kardec, 
organizada pelo Museu Allan Kardec 
online. Pela lei municipal  14.738, a 
Feira é “patrimônio cultural imaterial 
do povo de Ribeirão Preto”.

           

Santos

Adeílson Salles, dr. Caetano di San-
tis, dr. José Nilson Nunes Freire, dra. 
Márcia Colasante, Dalessandro Ro-
drigues e Dr. Flávio Braun participa-
ram de duas mesas de conversa na 70ª 
Semana Espírita, promoção da USE 
Intermunicipal de Santos, que acon-
teceram nos dias 10 e 13 de outubro, 
respectivamente, na Associação Espí-
rita Seara de Jesus e no Grupo Espírita 
João Cabete, na cidade de Santos. As 
mesas tiveram como objetivo discutir 
o que acontece em uma casa espírita, 
em seus aspectos práticos, filosóficos e 
científicos.

Santo André

Com promoção e realização da USE 
Municipal de Santo André, aconteceu 
mais uma Semana Espírita de Santo 
André, neste ano, a edição 71, no for-
mato virtual, de 23 a 30 de outubro. 
Rosana Amado Gaspar, presidente da 
USE, foi uma das expositoras da Se-
mana que contou ainda com as par-
ticipações de Eulália Bueno, Alberto 
Almeida e Orlando Noronha. O tema 
central foi A crise de valores na socie-
dade atual.

São Bernardo do Campo

Sandra Fiori apresentou mais uma pa-
lestra com o tema “Cuidar do corpo 
e da alma”, no dia 24 de outubro, em 
evento virtual, promovido e realizado 
pela USE Intermunicipal de São Ber-
nardo do Campo. As palestras acon-
tecem sempre às segundas-feiras, no 
horário das 20 horas, com transmissões 
pelo YouTube, Facebook e Instagram.

São Caetano do Sul

No dia 17 de setembro, no G.E. Tra-
balho Misail, na rua Maceió, 661, em 
São Caetano do Sul, aconteceu o 2º 
Sarau Espírita, com o tema Chico, o 
homem de bem, promoção da USE 
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Municipal de São Caetano do Sul.

A 58ª Semana Espírita de São Caeta-
no do Sul aconteceu de 3 a 7 de outu-
bro, tendo como tema central Chico 
Xavier, um grande exemplo para o 
movimento espírita, com Maria Sabo-
leski, Hilário Rocha, Turíbio Oliveira, 
Celso Santos e o grupo Mensageiros 
da Luz como expositores das palestras 
nos centros da cidade, promoção da 
USE Municipal de São Caetano do 
Sul.

São Carlos

Sempre as domingos, a partir das 17 
horas, a USE Intermunicipal de São 
Paulo realiza palestra semanal com te-
mas da atualidade, com transmissões 
pelo Facebook e YouTube. Joaquim 
Bueno Neto, de Limeira, desenvolveu 
a palestra Da incredulidade à fé, no 
dia 4 de setembro. Evangelho nosso de 
cada dia foi o tema desenvolvido por 
Gustavo Gandolfi no dia 16 de outu-
bro.

São José dos Campos

Wellerson Santos, de Belo Horizonte 
(MG), coordenou o seminário Família, 
aperte esse laço, no dia 29 de outubro, 

das 9 às 11 horas, no 
Centro Espírita Sea-
ra de Luz, falando 
sobre a importância 
da evangelização 
para as famílias. 
Houve café musical 
e atividades para 
as crianças. A reali-
zação foi do Depar-
tamento de Infância 
da USE Intermuni-
cipal de São José dos 
Campos.

São Paulo

Os Departamentos de Infância e da Fa-
mília da USE Regional de São Paulo 
realizou no dia 8 de outubro, das 15 às 
17 horas, a roda de conversa “A família 
e os desafios no processo de evangeli-
zação”, com a participação especial de 
Heloísa Pires, para dirigentes e trabal-
hadores de centros espíritas e para o 
público em geral. O evento aconteceu 
na sede Santana da USE SP.

Com apoio da USE Regional de São 
Paulo, as USEs Intermunicipais de Ca-
rapicuíba e de Cotia e a USE Municipal 
de Osasco realizaram no dia 20 de se-
tembro, a partir das 20 horas, mais um 
Programa USE em Foco nos centros 
espíritas, contando com a participação 
de Paulo Francisco que desenvolveu o 
tema Existe harmonia entre a política e 
o Espiritismo?

