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41 anos de Existência 
com Jesus e Allan Kardec

Precisamente, em 13 de setembro de 1980, por-
tanto, há 41 anos, foi fundada a Casa de Costura 
Meimei – Acostumei, somando-se à constelação de 
centros espíritas de Ribeirão Preto e do Estado de 
S.Paulo.
Ao longo dessas quatro décadas, a instituição se de-
senvolveu, graças à dedicação e o espírito inovador 
de seus diretores e colaboradores, sintonizados com 
as necessidades materiais, morais e espirituais do ser 
humano, como também,com  a divulgação dos en-
sinos do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, 
revivendo, assim, os ensinamentos de Jesus. 
No início, o objetivo central foi focado na confec-
ção de enxovais para recém-nascidos, destinados às 
mães carentes, grávidas e em fase puerperal, não só 
conhecidas da instituição, como também de outras 
instituições, independente da ideologia religiosa. 

O tempo passou e, ao longo dessa trajetória, a 
Casa cresceu e, em função dos objetivos de levar 
o esclarecimento doutrinário, o consolo moral e a 
caridade à comunidade, surgiram várias frentes 
de trabalho. Somos, desde o início das atividades, 
uma grande família que concentra seus esforços no 
trabalho do bem em sintonia fina com os princí-
pios morais e redentores de Jesus, interpretados por 
Allan Kardec, nas obras fundamentais do Espiri-
tismo.
Agradecemos à Providência Divina por mais um 
aniversário e estendemos a nossa eterna gratidão a 
Jesus e aos bons Espíritos pelo constante amparo.
A Você, estimado trabalhador (a), obrigado pela 
dedicação e apoio incondicionais.

Paz sempre.
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Editorial

Olá estimado Leitor (a), paz sempre.
Temos uma alegria pela frente: no dia 13 de Setembro, 
comemoraremos o 41º aniversário de fundação de nos-
sa Instituição. E quem recebe os parabéns são todos que 
colaboram para o engrandecimento da Casa e, sobretu-
do, da Causa. Veja à página 3.
Em seguida, temos a biografia de nossa companheira 
Cidinha Del Moro, gentilmente elaborada por seus fami-
liares, através da qual são narrados muitos momentos de 
sua última existência. Veja à pagina 4 e 5 e saiba mais 
sobre a história da fundadora de nossa Casa.
Outra matéria oportuna e de interesse de todos se refere 
ao segundo Suplemento Temático sob o tema: Unifica-
ção Espírita para Principiantes – um trabalho inédito, em 
nosso meio, destinado a jovens e a adultos iniciantes do 
Espiritismo, bem como uma relembrança a muitos diri-
gentes de instituições espíritas.  
Para tanto, convidamos a companheira Marta Antunes 
de Moura (Vice-Presidente da FEB-Área de Unificação; 
Rosana Amado Gaspar (Presidente da USE Estadual), Pas-
coal Antônio Bovino (Presidente da USE intermunicipal 
de Ribeirão Preto e Vice-Presidente da USE Estadual) e 
Sônia Beatriz Bonardi (Presidente do Centro Espírita Mei-
mei de Ribeirão Preto-SP) para nos detalhar o assunto, 
por meio de entrevistas à companheira do Roteiro Espíri-
ta, Maria Claudete de Souza.
Esta edição traz, ainda, a biografia de Barnabé – um dos 
apóstolos de Jesus, em pleno Cristianismo nascente – 
que teve a incumbência de introduzir Paulo na Comu-
nidade cristã, após a conversão (de Saulo), na Estrada de 
Damasco. Conhecer a história de Barnabé é sentir, reco-
nhecer como a lealdade, o zelo e a conciliação são vir-
tudes indispensáveis nas atividades cristãs e, por tabela, 
nas atividades espíritas.
Se a ordem é continuar, vamos confiantes!

Pense nisso. Pense agora.
Boa leitura e boas inspirações.

Merhy Seba - Editor

O melhor está por acontecer! 4 1 aannooss  
Centro Espírita 
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MARIA APPARECIDA FERNANDES 
DEL MORO – “CIDINHA” 

 fundadora da Casa  Meimei, renascia há 83 anos.

Aos 30 dias do mês 

de setembro de 1938, 

nascia Maria Appareci-

da, terceiro membro de 

uma família de cinco ir-

mãos, filha de Oswaldo 

Fernandes e Lectícia Go-

mes Fernandes. Desde o 

berço, era chamada de 

Cidinha por seus familiares.

Teve uma infância normal junto de seus fami-

liares, educada na religião católica. Ainda pequena, 

mudou-se para Jabuticabal com a família, em virtu-

de do trabalho do pai, onde ela cursou o primário.

Por esta época, já se manifestava sua mediu-

nidade, através da vidência e da audiência, quase 

sempre incompreendida por seus familiares, que 

não tinham conhecimento do assunto.

A família retorna a Ribeirão, onde Cidinha cursa 

o secundário e conclui estudo no Conservatório de 

Música de Ribeirão Preto, sendo diplomada como 

professora de música.

Cidinha frequen- 

tava a Catedral, como 

filha de Maria e tra-

balhava na mesma, 

reorganizando a bi-

blioteca e satisfazen-

do sua paixão por 

leitura. Foi, também, 

organista do coral da 

Catedral.

Trabalhava como professora de piano e tam-

bém junto com a mãe, na produção de encomendas 

de salgados, bolos e doces.

Nesta mesma época, final da década de cin-

quenta, nas festas 

do Salão Paroquial, 

conheceu Marino, 

seu futuro marido, 

compromisso já fir-

mado em seu Plane-

jamento Reencar- 

natório, como sou-

be-se, mais tarde. 

Em maio de 1959, 

casou-se, então, com Marino Del Moro, seu compa-

nheiro até o final de sua existência.

Na década seguinte, nasceram os filhos Carlos 

Augusto, Sílvia Helena e Marcos Alexandre.

A mediunidade de Cidinha se ampliava cada 

vez mais, quando conheceu o médium espírita Sr. 

Vicente Mundim, que lhe apresentou a doutrina de 

Kardec - a luz que se abriu em sua vida!

Nesta época, entre meados e fim dos anos 

70, Cidinha se levantava e se deitava devorando 

toda a literatura espírita que lhe chegava às mãos, 

despertando, inclusive, em seu cônjuge, o desejo 

de conhecer a Doutrina, passando ele a frequen-

tar junto dela o Centro Espírita Benedito Rosa de 

Jesus, onde os filhos também frequentaram a Mo-

cidade Espírita. Recebeu, ainda, muitos esclareci-

mentos de Chico e Divaldo acerca da Mediunida-

de.

A filha Ana 

Cecília nasceu 

em 1972, no 

mesmo ano em 

que Cidinha ha-

via iniciado uma 

costura benefi-

cente, em sua 

casa, com ape-

nas duas má-

quinas de costura, junto de sua cunhada e de sua 

mãe, confeccionando roupas para crianças de até 

dez anos, encaminhadas ao Centro Espírita Bene-

dito Rosa, para o atendimento a famílias carentes.

