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INTRODUÇÃO
Em 1964, quando da inauguração do Lar “Esperidião Prado”, o Dr.
Hamilton Prado discursou sobre a vida de seu pai, homenageado como
patrono da instituição. Os fatos então citados sobre o biografado levaramnos à reflexão de quando e como teria surgido o Espiritismo na cidade de
Rio Claro e da importância do conhecimento dos antecedentes históricos do
Centro Espírita “Fé e Caridade”, considerado como o mais antigo, registrado
aos 5 de agosto de 1920.
A referência de que Esperidião Prado se convertera ao Espiritismo por
volta de 1895, da passagem por nossa cidade de Antônio Gonçalves da Silva
Batuíra, de Cairbar Schutel, do Professor Faustino e Vinícius, feita no
discurso, reforçou-nos a reflexão e motivou-nos para a pesquisa, lendo,
ouvindo e registrando.
O Professor José Romeu Ferraz, na História do Rio Claro, setembro
de 1922, colocou-nos no caminho seguro rumo aos antecedentes, tal como
segue: - “[...] Em 1907, fundou-se o Centro Espírita “Fé e Caridade”, tendo
vida maciça até 1918. Passando por período difícil, encerrou suas portas,
para reabri-las em 4 de agosto de 1920”. Em seguida o historiador nomeia os
diretores de 1920-1922, com Esperidião Prado na presidência. Não
encontrando registros de reuniões administrativas do primeiro período,
valemo-nos do livro de “sessões de estudos” e “sessões mediúnicas”,
verificando a constante presença de Esperidião Prado na presidência dos
trabalhos, no espaço de 25 de agosto de 1907 a março de 1912.
O jornal “O Alpha” permitiu-nos voltar no tempo, preenchendo os
espaços desse primeiro período, 1907 a 1918, citado pelo historiador, assim
como adentrar nos primórdios com a conversão de Esperidião em 1895,
retornando ao início do século com os acontecimentos que seguem:
Ano de 1901: atividades de Esperidião Prado recepcionando o
Professor Faustino Ribeiro; existência de um grupo na rua sete n. 43 e
reações antagônicas. Ano de 1903: manifestos a respeito do médium. Ano de
1907: início de artigos de Cairbar Schutel; convocação para reunião espírita,
em janeiro; chegada de Batuíra, em fevereiro; fundação de Grupo Espírita,
em março; ciclo de palestras no mês de agosto. Ano de 1908: proposta de
Anália Franco para abertura de escola tendo como secretário Esperidião
Prado e tesoureiro Matias Rodrigues Reis. Ano de 1909: fundação de Grupo
Espírita. Ano de 1911: presença de Anália Franco, acompanhada por
Esperidião Prado, no Gabinete de Leitura. Ano de 1914: atuação de Anália
Franco nesta cidade culminando com a transferência, da cidade de São Paulo,
de 40 meninas para instituição local.
Como complemento e encerramento deste primeiro período histórico,
podemos aditar os relatos de contemporâneos a respeito da conversão e da
vida civil de Esperidião Prado, de alguns companheiros de ideal, bem como
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de sessões espíritas, de aplicação de passes espirituais (1913 a 1919) e
concluir que o Centro “Fé e Caridade” é o remanescente dos primeiros
grupos da cidade e registrado em cartório aos 5 de agosto de 1920.
A pesquisa estendeu-se ao segundo período histórico, 1920/1945, com
a reorganização do Centro Espírita “Fé e Caridade”, fundação de outros,
como “Verdade e Luz”, em 1934, “O Consolador”, em 1943. O terceiro
período, após a Segunda Guerra Mundial, com a fundação da Casa dos
Espíritas em 1946, até o ano de 1995 com alguns adendos.
Finalizamos esta introdução considerando que nos dois primeiros
períodos históricos do Espiritismo, na cidade e no Centro Espírita “Fé e
Caridade”, pontificam Esperidião Prado e José Lauria: - aquele como
pioneiro e fundador até o ano de 1924; este como o sucessor no movimento
doutrinário e com destaque na campanha, 1925 a 1932, empreendida pelo
centro com vistas à construção de sede própria.
Após, surgem novos trabalhadores e lideranças na seara doutrinária,
incrementando o progresso com o aparecimento de outras instituições
espíritas em nossa cidade.
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2 PRIMÓRDIOS
Esperidião Prado: o pioneiro da divulgação e da prática do
Espiritismo em Rio Claro

1. Esperidião Prado36

É importante ressaltar que na última década do século XIX já circulavam
livros espíritas em Rio Claro, inclusive entre pessoas cultas da sociedade. Foi,
porém, com a conversão de Esperidião Prado que o Espiritismo passou a ser
divulgado e, sobretudo, praticado em sua inteireza junto aos diversos segmentos
da população. O que nos autoriza a dizê-lo são os testemunhos de seus filhos,
os advogados Dr.Hamilton Prado, Dr Mirabeau Prado e contemporâneos.
De acordo com seu filho Hamilton Prado: “[...] Sua conversão1 ao
Espiritismo deveu-se ao Dr. Bertino de Moraes, advogado esclarecido, de
nobres princípios, que aí por 1895 entregou-lhe para ler livros de Léon Denis e
Allan Kardec. Passados alguns dias, Esperidião Prado sentiu-se contrafeito ao
ter que dizer ao amigo que ainda não correspondera à sua gentileza, lendo os
livros emprestados. Todavia, ao reparar a falta cometida, encontrou na leitura
que fez a resposta que ansiava para as interrogações que se fazia sobre os
problemas da vida, dos destinos, da dor. E daí por diante fez a sua biblioteca de
livros espíritas, que era também a biblioteca de seus amigos.
Fundamentalmente leal e honesto, não sabia ter apenas as convicções.
Impunha-se-lhe vivê-las. E, por isso, cuidou de organizar um “Centro” para a
prática e difusão do Espiritismo; promoveu encontros e conferências de
espíritas destacados de outros lugares, publicou folhetos e, depois, jornais para
a difusão dos ensinamentos. Tal atitude no início deste século, neste interior de
São Paulo, requeria caráter resoluto, espírito de sacrifício, pela incompreensão
reinante, que confundia a doutrina e a filosofia espíritas com a magia, e a prática
15

com a feitiçaria, criando reservas e prevenções, que somente a lisura, a
suavidade, a tolerância e a bondade poderiam superar”.
Em “Silvino da Silva”: de RC para o mundo”, autobiografia, ano 1978,
publicada no Jornal Cidade de Rio Claro, aos 19/10/2003, p. 14, o autor, com
prodigiosa carreira profissional no Brasil e no exterior, ao narrar sua infância
ocorrida no início do século XX, nesta cidade, registra um fato ocorrido e que
reforça o que diz Hamilton Prado:
“(...) Ao tempo de minha infância, que data do início do século XX, havia
cerca de 40 mil habitantes em Rio Claro, na sua maioria empregados da oficina
de reparos e manutenção da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que tantas
memórias evoca! Começava em Jundiaí, a duas horas de viagem, mas sua bitola
de cinco pés e quatro polegadas terminava em Rio Claro. Era aqui que toda a
carga e os passageiros tinham de fazer baldeação. (...)
(...) A população de Rio Claro era, em sua maior parte, alemã, austríaca
e suíça, tendo presente também um pequeno número de italianos. Quanto à
minha educação escolar tive diversas escolhas. Além do Grupo Escolar, escola
pública, havia o Colégio Brasil, a Escola Protestante e a Deutsche Schule.
Porém fui matriculado na escola primária particular da Dona Bernardina. (...)
Fiquei completamente abalado quando nossa boa professora, Dona
Bernardina, caiu doente subitamente e morreu poucos dias depois. Lembro-me
de ter tido de tratar de muitas entregas diária de carne antes de seguir para a
igreja, para o enterro. Depois de ter cumprido minhas obrigações corri para a
igreja e esperei lá por tempo interminável. Mas a procissão fúnebre nunca
apareceu. Quando, finalmente, indaguei a respeito, fui informado de que Dona
Bernardina era espírita e não recebera os sacramentos da igreja. Por esta razão,
o enterro já tinha seguido para o cemitério. Fui para casa em prantos, tão
confuso quanto pesaroso.”

