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CONSELHO DAS CASAS ESPÍRITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos quinze dias de maio de dois mil e dezesseis, no GRUPO DE EVANGELIZAÇÃO ESPÍRITA O
SAMARITANO, Rua Itaguassú, 671 – Vila Vivaldi, São Bernardo do Campo, realizou-se Reunião
Extraordinária deste Conselho, em conjunto com a USE Regional do ABC, com início às 09h, sob a
presidência de Celina Lima.
PAUTA
01 - PREPARAÇÃO
Foi feita a prece inicial pela Presidente do Conselho, Celina.
Os srs. Glauco e Décio explanaram sobre o que é a USE Regional do ABC, seus trabalhos e seus objetivos
para com o Conselho:
USE Regional do ABC - atendendo ao movimento de unificação e Bezerra de Menezes, pacto áureo, houve
reunião no Rio de Janeiro onde se criou a FEB. Nos Estados a mesma coisa. Há 70 anos atrás, Edgard
Armond e Herculano Pires criaram a USE, que tem cadeira na FEB. Os conflitos de sigla não são pelas
siglas e sim pelas próprias pessoas, assim como agora o movimento de união das entidades. A FEESP tem
cadeira definitiva na USE, pois foi uma das fundadoras. A OSCAL tem cadeira na FEB. A USE tem uma
organização jurídica que serve de modelo para várias entidades.
Estão realizando estudo sobre os caminhos de Jesus. O que os evangelistas disseram e o que Allan Kardec
e Chico Xavier disseram. Seminário 17 e 24 de Junho, onde as casas espíritas vão apresentar. A parte do
“instruí-vos” estamos conseguindo, mas, o “amai-vos uns aos outros” ainda está difícil, precisamos mais de
Jesus nas nossas tarefas, palestras e trabalhos.
A idéia é de se unir a quem já está trabalhando, conhecendo o trabalho de expositores de ABC resolveram
pedir ajuda para auxiliar São Caetano nesse aspecto.
Houve comentários sobre os precursores da caravana espírita.
O cristianismo redivivo através da doutrina espírita.
Walteno deu a sugestão de estabelecer fórum com as entidades para discussão da união, o que se quer,
como vão conduzir.
Décio apresentou um projeto de curso de expositores com sete módulos para ser realizado juntamente com
o Conselho, e palestras regionais abrangendo todo o ABC.
Denise sugere que seja fórum, por ser mais adequado para expositores já formados, explicou como é um
curso para formar expositores.
Walteno sugeriu fazer um módulo de Parábolas de Jesus para evangelizadores em Santo André, unindo-se
aos evangelizadores de lá.
Também sugeriu o Módulo Sexo à Luz da Doutrina Espírita, reformatado em quatro módulos.
Celina comentou que não adianta apenas ler, é necessária a reflexão. Ex. Colocação da Páscoa, por Haroldo
Dutra. Conheceu não repita mais o erro.
Marcel sugeriu reuniões periódicas, para análise de dificuldades, intenções, partindo para o trabalho.
Décio colocou que a prioridade 1 são os expositores em São Caetano para formação do cadastro de
expositores.
Celina sugeriu que a USE Regional do ABC participe do FEMESBC e do Chá de Rosas.
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Glauco sugeriu que o Conselho integre a USE através da USESBC, podendo ter direito a voto e podendo
usufruir dos benefícios oferecidos pela USE e pela FEB.
Walteno comentou sobre a fusão da USEERJ e FEERJ, que não se consolidou, houve apenas uma
institucionalização, inclusive houve uma ruptura. O Conselho não está federalização, mas funciona. Temos
dentro dele várias entidades, Aliança, OSCAL, União Fraternal, AME, AJE, então o importante é o
trabalho.
Luciana comentou que as AMES são todas ligadas AME BRASIL.
ENCERRAMENTO
Ficando estabelecido que serão marcadas novas reuniões para trabalho, e, nada mais tendo-se a discutir foi
efetuada a prece final pela Celina.
Reflexão: O Livro dos Médiuns – Allan Kardec – Cap. XXIX - Item 350. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado,
tem que determinar a transformação da Humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o
que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em conseqüência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na
existência dos Espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os
seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento; ao
orgulhoso, se se conserva cheio de si; ao invejoso, se permanece dominado pela inveja? Assim, poderiam todos os homens
acreditar nas manifestações dos Espíritos e a Humanidade ficar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Para
o objetivo providencial, portanto, é que devem tender todas as Sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se achem
animados dos mesmos sentimentos. Então, haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo,
nascido do amor-próprio, mais de palavras do que de fatos; então, elas serão fortes e poderosas, porque assentarão em
inabalável alicerce: o bem para todos; então, serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da
moral evangélica, que todos respeitam. Essa a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo
enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura
de ver, em todas as partes do globo, congregados tantos homens, por compreenderem que aí é que está a âncora de salvação, a
salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a Humanidade. Convidamos, pois, todas as Sociedades espíritas a
colaborar nessa grande obra. Que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos e eis que terão
colhido o mal em inextricáveis malhas.
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