Nasceram a seguir os dois últimos filhos, Jael 

Gonçalo e Raquel Elisa. Jael nasceu com necessi-

dades especiais, programação de que Cidinha já 

tinha conhecimento desde solteira, através de sua 

mediunidade. Jael foi muito amado por Cidinha 

e toda a família e desencarnou em 2001, aos 27 

anos.

A Costura aos necessitados foi progredindo e 

o número de colaboradoras crescendo. Foi funda-

da, então, a Associação de Costura Meimei – Acos-

tumei, que funcionava em sua residência, num sa-

lão adaptado. Formou-se até mesmo uma equipe 

de costureiras mirins - crianças e adolescentes que 

visitavam as gestantes e entregavam os enxovais.

Mãe prestimosa e trabalhadora incansável, 

Cidinha conciliava a criação e a educação dos fi-

lhos com as atividades da Costura. Fazia a triagem 

das doações de panos e tecidos que chegavam e 

preparava os trabalhos que seriam realizados pe-

las colaboradoras e por ela mesma nas tardes de 

costura. Sempre com o apoio de Marino, seu com-

panheiro de todas as horas!

Tempos depois, com muita dedicação, com 

muito trabalho de arrecadação através das pizzas, 

bazares, rifas e doações, Cidinha realiza, junto de 

Marino e dos amigos colaboradores, o sonho da 

sede da Costura Meimei, onde hoje ainda se loca-

liza, no Residencial Royal Park, atendendo a mui-

tas gestantes e instituições.

A partir da Acostumei, foi fundada também 

por Cidinha, Marino e amigos, a Casa Assistencial 

Meimei, com o propósito da realização do estu-

do da Doutrina e da Assistência Espiritual. A Casa 

foi crescendo em número de atividades, estudos 

e colaboradores, fortalecendo-se, em bases de 

amor, já na atual sede, localizada à Rua Guarujá.

Cidinha amava (ama!) a Costura e a Casa Mei-

mei!

Coordenando a Costura com toda sua alma, 

era trabalhadora, colaboradora e coordenadora 

da Casa Meimei também, se dedicando com cari-

nho no que fosse preciso e trabalhando com mui-

to amor no serviço 

de orientação às 

almas aflitas que 

chegavam à Casa.

Cidinha cati-

vou muitos amigos 

e até mesmo al-

guns “filhos”, que 

a guardam ainda 

hoje em seus cora-

ções!

Cidinha de-

sencarnou em 19 de agosto de 2013, por proble-

mas cardíacos, deixando saudades eternas ao es-

poso Marino, aos filhos, netos, bisnetos e muitos, 

muitos amigos!

Várias vezes foi vista por médiuns da Casa 

Meimei, trabalhando, agora espiritualmente, nes-

ta casa que tanto ama! Já enviou, também, algu-

mas mensagens psicográficas através de médiuns 

amigos da Casa.

Dona Cidinha, sua lembrança estará sempre 

viva e marcante na história da Acostumei e da 

Casa Meimei!



Programa de Palestras On-line 
Tratamento Fraterno 
Às 6as feiras, das 19:00 às 19:30 h 

      Agosto/2021 
06 – Inesperada renovação – Carmem Diana Daré    
13 – Algo por eles – Rubens Delsin 
20 – Aula de compaixão – Nilza Pelá 
27 – Parábola do Avarento – Marta N. Sanches 

        Setembro/2021 
03 – Carta Íntima – Maria Claudete de Souza 
10 – Colaboração – Miriam Cristina Cunha 
17 – Coração feliz – Daniel Sanches  
24 –  Parábola do Administrador Infiel – Carmem Diana Daré

      Outubro/2021    
01 – Destaque – Rubens Delsin 
08 – Paz e Luz – Nilza Pelá 

   15 – Por onde fores – Carolina Pelá 
   22 – No campo afetivo – Marta N. Sanches 

29 –  A Parábola do Rico e do Lázaro – Maria Claudete de Souza
      Novembro/2021 

   05 – Ensinamento vivo – Miriam Cristina Cunha 
   12 – Esperanças alheias – Daniel Sanches 
   19 – Mãos pequeninas – Carmem Diana Daré 
   26 – A Parábola do Servo Trabalhador – Rubens Delsin 

      Dezembro/2021 
   03 – Toque de Luz – Nilza Pelá 
   10 -  Deus é amor – Marta N. Sanches 
   17 – Prece do entendimento -  Maria Claudete de Souza 

       Obs. Nos dias 24/12 e 31/12, as atividades serão suspensas, 
       com retorno previsto para a primeira semana de 2022. 
       As palestras são transmitidas também em linguagem de Libras 

Livros indicados 
O Novo Testamento 
(Haroldo Dutra Dias) 

  Deus Aguarda 
(Espírito Meimei) 

Link de acesso: https://meet.google.com/jka-jwxn-fjx 

Roteiro Espírita N º 13 
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Em qualquer parte do Mundo,
família significa espaço
de convivência
para compreender,
perdoar e amar.
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Recorte Doutrinário

Remuneração 
invisível, mas 

real e justa

Remuneração Espiritual

Além do salário amoedado o trabalho se 
faz invariavelmente, seguido de remuneração 
espiritual respectiva, da qual salientamos 
alguns dos itens mais significativos: acende a 
luz da experiência; ensina-nos a conhecer as 
dificuldades e problemas do próximo, induzindo-
nos, por isso mesmo, a respeitá-lo; promove 
a autoeducação; desenvolve a criatividade e 
a noção de valor do tempo; imuniza contra os 
perigos da aventura e do tédio; estabelece apreço 
em nossa área de ação; dilata o entendimento; 
amplia-nos o campo das relações afetivas; 
atrai simpatia e colaboração; extingue, a pouco 
e pouco, as tendências inferiores que ainda 
estejamos trazendo de existências passadas. 

Quando o trabalho, no entanto, se 
transforma em prazer de servir, surge o ponto 
mais importante da remuneração espiritual: toda 
vez que a Justiça Divina nos procura no endereço 
exato para execução das sentenças que lavramos 
contra nós próprios, segundo as leis de causa e 

efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, 
manda a Divina Misericórdia que a execução seja 
suspensa, por tempo indeterminado. 

E, quando ocorre, em momento oportuno, o 
nosso contato indispensável com os mecanismos 
da Justiça Terrena, eis que a influência de todos 
aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado 
algum benefício aparece em nosso auxílio, já 
que semelhantes companheiros se convertem 
espontaneamente em advogados naturais de 
nossa causa, amenizando as penalidades em que 
estejamos incursos ou suprimindo- as, de todo, 
se já tivermos resgatado em amor aquilo que 
devíamos em provação ou sofrimento, para a 
retificação e tranquilidade em nós mesmos.

Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar 
e servir, em qualquer parte, ser-nos-ão sempre 
apoio constante e promoção à Vida Melhor.

Fonte: Emmanuel. Perante Jesus. 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. 

Edição Ideal-Instituto de Difusão Espírita André Luiz, Cap. 4, pág.7

 “O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos.” Paulo - II Timóteo, 2:6.
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Barnabé

Biografia

Ele era da tribo de Levi e veio ao mundo na ilha de 
Chipre. Foi ali que estudou, na companhia de Paulo, com 
o célebre mestre Gamaliel, com quem aprendeu a firmeza 
de caráter, as ciências e as virtudes.