2. Rio Claro – Praça da Liberdade - ano de 18903
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O testemunho de Mirabeau Prado vem-nos por seu primo, Aloysio
Pereira2 químico - farmacêutico, saudoso cronista do Diário do Rio Claro:
“Este me disse, certa vez, de como tio Esperidião se tornou espírita.
Estava ele na farmácia de João Evangelista Maciel (onde se acha hoje a joalheria
do Salomão) quando o pai do escritor Guilherme de Almeida, Dr Estevam, lhe
deu para ler um livro de Allan Kardec. O interesse que despertou esse livro foi
o ponto de partida para a sua conversão, como a de toda a sua família,
posteriormente. ”
Nesse ponto, deve-se ressaltar que o Dr. Estevam de Araújo Almeida foi
jurista e professor de direito. Em 1895, quando seu filho Guilherme tinha cinco
anos, veio de Campinas residir na histórica Casa de Azulejos avenida dois,
esquina da rua dois; demolida há poucos anos4.
Ainda a respeito dos testemunhos sobre Esperidião é importante destacar
a carta3 de Francisco Prado de Oliveira, da Sociedade Espírita “Seara do
Mestre”, São Paulo, que nos foi apresentado pelos confrades Naum Carrasco e
Gentil Botelho Vieira à porta da Casa dos Espíritas, em 1979 e que consiste no
seguinte:
“Quem foi Esperidião Prado. Eu bem posso dizê-lo. Foi o Bandeirante
Paulista aí em Rio Claro, vencendo as aversões que a Doutrina Espírita sofreu
no seu início, como feitiçaria, bruxaria e mandinga. Mas ele venceu tudo
pacífica e resignadamente. Alheio às aversões, indiferente às injúrias que
recebeu, acolhia os irmãos corajosos que também a tudo enfrentavam, que o
procuravam em busca do vidrinho de homeopatia que ele generosa e
gratuitamente distribuía aos necessitados que não podendo procurar médico,
procuravam a “tábua de salvação”, o vidrinho mágico de remédio milagroso que
curava mesmo.
E quantas vezes fui à sua casa em busca dessa ‘aguinha benta’, para mim,
para minha irmãzinha, e até para meus pais católicos. Bastava levar o vidrinho
que ele perguntava se estava limpo. Concentrava-se por alguns minutos e depois
abria o armarinho (a botica), tirava o remédio, pingava umas gotas na água,
enchia o meu vidrinho, arrolhava com palha de milho e dizia severo: “Tome
direitinho de hora em hora. Não melhorando, volte aqui outra vez.
Quantas saudades daqueles tempos esta recordação traz. Voltava
correndo para casa e dizia à minha mãe: Ele disse para tomar direitinho uma
colherada de hora em hora e se não melhorasse, para então voltar lá.
Assim era Esperidião Prado. Homem de fisionomia severa, mas que se
transformava em paternal e alegre quando precisava.
Fui colega no Grupo Escolar Cel. Joaquim Salles, de seu filho Mirabeau,
e conheci Hamilton, menino mais velho que nós.
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Naqueles tempos, por volta de 1908 até 1911, convivi com Mirabeau e
estudamos juntos. Fui buscar remédios de Esperidião algumas dezenas de vezes,
para nós ou para vizinhos que aceitavam o remédio, mas “temiam “a
procedência. E mesmo assim obtinham o resultado desejado.
Nessa época, aceitar a Doutrina Espírita era um sacrilégio, uma
profanação, um perigo de perder amigos e até parentes que repudiavam a
“religião do diabo”. Mas, Esperidião a tudo venceu com galhardia. E graças a
Deus eu também venci. Assisti a primeira reunião Espírita em Pirassununga, na
casa do Chefe da Estação, Sr. Almeida, português bem idoso, em 1911, entre os
dias 16 e 20 de dezembro, não posso precisar o dia certo. E nunca mais deixei
esta nossa Doutrina Consoladora, esta Ciência Positiva e esta Filosofia sublime.
Estou com 81 anos e peço a Deus que me conserve por mais algum tempo,
pois preciso fazer mais um pouquinho em benefício de nossos irmãos
necessitados que não têm a felicidade de seguir a nossa Estrada. Que Deus nos
abençoe [...] Tenho a certeza que foi o próprio Esperidião Prado ou algum
Espírito por ele que me intuiu para escrever estas recordações”.
Referindo-se à casa citada por Francisco Prado de Oliveira, segunda
residência de Esperidião, diz o Dr. Mirabeau:
“Mais tarde, isso mais ou menos em 1905, mudamo-nos para a avenida
cinco com a rua quatro. Outro casarão, com um mundo de janelas para as ruas.
Em frente um quarteirão inteiramente vazio. Nele se instalavam os circos de
cavalinhos. Da janela de minha casa, frente para a av. 5, às 11 horas da noite,
eu ainda estava a escutar, quando era noite de dia 13 de maio, a zoada noturna
do batuque dos negros escravos, a baterem barriga com barriga, lá no Largo de
S. Benedito. Os clarões das fogueiras acesas com grandes troncos de madeira,
faziam um clarão bem alto que iluminava o horizonte5”.
Ainda sobre essa casa conta o Dr. Hamilton Prado, em “O Limiar do
Mistério da Sobrevivência”, pág. 9, Editora Melise Ltda., 1967:
“Era já rapaz, quando começou a dar-se comigo um fato interessante que
me causava horror tremendo e cuja só lembrança me dava à noite, vontade de
não ter de ir deitar-me. [...] Sempre de madrugada, debaixo da maior
tranqüilidade, sentia-me, às vezes, de repente, acordado, mas absolutamente
incapaz de mexer-me. Em seguida, um ruído fino e estridente, como o de uma
carretilha pequena a escorregar por um fio de aço, começava a produzir-se lá no
fundo da casa, aliás de cômodos muito amplos, e desde a despensa, ou cômodo
de depósitos, vinha aquele ruído se aproximando através do quarto dos fundos,
cozinha, corredor, sala de jantar e daí para o meu quarto, onde passava pelo pé
da cama, continuando para a sala de visitas, com a qual meu quarto se
comunicava e daí para um outro quarto da frente, onde se extinguia”. Hamilton
acrescenta que, mais tarde, sua irmã, mais nova que ele, tomando conhecimento
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do fato, conformou-lhe que, por várias vezes, quando criança, ouvira os mesmos
ruídos.
Ao retomar os relatos sobre Esperidião Prado deparamo-nos com o de sua
sobrinha, Professora Pérola Pereira Macha, publicado no jornal Diário do Rio
Claro de 2/04/1967.
“Foi Esperidião Prado cidadão emérito, verdadeiro apóstolo da caridade.
Alto, magro, tranqüilo, calado sempre, era o tipo perfeito do homem realizado
na vida, dando seus esforços em favor do próximo e da educação dos filhos, que
em número de 9 (nove), enchiam sua existência de felicidade e esperanças.
Nunca se ouviu dele, crítica a quem quer que fosse. Assemelhava-se
nessa virtude rara, ao saudoso Chico de Arruda Penteado, não maldizendo nem
mesmo os que o espoliavam de fato. Sentenciava apenas: ‘Fulano é levado’ ...
Presumia-se nessa frase indulgente a suavíssima revanche de sua posição contra
o espoliador.
Esperidião, sinceríssimo em sua crença espiritualista seguia a doutrina de
Allan Kardec. Fundou o centro espírita Fé e Caridade, onde pontificava com
eficiência e amor, prodigalizando aos adeptos, conforto moral e material, na
medida do possível.
Nesse mister, estendia a todos que o procuravam sua generosidade e
grandeza, diagnosticando moléstias e ministrando homeopatias com invulgar
acerto. Não fazia visitas a ninguém, mas folgava em recebê-las. Todavia faziase presente assíduo em casa de doentes que desejavam seu auxílio. Foi assim
que compareceu na minha casa três vezes num só dia. Era por meu irmão
Aloysio que adoecera; medicou-o tão bem, que o confirmou o Dr. Godofredo
Pignataro de saudosa memória, pai do distinto médico do mesmo nome que
entre nós clínica.
Esperidião, embora certo da terapêutica, dizia: - “Chamem o Pignataro,
vamos ver ...” Não só em humanismo e caridade se fez notável, mas também
foi ardoroso patriota. Defendendo ideais de Floriano Peixoto, ingressou no
batalhão Alfredo Ellis, onde recebeu o título de capitão.
Os filhos todos estudaram, com sacrifício, entretanto, pois não havia
escolas superiores em Rio Claro. Nunca lamentou sua despesa imensa, para
mantê-los no estudo. Entendia que instrução era a lei da vida.
Ministrava passes nos que lhe pediam alívio às suas dores. Fossem forças
hipnóticas, fluídicas ou magnéticas, ou sugestões. O Certo é que as dores
passavam.
Certa vez, quando acabava ele de livrar-me de uma horrível nevralgia,
levaram-lhe uma criança impertinente, chorosa pela dentição. Com três acenos
de mão em nome de Deus a criança começou a adormecer.
Tais fatos eram comuns em sua vida.
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Saía de casa muitas vezes ao dia, mas, logo voltava, procurando sempre
ver a esposa bem-amada. Quando, varrendo com o olhar a velha casa solarenga,
não via logo a Deusa de sua vida, perguntava: - Que é de Jordelina? A casa sem
ela está vazia.
Jamais alguém o viu mal-humorado. Sempre bem animado, dizia-se feliz
em viver para a evolução do espírito. Não falava em dinheiro, nem reclamava
gastos excessivos. Era espiritual. Sempre voltado para a espiritualidade, via esta
vida como passagem expiatória para outra melhor.
Só tinha um vício: o cinema. Sistematicamente, chovesse ou fizesse frio,
lá estava ele no ‘Variedades’, assistindo filmes até em reprise. ”
Por volta de 1924, mudou-se com a família para São Paulo, mas sempre
com saudades imensas de Rio Claro, para onde desejava voltar. Assim nutrindo
esta esperança, o homem que foi tabelião, vereador, chefe de família, patriota
ardoroso, conforto dos pobres e sofredores; viveu uma existência rica em
virtudes e de bons exemplos, digna de ser imitada.
Eis aí, em pálidos traços, algo sobre a personalidade invulgar do capitão
Esperidião Prado”.
Seu sobrinho Aloysio Pereira, (op. cit.) também fez o seguinte
comentário:
“Quando eu era pequeno freqüentava habitualmente a casa de tio
Esperidião pois este era casado com tia Jordelina, irmã de meu pai Alexandre
Pereira. Sua casa ficava situada na avenida 5, esquina da rua 4, onde hoje é uma
repartição do governo. Antes ele residia onde é hoje o Grêmio Recreativo, na
rua 9. (...) A casa em que morava na avenida cinco estava patente e aberta para
uma boa quantidade de desvalidos da sorte, gente pobre de toda a espécie que
lá se dirigia para tomar café com leite na cozinha. Às vezes, meu pai,
presenciando o contínuo entrar e sair de gente ralhava com tio Esperidião pela
sua extrema liberalidade, fazendo-lhe ver que entre estes pobres que lá iam,
muitos eram madraços e malandros, que, de graça, enchiam o estômago, mas
ele não se incomodava com esta observação”.
Outro relato que vale a pena ser mencionado mais uma vez é o de Oscar
de Arruda Penteado 6:
“Esperidião Prado (Homem que dava de si, sem pensar em si). Nasceu na
cidade de Silveiras - SP, no dia 14 de dezembro de 1859, filho de João
Rodrigues do Prado e Dona. Ana Rodrigues do Prado (...), faleceu em São Paulo
em 2 de maio de 1932. O pai envolvendo-se na Revolução de 1842, encabeçada
pelo Padre Diogo Antônio Feijó, perdeu todos os bens o que obrigou o filho
ainda menino a trabalhar como telegrafista na Estrada de Ferro Central do
Brasil.
Dotado de invulgar inteligência e vontade de trabalhar logo enfronhou-se
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em todos os assuntos da ferrovia, nessa qualidade é que veio para Rio Claro em
1883, como chefe da Estação de Morro Grande (hoje Ajapi), recém-inaugurada
no Ramal da Cia. Rio Claro de Estrada de Ferro. Dois anos mais tarde,
transferiu-se para a cidade de Rio Claro no cargo de escriturário da Casa
Bancária “Teixeira & Cia.” sita à Avenida Um esquina da Rua Dez, em
substituição a Joaquim Ribeiro dos Santos, que fora eleito diácono da 1ª Igreja
Presbiteriana.
Uma vez fixado na cidade, casou-se com dona Jordelina Pereira – natural
de Diamantina – MG, que aqui residia com a sua mãe, Dona Maria Engrácia e
os irmãos Américo, Modesto e Alexandre Pereira. (...)
Nas lides de escriturário da Casa Bancária tornou-se perito em
escrituração bancária e comercial, o que lhe valeu a nomeação em 1899 ao cargo
de “Serventuário do Registro Geral de Hipotecas”, (função, a qual acumulou a
de Escrivão do Júri da Comarca) e posteriormente, a de titular de 1º Tabelião
de Notas da Cidade. Para o quatriênio de 1919 a 1922, foi eleito vereador à
Câmara Municipal e Vice-Prefeito do Município. Assumiu a Prefeitura em 1921
pela renúncia do Prefeito Ignácio Mesquita Corrêa, que fora nomeado Coletor
Estadual na vaga de Claudio Luiz da Silva Braga.
Esperidião Prado fundou em Rio Claro o Centro Espírita “Fé e Caridade”
e o jornal “O Missionário”, em cujas colunas pregava os ensinamentos
espirituais; por esse seu ideal - teve de hipotecar várias vezes a casa em que
morava (...), porém, na sua fé encontrava todo o estímulo para as suas lutas,
para os pequenos e grandes sacrifícios e para socorrer com desapego a quantos
dele precisavam.
Promovia em seu Centro Espírita encontros e conferências de espíritas
destacados. Publicou folhetos e jornais para a difusão de seus ensinamentos
doutrinários. No seu testamento feito quatro anos antes de sua morte, pedia um
enterro simples, sem flores, coroas e túmulo, enfim, sem luxo e sem pompas.
Faleceu esse abnegado e útil cidadão no ano de 1932. Em sua
homenagem, a 19 de abril de 1964, com a presença do seu filho, Deputado
Hamilton Prado, inaugurou-se o Lar Esperidião Prado, entidade destinada dar
abrigo às viúvas pobres com filhos menores.
De seu casamento com Jordelina Pereira teve os filhos: Nabucodonosor
Prado; Farmacêutico Índio Tamoio Prado; Dr. Mário Prado – Advogado;
Engenheiro José Prado; Dr. João Prado – Médico; Florianista Prado; Dr.
Mirabeau Prado – Advogado - o único que ainda vive; Dr. Erasto Prado –
Médico; Dr. Hamilton Prado – Advogado e Haitil Prado. Todos nascidos e
criados em Rio Claro”
Hamilton Prado (op cit.) registra 4 dezembros de 1859 como data de
nascimento de seu pai e a respeito do mencionado testamento narra o que segue:
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“Esperidião Prado viveu as suas convicções com intensidade e ao
avizinhar-se da morte elas o iluminavam. À minha frente, enquanto escrevo
estas linhas, tenho a carta que a 11 de dezembro de 1927, quatro anos antes do
desenlace, quando uma crise quase o vitimou, escreveu para os que iria deixar
logo mais. Eis a sua mensagem, mensagem de fé, de esperança, de humildade.
Oito horas da tarde. Minhas últimas vontades, que exijo e espero sejam
rigorosamente cumpridas. – Quero que meu enterro seja o mais simples; nada
de luxo ou pompas. Dispenso túmulo; seja o meu corpo depositado em uma
sepultura comum, rasa, com uma simples cruz. Dispenso coroas e flores. Peço
encarecidamente que não chorem minha morte, nem a lamentem. Como sabem,
eu não creio na morte. Para minha crença e fé, ela não existe. Meu espírito é
imortal, continuando a viver no além: o seu progresso será infinito e terá que
alcançá-lo, no tempo. É a lei. É a lei Divina que se cumpre e que devemos
respeitar. Parto alegre e contente, pois que cumpro com prazer essa lei bendita
de Deus! ”
De Índio Tamoio Prado, citado por Oscar de Arruda Penteado, diz-nos –
Aloysio Pereira em “Coisas da Nossa Terra7”, “Cantou a Cidade Azul em belos
e lindos versos. Colocou todo o seu lirismo no descrever as festas de São João,
as ingênuas procissões de outrora e os concorridos sambas do Largo de São
Benedito, nos meses de maio. (...) Publicou a Epopeia das Bandeiras, em 1931,
que enaltece as conquistas dos bandeirantes paulistas no século XVIII (...). De
sua lavra é o inspirado e filosófico soneto denominado – O Eterno Enigma -,
que vai abaixo:
Se vida é ter a gente a alma retida,
No cárcere do corpo, de tal sorte
Que ela ao seu jugo torna-se vencida,
Então a Vida não é Vida: é Morte.
Se Morte é o eximir-se a alma do forte
grilhão da carne, aliando-se em seguida
para o alto céu, num rápido transporte,
Então a Morte não é Morte: é Vida.
Se Vida é d’alma a escravidão que a humilha,
Treva que envolve a estrada em que ela trilha,
se morte é a mutação da sua sorte,
É a volta sua, livre, à luz perdida,
- Porque esse apego que se tem à Vida?
- Porque esse medo que se tem da Morte?”
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Esperidião Prado e o Professor Faustino Ribeiro Junior
O jornal “O Alpha”, dirigido por Eduardo Leite, com circulação diária na
cidade de Rio Claro, com correspondentes em diversas cidades do interior, no
seu primeiro ano de existência, dá notícias de atividades espíritas na cidade com
a participação de Esperidião e outras pessoas.
- 03/08/1901: comenta sobre o regresso de Esperidião e de Thomaz da
Costa da viagem a São Paulo, admirados com os trabalhos de cura que
assistiram naquela cidade e realizados pelo Professor Faustino Ribeiro Junior.
A outra notícia dessa mesma data foi intitulada: “Charlatão, não” fazendo defesa do professor, que estava operando em Ribeirão Preto e recebera
críticas de outro jornal.
- 06/10/1901: “Prof. Faustino Ribeiro Junior. Por carta dirigida ao
distinto cidadão Cap. Esperidião Prado, sabemos que no dia 10 ou 11 do
corrente mês chegará a esta cidade aquele conhecido professor que tantas e tão
maravilhosas curas tem realizado. Acompanha-o o ilustrado médico Dr.
Almeida Couto, filho do Conselheiro do mesmo nome, que desempenhou
elevado cargo de presidente da então Província de São Paulo. A demora do Prof.
Faustino será nesta cidade de poucos dias; por isso, todos aqueles que sofrem e
tem fé na sua ação sugestiva não devem perder esta ocasião. ”
- 12/10/1901: “Hoje, pelo trem das 10:54, chegará a esta cidade o Prof.
Faustino Ribeiro”.
- 13/10/1901: “Chegou ontem e acha-se hospedado na casa de Esperidião
Prado o professor Faustino Ribeiro, o qual tem recebido um grande número de
admiradores, a pedido dos quais veio a essa cidade. ”
- 14/10/1901: “Uma verdadeira romaria, ontem, em direção à casa de
Esperidião Prado, onde se acha ele hospedado. Durante o dia deu consulta a
mais de 200 pessoas. João de Freitas, o popular leiloeiro, entravado há anos por
efeito de reumatismo e não dando um passo sem auxílio das muletas, ontem,
depois de consultá-lo desprezou as mesmas e caminhou firme. ”
Sobre a citada casa de Esperidião e evocando a infância, diz o Dr.
Mirabeau (op. cit.): “Nasci em 1899, no casarão existente no Largo de Santa
Cruz, onde, mais tarde, se instalou o Grêmio Recreativo dos empregados da
Paulista. Seu quintal não tinha tamanho, basta dizer que papai nele mantinha
três vacas leiteiras para o nosso uso. Além disso, em frente, ainda existia o
Largo, pronto para nos receber para as correrias e os brinquedos. Mais tarde,
isto mais ou menos em 1905, mudamo-nos para a av 5, com a rua 4. Outro
casarão, com um mundo de janelas para as ruas. Em frente um quarteirão
inteiramente vazio. Nele se instalavam os circos de cavalinhos”.
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E o pesquisador Oscar de Arruda Penteado, em Vultos da História
Rioclarense, ano 1982, página 47, acrescenta que ali também residiu o jurista e
causídico Dr. Antônio Augusto da Fonseca, que passou por Rio Claro entre os
anos de 1869 a 1890. “Sua residência na rua da Palma n.12 (atualmente rua 9)
era uma chácara de sua propriedade, que abrangia uma quadra da cidade, hoje
o local é o “Grêmio Recreativo dos Empregados da Cia. Paulista”.
- 16/10/1901: com a foto do Professor Faustino Ribeiro Junior: “Ainda
ontem à casa de Esperidião Prado, onde este se acha hospedado, afluiu centenas
de pessoas a procura de melhoras”. Na mesma edição, os termos do despacho,
de 14/10, com que o Promotor Público de Campinas, Dr. Paulo Machado
Florence, requereu o arquivamento do processo contra o professor e por razões
expostas no referido.
Também foi publicado o retrato do professor com referência de que ele
se hospedara na casa de Esperidião Prado.
- 19/10/1901: Citação da presença de 500 pessoas e que ele não recebia
espórtulas.
- 15 a 20/10, mencionando o comparecimento de pessoas vindas de
Araras, Campinas e a presença de 600 enfermos, inclusive crianças em estado
comatoso.
Finalmente, em 28/10/1901, a informação de que o professor se dirigira
à Limeira e Campinas.
A atuação de Esperidião Prado no movimento espírita de Rio Claro não
termina aqui; continua ativa como veremos no item 2 com a fundação,
interrupção e reabertura do centro espírita “Fé e Caridade. ”

