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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é um levantamento dos fatos ocorridos no movimento espírita entre os anos 
1980-1989. Considerarei este intervalo como sendo a década de 80. A área de pesquisa ficou 
restrita ao Estado de São Paulo, que a meu ver foi a região que mais contribuiu com a história do 
movimento atual. Foram pesquisados jornais e revistas espíritas publicados na época, consultados 
livros de registros históricos que pudessem contribuir para a sua elaboração.  

Um dos motivos que me levaram a iniciar este relato foi a de não ter vivenciado a maioria dos 
eventos porque era muito jovem na época e, somente passei a morar em São Paulo a partir de 1990. 
Conversando com amigos que vivenciaram esses momentos, senti a necessidade de registrar os 
fatos ocorridos nessa década tão rica de eventos e de divergência de idéias no movimento espírita 
brasileiro, para que não se perdesse no tempo, depoimentos preciosos de pessoas que viveram de 
perto cada momento.  

Primeiramente, falo sobre o movimento de unificação do estado que é representado pela USE - 
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, sua estrutura e a sucessão da Diretoria 
Executiva que ocorre a cada dois anos.  

Reservei um espaço para as atividades da Mocidade dentro da USE. As confraternizações 
regionais ocorridas anualmente e a estadual, realizada apenas uma vez na década. Tanto a 
organização do evento quanto a definição dos temas eram preparados pelos jovens que reuniam um 
número considerável de pessoas. A minha experiência como espírita na década de 80 foi dentro do 
movimento jovem no Paraná, participando e organizando encontros regionais e estaduais, com ou 
sem o apoio dos órgãos oficiais de unificação.  

A região Leste do Estado de São Paulo, a mais estudada, concentra a maioria dos eventos 
ocorridos na época, que tiveram repercussão em outros estados como: a COMELESP 
(confraternizações regionais de mocidades espíritas que ocorrem até hoje, mas não com o mesmo 
caráter); o ENSASDE - Encontro Nacional sobre o Aspecto Social da Doutrina Espírita (nasceu e 
morreu nessa década); o VII Congresso da USE - União das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo (somente depois de 10 anos conseguiu-se publicar seus anais); eleições para a diretoria 
da USE em 86 (o maior número de entidades filiadas presentes já registrado dentro dos seus 50 
anos de existência) e, no final da década, 1989, a realização do primeiro Simpósio que, 
inicialmente se chamava SNPE - Simpósio Nacional do Pensamento Espírita.  

Também foi na década de 80 que surgiram grupos de estudos espíritas que se especializaram em 
estudar uma determinada área, outros já existiam mas passaram a atuar mais intensamente com a 
promoção de Simpósios. Isso é tratado no quarto capítulo.  

No quinto capítulo elaborei um cronograma onde em ordem cronológica os eventos são 
apresentados para que o leitor possa de uma forma abrangente visualizar o andamento das 
atividades realizadas.  

 



1. ÓRGÃOS DE UNIFICAÇÃO 

O órgão de unificação do movimento espírita estado de São Paulo, criado em 1947 com esse 
objetivo, é a USE - União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Na época de sua 
fundação, funcionavam 4 entidades espíritas de grande porte: Federação Espírita do Estado ele São 
Paulo, União Federativa Espírita, Sinagoga Espírita "Nova Jerusalém" e Liga Espírita do Estado de 
São Paulo. Em reunião histórica de 9 de julho de 1945 (data de Revolução Constitucionalista), do 
Conselho Deliberativo da Federação, foi sugerido pelo presidente da instituição, Edgard Armond, a 
necessidade de unificação das entidades espíritas que se encontravam dispersas. Resolveu-se criar 
um organismo que iniciasse o movimento na capital, irradiando-se depois para o interior. Em 6/1 
/46 constituiu-se uma comissão com a participação de representantes da Federação, Liga, Sinagoga 
e União Federativa. De 1 a 5 de junho de 1947, realizou-se o J Congresso Espírita do Estado de 
Selo Paulo, resultando na fundação da União Social Espírita (USE)1, que atualmente se chama 
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e representa o Estado nas reuniões do 
Conselho Federativo Nacional.  

A USE tem sua estrutura baseada nas Uniões Municipais (UME), Distritais (UDE) e 
Intermunicipais (UNIME), formadas pelos centros espíritas. Cada um desses órgãos tem direito a 
um voto no Conselho Deliberativo Estadual (COE). A partir de 85 passa a ter sede própria, à rua 
Dr. Gabriel Piza. A partir desta década, as siglas UME, UDE e UNIME foram transformadas para 
USE - (cidade ou distrito da capital). A padronização das siglas ajudou a diminuir a confusão que 
ocorria muito freqüentemente. Agora a 4ª UDE é chamada de USE-Brás e a UMES (União 
Municipal Espírita de Santos) agora é chamada de USE-Santos.  
Os centros e sociedades espíritas unem-se à USE-municipal de sua cidade. Esta, por sua vez, é 
unida ao Conselho Deliberativo Estadual da USE e tem direito a um voto nas eleições de sucessão 
da diretoria executiva. No caso da cidade de São Paulo, a USE-municipal é subdividida em 
distritos, com o nome de bairros da cidade, como a USE-Penha, USE-Lapa e USE-Santana. Cada 
USE-distrital tem direito a um voto nas eleições. Quando a cidade possui um número de sociedades 
espíritas muito reduzido, une-se a uma outra cidade maior formando uma USE-intermunicipal que 
tem direito a um voto.  

Segue abaixo as datas das eleições que elegeram a diretoria executiva da USE, na década de 80. 
Vale lembrar que, Nestor Masotti permaneceu na direção da USE durante 8 anos (1974 - 1982). 
Atualmente, os estatutos permitem uma estada de até 4 anos.  

1980 - 13/7 - Ficou assim constituída a diretoria executiva, em assembléia: Nestor João Masotti 
(Presidente); Paulo Roberto Pereira da Costa (1º vice); Antonio Schilliró (Secretário Geral).  

1982 - 11/7 - Apresentaram-se como a única chapa candidata à diretoria executiva da entidade: 
Antonio Schiliró (Presidente); Nestor João Masotti (vice-presidente); Alfredo Roberto Netto 
(Secretário Geral)  

1984 - 08/7 - Concorreram ao cargo da diretoria executiva da USE duas chapas: "União e 
Trabalho" encabeçada Antonio Schiliró, atual presidente na época, postulava a continuidade de seu 
trabalho e "Unificação" encabeçada por Marcos Miguel da Silva, que dirigia o Departamento de 
Mocidades da USE, e propunha a descentralização e ativação do trabalho junto às bases.  

Chapa "Unificação": Marcos Miguel da Silva (presidente); Nedyr Mendes da Rocha; Décio 
Antonio Zanfra (vice-presidentes), Rubens Policastro Meira (secretário geral); André Luiz 
Galembeck; Sebastião Roberto de Queiroz Tavares, Luis Cláudio da Silva (secretários), Edgard 
Domingues da Silva, Francisco Ribeiro Fernandes (tesoureiros) e João Fernandes Rodrigues Filho 
(diretor de patrimônio).2  



Chapa "União e Trabalho", a vencedora: Antonio Schiliró (presidente); Nestor João Masotti; 
Paulo Roberto Pereira da Costa (vice-presidentes), Geraldo de Souza Spinola (secretário geral), 
Ruy Ermelindo Nogueira Barbosa, Sander SaIles Leite, Joaquim Soares (Juca) (secretários), Attilio 
Campanini, Waldemar Fabris (tesoureiros) e José Coriolano de Castro (diretor de patrimônio).  

1986 - 13/7 - O Conselho Deliberativo Estadual (CDE), com uma expressiva representação, 76 
entidades, elegeu a Diretoria Executiva da USE, na sede do C. E. Nosso Lar, zona norte de São 
Paulo, para o qual concorreram duas chapas: "Unificação, hoje! Para novos tempos uma nova 
USE" e "Tríplice Aspecto".  

Chapa "Unificação, hoje! Para os novos tempos uma nova USE”: Henrique Diegues 
(presidente), Marcos Miguel da Silva, Ciro Felice Pirondi (vice-presidentes); Geraldo de Souza 
Spinola (secretário geral), Rui Brasil Assis, Amâncio Prestupa, Nair Aparecida de Souza 
(secretários), Antonio Roberto Bocalon, Luiz Salvador Cacacci (tesoureiros), Galeno Ribeiro da 
Silva (diretor de patrimônio), Mauro de Mesquita Spinola (Depto. Orientação Doutrinária), Marina 
França (Depto. Educação Infantil), Leile Fortunata Cacacci (Depto. Educação Espírita), Egydio 
Régis (Depto. Relações Públicas), Jaci Régis (Depto. de Comunicações), Eden Dutra Nascimento 
(Assessor de Organização), Leonildo Maganhato (Assessor de Planejamento), Alcita Camargo de 
Souza (Assessora da Tesouraria), Alcione Moreno (Assessora de Educação), Magda Selvera 
Salomão (Assessora de Comunicação). Votaram a favor (13): 4ª, 10ª e 19ª UDEs, mais 
Adamantina, Assis, Guaratinguetá, Guarulhos, Lins, Mogi das Cruzes, Osasco, Santos, São 
Bernardo do Campo e São Vicente.  