Barnabé não fez parte dos primeiros doze apóstolos 
escolhidos por Jesus. Mas acompanhou o Senhor e os 
apóstolos naqueles primeiros dias.

Chamava-se José e, quando foi admitido entre os 
apóstolos, recebeu o nome de Barnabé, que significa 
“filho da consolação”, devido ao seu maravilhoso dom de 
acalmar e de consolar os aflitos. No quarto capítulo do Ato 
dos Apóstolos, Barnabé também é chamado de o “filho da 
exortação”.

Quando assistiu a um milagre realizado por Jesus 
Cristo, que diante de seus olhos curou um paralítico, 
aquele bondoso judeu resolveu pedir admissão entre seus 
discípulos.

Aceito, vendeu um campo de plantações que 
possuía para doar seu dinheiro aos apóstolos, como conta 
Lucas nos Atos. Assim era Barnabé, homem bom, cheio 
do Espírito Santo e de fé, segundo narram as Sagradas 
Escrituras.

Foi pelas mãos de Barnabé que Paulo de Tarso, o 
terrível perseguidor dos cristãos, ingressou nos círculos 
judeu-cristãos, sendo apresentado a Pedro, Tiago e aos 
fiéis de Jerusalém depois de sua conversão. 

Barnabé foi generoso. A primeira citação do nome 
deste homem diz que ele vendeu um campo e doou o 
dinheiro para ajudar os irmãos necessitados na igreja 
em Jerusalém (Atos 4:32-37). Este ato foi um exemplo da 
atitude demonstrada por muitos dos cristãos primitivos. 
Deram liberalmente para ajudar uns aos outros. Diferente 
do egoísmo e interesse próprio que domina a vida de 
muitas pessoas, Barnabé e outros discípulos no início da 
igreja mostraram o amor sacrificial que Jesus ensinou.

Barnabé consolava os irmãos. Atos 4:36 relata um 

Por vezes, pensamos ou dizemos que estamos 
prestando nossa colaboração para esta ou aquela 
obra do bem.

Em nome da caridade, atuamos em várias 
frentes onde as misérias morais ou materiais 
predominam, como também somos solidários ocasionais em relação ao sofrimento alheio, em  eventos  de 
proporções maiores os mais diversos.

Nada passa despercebido pela Providência Divina. Tocados ou não pelo sofrimento e as dores alheias, 
seja no lar ou fora dele, responderemos pelos nossos atos.

Dessa forma, somos alvo da Lei Divina, que nos dá segundo as nossas obras.
Emmanuel, em sua mensagem a seguir, comenta sobre a justiça do Criador, em relação à criatura em 

sintonia e operante no bem.
Sinta-se convidado (a) a essa reflexão.

fato interessante. O nome original deste homem foi José, 
mas os apóstolos o chamaram de Barnabé, que significa 
“filho de exortação” ou “filho de consolação” (Atos 
4:36). Que apelido bom! Obviamente, este homem não 
vivia atacando e caluniando os outros. Ele encorajava e 
confortava com suas palavras e suas atitudes.

Barnabé deu oportunidades para pessoas quando 
os outros não confiavam nelas. Dois episódios ilustram 
este aspecto do trabalho de Barnabé. Quando o terrível 
perseguidor Saulo (mais conhecido como Paulo) se 
converteu a Cristo, muitos cristãos duvidavam a sua 
sinceridade e temiam este homem perigoso. Mas 
Barnabé lhe deu seu voto de confiança e os apóstolos em 
Jerusalém aceitaram sua recomendação (Atos 9:26-30). 
Foi um passo importante na carreira deste novo apóstolo. 
Paulo, depois, pregou a muitas pessoas em diversas 
nações e escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento! O 
segundo episódio foi depois de uma decepção que Paulo 
e Barnabé sofreram na sua primeira viagem missionária. 
João Marcos acompanhou estes pregadores na primeira 
parte da viagem, mas desistiu quando chegaram a um 
trecho especialmente difícil. Paulo perdeu a confiança 
em João Marcos, mas Barnabé lhe deu uma segunda 
chance (Atos 15:37-39). Sem dúvida, esta paciência de 
Barnabé contribuiu ao crescimento de João Marcos, que 
mais tarde escreveu um dos relatos da vida de Jesus (o 
Evangelho segundo Marcos) e até se tornou útil para 
Paulo (2 Timóteo 4:11).

Barnabé também o acompanhou em sua primeira 
viagem apostólica e foram parceiros na grande obra de 
conversão realizada em Antioquia, onde estabeleceram e 
firmaram a primeira comunidade a chamar de cristãos aos 
fiéis seguidores de Cristo. Depois, aos dois se juntou João 
Marcos, e viajaram por Salamina, Patos, Chipre, Panfília, 
Pisídia, Icônio e Listra, pregando e realizando milagres 
como testemunho da presença do Espírito Santo.

Todo esse trabalho foi reconhecido pelo Concílio 
de Jerusalém, bem como o trabalho que realizou depois 
de passar a pregar separado de João Marcos e de Paulo, 
deste último por decisão pessoal, após uma divergência. 

Barnabé estava em Chipre quando foi martirizado no 
ano 61. Segundo uma antiga tradição, Barnabé pregava na 
sinagoga da Salamina quando foi interrompido por uma 
multidão de judeus fanáticos. O apóstolo foi sequestrado, 
levado para fora da cidade e apedrejado. 

Fontes:
www.obradoespiritosanto.com

http://www.estudosdabiblia.net/



Recorte Doutrinário

Você e a Cura

A CURA...
Não trate apenas dos sintomas da dor, tentando eliminá-

los, sem que a verdadeira causa da enfermidade seja também 
extinta. A cura real somente acontece do interior para o 
exterior...

Sim, diga a seu médico que você tem dor no peito, mas 
diga também que sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia.

Conte a seu médico que você tem azia, mas descubra o 
motivo pelo qual você, com seu gênio, aumentam a produção 
de ácidos no estômago.

Relate que você tem diabetes, no entanto, não se esqueça 
de dizer também que não está encontrando mais doçura 
em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas 
frustrações.

Mencione que você sofre de enxaqueca, todavia confesse 
que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é 
muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso.

Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos 
a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o 
bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. 

Não querem mudar de vida. 
Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir 

mão de uma simples mágoa.
Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas 

querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela 
agressividade.

Almejam a cura de problemas oculares, todavia não 

retiram dos olhos a venda do ceticismo e da maledicência.
Pedem a solução para a depressão, entretanto, não abrem 

mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em 
relação a perdas experimentadas.

Suplicam auxílio para os problemas de tireoide, mas não 
cuidam de suas frustrações e ressentimentos, não levantam a 
voz para expressarem suas legítimas necessidades.

Imploram a cura de um nódulo de mama, todavia, insistem 
em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das 
feridas emocionais do passado.

Muitos clamam pela intercessão divina na hora do sufoco, 
porém permanecem surdos e cegos as boas vibrações de FÉ e 
carinho, que partem de pessoas muito próximas de si mesmos, 
vibrações estas, que podem fazer a diferença na superação da 
sua adversidade.