Controvérsias Doutrinárias em Rio Claro
A primeira controvérsia doutrinária ocorrida em nossa cidade foi com a
publicação no jornal “O Alpha”, de 09/01/1903, ou seja, a série de artigos, sob
o título “Divagando”, de autoria do Professor Faustino Ribeiro Junior. Foram
tratados os temas Ocultismo, Eliphas Levy, a Cabala, Hierofantes no Egito,
Evangelhos, Doutrina Secreta de Jesus, Catolicismo, Maçonaria, depois sobre
os cientistas William Crookes, Charles Richet, o escritor Léon Denis e as
famosas experimentações no campo do psiquismo e da mediunidade.
Em 04/03/1903, o autor afirma: "O que temos publicado neste jornal com
o título “Divagando” [...] é o começo de uma obra volumosa que temos prova –
“Manual de Ciência Oculta”, prestes para entrar para o prelo”.
O Professor Faustino Ribeiro Junior nega a ação dos espíritos nas curas
produzidas e publicadas no “O Alpha” de 1901. Além disso, e já nos primeiros
artigos afirma: “[...] vamos demonstrar de modo irrefragável que o Espiritismo
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está em franca contradição com as Escrituras e desta recebe a mais formal
condenação”. A reação ocorre em 1908 por intermédio de Cairbar Schutel que
escreve doze artigos, onde rebate e pulveriza, à luz da Doutrina Espírita e do
Evangelho, uma por uma das questões do oponente. Com a autorização deste
último, a referida polêmica religiosa foi publicada no opúsculo “Espiritismo e
Protestantismo”, pela Casa Editora “O Clarim”, de Matão, em 1911.
Em 16/3/1903, com o título “Rebatendo”, escreve um anônimo: ‘[...]
ignorante e supersticioso que explora a credulidade pública e não deve ser
confundido com o Professor Faustino Ribeiro Júnior.
Em 17/03/1903, Hermes: “A Romaria da rua sete - No sábado passado,
era extraordinário e admirável o concurso de pessoas que levavam seus
garrafões de água milagrosa. No Domingo, cerca de 200 pessoas. ”
Em 14/10/1903, Hermes: “Até no Rio Claro? ”. Chamando de superstição
e fanatismo, comenta: “[...] ao meio dia em frente à casa n. 43 da rua 7,
aglomerações de cavalos e que impedia a passagem. Dentro da casa homem
vindos de diversas partes procuravam na crença cega e fanatizada o remédio
para os seus próprios males e os males de outrem. Os homens com os picuás e
dentro volume que parecia garrafões. Por ventura terá aquela água, tal eficácia,
tal virtude terão aqueles que o administram, tal poder mágico e elevado de por
este restituir a saúde? Podemos admitir curas nós que vivemos iluminados pelo
sol da ciência? 8”