A USE Regional de São Paulo realizou 
das 9 às 18 horas no dia 15 de outubro, 
o 3º ENCOESP – Encontro Espírita de 
São Paulo, evento presencial no Grupo 
Socorrista Maria de Bethânia, na Vila 
Cruz das Almas, em São Paulo. A dupla 
Ricardo e Eduardo, Emanuel Cristia-
no, Heloísa Pires, José Carlos de Lucca 
e Ala Mitchell foram os responsáveis 
pelas apresentações do tema central Es-
piritismo no terceiro milênio: qual o seu 
papel na transformação social?
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Sorocaba

A USE Regional de Sorocaba em par-
ceria com a USE Intermunicipal da 
cidade realizou no dia 22 de outubro, 
das 17 às 18h30, o evento “Como esta-
mos praticando o bem? - na adminis-
tração do centro espírita”, no formato 
virtual, que contou com as presenças 
de Rosana Amado Gaspar e Julia 
Nezu, respectivamente, presidente e 
1ª. vice-presidente da Diretoria Execu-
tiva da USE. Responsabilidade finan-
ceira, fiscal e civil, bem como sobre os 

procedimentos para cumprimento da 
Lei Geral de Proteção de dados foram 
os temas tratados no evento.

Tatuapé

A USE Distrital do Tatuapé realizou 
a 2ª SINFEST Semana da Infância 
Espírita do Tatuapé, com o tema Te-
rra, transição para planeta de regene-
ração, na Associação Espírita Apósto-
lo Mateus, no dia 15 de outubro, das 
15 às 17 horas.

Convocações 
Reunião do Conselho Deliberativo Estadual e do 

Conselho de Administração

Reunião do CDE - dia 11/12/2022, às 8h30 
Plataforma digital Google Meet 

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ES-
TADO 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 sua 
presidente Rosana Amado Gaspar, convoca nos termos 
dos artigos 23, 24 e 66 do Estatuto Social, os represen-
tantes dos órgãos Intermunicipais, Municipais, Distritais; 
e das instituições inicialmente patrocinadoras e especia-
lizadas de âmbito estadual para a reunião ordinária do 
Conselho Deliberativo Estadual a realizar-se, por meio 
eletrônico (virtual), no dia 11 de dezembro de 2022 
(domingo), com início às 8h30 em 1ª convocação, com 
metade mais um, ou em 2ª e última convocação, às 9h, 
com qualquer número. Participam também da reunião, 
os membros da Diretoria Executiva e Departamentos. O 
link será disponibilizado no grupo de WhatsApp e por 
e-mail institucional. 

PAUTA: 1. Leitura de mensagem e prece inicial 2. Pa-
lavra da Presidência. 3. Secretaria: aprovação da ata da 
reunião ordinária, aprovação da ata da reunião extraor-
dinária. Apresentação do PGA 2023. Cadastro Webfec. 
USE Conecte. 4. Tesouraria: informar contribuição 
associativa e prestação de contas. 5. Patrimônio: Cen-
tro Cultural USE e sede Santana. 6. Apresentação dos 
relatórios dos Departamentos e Assessorias. 7. Palavra 
aos Órgãos 8. Apresentação da pesquisa Departamento 
de Doutrina. 9.Campanha Comece pelo Começo – ações 
pós comemoração dos 50 anos. 10. Prece Final (a) presi-
dente e Secretário Geral.

Reunião do CA – 10/12/2022 – às 13h30  
Plataforma digital Google Meet

A UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ES-
TADO 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 sua 
presidente Rosana Amado Gaspar, convoca nos termos 
dos artigos 32 e 33 do Estatuto Social, os representantes 
dos órgãos Regionais para a reunião do Conselho de 
Administração a realizar-se, por meio eletrônico (virtual), 
no dia 10 de dezembro (sábado), com início às 13h30 em 
1ª convocação, com metade mais um, ou em 2ª e última 
convocação, às 14 horas, com qualquer número. Par-
ticipam também da reunião, os membros da Diretoria 
Executiva e Departamentos. O link será disponibilizado 
aos participantes por e-mail. 

PAUTA 1. Leitura de mensagem e prece inicial 2. Palavra 
da Presidência 3. Secretaria: a) Aprovação da Ata anterior 
b) Apresentação do PGA 2023. 4. Tesouraria: a) Apre-
sentação para aprovação do balancete trimestral (setem-
bro a novembro/22); b) Apresentação para aprovação 
de Previsão orçamentária para 2023; c) Proposta para 
Contribuição Associativa – 2023. 5. Palavra aos Órgãos 
6. Assessoria de Unificação: a) Cadastro WebFec; b) 
Estatutos e regimentos dos órgãos. 7. Encontros Frater-
nos 2023. 8. Palavra aos Departamentos (Apresentação 
digital de resumo das realizações). 9. Patrimônio: Centro 
Cultural USE e sede Santana. 10. Prece Final. São Paulo, 
11 de novembro de 2022. (a) Presidente e 1ª secretária. 
Próxima reunião do CA - Conselho de Administração: 4 
de março de 2023, por meio eletrônico (virtual).
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