DEUS nos fala através de mil modos; a enfermidade é um 
deles e por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria 
divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. 
Toda cura é sempre uma autocura e nós mesmos somos a 
farmácia onde encontraremos os remédios, que nos curam por 
dentro. 

Tiremos das vicissitudes os aprendizados positivos que 
a experiência nos oferece, para mais tarde estarmos mais 
tranquilos e preparados para enfrentar novas dificuldades.

Sempre estes remédios estão à nossa disposição...
Fonte: Hospital Tupyara-Rio de Janeiro
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O frio chegou...
A sua doação pode aquecer o lar

de muitas famílias carentes. 

Campanha de
COBERTORES

As doações podem ser entregues à Rua Guarujá, 261 - 
Jardim Paulista, aos sábados, das 09:00 às 11:00 horas.  
Caso queira contribuir financeiramente com a compra de 
cobertores, veja as informações bancárias para depósito ou 
transferência.  
Centro Espírita Meimei – Banco do Brasil – Ag. 0028-0 - 
Conta Corrente 5442-9 – PIX/CNPJ 51.801.7440001-46    
Favor enviar comprovante para controle interno, pelo 
Whatsapp 16 98262-2377

Nossa gratidão por tão nobre gesto

Ninguém deseja doenças, seja ela do corpo ou d’alma.
No entanto, as experiências vivenciadas no passado 

e/ou as atitudes equivocadas da vida presente têm 
consideráveis influências em nosso corpo psicossomático. 

É da Lei Maior que todos respondemos pelo que 
semeamos e colhemos o que plantamos, seja em outras 
existências ou como em novas reencarnações.

Por outro lado, a misericórdia divina sempre esta 
a nosso favor. Constantemente, sem que percebamos, 
estamos recebendo benefícios, por conta da bondade 
divina.

Mas, temos que fazer a parte que nos compete e compreender que a cura real somente acontece do interior para o 
exterior... É da Lei de ação e reação, justa e intocável.

Vamos refletir sobre isso.



RESPOSTAS AO CORAÇÃO
E À RAZÃO, QUE REVIVEM JESUS.

A ordem natural
de conhecer o Espiritismo.

Conheça o
Espiritismo
pelo começo

Obras básicas
do Espiritismo - Allan Kardec
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Nosso Lar
André Luiz

Pão Nosso
André Luiz

Libertação
André Luiz

Pontos e
Contos
Irmão X

Nosso Lar – André Luiz
Nosso Lar é o nome da Colônia Espiri-
tual que André Luiz nos apresenta neste 
primeiro livro de sua lavra. Em narrati-
va vibrante, o autor nos transmite suas 
observações e descobertas sobre a vida 
no Mundo Espiritual, atuando como um 
repórter que registra as suas próprias ex-
periências. Revela-nos um mundo palpi-
tante, pleno de vida e atividades, organi-
zado de forma exemplar, onde Espíritos 
desencarnados passam por estágio de 
recuperação e educação espiritual su-
pervisionado por Espíritos Superiores. 
Nosso Lar nos permite antever o Mun-
do Espiritual que nos aguarda, quando 
abandonarmos o corpo carnal pela mor-
te física.

Pão Nosso - Emmanuel
Este é um dos quatro livros da excelen-
te série* elaborada pelo Espírito Emma-
nuel, que objetiva orientar os espíritas 
para a vivência dos princípios cristãos, 
buscando nas lições de Jesus a inadiável 
transformação interior. Em 180 capítu-
los, são luminosamente comentados nu-
merosos versículos do Novo Testamen-
to, sobressaindo em todas as páginas a 
profundeza dos conceitos e a leveza da 
forma com que foram moldados. O autor 
espiritual mostra o Espiritismo devida-
mente embasado pelas lições do Evan-
gelho, como oportunidade de serviço e 
edificação do ser humano que almeja a 
renovação da mente. “Pão Nosso” é ali-
mento do Espírito, fortalecendo-o para 
as lutas do dia-a-dia. * Pão Nosso - Vinha 
de Luz - Caminho, Verdade e Vida (Edi-
ções FEB).

Pontos e Contos – Irmão X
Inspirado na mensagem da Boa Nova, 
o Espírito Humberto de Campos, sob o 
pseudônimo de Irmão X, traz-nos, com 
linguagem clara e direta, interessantes 
casos da vida real, emoldurados por in-
questionável valor moral.
Objetiva o despertamento do ser huma-
no para os verdadeiros valores do Espíri-
to, fazendo despretensioso alerta a nós, 
Espíritos encarnados, para que vigiemos 
a nossa conduta nas lutas do cotidiano.
Reúne uma coleção de pontos e contos, 
algum dos quais talvez lhe pareça, caro 
leitor, dirigidos especialmente a você. No 
entanto, o autor espiritual ressalva que 
“se houver alguma semelhança entre es-
tes pontos e contos com algum episódio 
de sua própria vida, acredite você que 
isso não passa de mera coincidência”.

Libertação – André Luiz
Em emocionante narrativa, André Luiz 
destaca o trabalho dos Espíritos Supe-
riores no esforço de conversão ao bem 
do Espírito Gregório, que culmina com o 
inesquecível reencontro com sua mãe, 
Espírito de escol, rendendo-se ao cha-
mamento irresistível do Amor.
Propicia também o conhecimento dos 
processos da ação dos Espíritos infelizes, 
procurando envolver os homens em seus 
procedimentos.
O autor espiritual informa sobre a inter-
cessão realizada pelos Espíritos Superio-
res em benefício dos homens, dando da 
misericórdia divina que concede a todos 
abençoadas oportunidades de libertação 
pelo estudo, pelo trabalho, e pelo perse-
verante serviço na prática do bem.
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  Visite o nosso SITE
www.centroespiritameimei.com

Programa de Atividades e Cursos
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Biografias
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Cursos

Paciência de Jó. Qual a 
origem desta frase?

14 15

Máscaras protegendo a boca 
e o nariz.

Distanciamento de 1,5 m.
Uso de álcool em gel, ao 

entrar e ao sair do ambiente.

Resolução SS 96, de 29 de junho de 2020 | Denúncias: 0800-771 3541

 

H O R Á R I O  F I X O  D E  F U N C I O N A M E N T O

O U  E N T Ã O ,  A G E N D E  S E U  H O R Á R I O

Quintas-feiras: das 14h30 às 17h

Basta entrar em contato com a 
Denise, pelo Whatsapp a seguir:

(16) 9.8230-2525

Sábados: das 11h às 13h

Curiosidades históricas

Quando passamos por uma 
sequência de fatos turbulentos ou 
quando acontecem muitas coisas 
que testam nossa capacidade de 
resignação, dizemos que é preciso 
ter paciência de Jó para tudo supor-
tar.

A expressão remonta a uma 
das mais antigas histórias narradas 
na Bíblia.

Jó era o homem mais rico da 
região em que vivia. Possuía mil-
hares de ovelhas e camelos, cente-
nas de juntas de bois e jumentos, 
uma imensa propriedade, sete fil-
hos, três filhas e grande quantidade 
de criados.

Era considerado um homem 
bom, justo e temente a Deus.

A fé de Jó foi severamente 
testada quando o mal o atingiu de 
diferentes formas.