Notas do jornal ‘O Alpha” - Ano 1907
Também, nesse momento, o jornal “O Alpha”, contribui com valiosas
informações a respeito das atividades espíritas e que sustentam a existência de
grupos e centros espíritas no ano de 1907 e como podem ser comprovadas nas
notas,
16/1/1907: “Reuniões de hoje, ao meio dia, no Grupo Espírita, a fim de
estudar assunto importante. ”
09/02/1907: “Acha-se hospedado na residência do Sr. Esperidião Prado,
o respeitável colega de imprensa - Sr. Antônio Gonçalves da Silva Batuíra,
redator do “Verdade e Luz’ - apreciada folha espírita da Capital. ”
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3. Batuíra11

23/03/1907: “Foi ontem fundado nesta cidade o Grupo Espírita ‘Amor e
Caridade’, sendo eleita a seguinte diretoria: Presidente, Roldão Reis; VicePresidente, João Marques; 1º e 2º Secretários, Orestes Elias e João Frade;
Tesoureiro, Eduardo A. Rodrigues; Procurador, Joaquim de Lima”. A sede
social foi provisoriamente instalada na casa de número 65, na av 5”.
17/8/1907 “No prédio n. 4l da rua 7 realiza-se, hoje, 7 horas da noite, uma
conferência sobre Espiritismo, discorrendo o orador: “O Espiritismo julgado em
seus frutos. ”
24/8/1907, sábado: “Realiza-se hoje em nossa sala de reuniões, sito a rua
7 n. 41, a 2ª conferência sobre O Espiritismo julgado em seus frutos. ”
De 31/8/1907, sábado: “Às 7:12 horas, da noite de hoje, no prédio n. 41
da rua 7, realiza-se uma conferência espírita: O Espiritismo em sua relação com
o advento do Cristo9. ”
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3 CENTRO ESPÍRITA “FÉ E CARIDADE”

4. Centro Espírita "Fé e Caridade".17

Informações do Professor José Romeu Ferraz
O Professor José Romeu Ferraz, na “História do Rio Claro”, ano 1922, p.
96, registra o seguinte:
“A seita espírita conta, entre nós, avultado número de adeptos. Em 1907,
fundou-se o Centro Espírita ‘Fé e Caridade’, que teve vida maciça até 19l8.
Atravessando período difícil, encerrou suas portas, para reabri-las a 4 de agosto
de 1920, quando foi eleita a seguinte diretoria: Esperidião Prado, Presidente;
Theodoro Bianchi, Vice-Presidente; Mário Mohór, Tesoureiro; 1º Secretário,
Eduardo Corrêa Barros; 2º Secretário, José Pimentel de Oliveira; 1ºProcurador,
Vicente Breternitz; 2º Procurador, Antônio Lopes; 3º Procurador, Manuel de
Souza. Hoje são seus diretores: Presidente, Esperidião Prado; Vice-Presidente,
Theodoro Bianchi; Tesoureiro, Mário Mohór; 1º Secretário, Eduardo Corrêa
Barros; 2º Secretário, Guilhermina Bueno; 1º Procurador Vicente Breternitz; 2º
Procurador, Humberto Barbanera; Bibliotecária, Leonides Bueno da Cunha. O
Centro publica um periódico bem orientado por William Emerson. ”
O historiador não menciona o dia e o mês de fundação, porém o mais
antigo livro de atas de sessões espíritas registra a primeira aos 25 de agosto de
1907. Porém, encimando a primeira página, há a ressalva “continuação das
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atas”; o que leva-nos a recuar no tempo preferindo o mês de fevereiro e em
torno do dia 9, pois que é a data da presença de Antônio Gonçalves da Silva
Batuíra em nossa cidade. Sabe-se que o missionário criou e incentivou grupos
e centros espíritas em São Paulo, no Interior, Minas Gerais, Rio de Janeiro aos
quais animava e assistia. Eduardo Carvalho Monteiro, em “Batuíra Verdade e
Luz”, (Lúmen Editorial Ltda. – SP – 1999), relata a presença de Batuíra na
cidade de Limeira, provavelmente em 1907, já que ali comparecendo para
inaugurar o CE “Luz e Caridade”, por ele fundado em 1906. No ano seguinte,
fundou na Capital a União Espírita do Estado de São Paulo10.
Os registros seguintes demonstram a continuação do centro com
trabalhos dirigidos por Esperidião Prado e secretariados por Lázaro Duarte
Prado. Em 1 e 2 de junho de 1911, p. 67 e verso: “das 7:30 às 8:30 horas, estudo
do capítulo IV (Sistemas) de ‘O Livro dos Médiuns’. Presentes Mathias Reis
Rodrigues, Ismênia Reis, Eugênio Camparotto, Maria Leonardo, Júlio Rocha;
José Carlos Marins, José Borges Braga, Palmyra C. Nunes, Amélia C. Nunes;
João Barbosa, Terêncio Duarte Prado, José Pinheiro, Augusto Pedroso, Horácio
José de Lourdes”. Nos dias 3 e 7, (p. 76): “Sessão de desenvolvimento de
médiuns, das 7 às 9 horas”. Presentes as mesmas pessoas e várias mensagens
assinadas pelos espíritos Gabriel e Eurico, que posteriormente reaparecerão em
1921/1922, quando da reabertura do centro. O livro foi encerrado em 5 de março
de 1912.
José Romeu Ferraz dá conta de que o centro prossegue até 1918 e um ano
após reabre suas portas. Até esta data há a hipótese de que os trabalhos espíritas
seriam também realizados no antigo sobrado, localizado na rua dois, avenidas
seis e oito, n. 1399, onde, posteriormente, foi sede da Secretaria da Agricultura,
depois demolido.
Em reforço, seguem ainda os depoimentos de seu filho e de seu sobrinho.
Hamilton Prado (op. Cit.) "Muitos foram os seus companheiros de
dedicado proselitismo. Lembro-me em Mathias Reis, Júlio Rocha, Eugênio
Camparotto, José Lauria, Theodoro Bianchi, Vicente Breternitz, Adelina Glória
e dos médiuns Prof. Arthur Fontes, José Rocha, Paulo Ferraz, Ismênia e
Sebastiana Reis, Enid Elias, José Barbosa de Oliveira e outros, cujos nomes se
desfazem na penumbra do passado.
De” Aloysio Pereira (op. cit.): “Tio Esperidião era muito amigo de outro
espírita, Mathias Reis, que morava no fim da av 1. Sua casa ficava logo atrás da
bica de água que, em um tonel, vendia a água em domicílio pelas ruas da cidade,
tonel que se acha hoje no Museu da cidade. ”
Neste primeiro decênio, no “O Alpha” de 14/12 e 18/12/1909 há notícia
da fundação de outro centro espírita: “Com sede provisória na rua oito n. 8,
fundou-se nesta cidade mais um grupo espírita, intitulado “Amor e Caridade”,
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tendo por fim propagar a doutrina espírita e estudos mediúnicos. A sua diretoria
ficou assim constituída: Presidente, Raymundo Sauer; Vice-Presidente, Plínio
de Oliveira; 1 e 2. Secretários, Alfredo Furtado, Manuel do Valle; Zelador,
Orestes Elias Alves Barbosa e Procurador, Sebastião Ferreira. “Comunicamnos os Srs. Bráulio Barreto e Sebastião Maciel que, ao contrário do que nos
informaram e publicaram, não fazem parte da Diretoria do novo Centro
Espírita”.
Tal como com o Centro Espírita “Amor e Caridade”, fundado nesta
cidade em 1907, não há registros a respeito da continuidade desta entidade.