Chapa "Tríplice Aspecto": Nedyr Mendes da Rocha (presidente); Flávio Pasquinelli; Marília de 
Castro (vice-presidentes); Carlos Teixeira Ramos (secretário geral); Alberto José Gemelgo Filho; 
Joaquim Soares (Juca); Antonio César Perri de Carvalho (secretários); Attilio Campanini; 
Waldemar Fabris (tesoureiros); Carlos Cirne (diretor de patrimônio). Votaram a favor (63): 
AMESP; Instituto de Educação; Liga Espírita; Sinagoga; 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 
20ª e 21ª UDEs, além de Americana, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Araras, Batatais, Bauru, 
Bebedouro, Birigui, Botucatu, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campinas, Fernandópolis, Franca, 
Garça, Guararapes, Itapeva, Itapira, Itu, Jacareí, Jales, Jundiaí, Limeira, Matão, Mogi Mirim, 
Pedregulho, Penápolis, Piracicaba, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, 
Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa Bárbara do Oeste, Santo Anastácio, Santo André, São Caetano do 
Sul, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Roque, 
Sorocaba, Taubaté, Tupã.3  

Uma das mais concorridas eleições, suscitou polêmica e grande expectativa, na maior entidade do 
quadro federativo brasileiro (cerca de 1000 instituições adesas). A escolha da Diretoria não 
intencionava verificar a melhor proposta para o movimento de Unificação. Era uma disputa de duas 
filosofias opostas, fato que não ocorreu nas eleições de 1984: Marcos Miguel e Nedyr M. da Rocha 
formavam uma mesma chapa, dois anos depois eram concorrentes. A chapa "Tríplice Aspecto" 
ganhou as eleições, com uma proposta tímida, porque assegurava a "preservação do tríplice aspecto 
da doutrina"4: ciência, filosofia e religião. No dia da eleição, havia um temor no ar de que se a chapa 
"Unificação, hoje!" assumisse a direção da USE, o aspecto religioso do Espiritismo estaria 
comprometido. Henrique Diegues deixou claro em entrevista dada ao jornal "Espiritismo e 
Unificação" que "o nosso propósito é sobretudo servir à Doutrina, como temos feito ao longo de 
mais de trinta anos" , que não há nenhuma intenção ideológica pois, as diretrizes para a USE são 
estabelecidas pelo Conselho Deliberativo Estadual. Ao final da assembléia, convidado a proferir 
algumas palavras Sr. Henrique Diegues, candidato derrotado afirmou: que "não havia vencedor, nem 



vencido pois o objetivo era trabalhar pela doutrina"5  
Um aspecto muito peculiar dessa eleição, foram as visitas das chapas concorrentes às sociedades 

unidas à USE com o objetivo de angariar votos. Por isso, foi a única vez que os centros realmente 
tiveram representação. A maioria dos representantes das USE-distritais, municipais ou 
intermunicipais, compareceram à reunião do Conselho Deliberativo com o voto j á definido em 
reunião com as sociedades locais. Em nenhum outro momento isso ocorreu novamente. Houve um 
desgaste muito grande por parte das pessoas envolvidas e, principalmente, as que constituíam a 
chapa perdedora, desligaram-se do movimento unificativo do estado e mais tarde até do movimento 
espírita.  

1988 - 10/7 - Sem haver outra chapa concorrente, Nedyr continuou na direção da USE por mais 
dois anos, com a seguinte diretoria: Nedyr Mendes da Rocha (Presidente) Marília de Castro (1º 
vice); Carlos Teixeira Ramos (Secretário Geral).  

2. O MOVIMENTO JOVEM 
A primeira mocidade espírita que se tem notícia é a "Mocidade Espírita de Bebedouro", fundada 

em 20 de maio de 1931, denominada inicialmente como "Associação de Moços Espíritas de 
Bebedouro" que é um departamento do Centro Espírita do Calvário ao Céu em Bebedouro-SP.6 Outra 
pioneira foi a "Mocidade Amaral Ornelas", do Rio de Janeiro, fundada em 1936 por Diamantino 
(talvez Diamantino Coelho Femandes). Leopoldo Machado foi um grande incentivador das 
mocidades no Brasil. Juntamente com Lins de Vasconcelos e Romeu Campos Vergal, Leopoldo 
Machado fundou a UMESP - União das Mocidades Espíritas do Estado de São Paulo - em 1937.7  

O movimento de jovens espíritas em São Paulo teve início com a formação do movimento de 
unificação. Em novembro de 1947, a USE criou o Departamento de Juventudes Espíritas dirigida 
por Hermínio da Silva Vicente, Nancy Puhlmann e Ari Lex, que participaram da fundação de 
diversas mocidades da Capital e Interior. x Idealizado por Romeu Campos Vergal, juntamente 
organizado por Leopoldo Machado e Lins de Vasconceles, realizou-se o 1º Congresso de 
Mocidades Espíritas, em 1949, no Rio de Janeiro, com a participação de cerca de 140 pessoas, 
inclusive do Nordeste. "Desse congresso, concretamente, não se tirou qualquer proposta de 
estruturação do movimento jovem"9 Em 1954, realizou-se o 2º Congresso de Mocidades Espíritas 
do Estado de São Paulo.10 Este congresso teve resoluções muito avançadas dando autonomia às 
mocidades. Estas, se quisessem, poderiam, inclusive, possuir sua própria personalidade jurídica. A 
União das Mocidades Espíritas de São Paulo promoveu, em 55, a primeira Exposição do Livro 
Espírita em São Paulo. Em abril deste mesmo ano, em São Paulo ocorreu a 8ª Concentração de 
Mocidades do Brasil, com a presença de 250 pessoas e 60 mocidades de São Paulo, Goiás, Minas 
Gerais e Paraná.11 Durante todo o ano de 1959, ocorreram Concentrações de Mocidades em várias 
cidades do Estado de São Paulo. Ao todo, foram 13 regiões vinculadas à USE. Em março de 1959, 
em Bauru, ocorreu a 13" Concentração de Mocidades Espíritas do Brasil. Reuniu um total de 337 
jovens de 78 mocidades de 4 Estados brasileiros. Em 1965 ocorreram 2 eventos importantes para o 
movimento juvenil. O primeiro em janeiro, promovido pelo departamento de mocidades da USE, a 
I Jornada Doutrinária e realizada em São Paulo, capital. A segunda em abril, realizou a I 
COMJEB - Confraternização de Mocidades e Juventudes do Brasil - em Marília-SP. 
Compareceram cerca de 1.000 pessoas representando 248 entidades de 143 cidades de 19 Estados 
brasileiros.11 Na década de 80, os encontros de mocidades estavam setorizados. Todo ano durante o 
período da Páscoa era realizado um encontro regional e a cada cinco anos era realizado um 
encontro estadual denominado COMJESP. Esses encontros tinham a participação do próprio jovem 



na organização dos eventos. Os temas eram definidos em encontros de âmbito local chamados de 
prévias. A maturidade chegou ao ponto de se realizarem encontro de dirigentes de mocidades 
espíritas. Segue abaixo um relato dos encontros que obtive maiores informações:  

* COMJESP: Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo. 
Um encontro estadual realizado a cada cinco anos com o intuito de reunir os jovens das quatro 
regiões estaduais, onde, anualmente, são realizadas a COMELESP, COMECELESP, 
COMENOESP e COMENESP.  

1982 - 8 a 11/4 - IV COMJESP - em São Paulo-SP, na FAAP e estádio do Pacaembu. 
participação de jovens de outros estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná e de nosso país 
vizinho: Uruguai.  

* COMELESP: Confratenização de Mocidades Espíritas do Leste do Estado de São Paulo. 
Evento anual promovido pela USE e organizado pelo DeptO de Mocidades da USE.  

A XIII COMELESP, ocorreu entre os dias 4 a 7 de abril de 1985, em São Paulo-SP. Teve a 
participação de 310 jovens procedentes de 15 cidades da região leste de São Paulo. O local foi uma 
escola municipal localizada próxima à estação de metrô Tietê que também é um terminal 
rodoviário do interior de estado. Os organizadores do evento foram: Jorge Luiz da Cruz 
(presidente); Ary Cíntra Paiva (secretária); e as comissões: a) Doutrina: Carlos Roberto Messias, 
Lívia M. Bastos, Vladimir C. Grijó e Jailson Lima de Mendonça; b) Alojamento: Edileine Fonseca; 
c) Recreação: Carla Aparecida da Silva; d) Transportes: José Maria da Silva; e) Recepção: Ruy 
Barbosa Vas; 1) Serviços Gerais: Nivalci M. Ferreira; g) Alimentação: Norival Rodrigues de 
Carvalho h) Enfermaria: Lívia Paula da Silva. Foram debatidos 4 temas principais que: 
desdobravam em sub-itens onde foram convidados os seguintes debatedores:  

I - Questão Religiosa: a) As influências que o espiritismo sofreu n Brasis; b) Relações de poder 
no movimento espírita; c) O espiritismo é ou não é uma religião? com Ciro Pirondi (SP), José 
Rodrigues (Santos) e Krishnamurti de Carvalho Dias (RJ).  

II - Espiritismo e Doutrina Social Espírita: a) Espiritismo e democracia, no econômico, no 
político e no social; b) A concepção do homem no espiritismo, relações indivíduo/comunidade, 
lutas de classe, alienação, com Cláudio Antonio de Mauro (Rio Claro), Almir Del Prette (São 
Paulo), Aylton Guido Coimbra Paiva (Lins), Maria Eny Rossetini Paiva (Lins) e Ney Paulo de 
Meira Albach (PR).  

III- Consciência Espírita: a) O que é consciência espírita; b) A literatura espírita e a criação de 
uma consciência espírita; c) Existência de um pensamento crítico e manifesto no movimento; d) O 
movimento espírita e a construção da cultura espírita, com Jaci Régis (Santos), Alexandre Sech 
(PR) e Nestor João Mazotti (SP).13  

IV - Assistência Social e Problemas Sociais: com Mário Gomes (São Vicente); Eduardo 
Monteiro (Campinas) e Jaci Régis (Santos).  