Num mesmo dia, sua proprie-
dade foi invadida e saqueada, seus 
rebanhos foram roubados, seus em-
pregados assassinados e seus filhos 
e filhas morreram quando a casa 
desabou sobre eles, em meio a um 
vento muito forte vindo do deserto.

Jó se entristeceu profunda-

mente, prostrou-se no chão e orou. 
Não se revoltou. Reconheceu que 
tudo o que tinha havia sido dado 
por Deus e que o Senhor achara por 
bem tirar tudo dele. Dessa forma, 
afirmou sua fé e mostrou resignação 
à vontade do Pai.

Entretanto, as problemáticas 
continuaram. Ele teve o corpo cob-
erto de chagas. Era a temida lepra. 
Sua esposa, atormentada pela dor, 
disse que ele deveria amaldiçoar 
Deus e morrer.

Contudo, Jó permaneceu firme 
em sua fé. A esposa, revoltada, o 
abandonou.

Sozinho, isolado, Jó foi visita-
do por três amigos que, em vez de 
consolá-lo, tentaram convencê-lo de 
que Deus o estava castigando por 
seus muitos pecados.

Jó discordou deles, reafirmou 
sua fé na bondade e justiça divinas e 
ainda orou ao Senhor para que não 
punisse seus amigos.

Por sua fé inabalável, por sua 
paciência em tudo suportar, após 
algum tempo, o Pai Celeste lhe per-
mitiu a restituição da saúde, curan-
do-o da lepra. Depois, Jó conseguiu 
reaver, e duplicados, todos os seus 
bens.

Tornou a se casar e teve dez fil-
hos, concluindo sua vida, anos mais 
tarde, em felicidade.

* * *

Costumamos estar de bem 
com Deus quando a vida nos sorri 

e tudo corre de acordo com nossas 
expectativas. Basta um revés para 
nos desestruturarmos, erguermos 
os olhos e perguntarmos: Por que 
comigo, Senhor?

A Doutrina Espírita nos traz luz 
sobre as causas dos males que nos 
afligem. Muitas vezes são reações 
a ações nossas, do passado, que se 
refletem nesta vida. Outras vezes 
são consequências de más escol-
has que fizemos nesta vida mes-
mo, acreditando que passariam 
em branco.

O Espiritismo também nos 
elucida que escolhemos, antes 
de reencarnar, as provações pelas 
quais iremos passar. Porém, es-
quecemos-nos disso e, diante das 
dificuldades, questionamos a bon-
dade e a justiça do Pai.

As provas que enfrentamos 
são, na verdade, um bem, pois nos 
ajudam a cultivar a humildade, a 
paciência, a resignação, preparan-
do-nos para a vida futura.

Se tivermos fé em Deus e 
confiança nas leis divinas, encar-
aremos o sofrimento como um 
resgate, um pagamento de dívidas 
contraídas anteriormente.

Isso nos permitirá enfrentar 
os reveses com calma e confiança, 
superando as provas da vida.

Ter fé é guardar no coração a 
luminosa certeza em Deus.

Fonte:
FEP – Federação Espírita do Paraná

Redação do Momento Espírita
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UNIFICAÇÃO ESPÍRITAUNIFICAÇÃO ESPÍRITA

Assunto de maior relevância 
para a expansão do Espiritismo,
o trabalho de Unificação Espíri-
ta precisa ser conhecido e com-
preendido tanto pelos jovens 
espíritas, novos simpatizantes 
do Espiritismo e relembrado por 
muitos dirigentes de centros es-
píritas.
Uma coisa é a Doutrina Espírita 
codificada por Allan Kardec e a 
outra é o trabalho de Unificação 
Espírita que vem sendo 
realizado pelos espíritas, no 
Brasil e no Mundo, desde  sécu-
lo XIX.
Allan Kardec, Bezerra de Me-
nezes, Batuíra e outros espíri-
tas eminentes já cogitavam da 
necessidade de união entre os 
espíritas e do trabalho de uni-
ficação, com base na união de 
vistas sobre os fundamentos da 
Doutrina Espírita.  
Contudo, essa proposta pode-
ria estar caminhando a passos 
largos, caso tivéssemos maior 
compreensão de seus objetivos 
centrais e, sobretudo, de seu 
mecanismo de funcionamento. 
Nada em si é imposto, ao con-
trário, em função de sua nature-
za democrática. 

UNIFICAÇÃO
ESPÍRITA

PARA
PRINCIPIANTES

Marta Antunes de Moura
Vice-Presidente da FEB -

UNIFICAÇÃO

Marta Antunes Moura
martaantunes@febnet.org.br

Introdução:
Na forma de perguntas e respostas 
registramos os principais pontos do 
processo de Unificação espírita, des-
tacando a relevância do assunto não 
somente para a divulgação dos prin-
cípios espíritas, mas para assinalar a 
urgente e inadiável necessidade de 
nos transformarmos em pessoas me-
lhores, a fim de que possamos seguir 
esta exortação de Jesus: A fim de que 
todos sejam um. João, 17:21 – Bíblia 
de Jerusalém)

1. O que é Unificação espírita?
É o ideal a ser atingido pelos espíritas 
sinceros, no tempo e no espaço, his-
toricamente abraçado pelos pioneiros 
do Movimento Espírita, no Brasil e 
alhures, cujo conceito é assim expres-
so pelo venerável Adolfo Bezerra de 
Menezes (1831-1900): “Mantenha-
mos o propósito de irmanar, aproxi-
mar, confraternizar e compreender, e, 
se possível, estabeleçamos em cada 
lugar, onde o nome do Espiritismo 
apareça por legenda de luz, um gru-
po de estudo, ainda que reduzido, da 
Obra Kardequiana, à luz do Cristo de 
Deus. [...]”1. Tais ideias indicam que 
todas as atividades espíritas, por me-
nores que sejam, devem ter como re-
ferência dois fundamentos: a) união 
fraternal entre os espíritas, os quais 
devem se esforçar para construir 
pontes de entendimento, entre si; b) 
conhecimento e prática das obras pu-
blicadas por Allan Kardec, o Codifica-
dor da Doutrina Espírita, vivenciadas 
segundo as orientações do Evangelho 
de Jesus. 
A organização da Unificação espírita 
estrutura-se, pois, na ação coletiva do 
trabalho dos espíritas ─ que deve es-
tar voltado para o interesse geral, sem 
espaço para o personalismo.

2. Qual a origem desses dois funda-
mentos da Unificação espírita: união 
fraternal entre os espíritas e fidelida-
de à obra kardequiana? 
Os postulados da Doutrina Espíri-
ta materializaram-se no plano físico 
sob a égide do Espírito da Verdade, 
fazendo-se cumprir a promessa do 
Cristo de que o Pai enviaria um novo 
Consolador2  que, em Seu nome, nos 
ensinaria todas as coisas e nos faria 
lembrar o que Ele, Jesus, nos ensinou 
(João, 14:15-17 e 26). Nesse contexto, 
a Unificação espírita têm como pro-
pósito e prioridade reviver os ensinos 
de Jesus, consubstanciados nos textos 
neotestamentais, explicados à luz do 
Espiritismo, em espírito e verdade. 
Isto é, extrapola a interpretação lite-
ral, simbólica, ritualística e teológica 
usual dos adeptos das  igrejas cristãs. 