Cairbar Schutel: contribuições por meio de artigos no jornal “O
Alpha”

5.Cairbar Schutel19

Conforme Hamilton Prado:
“[...] E por Rio Claro, na pregação da nova doutrina, passaram então
Batuíra, Vinícius, Cairbar Schutel, Prof. Faustino e tantos outros que a convite
vinham trazer a contribuição dos ensinamentos já alcançados e cujos nomes
ficaram como pontos marcantes de luz no caminho da expansão do Espiritismo
entre nós. ”
Em novembro de 1906, um ano após a fundação de “O Clarim”, em
Matão, Cairbar Schutel inicia a pregação doutrinária em nossa cidade pelas
páginas de “O Alpha”, com a série de artigos sobre “A Imortalidade da Alma”.
Depois, “O Fenômeno Psíquico”; “O Professor Lombroso e o Espiritismo (1 e
2) ”; “O Espiritualismo Científico”; “A Casa Assombrada”; “A Caridade”; “O
Espiritismo e a Ciência”; “Prova do Espírito”; “Uma Revelação Verdadeira”;
“A Alma é Imortal”.
Em 1908 ou de 7 a 30 de junho, debate doutrinário com o Professor
Faustino Ribeiro Junior, que, já em 1903 (páginas 28 e 29), começara a negar a
ação dos espíritos nas curas que produzira. A respeito deste episódio diz o
escritor e conferencista Leopoldo Machado, em “Uma Grande Vida”, pg.175,
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Editora “O Clarim”, 1952:
“[...] Opúsculo que nasceu de uma polêmica original com o protestante
Faustino Ribeiro Junior, ex-espírita, convertido – essa coisa impossível de
acreditar-se – anos depois, ao protestantismo. ‘É livro que vale a pena ser lido,
porque enfeixa os argumentos mais substanciosos dos dois contendores e revela
polidez e elevação moral dos dois contendores.”
No período entre 1908 e 1925, “O Alpha” continua com a série de artigos
de Caibar Schutel, sendo eles:
1908 - “Latino Coelho e o Espiritismo”; “A Igreja e o Cristo”;
“Fenômeno Espírita”; “No Limiar do Além”; “Uma Sessão Espírita – Caso
Surpreendente”; “Fenômeno Espírita”.
1909 - “A Moral Espírita”, (1 e 2); “Os Fenômenos Espíritas e o Clero
Romano“; “Expiação e Provação”, (1,2 e 3)”; “Esquecimento do Passado”;
“Relação do Além Túmulo”; “Restauração da Monarquia”; “A Histeria e os
Fenômenos Espíritas (1, 2 e 3)”; “Regeneração Espírita (1 e 2)”; “No Limiar do
Além”; “A Igreja Católica”; “Evocação Espírita”; “O Materialismo (1 e 2)”;
“Morte e Ressurreição”; “O Espiritismo e a Ciência Oficial”; “Manifestações
Espíritas”; “Espiritismo e Clericalismo”, (1 e 2); “Expiações Coletivas”, (1,2 e
3)”; “Espiritismo e Magnetismo”; “Para a Construção da Igreja”; “Religião e
Religiões”: “Fotografia do Invisível” (1 e 2); “O Espiritismo à Luz do
Evangelho”, (1 a 7); “As Casas Assombradas”, (1 e 2)”; O Preconceito”;
Aristocracia e o Clero”; “Galanteios do Clero”; ”O Espiritismo no Brasil”; “A
Política e os Espíritos”; ”Comunicação de D. Pedro de Alcântara – Crítica a
uma Comunicação”; “Os Fenômenos Espíritas e a Igreja”; “Ciência, Religião,
Espiritismo”; “Combate da Luz sobre as Trevas”; “Estranhas Manifestações –
Réplica”; “Os Fenômenos Psíquicos da Morte”; “Das Cartas Espíritas”, Velozo,
de Bebedouro.
1911: - “As Curas Espíritas e a sua Legitimidade”; “Pregação Quaresmal”
(1 a 9); “Padre Júlio Maria na Catedral”; “Catolicismo e Cristianismo”, resposta
a Monsenhor Secker, (1,2 e 3); “A Conversão de Satã” – ao prezado confrade
Luiz Borges; “A Caridade Moral – Aos Espíritas”; “Exortação” - Ao Bispo de
São Carlos, Monsenhor Secker”; ”As Curas Espíritas e a sua Legitimidade
Perante a Lei, a Ciência e a Religião” (1 a 7); “Parábola das Varas – aos
espíritas”; “Jesus, Buda e Confúcio”; “Nas Pegadas de Jesus”; “Conseqüências
do Espiritismo”; “Dente por Dente, Olho por Olho? – ao Clero Romano; “A
Escravidão do Corpo e da Alma”; 28/11: - ”Exploração da Loucura”. Cairbar
defende Viana de Carvalho, notável conferencista espírita. Segundo os jornais
“São Carlos” e “O Cruzeiro do Norte”, a audição de suas conferências, na
capital cearense, provocaram o desequilíbrio mental em J. Tertuliano.
1913: - “Difusão do Espírito em Face da Religião”; Na edição de
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30/07/1913, Cairbar Schutel dá esclarecimentos a respeito do “Ritual Espírita”,
título com que” O Alpha” noticiou um casamento em Curitiba. “Crença e
Descrença”; “Espiritismo Científico”; “A Cosmogonia Católica e a Espírita Max (1 a 8); “A Religião e as Doutrinas Humanas”, (1 a 4); “O Dia das Almas”;
“Manifestação dos Espíritos” – resposta ao padre L.P.”
1914: - “Espiritismo Experimental”, (1 a 12) ”; “Médiuns e
Mediunidades”, (1 a 4); “Os Fatos Espíritas – assinado B”; “Os Dogmas
Católicos em Face do Evangelho”; “Conclusão e Resposta ao Clero “; “A
Cosmogonia Católica e a Espírita – Max – conclusão (1 a 8) ”; “A Luta”; “Os
Guias das Religiões”; “O Espiritismo e a Moralidade”, resposta ao dr ... (1 e 2);
“Septuaginta”; “Em Memória de Jesus”, (1 e 2); “Doutrina de Jesus”; “Síntese
da Doutrina Espírita”.
21/4/14: Donativo dos matonenses ao Hospital dos Lázaros e por
intermédio de Cairbar Schutel.
1919: - “O Espiritismo e a Comemoração de Finados”; “Síntese da
Doutrina Espírita”; 29/11: A.R. Carvalho refuta considerações do Espiritismo.
2/12: “Ponderações e Esgarabulhos “; 6/12: resposta de A. R. Carvalho a
Cairbar Schutel; 12/12: “Resposta às “Ponderações”, feitas por Humberto
Callefi, de São Paulo. Aos 14/12 o jornal, a pedido de Cairbar Schutel, abre
Concurso de Filosofia. 17/12: “Filosofando, de Alberto Callefi, de São Paulo;
21/12: A. R. Carvalho responde a Callefi.
1920: - “O Espiritismo e a Comemoração dos Mortos”; “A Sugestão e a
Loucura”.
29/6/25: - Desencarnação do amigo de Cairbar e da Casa Editora “O
Clarim”, Luiz Carlos de Oliveira Borges.
“O Alpha” de 6/2/14 dá a notícia de que Luiz Carlos de Oliveira Borges
fez donativo para a construção da nova Igreja Matriz de Rio Claro. Era filho de
José Luiz Borges, Barão de Dourado, fazendeiro de café neste município,
homem probo e amigo da filantropia e que construiu o Solar dos Barões de
Dourados, na avenida dois, rua sete, hoje o Museu Histórico e Pedagógico
“Amador Bueno da Veiga”.
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Anália Franco
Primeiro contato com Esperidião Prado