No dia 6, Luis A. Fuchs da Silva expôs um trabalho sobre o roustainguismo, seguido de debates. 
No dia seguinte, 7 de abril, os jovens aprovaram uma moção onde se posicionaram contra a 
divulgação dos livros de Jean Baptiste Roustaing, editados pela Federação Espírita Brasileira, por 
não reconhecê-los como obras espíritas. Isso constituiu-se num fato inédito dentro do movimento 
espírita brasileiro.14  

A XIV COMELESP realizada em Santos -SP de 27 a 30/3/86, com 156 jovens de 13 cidades 
paulistas. Teve a presença do jurista Dalmo Dallari e do deputado federal Freitas Nobre. Sob a 
coordenação de Jailson Lima de Mendonça, foram apresentados trabalhos segundo temas 



previamente determinados em encontros preliminares.  

* COMECELESP: Confratenização de Mocidades Espíritas do Centro-leste do Estado de São 
Paulo. Evento anual promovido pela USE e organizado pelo Depto. de Mocidades-USE  

1981 - 16 a 19/4 - VI COMECELESP - Jundiaí-SP, 210 jovens de 19 cidades representando 39 
mocidades.  

* COMENESP: Confratenização de Mocidades Espíritas do Nordeste do Estado de São Paulo. 
Evento anual promovido pela USE e organizado pelo Depto. de Mocidades da USE.  

1980 - 03 a 06/4 - XIV COMENESP - em Barretos-SP. Foram apresentados 30 trabalhos 
elaborados pelos próprios jovens.  

1985 - 4 a 7/4 - XVIII COMENESP em Ribeirão Preto. Reuniram 379 jovens provenientes de 
29 cidades Durante o encontro decidiu-se desmembrar a região, passando as cidades São José do 
Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, Catanduva, Tanabi, Jales e outros. A partir de 86 as 
mocidades das cidades citadas participariam da COMENERP - Confratenização de Mocidades 
Espíritas do Norte de São Paulo.  

* COMENOESP. Confraternização de Mocidades Espíritas do Noroeste do Estado de São 
Paulo. Evento anual promovido pela USE e organizado pelo Depto. de Mocidades da USE.  

1985 - 04 a 07/4 - XXVI COMENOESP - em Marília-SP, 205 jovens de 24 cidades de 22 
mocidades.  

* Encontro Estadual de Dirigentes de Mocidades Espíritas (1985) e Encontro Seccional de 
Dirigentes de Mocidades Espíritas (1986). Eventos promovidos pela USE e organizado pelo 
Departamento de Mocidades da USE.  

* COMECAP. Confraternização de Mocidades Espíritas da Capital de São Paulo. Evento 
promovido pela USE e organizado pelo Departamento de Mocidades da USE.  

1986 - 9/11 - XX COMECAP - realizado em São Paulo, no bairro do Tatuapé, na ETESG 
Martin Luther King.  

3. EVENTOS 

A década de 80 foi rica em eventos relacionados à arte e à cultura. Houve nessa época, com a 
realização de vários eventos de cunho artístico, com a intenção de buscar a formação de uma arte 
espírita. A área mais desenvolvida foi a música que de espírita, às vezes, só na letra. Foram 
vendidos muitos discos de letras psicografadas de músicos brasileiros famosos. Também foi nessa 
década que surgiram uma série de eventos que não foram promovidos pelos órgãos de unificação 
como: ENSASDE - Encontro Nacional Sobre o Aspecto Social da Doutrina Espírita, Simpósio 
Nacional do Pensamento Espírita, Século de Kardec, Simpósio Brasileiro de Parapsicologia, 
Medicina e Espiritismo. Um deles foi o ENSASDE, que procurava questionar o aspecto social da 
doutrina espírita. O atual SBPE surgiu com a finalidade de criar um espaço alternativo onde os 
espíritas que estiverem desenvolvendo estudos sobre o espiritismo sobre qualquer tema tivesse a 
liberdade de expô-los sem precisar esperar ser convidado. A maioria dos órgãos de unificação 
estaduais, quando realizam seus eventos, que são esporádicos, tem seus oradores definidos e 
repetidos freqüentemente. O VII Congresso da USE foi um evento que se diferenciou dos demais 
congressos realizados pela USE, mesmo comparando com os realizados nessa década. Houve um 
bom número de participantes e de apresentadores de trabalhos. A repercussão foi tamanha que a 
FEESP sentiu a necessidade de 2 anos depois também promover o seu congresso (ver 
FEESPÍRITA-88)  



* CEE-USE - Congresso Espírita Estadual da União das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo.  

O primeiro ocorreu de 1 a 5/6/1947, dando origem à USE, União das Sociedades Espíritas do 
Espíritas do Estado de São Paulo. O VI Congresso realizou-se entre os dias 11 e 13/7 de 1958. 
Houve, portanto, uma pausa de 28 anos. A importância da realização desse congresso foi a de reativar 
um evento adormecido. Na década atual, a de 90, ocorreram 3 congressos em cidades distintas.  

De 22 a 24/8 de 1986 o VII CEE-USE foi realizado em um Hotel Fazenda de Águas de São 
Pedro-SP, com a presença de 430 pessoas. Constituiu-se no grande acontecimento do movimento 
espírita brasileiro do ano. Desde 82, a proposta de realização do congresso foi apresenta por 
Antonio Schiliró, mas somente em 85 por iniciativa da 4ª UDE, é que o Conselho Deliberativo 
Estadual aprovou a sua realização.  

Tendo como tema geral: Espiritismo no século XX e um concurso aberto sobre o tema: História 
da cultura Espírita, a ser apresentado e defendido como tese. Juvanir Borges de Souza, na época 
vice-presidente da FEB, participou do evento para o espanto de muitos, pois a FEB não costumava 
comparecer em Congressos e Debates. Com uma abertura rápida, a coordenação concretizava a 
idéia de que se tratava um evento para debater idéias e não um palco de oratória. Houveram 
palestras simultâneas proferidas por:  

• Paulo Toledo Machado (SP) "O fenômeno psíquico"  
• Nubor Orlando Facure (SP) "Visão neurológica das doenças espirituais" 
• Wilson Ferreira (Campinas) "Contribuições do Espiritismo para as questões da Saúde 

Mental"  
• Abraão Gotemberg (SP) "Mediunidade de Cura: critérios para um controle científico"  
• Freitas Nobre (SP) "O Espírita e a Constituinte"  
• Heloísa Pires (SP) "Fundamentos da Educação Espírita".  
• Caio Anastácio Petro Salana "Experiências Concretas sobre. a força do pensamento".  
• Mário Barbosa (PA) "Bases do Serviço Social Espírita"  
• Mauro de Mesquita Spínola (SP) "O Espiritismo e as realidades sociais".  
• Rubens Policastro Meira (SP) "Investigações anímicas e mediúnicas".  

Também houveram painéis com:  
"Moral ou religião" de Krishnamurti de Carvalho Dias, RJ e Natalino d'Olivo, São Paulo.  
"Influência do Espiritismo no homem contemporâneo", com Ciro Pirondi, São Paulo.  
"Filosofia Espírita e seus aspectos sociais" por Ney Paulo de Meira Albach de Curitiba-PR e 

Ailton Guido Paiva de Lins-SP  
"Mudanças Estruturais dos Centros Espíritas, de Kardec aos nossos dias" por Antonio César 

Perri de Carvalho, Araçatuba-SP e Éder Fávaro, São Paulo-SP.  
"O centro espírita no século XX" Nestor J. Masotti (São Paulo) e Jaci Régis (Santos).  

E apresentação simultânea de 4 temas livres:  

"Nova filosofia para a Infância Espírita", Maria Vanda Rodrigues Garcia e Myrian de 
Domênico Rodrigues, de Santos-SP.    

"O menor", Marília de Castro, de São Paulo-SP.  
"Uma análise do roustainguismo", Luiz Fuchs de São Paulo-SP.  



"A alimentação do espírita", José Fernandes da Silva Júnior, de Belém-PA. 
Nesse congresso, houve a oportunidade de serem apresentados temas atuais com visões 

diferentes, exercitando o pensamento dialético que é próprio da doutrina espírita. Propostas de 
renovação do pensamento, das estruturas dos centros espíritas e da unificação confrontaram-se com 
as tendências conservadoras que mantêm as coisas como estão.15 Apesar de haver dinheiro em 
caixa, os anais somente foram publicados 10 anos depois. 

* ENSASDE: Encontro Nacional sobre o Aspecto Social da Doutrina Espírita. 

Em abril ele I 984, jovens do Núcleo Espírita Universitário da Universidade Federal de Santa 
Catarina (NEU-UFSC) iniciam a organização desse evento16. Esse encontro era realizado a cada 
dois anos, durante o feriado do carnaval, com uma grande participação da juventude espírita. 
Discutia-se a proposta social do espiritismo. As idéias eram arrojadas, mas não houve a 
persistência de seus idealizadores e organizadores para prosseguir com a idéia. 