3. Como surgiu a ideia da Unificação 
espírita no Brasil? 
Por meio do Acordo de Unificação do 
Movimento Espírita Brasileiro, cari-
nhosamente conhecido como Pacto 
Áureo, assinado em 5 de outubro de 
1949 por destacados representantes 
do Movimento Espírita brasileiro. O 
Documento, expressa o intuito sin-
cero de pessoas e instituições espí-
ritas se empenharem em promover 
a união dos espíritas e a definição 
de orientações gerais para o estudo, 
a prática e a difusão da Doutrina Es-
pírita. Para tanto, ao longo dos anos 
subsequentes, o Movimento Espírita 
brasileiro vem construindo vários do-
cumentos complementares ao Pacto 
Áureo, por meio de campanhas per-
manentes ou transitórias, projetos e 
planos de ação, entre outros. Contu-
do, o principal documento originário 
do Pacto Áureo, e que configura o 
processo de Unificação espírita bra-

sileira, é o livro Orientação ao Cen-
tro Espírita, recentemente atualizado 
(2020), pelos integrantes do Conselho 
Federativo Nacional/CFN-FEB e publi-
cado pela Federação Espírita Brasilei-
ra/FEB (2021).

4. No contexto da Unificação, qual a 
diferença entre Espiritismo e Movi-
mento Espírita?
A Doutrina Espírita ou Espiritismo, é 
uma filosofia espiritualista que abran-
ge um conjunto de princípios e nor-
mas importantes à vivência da Lei de 
Amor (ou Lei de Deus), ensinada por 
Jesus,  e à evolução intelecto-moral 
humana. Tais fundamentos doutriná-
rios foram revelados mediunicamente 
por Espíritos superiores, publicados 
por Allan Kardec, cuja base constitui a 
Codificação Espírita: O livro dos espíri-
tos, O livro dos médiuns, O evangelho 
segundo o espiritismo, O céu e o infer-
no e A gênese.

5. Que legenda poderia ser definida 
como representativa da Unificação 
espírita?
“Solidários, seremos união. Separa-
dos uns dos outros, seremos pontos 
de vista”. Bezerra de Menezes3.

1 XAVIER, Francisco Cândido. Unificação. Mensagem 
de Bezerra de Menezes transmitida em 20/4/1963. 
In: Bezerra de  Menezes: Ontem e hoje. 4 ed. 4 imp. 
Brasília: FEB, 2013. 3a parte, p,99.

2 Consolador, paráclito ou paracleto (gr. paráklētos 
e lat. paracletus): traz o significado de “aquele que 
consola ou conforta; aquele que encoraja e reanima; 
aquele que revive; aquele que intercede em nosso 
favor como um defensor numa corte”. Para o Judaís-
mo, paráclitos ou paracletos são “defensores, no 
sentido de intercessores humanos”.

3 XAVIER. Francisco Cândido. Mensagem de união. 
Pelo Espírito Bezerra de Menezes. In.: Unificação. 
USE. Ano XXVII. No. 309. São Paulo. Novembro-de-
zembro de 1980. Mensagem transmitida em 23 de 
abril de 1976, os companheiros da União Municipal 
Espírita, Marília-SP.
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Adolfo Bezerra de Menezes Emmanuel

O serviço da unificação em 
nossas fileiras é urgente, mas não 
apressado. Uma afirmativa parece 
destruir a outra. Mas não é assim. 
É urgente porque define objetivo 
a que devemos todos visar; mas 
não apressado, porquanto não nos 
compete violentar consciência al-
guma. Mantenhamos o propósito 
de irmanar, aproximar, confrater-
nizar e compreender, e, se possí-
vel, estabeleçamos em cada lugar, 
onde o nome do Espiritismo apa-
reça por legenda de luz, um grupo 
de estudo, ainda que reduzido, da 
Obra Kardequiana, à luz do Cristo 
de Deus. 

Nós que nos empenhamos ca-
rinhosamente a todos os tipos de 
realização respeitável que os nos-
sos princípios nos oferecem, não 
podemos esquecer o trabalho do 
raciocínio claro para que a vida se 
nos povoe de estradas menos som-
brias. Comparemos a nossa Doutri-
na Redentora a uma cidade metro-
politana, com todas as exigências 
de conforto e progresso, paz e or-
dem. Indispensável a diligência no 
pão e no vestuário, na moradia e na 
defesa de todos; entretanto, não se 
pode olvidar o problema da luz. A 
luz foi sempre uma preocupação do 
homem, desde a hora da furna pri-
meira. Antes de tudo, o fogo obtido 
por atrito, a lareira doméstica, a to-
cha, os lumes vinculados às resinas, 
a candeia e, nos tempos modernos, 
a força elétrica transformada em 
clarão. 

A Doutrina Espírita possui os 
seus aspectos essenciais em confi-
guração tríplice. Que ninguém seja 
cerceado em seus anseios de cons-
trução e produção. Quem se afei-
çoe à ciência que a cultive em sua 
dignidade, quem se devote à filoso-
fia que lhe engrandeça os postula-
dos e quem se consagre à religião 

Trabalhar pelos órgãos doutrinários do 

Espiritismo no Brasil é prestar relevante ser-

viço à causa do Evangelho Redentor, junto à 

Humanidade.

Reunir elementos dispersos, concate-

ná-los e estruturar-lhes o plano de ação, na 

ordem superior que nos orienta o idealismo, 

é serviço indiscutível de benemerência,  por-

que demanda sacrifício pessoal, oração e vi-

gilância na fé renovadora e, sobretudo, ele-

vada capacidade de renunciação.

À maneira do trabalhador fiel que se des-

vela no tamanho da terra, subtraindo-lhe os 

espinheiros e drenando-lhes os pantanais, 

cooperar na associação de energias da fra-

ternidade legítima – com o Espírito do Se-

nhor – legislando em nosso quadro íntimo, 

representa obrigação de quantos se pro-

põem a contribuir na reconstrução planetá-

ria, a caminho da Terra regenerada e feliz.

que lhe divinize as aspirações, mas 
que a base kardequiana permaneça 
em tudo e todos, para que não ve-
nhamos a perder o equilíbrio sobre 
os alicerces em que se nos levanta 
a organização. 

Nenhuma hostilidade recípro-
ca, nenhum desapreço a quem quer 
que seja. Acontece, porém, que te-
mos necessidade de preservar os 
fundamentos espíritas, honrá-los 
e sublimá-los, senão acabaremos 
estranhos uns aos outros, ou então 
cadaverizados em arregimentações 
que nos mutilarão os melhores 
anseios, convertendo-nos o mo-
vimento de libertação numa seita 
estanque, encarcerada em novas 
interpretações e teologias, que nos 
acomodariam nas conveniências do 
plano inferior e nos afastariam da 
Verdade. 

Allan Kardec, nos estudos, 
nas cogitações, nas atividades, nas 
obras, a fim de que a nossa fé não 
faça hipnose, pela qual o domínio 
da sombra se estabelece sobre as 
mentes mais fracas, acorrentando-
-as a séculos de ilusão e sofrimen-
to. 