6.Anália Franco11

O primeiro contato de Anália Franco com nossa cidade e Esperidião
Prado foi indiretamente e por seu representante, Jerônimo Ribeiro, conforme
narra o historiador espírita Eduardo Carvalho Monteiro11.
“Fundada, a primeira das duas Escolas, em 7/1/1909, localizava-se na Av.
Um, no Solar dos Barões”.
“Em agosto de 1908, o jornal “O Alpha”, dessa cidade, notificava:
“Visitou-nos o Sr. Jerônimo Ribeiro, representante da Associação Feminina
Beneficente e Instrutiva de São Paulo, fundada pela humanitária Educadora D.
Anália Franco, que pretende estabelecer nesta cidade uma ou mais Escolas
Maternais (mistas), casas de instrução que, tanto na Capital do Estado como em
localidades do interior, têm prestado relevantes serviços aos desprovidos da
sorte (...) Ao que sabemos, o Conselho Diretivo da Escola será composto pelos
Srs. Major Líbero Braga, Presidente, Capitão Esperidião Prado, Secretário,
Mathias Reis Rodrigues, Tesoureiro (...) foram diretoras em Rio Claro, D.
Elvira de Mello e D. Maria José D’Oliveira; Professora em 1914, D. Palmyra
Ernestina Pezzi e beneficiários Dr. Coriolano Ladislau e Francisco de Paula
Campos. ”
Sabe-se que a partir de 1904 a Loja Maçônica “Estrela de Rio” já iniciara
uma escola, não conveniada com a instituição acima, como o indicam as notas,
abaixo, de “O Alpha”.
De 7/8/1904: Loja Estrela. Avisa que a 1º de setembro matrícula para a
escola. Os interessados poderão entender-se com o signatário deste. Av. 2 n. 70.
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A Comissão. Francisco P. dos Santos. João A. Queiroz V Costa”.
De 11/1/1907: Matrícula – 15, 16,17 no Edifício da Escola. As aulas
começam nos dias 18. Assinado: José P. dos Santos”
A segunda escola mencionada pelo historiador pode ser a que segue nas
duas notas publicadas pelo “Alpha’:
19/1/909: “Instalaram-se ontem, nesta cidade, nos edifícios das Lojas
Maçônicas “Estrela do Rio Claro” e “21 de abril” a Escola Maternal, mantida
pela Associação Feminina de Instrução, fundada pela benemérita brasileira
Anália Franco. Dirige a primeira a Sta. Maria Salles e a segunda a Srta.
Francisca Moraes”
De 5/2/909: “Acompanhado do Sr. capitão João Coutinho de Macedo
membro do Conselho Fiscal das Escolas Maternais, instituída pela dedicada
educadora d. Anália Franco, visitamos ontem os dois estabelecimentos
mantidos nesta cidade. Na primeira escola, regida pela professora d. Maria
Salles, auxiliada pela Srta. Floriza Gomes, estão matriculados 87 alunos, de
ambos os sexos, sendo que o número fixo para a matrícula é de 60; na segunda,
a cargo da professora d. Francisca Moraes Oliveira, acha-se a matrícula fechada
com 60 alunos, também de ambos os sexos. Tendo assistido às aulas admiramos
a facilidade de ensino nas escolas. Para esse fim é adotado um método especial
de instrução que sem esforço intelectual para os pequenos estudantes facultalhes a compreensão rápida dos primeiros exercícios. A professora-fiscal, Exma.
Sra. D. Maria José, amavelmente demonstrou-nos o grande adiantamento dos
alunos no pequeno período de 15 dias, isto é, desde a fundação das escolas nesta
cidade. Relativamente são surpreendedores os resultados e exaltam sobremodo
o simplíssimo método adotado. Agradecendo ao capitão Macedo a distinção do
convite, bem como às gentis professoras as amabilidades expendidas,
recomendamos às Exmas. famílias aquelas escolas, desviando-as assim das más
impressões que lhe possam ter produzido propaganda em contrário. Esses
estabelecimentos, convém notar, estão desprendidos de qualquer ensino
religioso, respeitando, outrossim, a crença de cada um. São utilíssimas
instituições que tem tanto de nobre como de humanitário. É tudo o que temos a
dizer. ”
Visita de Anália Franco ao Gabinete de Leitura em 1911
Da “Revista - Órgão do Gabinete de Leitura Rioclarense”: “O Gabinete
de Leitura teve o grande contentamento de agasalhar por ligeiros instantes
aquela intelectual e filantrópica senhora com sua comitiva, composta das
senhoritas Augusta Andrade, Ida Cequine, Filomena Bigbie e o Sr. Cap.
Esperidião Prado.
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“Com justíssimo desvanecimento e orgulhoso por ver galgar as
escadarias do seu edifício, tão distinta quão esforçada senhora, o Gabinete de
Leitura traz, cheio de alegria e muitíssimo penhorado, as palavras cheias de
conforto e bondade com que aquela respeitável senhora enfeitou página de seu
livro de visitantes. ”
“Visitando hoje este Gabinete de Leitura, fiquei agradecidamente
surpreendida pelo excelente prédio onde funciona e pela magnífica coleção de
obras que ornam as suas estantes, tudo em muito boa ordem e asseio. Instituição
como esta é uma honra para a localidade em que se acha. Faço votos pelo
contínuo progresso deste promissor Gabinete de Leitura. Rio Claro, 5/4/1911.
Anália Franco. ” “O Alpha” de 6/4/11 noticiou o fato.
Volta de Anália Franco à cidade de Rio Claro em 1914
Notas de “O Alpha”:
11 de março: “Anália Franco, a virtuosa e abnegada dama paulista tão
cheia de serviços à causa dos infelizes, visita Rio Claro, com a sua trupe
infantil.”
18 de março: “Por motivos imprevistos, ficou transferido para hoje, no
Cinema Parque estreia do Grupo Dramático da Associação Asylo e Creche
Anália Franco. Serão levados à cena o magnífico drama moral e educativo – A
feiticeira, em três atos escritos por Anália e a chistosa comédia em um ato –
Uma experiência12. A procura de ingressos, desde ontem, tem sido ampla, razão
pela qual estamos autorizados a garantir que o Parque apesar de amplo tornarse-á pequeno para acomodar todos aqueles que vão ali divertir-se e praticar ao
mesmo tempo, um ato de verdadeiro altruísmo pela humanitária Anália
Franco.”
19 de março: “Foi um verdadeiro sucesso o espetáculo, ontem, no cinema
Parque, pela simpática trupe feminina, verdadeiro sucesso”.
20 de março: Anunciava o segundo espetáculo com a Rainha Cigana em
três atos e quatro quadros ornados com doze peças de música original da
escritora Anália Franco e chistosa comédia Rio ou choró, em um ato, de Santos
Júnior. “Antes de dar início ao espetáculo, a banda feminina Regente Feijó, da
Colônia Regeneradora D. Romualdo, sob a direção de talentosa maestrina Ester
Monteiro, executou à tarde no palanque do jardim público o segundo programa
“Liberdade da Prisioneira”; “Sinfonia Orlando”; “O Amor Perverso”; valsa S.
Pusore, “São Lourenço”; dobrado N.N. e “Margarida vai à Fonte”, arranjo de
Bourdot. A finalidade: construção de duas enfermarias e ajuda às obras. ”
21 de março: - sobre o sucesso do espetáculo e anúncio de nova
apresentação, com “Viveiro do Frei Anselmo”, e o “Diabo Atrás das Portas”.
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22 de março: “Sobre a bem organizada banda feminina “Regente Feijó”,
da Colônia Regeneradora D. Romualdo, sob a direção da maestrina Ester
Monteiro, que foi muito aplaudida no Jardim Público e reprise, à tarde, no
mesmo local. ”
24 de março: Anália retira-se para Santos a fim de assistir inauguração de
Asilo em S. Vicente e o jornal faz o retrospecto de sua estada e seus espetáculos
em Rio Claro, dizendo da superlotação de público. Comenta que ela pretende
trazer para esta cidade “a sede de sua santa instituição” e informa que um grupo
de esforçados cavalheiros percorrerá hoje a cidade para buscar meios e recursos.
25 de março: Em editorial: “Um melhoramento em perspectiva. Seção
Feminina do Instituto mantida pela D. Anália Franco”. Discorre sobre a
transferência daquela instituição e da comissão de cavalheiros para angariar os
meios necessários.
26 de março: diz que foi aceita e apoiada à altura de seus propósitos a
ideia para que aqui venha a escola e secção feminina de trabalhos daquela
instituição e depois de enaltecer o trabalho da instituição, pede colaboradores.
Em novo editorial confirma a realização e discorre sobre as forças contrárias e
que foram vencidas.
28 de março, na seção “locaes”, fala sobre a comissão para obter os meios
necessários para instalar a Creche e diz do prédio, grande e confortável, da
avenida um.
Alpha, de 29/03, em novo artigo, comenta sobre a transferência de São
Paulo para Rio Claro da sede do Instituto “Anália Franco”.
29 de março, Rodrigo Leal, em extenso artigo, disserta sobre o fato e diz.
” Mesmo os inimigos gratuitos de Anália e do seu apostolado, hão de fugir
vencidos, porque eles, eternos escravos da ignorância e fanatismo, são filhos
morcegos- estes querem o mistério, a escuridão, a noite, a ela – a Lógica, a
Verdade e a Luz.”
2 de maio: “Está na cidade a benemérita D. Anália Franco, que hoje
firmará contrato para a obtenção de confortável prédio situado na av. 1 para a
instalação de seção Feminina de Asylo e Créche mantida pela Associação
Beneficente e Instrutiva de São Paulo, da qual é fundadora. ”
5 de agosto: “Como já foi notificado há tempos, a benemérita Sra. Anália
Franco adquiriu o confortável prédio da av. 1 n. 78 o qual passa por grandes
reformas, para a instalação da sede. Amanhã chegam 43 alunas asyladas daquela
beneficente associação que devem ter por sede a Princesa do Oeste. Ficarão no
Asylo, desta cidade, a explêndida corporação musical feminina e o excelente
corpo dramático daquela associação, que muitos aplausos receberam quando
aqui estiveram. A Exma. Sra. Anália Franco, que aqui se acha seguirá hoje para
a capital, afim de trazer, amanhã, as suas alunas.”
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7 de agosto: “Como era esperado, chegou ontem pelo expresso da tarde,
acompanhado da benemérita Anália Franco e seu esposo, Sr. Francisco Antônio
Bastos, o grupo dramático musical da Associação Feminina Beneficente e
Instructiva de S. Paulo, que aqui vem estacionar, para o que foi adquirido o
vasto prédio da av. 1 n. 7813. O grupo é composto por 3 professoras e 40
educandas do Asylo da Associação Feminina da Capital e veio com o fim
especial de montar a Creche e Asylo Anália Franco de Rio Claro. D. Anália
pretende crear não só a creche e asylo, mas também um Liceu Feminino para
preparar as moças para as Escolas Maternais, uma banda de música, orchestra
e um completo corpo scênico, não só para desenvolver as suas educandas, mas
também para por em prática os costumados festivais tão atraentes e mais tarde
uma Colônia Regeneradora, como complemento a sua humanitária obra.
Dando-lhe as boas vindas, desejamos a exma. Sra. Dona Anália Franco, e ao
seu sympático grupo, a mais grata permanência nesta hospitaleira cidade. ”
15 de agosto: “Foram iniciadas anteontem as aulas de música de banda e
orchestra da Créche e Asylo Anália Franco, sendo seu professor o cap.
Francisco José Leite. As alunas são em número de 40; 17 de 1.a classe, da qual
34 se compõe a banda e orchestra e 23 de principiantes. Sabemos que o talentoso
prof. Arthur Bilac ofereceu-se gratuitamente para ensaiador do corpo scênico
infantil daquele instituto de ensino e caridade”. Na seção livre do jornal:
“Acham-se abertas as matrículas para os alunos externos da Creche e Asylo
Anália Franco, a av. 1 n. 78. A Presidente da Associação. Anália Franco. ”
16 de agosto: “Tenho a honra de comunicar a essa redação que o Dr.
Joaquim Monteiro, ilustre facultativo dessa cidade, ofereceu gratuitamente os
seus serviços médicos à Creche e Asylo Anália Franco de Rio Claro. Penhorada
não tenho expressões para agradecer esse ato de filantropia e altruísmo
dispensado aos pobresinhos órfãos. Rogo dar notícias desse ato generoso e
caritativo desse benévolo facultativo, pelo que muito grata ficarei a Anália
Franco”.
26 de agosto: Artigo de Ary com o enaltecimento da obra, citando a
compreensão de católicos, protestantes e espíritas, mas lamentando a falta de
apoio igual a de almas como a do jornalista e faz referência à “animosidade
maliciosa e injusta, ciumenta e caluniosa, tão contrária aos ensinamentos de
Jesus Cristo, como simples fim de aniquilá-la”.
9 de setembro: Apresentação artística no Jardim Público. João Alves da
Silva era o presidente da instituição.