O I ENSASDE realizou-se entre os dias 16 e 18/2 de 1985, em Santos-SP. Compareceram 104 
pessoas provenientes de 6 estados brasileiros: Minas Gerais, S. Paulo, Paraná, S. Catarina, Bahia e 
Paraíba. A faixa etária variou de 20 a 25 anos. Foi organizado por jovens espíritas que se graduavam 
na UFSC, em Florianópolis-SC, e na UEL, em Londrina-PR: Nelson Navas, Marcos Valin, os irmãos 
Sueli e Luis Cláudio Galhardi e outros. Mantiveram contato com mais de 250 pessoas, organizaram 
os temas, convidaram coordenadores que prepararam textos para serem distribuídos aos participantes. 
As reuniões plenárias foram coordenadas por Nelson Navas, Mauro Spinola e César Augusto. Os 
coordenadores foram Maria Eny Rossetini Paiva, Octávio Ulisséia, Ailton Guido Coimbra Paiva, 
Cláudio Antonio de Mauro, Jaci Régis, Heloísa Pires e Almir Del Prette. Patrocinado pelo jornal 
"Espiritismo e Unificação", as conclusões das quatro comissões do encontro foram impressas pela 
DICESP e distribuída aos participantes pelo correio. 

Após dois anos, em 1987, o II ENSASDE ocorreu de 28/2 a 3/3, nas dependências do Centro 
Espírita Nosso Lar, bairro Santana, em São Paulo-SP. Contou com a presença de mais de 200 
pessoas provenientes de vários estados do país. O evento foi divulgado por duas redes de TV - 
Bandeirantes e Record - e duas emissoras locais - Cultura e Gazeta. A equipe organizadora do 
encontro foi constituída por: Marcelo de Mesquita Spinola (coordenador), Sílvio Luiz de MelIo 
Junqueira e Paula de Mesquita Spinola (secretários), Douglas Frank Tabelini (Tesouraria), Rui 
Brasil Assis, Mauro de Mesquita Spinola, Plinio Paulo Leiva de Luca e Amílcar Dei Chiara 
(comissão de temário), Jeanne D' Arc de Castro (divulgação). A hospedagem dos participantes foi 
em parte, em residências e outra em alojamentos do Ginásio de Esportes do Ibirapuera, cedidos 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Turismo. Foi editado pela comissão organizadora o livro 
"Espiritismo e Sociedade" de autores diversos, lançado no dia 5 de dezembro de 86, no auditório 
Dinorah de Carvalho, da Secretaria de Estado da Cultura, em São Paulo. Com cerca de 100 
páginas, a obra contém 12 trabalhos, escritos por espíritas, sobre temas sociais, indicados pela 
Comissão Organizadora do encontro. O encontra foi estruturado em três módulos: "Espiritismo e 
Constituinte", "Espiritismo e Sociedade" e "O que se faz". Estudos e trabalhos em grupos e 
exposições de trabalhos teóricos e práticos, seguidas de debates. 

No módulo "Espiritismo e Sociedade" foram apresentados: 
"Filosofia e Espiritismo" de Ciro Pirondi (São Paulo-SP)  
"Proposta de uma escola espírita" de Dora lncontri  
"Comportamento do Homem contemporâneo" de Jaci Régis (Santos-SP) 
 "Contribuições do espiritismo à saúde mental" de Guilherme Azevedo do Valle. 



"Espiritismo e dialética - algumas interfaces" de Neio Lúcio de Oliveira Campos (DF)  
"Planejamento participativo no centro espírita" de Aylton Guido Coimbra Paiva (SP)  
"Ação espírita na reforma agrária e movimentos populares" de Claudio De Mauro (SP)  

No módulo "Espiritismo e Constituinte", foram debatidos sub-temas coordenados por: 

EDUCAÇÃO: Maria Helena Rocha Besnosik (BA) e Dora lncontri (SP)  

PROPRIEDADE: Eugenio Lara (SP) e José Rodrigues (SP)  

SAÚDE: Pedra de Oliveira Mundin (MG) c Maria Jacira Campos Nogueira (SP)  

JUSTIÇA: Milton Rubens Medran Moreira (RS) e Marília de Castro (SP) Também apresentaram 
temas específicos: 

"Populações carentes" de Odair Cretcla (SP) e Mário Gomes (SP)  
"Família" de Jaci Régis (SP) e Marina França (SP)  
"Trabalho" de Itacir Luchtemberg (PR) e Aylton Guido Coimbra Paiva (SP) 
 "Meio Ambiente" de Cláudio De Mauro (SP) e Sérgio Desiderá (SP)  

Na reunião plenária final foram debatidas e definidas as questões propostas para a Constituinte, 
além de outros documentos, dirigidos à sociedade e ao movimento espírita. 

No módulo "O que se faz" apresentaram: 

J. Pascale (SP) falou sobre o "Jornal Espírita" de São Paulo-SP. 

Nancy Puhlmann Di Girolamo (SP) disse a respeito da "Instituição Beneficente Nosso Lar" e de 
seu trabalho com excepcionais em São Paulo-SP. 

Alexandre Sech (PR) explicou o funcionamento do "Hospital Espírita Psiquiátrico Bom Retiro" 
em Curitiba-PR. 

Éder Fávaro (SP) e Jéter Giacomini Filho (SP) e Amílcar Del Chiaro (SP) falaram sobre a Rádio 
Boa Nova de Guarulhos e sua programação espírita.  

Ney Prieto Peres (SP) expôs à respeito da "Pesquisa Científica no Centro Espírita".  

Inês de Castro Ortiz promoveu a leitura dramática da peça "Super Júlia" e o debate sobre "Um 
teatro com conteúdo espírita".  

Segundo as estatísticas realizadas pelos organizadores do encontro, o perfil dos participantes foi 
a seguinte:17  

 Faixa Etária Escolaridade Tempo de movimento espírita 

 05% - até 18 anos 0,3% - cursaram o 1º grau 17% até 5 anos 

 34% - entre 19 e 25 anos 20% - cursaram o 2º grau 24% entre 6 e 10 anos 

 33% - entre 26 e 40 anos 19% - cursando faculdades 40% mais de 10 anos 

 19% - mais de 40 anos 49% - nível superior 19% não responderam 

 09% - não responderam 09% - não responderam 

 

A maioria dos participantes possuíam nível superior, maioridade e conheciam a doutrina espírita 
e participavam do movimento espírita há mais de 10 anos.  

Dentre os depoimentos dos presentes neste encontro deixo registrado o de Antonio Schilliró que 
foi presidente da USE, durante 4 anos, de 1982 a 1986:  



"À época do primeiro encontro ainda havia uma certa preocupação dos dirigentes espíritas em 
participar de tal evento, porquanto viam nele tendências políticas, partidárias ou não. Hoje, chegamos 
a essas conclusões maravilhosas, de podermos oferecer aos constituintes subsídios importantes para 
que, uma vez aceitos, nós tenhamos em favor do povo de nossa Pátria dias melhores"18.  

O documento completo, com as contribuições à Constituinte, propostas ao movimento espírita, 
moções à sociedade e ao movimento espírita, foi encaminhado aos veículos de comunicações 
espíritas, à federações ou uniões estaduais, à FEB - Federação Espírita Brasileira - e à CEPA - 
Confederação Espírita Pan-Americana.  

O llI ENSASDE foi realizado em 1989, Salvador-BA. Depois desse evento, o próximo foi 
marcado em outro Estado, também da região nordeste que, infelizmente, não chegou a se 
concretizar. O Ensasde parou por aqui.  

* FEESPÍRITA-88 - Congresso de Espiritismo da FEESP - Federação Espírita do Estado de 
São Paulo.  

O congresso objetivou, segundo seus organizadores "uma reciclagem de conhecimentos dentro 
do tríplice aspecto da doutrina espírita".19 Sem compromisso com uma continuidade, foi realizado 
entre os dias 23 e 25 de setembro de 1988, no Grande Hotel São Pedro em Águas de São pedro-SP. 
Após a abertura solene do presidente da FEESP, Teodoro Lausi Sacco, seguiram-se durante todo o 
evento uma série de conferências descritas a seguir:  
* "Aspectos filosóficos das manifestações inteligentes na doutrina espírita" - Altivo Ferreira.  
* "A alternativa espírita na psiquiatria" - Pedro de Oliveira Mundin.  
* "O poder da música na transformação do ser humano, à luz da doutrina espírita" de Yolanda 
Gomes Cardim Salama. (professora da UNESP)  
* "A educação do paranormal" de Heloísa Pires, secretária do depto. educação infantil USE.  
* "Vidicom e Spiricom - comunicação eletrônica com os espíritos" de Ney Prieto Peres.  
* "A importância das escolas nos centros espíritas" de Henrique Neyde Gimenes.  
* "Como reintegrar à sociedade, crianças e jovens marginalizados" de Thomaz Novelino.  
* "O comportamento espírita diante da AIDS" de Marlene Rossi Severino Nobre.  
* "Contribuição da doutrina espírita ao problema da excepcionalidade - relato de experiência" de 
Nancy Puhlmann Di Girolamo. (presidente da Instituição Beneficente Nosso Lar)  
* "Evolução em dois mundos: uma contribuição para compreender-se o desenvolvimento psico-
neurológico" de Paulo Bearzoti, professor de Neuropatologia Clínica da PUCCAMP  
* "Novos métodos na educação da família" de Avildo Fioravante.  
* "Matéria, energia e espírito" de Divaldo Pereira Franco, presidente da Mansão do Caminho  
* "Terapia de Vivências Passadas e Espiritismo: analogias e divergências" de Maria Júlia P.M. 
Prieto Peres, diretora da Associação Médico-espírita de São Paulo.  
* "O Espírita e a nova constituição do Brasil" de José Freitas Nobre, diretor Folha Espírita.  
* "A evolução do mundo e a importância da preparação dos centros espíritas para a década de 
80" de Cáio Atanácios Petro Salama, diretor da FEESP.  

* SIBRAPAME - Simpósio Brasileiro de Parapsicologia, Medicina e Espiritismo, organizado 
pela AMESP - Associação Médico-espírita de São Paulo, com apoio do IBPP - Instituto Brasileiro 
de Pesquisas Psicobiofísicas.  