Libertação da palavra divina 
é desentranhar o ensinamento do 
Cristo de todos os cárceres a que 
foi algemado e, na atualidade, sem 
querer qualquer privilégio para nós, 
apenas o Espiritismo retém bastan-
te força moral para se não prender 
a interesses subalternos e efetuar a 
recuperação da luz que se derrama 
do verbo cristalino do Mestre, des-
sedentando e orientando as almas. 

Seja Allan Kardec, não apenas 
crido ou sentido, apregoado ou ma-
nifestado, a nossa bandeira, mas 
suficientemente vivido, sofrido, 
chorado e realizado em nossas pró-
prias vidas. Sem essa base é difícil 
forjar o caráter espírita-cristão que 
o mundo conturbado espera de nós 
pela unificação. 

Ensinar, mas fazer; crer, mas 
estudar; aconselhar, mas exemplifi-
car; reunir, mas alimentar. Falamos 
em provações e sofrimentos, mas 
não dispomos de outros veículos 

para assegurar a vitória da verdade 
e do amor sobre a Terra. Ninguém 
edifica sem amor, ninguém ama 
sem lágrimas. Somente aqui, na 
vida espiritual, vim aprender que a 
cruz do Cristo era uma estaca que 
Ele, o Mestre, fincava no chão para 
levantar o mundo novo. E para di-
zer-nos, em todos os tempos, que 
nada se faz de útil e bom sem sa-
crifícios, morreu nela. Espezinhado, 
batido, enterrou-a no solo, revelan-
do-nos que esse é o nosso cami-
nho — o caminho de quem constrói 
para Cima, de quem mira os conti-
nentes do Alto. 

É indispensável manter o Es-
piritismo, qual foi entregue pelos 
Mensageiros Divinos a Allan Kar-
dec, sem compromissos políticos, 
sem profissionalismo religioso, sem 
personalismos deprimentes, sem 
pruridos de conquista a poderes 
terrestres transitórios. 

Respeito a todas as criaturas, 
apreço a todas as autoridades, 
devotamento ao bem comum e 
instrução do povo, em todas as di-
reções, sobre as verdades do espí-
rito, imutáveis, eternas. Nada que 
lembre castas, discriminações, evi-
dências individuais injustificáveis, 
privilégios, imunidades, proprie-
dades. 

Amor de Jesus sobre todos, 
verdade de Kardec para todos. 

Em cada templo, o mais forte 
deve ser escudo para o mais fraco, 
o mais esclarecido a luz para o me-
nos esclarecido, e sempre e sempre 
seja o sofredor o mais protegido e o 
mais auxiliado, como entre os que 
menos sofram seja o maior aque-
le que se fizer o servidor de todos, 
conforme a observação do Mentor 
Divino. 

Sigamos para frente, buscando 
a inspiração do Senhor. 

Bezerra

Mensagem psicografada pelo médium 
Francisco Cândido Xavier, em reunião da 

Comunhão Espírita Cristã, em 20-4-1963, em 
Uberaba-MG. – In Reformador, Dez., 1975. 

”Quem não está comigo, é contra mim; 
e quem não comigo não ajunta, espalha”. 

Jesus. (Lucas, 11:23)
“... e haverá um só rebanho e um só Pastor”.

Jesus. (João, 10:16)

Trabalhemos, pois, entrelaçando os pen-

samentos e ações, dentro dessas diretrizes 

superiores de confraternização substancial. 

A tarefa é complexa, bem o sabemos. O mi-

nistério exige lealdade e decisão. Todavia, 

sem o suor do servo fiel, a casa pereceria 

sem pão.

Lembremo-nos de que a vitória do Evan-

gelho, ainda não alcançada, começou com a 

congregação de doze aprendizes, humildes e 

sinceros, em torno de um Mestre sábio, pa-

ciente, generoso e justo, e continuemos cada 

qual de nós, no posto de trabalho que lhe 

compete, atentos às determinações divinas 

de execução do próprio dever.

Mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco 
Cândido Xavier, inserida nos 

Anais do 2º Congresso Espírita Mineiro,
realizado, em Belo Horizonte-MG, de 3 a 5 de outubro 

de 1952.
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Significado e valor da Significado e valor da 
UNIFICAÇÃO ESPÍRITA na UNIFICAÇÃO ESPÍRITA na 
visão do dirigente espíritavisão do dirigente espírita

Para entender o que a Unificação Espírita representa para o Movimento espírita, nada melhor 
do que conhecer o pensam os companheiros que atuam na condução das instituições espíritas, 
em vários níveis de atividades, com bom tempo de vivência.

Rosana Amado Gaspar 
Presidente da USE 

Estadual

Pascoal Antonio Bovino 
Presidente da USE 

Intermunicipal Espírita 
de Ribeirão Preto e 

Vice-Presidente da USE 
Estadual.

RE: Nome completo e função.
Rosana: Meu nome é Rosana Amado Gaspar - Presi-
dente da USE Estadual, na gestão 2021-2024. Mem-
bro do CCDPE-ECM – Centro de Cultura, Documenta-
ção e Pesquisa do Espiritismo “Eduardo Carvalho”.
RE: Há quanto tempo atua no Movimento Espírita?
Rosana: Comecei no Movimento Espírita há 40 anos, 
primeiro frequentando as reuniões do Depto de Moci-
dade da então, 6ª.UDE – União Distrital Espírita da Lapa, 
atual USE da Lapa; depois fui para o DM da 6ª USE Dis-
trital da Freguesia do Ó , da qual participo atualmente. 
RE: Na sua avaliação, qual a importância da Unifica-
ção Espírita para a consolidação e expansão do Espiri-
tismo na comunidade brasileira?
Rosana: O Trabalho de Unificação Espírita é de suma 
importância não só para o desenvolvimento das ati-
vidades, mas também para a qualidade do ensino da 
Doutrina Espírita. É um trabalho de progresso cons-
tante, pois não parte apenas de algumas pessoas, 
mas de um consenso coletivo, de muito estudo e dis-
cussões.
RE: Como os novos centros espíritas podem participar 
do Movimento Espírita sob a coordenação da USE ?
Rosana: Os dirigentes dos Centros espíritas podem se 
associar à USE, através do contato com os seus ór-

gãos de unificação municipais e intermunicipais, do 
Interior do Estado  de São Paulo e das uniões distri-
tais distritais, localizadas na Capital.  Caso necessitem 
de informações adicionais, os dirigentes de centros 
podem contatar a Secretaria da USE pelo e-mail: 
use@usesp.org.br ou acessando o Site: usesp.org.br
Juntos podemos fazer mais – o nosso lema. 