36

7. Alunos e professores da escola. “Anália Franco”.11

4 de fevereiro de 1915: Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do
Estado de S. Paulo. Aberta a matrícula a alunos externos e internos da Créche,
a av. um n. 78. Anália Franco – Presidente.
13 de maio de 1915: “Festival no Teatro Phenix para o Asylo e Creche
Anália Franco”. O teatro ficava rua tres esquina da avenida um; agora casa
comercial.

Reabertura do Centro Espírita “Fé e Caridade”
Reuniões preliminares
“Ata da 1ª Reunião. Aos 20 dias do mês de Abril de mil novecentos e
vinte, nesta cidade de Rio Claro, onde presentes se achavam os irmãos, abaixo,
à casa n.25 A, da rua 1-A. Theodoro Bianchi; José Pimentel de Oliveira;
Francisco Talavera; Albino Martins; Leopoldo Calligaris; João Rodrigues
Lavras; Manuel Castro; Antonio Serra; João Baptista; José Bernardo Garcia;
José R. Rocha; José Raulino; Manuel Souza; João Barboza; Eugênio
Camparotto; José Lauria; Antonio Lopes; Francelino Bueno Moraes; Joaquim
Bueno Moraes; José de Oliveira; Sebastião Santos; João Fraga; André Gáudio;
João Bereta; Olympio Raulino; Vicente Beternitz; Benedito Gonçalves; Mário
Mohór; Alibrando Braggion; Thalles Barros; José Pezolli; Paulo Koch; Eduardo
C. Barros. Pelos presentes foram aclamados para servir de Presidente na referida
reunião o snr Esperidião Prado, que assumiu, e para secretariar o snr. José
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Bernardo Garcia. Pelo snr. Presidente foi explicado aos presentes o fim da
reunião que era organizar um centro de estudos espíritas e para tal ser eleita a
diretoria que deveria gerir os destinos sociais no corrente ano. Posta a chapa
foram aclamados para tal fim o snr Esperidião Prado, Presidente, Vice, o Sr.
José Bernardo Garcia, Tesoureiro, Mário Móhor, primeiro Secretário, José
Pimentel de Oliveira, 2º Secr. José R. Rocha, primeiro procurador Vicente
Breternitz, 2º Antonio Lopes, Zelador Mathias Reis Rodrigues. Para Conselho
Fiscal: Theodoro Bianchi; Eduardo Correa Barros; Thalles de Barros14. ”
Ata n. 2. Reunião de 25 de abril de 1920, na sala particular da casa
número 14 da av. 1, nesta cidade de Rio Claro para escolha da diretoria.
Presidente, Esperidião Prado; Vice-Presidente, José Bernardo Garcia;
Secretário, José Pimentel de Oliveira, 2º Secretário, José R. Rocha; 1º
Procurador, Vicente Breternitz; 2º Procurador, Antonio Lopes; Zeladoria,
Matias Reis Rodrigues14.
Ata n. 3 – Aos 4 de agosto de 1920, na avenida um número catorze, na
residência do casal Ana e Manuel Simões, em assembléia o estatuto é aprovado
e elege-se a nova diretoria: Esperidião Prado, Presidente; Theodoro Bianchi,
Vice-presidente; Mario Mohór, Tesoureiro; Eduardo Correa Barros, José
Pimentel de Oliveira, 1º e 2º Secretários; Procuradores, Vicente Breternitz,
Antonio Lopes, Manuel Souza. Conselho–Fiscal: Alibrando Breggion; Thalles
Barros; José H. Nascimento; David Berto e Paulo Koch. A posse deu-se aos
4/8/1920. (16) A Revista “O Reformador”, de 1/9/1920, dava notícia da eleição
dessa diretoria14.
Reabertura
O Estatuto Social (cópia), assinado por Esperidião Prado, registrado em
5/8/20, no cartório de Alfredo Leitão e Cintra de Pinheiro, extrato publicado no
Diário Oficial do Estado, aos 25/10/1920, n. 6207, dispunha: Artigo 1º “A
Sociedade denomina-se Centro Espírita “Fé e Caridade” de Rio Claro, e tem
por fim o desenvolvimento do Espiritismo e a prática da caridade
indistintamente e tem por sua sede a cidade de Rio Claro, neste Estado de São
Paulo17. ”
Em sessão de 8/8/1920, às dezenove horas e no mesmo endereço, por
solicitação de Esperidião Prado, Segismundo, guia espiritual, dá posse à
diretoria eleita e confirma o nome “Fé e Caridade”.
Na primeira sessão14 realizada na sede do centro, à rua cinco nº 59, o
guia espiritual, Segismundo, orienta quanto aos dias dos trabalhos e a respeito
dos frequentadores: 2a, 3a, 5a feiras. Sábado, “leitura”; 4a-feira,
“desenvolvimento”; 6a-feira, “consultas” com o Dr. Prost – “sessão geral”.
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A revista “Reformador35” de 16/11/20, pág. 456, noticiava o registro do
Estatuto e concluía: “Agradecendo o comunicado, grato nos é também afirmar
o desejo de que os dignos irmãos do Centro a que nos referimos, prossigam cada
vez com mais ardente fé na obra de caridade a que se consagraram, alimentando
o propósito de servirem a Jesus”.
Em assembléia de 30 de abril de 1921, o Estatuto é reformado e incluído
o Regulamento Interno: Abertura das Sessões; Dos Trabalhos Práticos; da
Escola de Médiuns; Sessões para Curas de Obsidiados e Disposições Gerais14.
Atividades
A tarefa exigia fé inabalável e desprendimento pessoal. Com respeito a
Esperidião, acrescenta Hamilton Prado (op. cit.):
“Realmente, para criar e educar seus dez filhos, nove dos quais nascidos
em Rio Claro, várias vêzes hipotecou a casa em que morava. Para poder, ao lado
dos encargos familiares, manter o “Centro” de reuniões espíritas, e o pequeno
jornal “O Missionário”, em cujas páginas pregava os ensinamentos
espiritualistas e os princípios cristãos, resumia seu guarda-roupa a dois ternos
de brim e um de casimira e um único par de botinas de elástico. Na fé
encontrava, porém, todo o estímulo para as suas lutas, para os pequenos e
grandes sacrifícios e para ainda correr com superior desapego em socorro de
quantos dele precisavam. Em sua casa, todas as manhãs, era uma romaria de
pobres colonos e trabalhadores que iam buscar os vidros de homeopatia para se
tratarem. Muitos ficavam para o almoço na cidade. ”
Reorganizado,
o
centro funcionou durante quatro meses na casa de Manoel e Ana Simões,
Depois, na rua cinco, avenidas seis e oito, n. 59, prédio de José Lauria. “O
Alpha”, de 23 de novembro de 1920, publicava sua transferência para a avenida
um n. 23, ruas cinco e seis, onde funcionaria, em 1947, a Casa dos Espíritas, n.
44l. Em março de 1925, transferiu-se para a avenida dois n. 17-A, rua quatro e
três. Finalmente na rua cinco n. 65.
No centro há registros de reuniões de estudo, de sessões mediúnicas, de
evangelho para crianças. As sessões de estudo e materialização tinham como
dirigente a entidade espiritual Eurico e como presidente Esperidião Prado. No
ano de 1921 realizaram-se oito sessões, aos sábados, com o médium de efeitos
físicos Guilherme Lüdke (Willi) e com a presença de: William Emmerson; José
Lauria; Humberto Barbanera; Theodoro Bianchi; Mário Mohór; José Pimentel
de Oliveira; Martinho Leonardo; Eduardo Corrêa Barros; José Pezzoli; Paulo
Koch; Vicente Breternitz; Jordelina Prado; Guilhermina Bueno; Leonor
Siqueira; Isaura Cerqueira; Ernestina Faggian; Mathias Reis; Ismênia Reis;
Maria Siqueira; Henrique Höhne; Archangelo Roberti; Benedita Fontana;
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Angelo Corso; Adelina Barreto. (...) “Foi feita a prece de abertura dos trabalhos,
depois de ter o médium Guilherme Lüdke entrar no biombo e tomando lugar na
Claise Long, onde ficou deitado, recostado na parte superior da mesma;
terminada a prece, declarado aberto os trabalhos, o médium deu logo sinal de
estar em transe, por gemidos que eram ouvidos pelos assistentes, em seguida o
Guia dos trabalhos deu sinal de presença por uma pancada na mesa, em seguida
foi feito transporte de flores e vidros, durante uns 10 minutos mais ou menos,
dando o sinal combinado de encerrar os trabalhos, o irmão presidente
ascendendo o a luz, dirigiu-se ao biombo, onde achava-se o médium afim de
despertá-lo e aí então deparou com o médium deitado sobre a mesa em completo
estado de transe, e chamando a todos os presentes para verem o fenômeno que
tinha sido operado da levitação do médium da cadeira para a mesa na altura de
3 palmos mais ou menos, sendo por todos verificado o ocorrido. O que atesto e
assino a presente Ata. A Secretária – Guilhermina Bueno. Rio Claro, 1 de
outubro de 192116”.
Na sessão de 8/10/21, é feito o transporte de um maço de charutos da
Companhia Nacional Joinville, Santa Catharina. Transporte de uma revista
“Natalício de Jesus” “Orgam dos Estatutos Espíritas do ensino novo em São
Paulo”; dos meses de maio e junho de 1911, números 97 e 98, ano terceiro,
direção de Francisco Antonio Bastos Penteado, redator e gerente João Camargo,
redação rua São Paulo, no 47. Esta sessão levou 20 minutos e o médium
novamente levitado da cadeira para a mesa. Na de 29 de outubro, Lúdke dá sinal
de que está em transe e Eurico (guia) assinala presença e há transportes de
vidros, cacos de telha, flores, charutos, revistas vindas de São Paulo e há
novamente a levitação do médium.
Na sessão de 19/11/21, o médium levitado da cadeira para a mesa, tendo
ao lado um exemplar da “Luz” e uma escrita direta, “atestando a presença do
irmão”; Em 26/11/11, repetem-se os fenômenos com o acréscimo de bombons
e o transporte de um exemplar do jornal “Verdade e Luz”, diretor Antonio
Gonçalves da Silva (Batuíra); na de 10/12/21, o transporte de dois pães de sabão
de pedra, de lápis e o fenômeno de escrita direta. O transe durava 20 a 30
minutos e mediam-se as pulsações do médium16.
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“O Missionário”