O II SIBRAPAME realizado em 19110 de 1986, no anfiteatro da Universidade de São Paulo. 



Com a presença de 250 pessoas, participaram alguns estados brasileiros, mas a maioria era da 
cidade de São Paulo. Os conferencistas convidados foram: Pedro Oliveira Mundin; Jader Rodrigues 
de Paula (MG); Alexandre Sech (PR); Wilson Ferreira de MeIo (SP); Denizard Souza (RS); 
A.Ferreira Filho (SP) "Evidências científicas dos postulados espíritas"; Ney Prieto Peres (SP) "Os 
campos morfogenéticos e o perispírito"; Abrahão Rotberg (SP); Hemani Guimarães Andrade 
lançou seu livro "Psi Quanta" seguido de autógrafos.  

O IV SIBRAPAME foi realizado em São Paulo-SP, em 8 de outubro de 1988, no anfiteatro da 
USP, com o apoio de Instituto Brasileiro de Psicobiofísica.  

Apresentaram painéis: "Filosofia Espírita: o problema do ser, do destino e da dor" com Heloísa 
Pires, "Espiritismo, Obsessão e Psiquiatria" com Delfino da Costa Machado, "Imunologia, Stress, 
Câncer e o método de Simontom de auto-ajuda" com Maria Margarida M. J. Carvalho, 
"Parapsicologia no Brasil - organismos, trabalhos, linhas características" com Mário Amaral 
Machado (presidente da Federação Brasileira de Parapsicologia), "Projetos de pesquisa experimental 
espírita" com Sonia Teodoro, Bernardo Piterman, Homero Pinto Valhada sob a coordenação de Ney 
Prieto Peres; "Metascience Foundation, USA" com Hernani Guimarães Andrade.  

* CONBRAJEE: Congresso da ABRAJEE - Associação Brasileira dos Jornalistas e 
Escritores Espíritas - fundada em 18/4/1976. Mesmo sendo um evento de âmbito nacional, esse 
congresso realizado desde 1939, teve na década em estudo uma grande participação do estado de 
São Paulo, por isso cito-o em meu trabalho. Segue abaixo um resumo dos encontros realizados:  

1980 - 24/5 - I Encontro de Jornalistas e Escritores Espíritas do Estado de São Paulo. O evento 
objetivava a discussão e aprovação dos temas a serem encaminhados à previa do Congresso em 
Santos em 1981.  

1981 - 1 a 3/5/81 - Prévia do VIII CBJEE -no Lar Veneranda, em Santos-SP, patrocinado pelo 
jornal "Espiritismo e Unificação" e DICESP.  

1982 - 17 a 21/4 - VIII CBJEE - em Salvador - BA, com a presença de 500 pessoas de 22 
estados brasileiros, discutindo teses, desenvolvendo painéis, mesas redondas e cursos específicos 
sobre jornalismo espírita, rádio, televisão e oratória.  

1985 - 27/04 - Prévia do IX CONBRAJEE - em Bauru-SP, no C. E. Amor e Caridade, presidido 
por Richard Simonetti, com a de presença de 30 pessoas de diversas regiões do estado, foi 
discutido o Regimento Interno do Congresso.  

1985 - 23/11 - Prévia do IX CONBRAJEE - em Campinas-SP, no C. E. Allan Kardec, onde 
foram analisadas propostas na programação do congresso enviado à comissão organizadora. Dois 
temas centrais foram aprovados: "Literatura espírita" e "A imprensa espírita e sua função 
doutrinária"  

1986 - 18 a 21/4 - IX CONBRAJEE- em São Paulo-SP. A abertura oficial, no dia 18, foi 
realizado no Centro de Convenções Rebouças, houve a presença de 400 pessoas. Nos demais dias, 
o congresso prosseguiu na sede do Instituto Espírita de Educação. Cerca de 250 pessoas de 16 
estados brasileiros e 2 países: Argentina e EUA participaram do evento, entre elas 51 se 
responsabilizaram por 6 seminários e 15 painéis. Foram aprovadas moções e propostas para o 
próximo Congresso. Durante o congresso realizou-se o I ENCONTRO NACIONAL DE EDITORES DE 

LIVROS ESPÍRITAS.  

1988 - Durante 10 anos consecutivos, o presidente da ABRAJEE foi o Sr. Américo de Oliveira 
Borges que ainda acumulava o cargo de presidente do ICEB - Instituto de Cultura Espírita do 



Brasil. Em novembro de 1988, o seu então presidente Américo Borges, decidiu, sem consultar as 
representações estaduais, filiar a ABRAJEE e o ICEB à FEB- Federação Espírita Brasileira.  

1989 - A ABRAJEE-SP discordou da filiação e seus dirigentes saíram, formando um grupo 
dissidente em 29/9/89 denominado AJE - Associação de Jornalistas Espíritas. Em 4 de abril de 
1989, o Conselho Superior da ABRAJEE elegeu no Rio de Janeiro, Abstal Loureiro como 
presidente e Alfredo Miranda Prado como vice.  

* CONRESP: Confraternização Regional Espírita. Promovido pelo CRE-USE, Conselho 
Regional Espírita. Realizado sempre no feriado do carnaval. Em 1988, a VI CONRESP foi 
realizada em Araraquara-SP, entre os dias 13 e 16/2 com a presença de 300 pessoas de 29 cidades 
da região.  

Alguns eventos específicos que ocorreram nessa década infelizmente, não tiveram continuidade, 
e ocorreram somente uma vez. Deixarei registrado alguns deles que acredito tiveram relevância e 
repercussão dentro do movimento espírita e outros pela originalidade.  

1984 - 8 de dezembro - FÓRUM DE DEBATES sobre o tema: "O Espiritismo é uma religião?"  

Promovido pelo Departamento de Doutrina do Conselho Regional Espírita de São Paulo (CRE-
SP) o evento realizado no salão da sede provisória do FEESP - Federação Espírita do Estado de 
São Paulo - teve a participação de 410 pessoas. Jaci Régis defendeu a tese de que o espiritismo não 
é religião e Heloísa Pires defendeu a tese de que o espiritismo é religião. Os debatedores foram: 
Armando Bega, Natalino D'Olivo, Sérgio Macini e Ciro Pirondi de São Paulo e César Perry de 
Carvalho de Araçatuba-SP. A FEESP comunicou através de seu presidente, João Bovino, que nada 
tinha a ver com o debate uma vez que já se tinha definido pelo espiritismo religioso. O debate foi 
encerrado pelo coordenador quando Jaci Régis estava lendo uma parte do discurso de Kardec 
proferido em 1/11/1868, "O Espiritismo é uma religião?" pois entenderam que a leitura estava 
sendo feita de forma a interpretar as palavras do codificador.  

1985 - 22 a 24 de junho - I CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE INTERAÇÃO MENTE-
ESPÍRITO-MATÉRIA  

Promovido pela UNICAMP e realizado no Hotel Transamérica em São Paulo. Participaram 
cientistas internacionais e brasileiros. Apesar do encontro não ter uma conotação espírita, todos os 
conferencistas defenderam teses favoráveis à existência de uma realidade não material no ser 
humano.20 Houve a participação do engenheiro inventor do Spiricom, George W. Meek.  

1986 - 16 de março - I SEMINÁRIO SOBRE A INFÂNCIA ESPÍRITA. Promovida pela USE e dirigida 
por Amélio Antonio Calixto, diretor do Departamento de Evangelização Infantil da USE e 
realizado nas dependências do Instituto Espírita de Educação, em São Paulo. Os 150 participantes 
originários de dezenas de cidades paulistas se dividiram em 5 grupos de estudo e discutiram as 
seguintes questões:  

•  Qual deve ser o trabalho junto à criança no Centro Espírita?  

• Tendo analisado o ideal e a realidade, por que o ideal nem sempre é realizado? O que fazer?  

• Qual será a denominação mais adequada para a atividade com a criança no Centro Espírita?  

Foram propostas 4 denominações e as expressões Infância Espírita e Educação Espírita 
Infantil foram as mais votadas: a primeira com 43 votos e a segunda com 40. Um dos grupos de 
estudo, com 28 participantes,abstiveram-se do voto até que soubessem "o que está por trás disso", 
conforme disse a relatora na reunião plenária. A venda, durante o seminário, do livreto Infância 
Espírita: nova filosofia, novo programa, aprovado pelo conselho da UMES sobre uma nova 



plataforma de trabalho com a criança no Centro Espírita causou surpresa a vários participantes.  

A expressão Infância Espírita foi proposta pela UME-Santos para designar as atividades com a 
criança na casa espírita, junto com uma nova filosofia de trabalho, na qual prevaleça a tese do 
Espiritismo na programação dessa atividade.  

1987 - 31/10 e 2/11/87 - XIX - Século de Kardec  

Evento ímpar que ocorreu entre os dias em Curitiba-PR. Promovido pelo C. E. "Luz Eterna" em 
comemoração aos 40 anos de sua fundação, com o apoio da União Regional Metropolitana-norte, 
de Curitiba. A intenção era a de trazer à tona o pensamento do século XIX, para entender melhor a 
codificação kardeciana. Foram apresentados os seguintes trabalhos:  
• Considerações sobre o caráter da revelação espírita - lonas Gonçalves Coelho. (Santos)  
• Contexto histórico de Kardec - 1848-1870 - Marco Aurélio Pereira (Curitiba-PR)  
•  Darwinismo e Evolucionismo - Newton Freire Maia (Curitiba-PR)  
• Positivismo e o nascimento das ciências sociais - João Alberto Donh, (Curitiba-PR)  
• Concepção de matéria e fluido na metade do século XIX – Paulo Toledo Machado (SP)  
•  Magnetismo e Vitalismo - Ademar Arthur Chioro dos Reis (Botucatu-SI  
•  O neo-espiritualismo - Roberto Palazzi Ribeiro (São Paulo-SP)  
• Influências de Voltaire, Rousseau e Pestalozzi em Kardec-Ney Pau de Meira A1bach (Curitiba-

PR)  
• O pensamento político no período de Kardec - Itacir Luchtembe (Curitiba-PR) e Eugenio Lara 

(São Vicente-SP).  