RE: Nome completo e função.
Pascoal: Pascoal Antonio Bovino - Presidente da USE 
Intermunicipal Espírita de Ribeirão Preto e Vice-Presi-
dente da USE Estadual.
RE: Há quanto tempo atua no Movimento Espírita?
Pascoal: Nasci em berço espírita e, desde pequeno, 
conheço a Doutrina Espírita. Iniciei minha participa-
ção na USE, no final da década de 1960, ainda em São 
Paulo, minha terra natal. Mudei-me para Ribeirão 
Preto, em 1977 e, na década de 1980, me integrei aos 
trabalhos da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, 
na qual exerci vários cargos no decorrer dos últimos 
anos. 
RE: Na sua avaliação, qual a importância da Unifica-
ção Espírita para a consolidação e expansão do Espiri-
tismo na comunidade brasileira.
Pascoal: Entendemos que o trabalho de Unificação 

Sônia Beatriz Bonardi 
Presidente do Centro 

Espírita Meimei
de Ribeirão Preto 

desde 2019

Espírita do Movimento Espírita é uma atividade-meio 
que tem por objetivo de facilitar, ampliar e aprimorar 
a ação do Movimento Espírita – que é a de promover 
o estudo, a prática e a difusão da Doutrina Espírita 
- e, desta forma, trabalhar pela Unificação das insti-
tuições Espíritas, oferecendo  às pessoas interessadas 
e à Sociedade em geral, os conhecimentos trazidos 
pelos Espíritos Superiores e codificados por Allan Kar-
dec, sob o tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião.
RE: Qual é o canal de comunicação, através do qual a 
USE se comunica com os centros espíritas?
Pascoal: Atualmente, dispomos do Site, já mencio-
nado pela Rosana e o jornal Dirigente Espírita, por 
meio do qual mantemos estreito contato com os ór-
gãos regionais e o grande público, levando notícias 
do movimento espírita e, principalmente, sugerindo 
cursos, informações especificas aos departamentos 
mantidos pela Diretoria Executiva e reportagens de 
interesse do universo espírita de modo geral. 
Não poderia deixar de mencionar as reuniões do Con-
selho Deliberativo da USE que se reúne trimestral-
mente, e cuja pauta é sempre recheada de assuntos 
pertinentes às necessidades fundamentais do mo-
vimento espírita estadual.  Dessa forma, a Diretoria 
Executiva dialoga com o Estado e dá execução ao que 
o Estado deliberou, democraticamente, atendendo 
a vontade da maioria e óbvio, aos interesses do Es-
piritismo.  Isso sem falar das realizações de eventos 
doutrinários e de capacitação de trabalhadores para 
as diversas áreas de ação.
RE: Como a USE Intermunicipal Espírita se comunica 
com os centros espíritas unidos?
Pascoal: Mantemos basicamente vários canais de 
comunicação com os centros unificados; as reuniões 
mensais do Conselho Deliberativo, que reúne  os 
representantes das casas espíritas – verdadeiro am-
biente para informações gerais sobre o movimento 
espírita local e regional, a troca de ideias, a avaliação 
de experiências, enfim, um fórum de discussão de 
muita importância para a dinamização das atividades 
e da sustentação da união das instituições espíritas, 
em clima de amplo respeito e harmonia.
Temos também, os canais de comunicação social, o 
jornal Verdade e Luz, o Site, o programa de palestras 
compartilhado com todos os centros espíritas. 
Entendemos que a USE somos todos nós, trabalhado-
res espíritas, trabalhando em conjunto, num órgão de 
unificação, direcionando forças e esforços para que 

o Espiritismo seja mais compreendido na sociedade 
humana e possa colaborar para a construção de um 
mundo melhor, mais fraterno.

RE: Nome completo e função
Sônia Beatriz Bonardi – Presidente do Centro Espírita 
Meimei – RP, desde 2019.
RE: Há quanto tempo atua no Movimento Espírita?
Sônia Beatriz: Abracei o Espiritismo em 1975 e, a partir 
dessa data participo do Centro Espírita Meimei, desde a 
sua fundação, quando era denominado Associação de 
Costura Meimei, na época dirigida pelo casal Sr. Marinho 
e Da. Cidinha Del Moro. Como membro de uma entidade 
espírita, tenho acompanhado de perto os movimentos 
da USE Intermunicipal e, sempre representantes de nos-
sa Casa estão presentes às reuniões mensais do Conse-
lho Deliberativo, trazendo e oferecendo sugestões.
RE: Na sua avaliação, qual a importância da Unificação 
Espírita para a consolidação e expansão do Espiritismo 
na comunidade brasileira.
Sônia Beatriz: A USE Intermunicipal de Ribeirão Preto 
vem prestando relevantes serviços ao movimento espíri-
tas de Ribeirão Preto e Região. Graças a esse suporte, os 
centros espíritas filiados a ela se sentem amparados e se-
guros em suas ações, quer no campo doutrinário como 
no administrativo, por meio de informações e orienta-
ções atualizadas.
 RE: Há alguma atividade específica da USE que reper-
cuta com mais intensidade no movimento espírita local?
Sônia Beatriz: Sim, entre elas, a realização anual das Fei-
ras do Livro Espírita, em praça pública e a presença da 
Banca Espírita, no centro da cidade. São atividades que 
favorecem o trabalho de Unificação Espírita pela opor-
tunidade de reunir trabalhadores de vários centros espí-
ritas e favorecer a interação com diverso  trabalhadores 
espíritas. Assim também acontece com o programa ra-
diofônico e com o jornal Verdade e Luz, ambos há mais 
de 30 anos veiculando notícias e colocando o Espiritismo 
ao alcance de todos.

Entrevistas com Maria Claudete de Souza
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No dia 5 de outubro de 1949, foi assinado um 
documento histórico para os espíritas bra-
sileiros, na então 
sede nacional da 
Federação Espírita 
Brasileira (FEB), no 
Rio de Janeiro. 
Na ocasião, cerca 
de 20 representan-
tes das Federativas 
e Uniões Espíritas 
estaduais selavam 
o compromisso, 
com a União e Uni-
ficação do Movimento Espírita e sua organiza-
ção em esquema federativo.
Instituiu-se, aí, o Conselho Federativo Nacio-
nal (CFN) – órgão unificador da FEB – e uma 
série de diretrizes para levar o Evangelho de 
Jesus e a Doutrina Espírita a todos os cantos 
do Brasil, além de dialogar com as instituições 

Pacto Áureo: 
Um divisor de águas

espíritas e propor a união das forças de traba-
lho. Era o resultado do firmamento do PACTO 
ÁUREO, que, em 2019, completou 70 anos.
Para tanto, foi necessário percorrer o país e 
propor essa somatória de forças a todos os 
espíritas, envolvidos ou não com o trabalho 
nos órgãos federativos, para ações comparti-
lhadas na Seara do Mestre Jesus.  Como de-
corrência, teve início, assim, a “Caravana da 
Fraternidade”, que percorreu todo o território 
brasileiro, visando promover a união, a solida-

riedade e a integração dos 
espíritas.
Estava lançada a pavimen-
tação de estradas que 
iriam favorecer a conver-
gência de vista nos funda-
mentos doutrinários espí-
ritas, com base nas obras 
fundamentais do Espiritis-
mo, codificadas por Allan 
Kardec. 
Um verdadeiro divisor de 

águas, que permitiu acelerar a união de vis-
tas da maioria dos espíritas nos fundamen-
tos da Doutrina Espírita e favorecer a expan-
são doutrinária, em bases sólidas, coerentes 
com a proposta de Jesus, consubstanciada 
na Terceira Revelação, codificada por Allan 
Kardec.

Pioneiros na liderança pela implantação da
Unificação Espírita, em solo brasileiro.

72 anos:
Inspiração

à união dos espíritas
e às ações compartilhadas.
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