1988 - 15 e 16 de outubro - I SIMPÓSIO JURÍDICO ESPÍRITA.  

Promovido pela USE e realizado na sede da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil - em São 
Paulo. Participaram do evento: juízes, advogados, delegados e membros do Ministério Público, 
todos juízes. Compareceram mais de 120 pessoas, lotando literalmente o anfiteatro da OAB, 
procedentes da capital, interior e outros estados.  

Foram expostos os seguintes temas:  
* "Transplantes de órgãos" pelos Drs. Ari Lex e José de Freitas Nobre.  
* "Meio ambiente" pelo Dr. Isaías Claro  
* "Aborto, Eutanásia e Pena de morte" pelo Drs. Marco A. Monteiro e Marlene R. Nobre.  
* "Violência - ação? reação? prevenção?" pela Dra. Rosemary Corrêa.  
* "A Mediunidade e a Lei" pelos Drs. Djalma Lúcio Gabriel Barreto e Alberto Calvo.  

1989 - 11 a 13/8 - SNPE: SIMPÓSIO NACIONAL DO PENSAMENTO ESPÍRITA.  

Evento promovido pelo jornal Abertura, entidade da Comunidade Assistencial Espírita Lar 
Veneranda de Santos-SP. Realizado a cada 2 anos tem a pretensão de contribuir para a reflexão das 
idéias espíritas e inaugurar uma nova fase do debate doutrinário para dinamizar o pensamento 
espírita. Inicialmente o Simpósio pretendia trazer a palavra de pessoas envolvidas em cada 
segmento específico que compõe o movimento espírita e que vivem separados. Atualmente é um 
espaço aberto à apresentação e discussão de trabalhos sobre quaisquer questões relacionadas à 
Doutrina Espírita.  

Os encontros culturais foram mais freqüentes nessa fase. Ou seja, iniciou-se uma preocupação 
em se divulgar o espiritismo de uma forma cultural. A música também teve um papel 



preponderante, principalmente as criações mediúnicas. O projeto CINESP era muito arrojado para 
a época, mas infelizmente, como a maioria dos projetos artísticos, deixou de existir. O Encontro 
com a cultura espírita, realizado em São Paulo, em 1980, foi o primeiro que estimulou uma série de 
eventos de menor porte, em cidades de outros estados.  

* Encontro com a Cultura Espírita: promovido por um grupo de espíritas e o jornal "Folha 
Espírita". Os objetivos desse evento, além da divulgação da doutrina espírita ao grande público 
leigo, era o de "trazer à capital de São Paulo nomes expressivos da Cultura Espírita vindos de 
outros Estados, visando maior aproximação e identificação de propósitos".21  

1980 - 4/1 O a 25/1 O - I Encontro com a Cultura Espírita - Auditório Basílio Machado Neto, no 
SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - à rua Dr. Vila Nova, 228, em São Paulo-
SP. Foram expositores: Deolindo Amorim (Rio de Janeiro) "Deus e a Criação"; Jorge Andréa dos 
Santos (Rio de Janeiro) "Forças Espirituais e Processo Reencarnatório"; Altivo Ferreira (Distrito 
Federal) "A moral e o homem moderno"; Alexandre Sech (Paraná) "Animismo e Mediunismo". Essas 
conferências foram transformadas em um livro editado pela editora "O Clarim".  

1981 - 12/9 a 3/10 - II Encontro com a Cultura Espírita - Auditório do SENAC - Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial- em São Paulo-SP. Foram expositores: Nancy Puhlmann 
(São Paulo) "O excepcional"; Newton Boechat (Rio de Janeiro) "A verdade e o homem"; Gilberto 
Capista Guarino (Rio de Janeiro) "A reencarnação da morte"; Jorge Andrea (Rio de Janeiro) "A 
dinâmica da mediunidade".  

* ESPIRARTE. Encontro dos Artistas Espíritas do Estado de São Paulo.  

1984 - I ESPIRARTE - em São Paulo-SP, reuniu cerca de 100 artistas.  
Os trabalhos de teatro e literatura são enviados em duas cópias. As letras de música em três vias 

onde cada participante poderá inscrever até 12 músicas. Histórias em quadrinhos, trabalhos de arte 
plástica, obras de vídeo, cinema, dança e outra manifestações artísticas.  

1986 - 1 e 2/11 - III ESPIRARTE - em São Paulo-SP, com 200 pessoas.  
Entre as atividades, houve um debate sobre as facilidades e dificuldades de se veicular conceitos 

espíritas nos meios de comunicação. Paulo Figueiredo, artista conhecido em telenovelas, esteve 
presente nos debates e comentou sobre um projeto "antigo" de se fazer um programa que retratasse 
a doutrina espírita com profundidade.  

* EEAME: Encontro Estadual de Arte com Mensagem Espírita. Promovido pela USE, através 
dos departamentos de Arte da UNIME de Franca e da Diretoria Executiva. Realizado em Franca-
SP, entre os dias 18 e 19/7/81 teve a participação de 100 pessoas de todo o estado de São Paulo e 
algumas cidades de Minas Gerais. Estiveram presentes as atrizes Flora Geny e Ilíada Demetri.  

* FECEF: Festival da Canção Espírita de Franca. Promovido pelo departamento de Artes da 
UNIMEF - União das Mocidades Espíritas de Franca. 1981 - 18/7 - I FECEP - 21 músicas 
classificadas para a fase final. A primeira colocada "Contingências", foi de autoria de 2 jovens de 
Uberaba-SP:  Talinho do Cavaquinho e Marco Antonio Gaspe.  

1982 - 17/7 - II FECEF - com a participação de 12 cidades no festival, 500 pessoas 
compareceram no local. As duas primeiro colocadas foram músicas de jovens de Santos-SP e a 
terceiro colocada foi de Uberaba-MG.  

* FMM - Festival de Música Mediúnica.  
1982 - 18/4 - I Festival de Música Mediúnica, no Teatro Municipal de São Paulo, lançou-se um 

long-play com músicas compostas por espíritos de músicos famosos e psicografados por Jorge 



Rizzini.  

1986 - 25 e 26/10 - II Festival de Música Mediúnica e o Encontro de Arte Espírita 
coordenados por Jorge Rizzini e apoiados pela USE. Criticado pelo jornalista Pedro Costa, autor de 
matéria de capa do Caderno 2 do jornal "O Estado de São Paulo" de 28/10/86.  

* ENCITE - Encontro de Cinema e Televisão Espírita. Este evento originou-se do Projeto 
CINESP, promovido pela UNIPE de Jacareí-SP, que renunciou de seu Segundo Encontro e Mostra 
de Cinema Espírita, já estruturado em favor do interesse demonstrado em cima da hora pela USE.22  

1982 - 20 a 23/2 - I ENCITE, inicialmente denominado Encontro Estadual Espírita de Cinema, 
Televisão e Audiovisual, realizado em Jacareí-SP, com a participação de atores famosos da 
televisão.  

1983 - Carnaval- 11 ENCITE - em Santos-SP, no C. E. "I mênia de Jesus".  

Criação da FILMESP, produtora e distribuidora de Filme Espírita em Santos.  

* SAPTESP - Salão de Artes Plásticas de Temas Espíritas, no Instituto de Educação Espírita, 
em São Paulo.  

* SOPARPLAM - Salão Pararrealista de Artes Plásticas de Matão.  

 

4. GRUPOS ESPÍRITAS ESPECIALIZADOS 
* CPDoc - Centro de Pesquisa e Documentação Espírita.  
Fundado em 27 de março de 1988, por jovens espíritas que se conheciam dos encontros 

regionais realizados no Estado de São Paulo, tem o objetivo de criar um espaço cultural para os 
companheiros interessados em pensar e produzir trabalhos que divulguem a cultura espírita e 
também para a sociabilização de informações e pensamentos que cada um vem adquirindo ao longo 
de seus estudos e pesquisas. Formado com a finalidade de desenvolver pesquisas sobre o 
Espiritismo, o CPDoc, desta maneira, criou um espaço para a elaboração, discussão e divulgação 
de estudos e pesquisas nas diversas áreas do conhecimento relacionadas com o Espiritismo. Suas 
reuniões são bimestrais, alternando-se entre as cidades de Santos e São Paulo. A atividade principal 
tem sido a discussão dos trabalhos escritos por integrantes do grupo. Cada membro do grupo 
desenvolve monografias nos temas de seu interesse. Cada monografia é repassada aos demais 
membros e, numa data previamente marcada, é feita sua apresentação e debate. Os membros levam 
para esta reunião seus comentários, críticas e sugestões para aperfeiçoamento do texto proposto. 
Após esta reunião o autor revisa o texto original e reapresenta-o aos demais para nova apreciação. 
O objetivo deste método é fazer com que os trabalhos apresentados cheguem ao nível de serem 
publicados, como este livro agora apresentado. O CPDoc também divulga sua produção em 
simpósios, centros espíritas e atividades culturais. Existindo até hoje (1997) o CPDoc já editou 3 
livros de seus membros.  

* SEEH - Sociedade Espírita para o Estudo do Homem.  
Fundada em 25 de outubro de 1986 em São Paulo-SP. A solenidade de fundação deu-se na sede 

do C. E. "Paulo de Araújo", Tatuapé. Tinha o objetivo de desenvolver um trabalho permanente de 
pesquisa e reflexão sobre o homem, a partir de uma ótica espírita, mas dentro de uma abrangência 
cultural ampla. Pretendia colher subsídios para a tese espírita e devolver para a cultura as posições 
doutrinária. Dentro deste esquema os sócios da Sociedade terão oportunidade de participar de 
cursos de capacitação, a cargo de especialistas na área da metodologia científica, dos enfoques 
filosóficos e científicos atualizados para que possam no transcorrer do tempo, ter base para um 



estudo amplo do homem e as perspectivas da sociedade para o futuro.23 As reuniões eram 
quinzenais sempre às sextas-feiras em São Paulo. Encerrou suas atividades em dezembro de 87. 
Eventos externos também foram promovidos:  

1987 - 16 e 30/1 - Filosofia de Regel e Marx - leitura. Cibele Risek, socióloga.  
7, 14 e 21/2- Curso sobre Filosofia da Ciência e Metodologia Científica, em convênio com a 

UNISANTOS - Facu1dade de Filosofia.  
21/11 - Seminário sobre a morte e o morrer, realizado em São Paulo.  

* ABTVP - Associação Brasileira de Terapia de Vidas Passadas.  
Fundada em 8 de agosto de 1987, com o objetivo de regulamentar o comportamento 

profissional, jurídico e éticos dos profissionais médicos e psicólogos, que estão utilizando técnicas 
de regressão de vidas passadas e estabelecer critérios para a formação e habilitação profissional em 
TVP, procurando garantir a avaliação, fiscalização e o padrão dessa técnica psicoterápica.24  

* AMESP - Associação Médico-espírita de São Paulo.  
Fundada em 1968, possui atualmente uma estrutura a nível nacional. Até 1980 era constituída 

somente por médicos, quando modificou seus estatutos, tornando-se multidisciplinar, abrindo seu 
quadro de sócios aos profissionais interessados na área da saúde ou pesquisas afins. Sua diretoria é 
eleita a cada três anos. Além de publicar o boletim médico-espírita, a associação mantém uma 
programação mensal, com ciclos de estudos e conferências destinadas aos médicos espíritas e 
profissionais da saúde.  

CRONOGRAMA DOS EVENTOS 

1980 
3 a 6/4 Confraternização de Mocidades Espíritas em diversas regiões do estado.  
19 a 21/4 I Jornada de Saúde Mental, promovido pela ABEPROSAM - Associação Brasileira 

Espírita de Profissionais da Saúde Mental.  
24/5 Encontro de Jornalistas e Escritores Espíritas.  
4 a 25/10 I Encontro com a cultura espírita.  

1981 
6 a 15/2  I SOPARPLAM - Salão Pararrealista de Artes Plásticas de Matão-SP.  
16 a 19/4 Confraternização de Mocidades Espíritas em diversas regiões do estado.  
1 a 3/5 Prévia do VIII CBJEE - Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas em 

Santos-SP.  
11 a 20/6  I SAPTESP - Salão de Artes Plásticas de Temas Espíritas em São Paulo-SP.  
18/7  I Festival da Canção Espírita em Franca-SP.  
18 a 19/7  Encontro Estadual de Arte com mensagem espírita em Franca promovido pela USE.  
 Projeto CINESP em Jacareí.  
12/9 a 3/10 II Encontro com a cultura espírita em São Paulo-SP.  

1982 
20 a 23/2  I ENCITE - Encontro de Cinema e Televisão Espírita  
8 a 11/4  IV COMJESP - Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Est. de SP.  
18/4  I Festival de Música Mediúnica, no teatro Municipal de São Paulo.  
3 a 11/7  II SAPTESP - Salão de Artes Plásticas de Temas Espíritas em São Paulo-SP.  



 II SOPARPLAM - Salão Pararrealista de Artes Plásticas de Matão-SP.  
17/7 II Festival da Canção Espírita em Franca-SP.  
 Concurso Brasileiro de História em Quadrinhos com temática espírita promovido pela 

LAKE.  

1983 
12 a 14/2  I CONRESP - Confraternização Regional Espírita em Ribeirão Preto.  
12 a 14/2  II ENCITE - Encontro de Cinema e Televisão Espírita em Santos-SP.  
31/3 a 3/4  Confraternização de Mocidades Espíritas em diversas regiões do estado.  
1 a 18/9  III SOPARPLAM - Salão Pararrealista de Artes Plásticas de Matão-SP.  
30/9 a 1/10  Simpósio de Espiritualidade e Psicofísica, promovido pela UNICAMP.  

1984 
 II CONRESP - Confraternização Regional Espírita. 
19 a 22/4  Confraternização de Mocidades Espíritas em diversas regiões do estado.  
8/7  Eleições para a Diretoria Executiva da USE onde concorreram duas chapas.  
 I ESPlRARTE - Encontro de Artistas Espíritas do Estado de São Paulo.  
8/12  Fórum de Debates: "É o espiritismo uma religião?", na sede da FEESP.  

1985 
16 a 18/2  I ENSASDE - Encontro Nacional Sobre o Aspecto Social da Doutrina Espírita.  
15 a 17/2  III CONRESP - Confraternização Regional Espírita.  
04 a 07/4  Confraternização de Mocidades Espíritas em diversas regiões do estado.  
22 e 24/6  I Conferência Internacional sobre interação mente-espírito-matéria.  
12/10  I Encontro Estadual de Dirigentes de Mocidades Espíritas.  
26/1 O  I SIBRAPAME - Simpósio Brasileiro de Parapsico1ogia, Medicina e Espiritismo.  
2 e 3/11  II ESPIRARTE - Encontro de Artistas Espíritas do Estado de São Paulo.  
23/11  Prévia do IX CONBRAJEE em Campinas-SP.  

1986 
16/3  I Seminário sobre a Infância Espírita promovido pelo depto. de Evangelização da USE.  

27 a 30/3 Confraternização de Mocidades Espíritas em diversas regiões do estado.  
18 a 21/4 IX CONBRAJEE - Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas.  
13/7  I Encontro de Espiritismo da FEESP, comemoração de seu cinqüentenário.  
13/7  Eleições da Diretoria Executiva da USE onde concorreram duas chapas.  
22 a 24/8 VII CEE-USE - Congresso Espírita Estadual da USE em Águas de São Pedro.  
25/10 Fundação da SEEH - Sociedade Espírita para o Estudo do Homem.  
25 e 26/1O  II Festival de Música Mediúnica e Encontro de Arte Espírita.  
19/10 II SIBRAPAME - Simpósio Brasileiro de Parapsicologia, Medicina e Espiritismo.  
1 e 2/11 III ESPIRARTE - Encontro de Artistas Espíritas do Estado de São Paulo.  
9/11 XX COMECAP - Confraternização de Mocidades Espíritas da Capital de São Paulo.  
 IV CONRESP - Confraternização Regional Espírita  
 II Encontro Estadual de Dirigentes de Mocidades Espíritas. 
 I Encontro Seccional de Dirigentes de Mocidades Espíritas.  



1987 
28/2 a 3/3 II ENSASDE - ENCONTRO NACIONAL SOBRE O ASPECTO SOCIAL DA 

DOUTRINA ESPÍRITA.  
16 a 19/4  Confraternização de Mocidades Espíritas em diversas regiões do estado.  
8/8  Fundação da ABTVP - Associação Brasileira de Terapia de Vidas Passadas.  
10 a 12/10 III Encontro Estadual de Dirigentes de Mocidades Espíritas em Ribeirão Preto-SP  
 II Encontro Seccional de Dirigentes de Mocidades Espíritas.  
17/10 III SIBRAPAME - Simpósio Brasileiro de Parapsicologia, Medicina e Espiritismo.  
31/10 a 2/11 IV ESPIRARTE - Encontro de Artistas Espíritas do Estado de São Paulo.  
31/10 a 2/11 XIX - Século de Kardec em Curitiba-PR.  
 V CONRESP - Confraternização Regional Espírita  

1988 
13 a 16/2 V CONRESP - CONFRATERNIZAÇÃO REGIONAL ESPÍRITA 
27 a 28/2  III Encontro Seccional de Dirigentes de Mocidades Espíritas em Jundiaí-SP.  
27/3 Fundação do CPDoc - Centro de Pesquisa e Documentação Espírita  
31/3 a 03/4 Confraternização de Mocidades Espíritas em diversas regiões do estado.  
22/5 IV Encontro de Espiritismo da FEESP. Das 15h às 17h15min  
4 a 12/6 I EXPOESP - Exposição de Obras Espíritas - no Centro Cultural de São Paulo  
23 a 25/9 FEESPÍRITA-88. Congresso Espírita da FEESP em Águas de São Pedro-SP.  
8/10 IV SIBRÁPAME - Simpósio Brasileiro de Parapsicologia, Medicina e Espiritismo.  
08 a 10/1º IV Encontro Estadual de Dirigentes de Mocidades Espíritas em Campinas-SP.  
15 e 16/10  I Simpósio Jurídico Espírita na sede OAB-SP.  
06 a 13/11 Eleições na FEESP: 1/3 do Conselho mais duas vagas livres e Diretoria Executiva.  

1988 
*28 e 29/1 I Encontro sobre a Divulgação do Livro Espírita em Araras-SP  
04 a 07/2  VII CONRESP - Confraternização Regional Espírita.  
31/3 a 03/4 Confraternização de Mocidades Espíritas em diversas regiões do estado.  
31/3 Concurso de História Infantil promovida pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras-SP.  
30/4 I Encontro Espírita da Música e da Poesia, promovido pela ABRAJEE-SP.  
11 a 13/8 Simpósio Nacional do Pensamento Espírita.  
12 e 13/8 Encontro Estadual de Evangelizadores.  

CONCLUSÃO 
Muitos dos que viveram esse período tão peculiar do movimento espírita poderão agora estar um 

pouco decepcionados com o que foi relatado: "É só isso?". Realmente não quero parar por aqui, tenho 
a intenção de ampliá-lo. Ainda há muitos dados que precisam ser buscados. Conto com a ajuda de 
todos que puderem estar contribuindo com este levantamento. Encontrei dificuldades no acesso de 
periódicos espíritas publicados na época. A maioria das instituições não possui espaço físico 
suficientemente amplo, ou não vê a importância em estar guardando esses documentos. Recebi 
grande ajuda de amigos que guardaram em suas casas alguns periódicos da época. Outro detalhe 
peculiar é que cada jornal tratou de divulgar os fatos basicamente ocorridos na instituição a que o 
órgão pertencia, os demais fatos se restringiam a uma nota num canto do jornal. Por isso, a 



importância em se estar reunindo num só espaço as notícias dispersas. Também tenho consciência 
que muitos eventos deixaram de ser relatados porque não foram registrados nos jornais a que tive 
acesso. O número de pessoas entrevistadas também não foi suficiente para que neste trabalho pudesse 
estar trazendo uma reflexão de todos os fatos ocorridos na década de 80 que influenciam até hoje.  

Deixei de registrar, intencionalmente, neste trabalho alguns conflitos que houveram dentro do 
movimento espírita como a renúncia coletiva de toda a diretoria executiva da USE-Santos que, 
naquela época se denominava UMES, em 1988 e no mesmo ano uma declaração assinada pelo 
presidente da USE, Nedyr Mendes da Rocha, onde convidava as sociedades unidas àquela entidade 
a se desligarem se estivessem em desacordo com o estatuto vigente da USE. Os dados coletados 
não me satisfizeram por completo, por isso, optei em adiar a apresentação desse assunto em um 
próximo trabalho mais detalhado e abrangente.  

Na década de 80 surgiram eventos importantes para o movimento espírita mas, que devido a 
dificuldades diversas deixaram de existir. Este é ocaso do ENSASDE - Encontro Nacional sobre o 
Aspecto Social da Doutrina Espírita - trazia propostas inovadoras à doutrina, mas devido ao 
afastamento de muitos dos coordenadores, este evento não existe mais. O ESPIRARTE - Encontro 
de Artistas Espíritas do Estado de São Paulo - também foi outro evento que trazia propostas muito 
interessantes que levadas à cabo proporcionariam uma maior divulgação do espiritismo na mídia, 
principalmente na televisão pois havia um envolvimento de artistas que se dispunham a formar um 
programa deste teor. Infelizmente, este evento também foi suspenso.  

E claro, que algumas das entidades criadas na década passada ainda persiste até hoje, como o 
SNPE que agora é chamado de Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, a ABTVP - 
Associação Brasileira de Terapia de Vidas Passadas e o CPDoc - Centro de Pesquisa e 
Documentação Espírita.  

Espero que este estudo não seja somente usado apenas como uma consulta mas também para uma 
reflexão sobre esta fase do movimento espírita brasileiro que contribuiu para que fosse como é hoje.  

BIBLIOGRAFIA 
MACHADO, Ubiratan. Os Intelectuais e o Espiritismo: de Castro Alves a Machado de Assis. Rio de 

Janeiro, Antares, 1983. 241p.  
MESSIAS, Carlos Roberto de. Contribuições sobre o movimento espírita brasileiro. Monografia 

apresentada ao CPDoc - Centro de Pesquisa e Documentação Espírita - em 26/2/1989.  
MONTEIRO, Eduardo Carvalho & D'OLIVO, Natalino. USE: 50 anos de unificação. São Paulo, USE, 

1997. 335p.  
ANUÁRIO ESPÍRITA, editado pelo IDE - Instituto de Difusão Espírita - Araras-SP. Diretor: Salvador 

Gentile. Anos: 1981 a 1990. Números: 18 a 27.  
Jornal "Abertura" - Santos - SP. (1987-1989) - Fundado em abril de 1987, pertencente à Comunidade 
Assistencial Lar Veneranda. Sua linha editorial se difere dos demais órgãos de divulgação espírita. 
Atualmente seu conselho de redação é formado por: Eugenio Lara, Roberto Rufo e Alexandre Cardia 
Machado.  
Jornal "Correio Fraterno do ABC” - São Bernardo do Campo-SP. (1980-1989) Fundado em 3/1 0/1967, é 
uma publicação da Editora Espírita Correio Fraterno do ABC, em São Bernardo do Campo-SP, sendo o 
redator-chefe na época, Raymundo Rodrigues Espelho e, redatores: Wilson Francisco, Wilson Garcia e 
Cirso Santiago.  
Jornal "Espiritismo e Unificação" - Santos-SP. (1980-1988) - Órgão de divulgação da UMES - União 
Municipal Espírita de Santos - editado por Jaci Régis e José Rodrigues de 1966 a 1987, primou pela 
competência jornalística e divulgação do movimento que não se restringia apenas à região de Santos. 



Notícias de todo o Brasil e entrevistas à líderes do movimento internacional. Em abril de 1987, o jornal foi 
suspenso, voltando a ser editado em julho de 1988. Encontrei um exemplar de janeiro de 1992. Não tenho 
conhecimento se ainda está sendo editado.  
Jornal Espírita - Órgão editado pela LAKE - Livraria Allan Kardec Editora - até o início da década de 90, 
quando, por razões financeiras, passou a ser administrado pela FEESP.  
Jornal "Unificação" - São Paulo-SP (1980-1989) órgão oficial de comunicação da USE - União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Atualmente o jornal mudou seu nome para "Dirigente 
Espírita" e seu formato está modificado.  
RIE - Revista Internacional de Espiritismo - Matão - SP. (1980 a 1989) Revista mensal publicada pela 
editora "O Clarim" de Matão-SP. Fundada por Cairbar de Souza Schutel. O redator nessa época foi Wallace 
Leal V. Rodrigues Apesar do nome é uma revista essencialmente brasileira. Quando a revista foi fundada, 
havia a participação de articulistas estrangeiros, principalmente da Argentina. Atualmente, a única página 
internacional é a de periódicos, assinadas pelo atual presidente da USE, Antonio César Perri de Carvalho. 
São resumidas as principais notícias de jornais estrangeiros recebidos pela revista.  
Jornal "O Semeador" - São Paulo-SP (1986-1989) - Publicação quinzenal da Federação Espírita do Estado 
de São Paulo. Fundado por Marta Cajado de Oliveira, Pedro de Camargo (Vinícius) e Edgard Armond em 
março de 1944.  

NOTAS 
1  Ary Lex. Federação: primeiros tempos. O Semeador. Edição Especial 50 anos - FEESP. 1ª quinzena de 

ju1ho/86, ano 43, número 529, pág. 21. 
2 Eduardo C. MONTEIRO e Natalino D'OLIVO. USE, 50 anos de unificação. pág. 263.  
3 Correio Fraterno do ABC. agosto de 1986, ano 19, pág. 12 4extraído de seu folheto de propaganda.  
5 Baseado na carta do sr. Egydio Régis de 29/12/87 ao conselho Deliberativo da UMES quando da sua 

dispensa ao cargo de Presidente da comissão Executiva e de membro do Conselho e entrevistas ao sr. 
Henrique Diegues.  

6 Anuário Espírita. ano: 1981, n° 18, pág. 197  
7 Carlos Roberto de MESSIAS. Contribuições sobre o Movimento Espírita Brasileiro.  
8 Eduardo C. MONTEIRO e Natalino D'OLIVO. USE, 50 anos de unificação. pág. 94  
9 Carlos Roberto de MESSIAS. Contribuições sobre o Movimento Espírita Brasileiro.  
10 Eduardo C. MONTEIRO e Natalino D'OLIVO. USE, 50 anos de unificação. pág. 147  
11 Eduardo C. MONTEIRO e Natalino D'OLIVO. USE, 50 anos de unificação. pág. 168 e 169  
12 Eduardo C. MONTEIRO e Natalino D'OLIVO. USE, 50 anos de unificação. pág. 218  
13 Espiritismo e Unificação. março de 1985, ano 32, número 387, pág. 1  
14 Espiritismo e Unificação. abril de 1985, ano 32, número 388, pág. 6  
15 Espiritismo e Unificação, outubro de 1985, ano 32, número 394, pág.  
16 Espiritismo e Unificação, outubro de 1985, ano 32, número 394, pág.  
17 Jornal Espírita. abril de 1987, ano 11, número 142. pág. 10  
18 Jornal Espírita. abril de 1987, ano 11, número 142. pág. 10  
19 O Semeador. 1ª quinzena de julho/88, ano 45, número 577, pág. 4  
20 Correio Fraterno do ABC. agosto de 1985, pág. 8  
21 AMORIM, Deolindo, et alli. Encontro com a cultura espírita. O Clarim. 1980 - Primeiro volume. pág. II  
22 Krishnamurti de Carvalho DIAS. Carta ao jornal "Correio Fraterno do ABC". abril de 1982, n° 136, pág 4. 
23 Baseado em depoimento de Ciro Pirondi dado ao jornal ESPIRITISMO E UNIFICAÇÃO em novembro 

de 86  
24 Abertura - jornal de cultura espírita, setembro de 1987 
 