8.Fac-símile de "O Missionário"- 29/5 e 12/08/192217

Nos anos 1921 a 1925 surge o jornal “O Missionário” – “Orgam de
Propaganda da Sciência Espírita”, (17) com tiragem quinzenal, com cerca de
mil exemplares. Organizado no centro e montado na Tipografia Conrado, nesta
cidade, foi o ponto de aglutinação do movimento de reunificação. Eram seus
diretores: Esperidião Prado; William Emmerson (coordenador); Ângelo Corso,
gerente, e os auxiliares Nelson Leonardo Humberto Barbanera. Colaboradores:
“Silex”; “Talles”; “A.C.”; “//Petrônio”; “Humberto”; William Emmerson; João
Baptista da Silva; José Rocha, além de transcrições de páginas de Viana de
Carvalho, Frederick Myers, Léon Denis e outros.
De abril de 1.921: - Nascimentos – Lucinda, filha de Theodoro Bianchi,
Altair, filha de Ignácio Siqueira. Agradecimentos: a Mário Mohór e Jorge
Faggian, doação de tinteiro; Humberto Barbanera, tinteiro e meia dúzia de
cadeiras; obras de diversos autores e coleção de Allan Kardec, dádivas dos
irmãos Alibrando Breggion e Manuel Martinho para a biblioteca. ”Visita –
compartilhando dos nossos trabalhos do dia l5 do corrente, os prezados irmãos
Paulo Ulhidt e José Mariano de Campos, respectivamente, Vice-Presidente e
médium do centro espírita daquela cidade de Limeira”. No mesmo número, um
libelo por José Rafael da Rocha.
A revista “Reformador” (17) de 1/4/21, assim noticiou o fato: “O
Missionário” – é com vivo prazer que comunicamos o aparecimento de mais
um paladino das verdades evangélicas que o Espiritismo veio hoje, segundo as
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promessas do Christo, restaurar em toda a sua magnífica plenitude.
“O Missionário”, porque é este o título do referido paladino, publica-se
em Rio Claro, Estado de S. Paulo, contando com a colaboração efficiente de
vários companheiros já conhecidos nas lides jornalísticas.

9.Diretoria de “O Missionário”: Humberto Barbanera, Nelson Leonardo. Sentados: Ângelo Corso;
Esperidião Prado; William Emmerson17

Pelo artigo de apresentação, “Ad vitam eternam”, uma orientação firme
promette ampará-lo na gloriosa senda que elle começa a percorrer. Este artigo
termina com as seguintes promissoras palavras:
“O Missionário” será o pregão àqueles que ergueram os olhos do
materialismo para o discortino do Espírito, através as trevas da ignorância,
através o jugo dos preconceitos, da infalibilidade das religiões, das imensas e
contínuas dificuldades da existência, neste penoso percurso da vida terrena.
“O Missionário” será nesta cidade o arauto dos crentes, o mensageiro da
verdade para os que procuram o Redemptor.
Por nossa parte, olhos no alto, rogamos possa “O Missionário", ser uma
força viva na proganda espírita, não só no Estado de São Paulo, mas pelo Brazil
além”. De “O Missionário”, de 29/5/21: “Este centro, à avenida 1 n. 23, todos
os dias da semana, às 19,1/2 horas, com Leitura, Desenvolvimento e Sessão
Geral aos domingos, obedecendo os princípios exarados na Doutrina de Allan
Kardec.”
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10.Escola Dominical: Humberto Barbanera; (?) Esperidião Prado: Paulo Koch;
Ângelo Corso; Nelson Leonardo (?) e William Emmerson17

Nesse ano, imprime-se o roteiro para aulas de Espiritismo para crianças,
em cuja capa lê-se “Instruções sobre Doutrina da Sciência Espírita ou Lições de
Espiritismo para a Escola Dominical do Centro Espírita “Fé e Caridade.” As
instruções continham quatro partes e trinta e cinco capítulos, mais a conclusão
com perguntas e respostas17.
De 7/8/21, (n.07): “O Missionário” – assinatura trimestral 2$000. C.E.
“Fé e Caridade”, av. 1 no 23 Caixa Postal no 30. A seguir: “Como auxílio a
nossa Propaganda da Sciência e Doutrina dos Espíritos, pedimos a todos os
luctadores do esquadrão enviar colaborações e angariar assinaturas.” No mesmo
número: “Centro Espírita “Fé e Caridade” – Assembléia Geral - De ordem do
Sr. Presidente, convido a todos os irmãos para a Assembléia Geral Ordinária,
a realizar-se na sede deste centro, hoje, Domingo, 7 de agosto, às l3 horas, a fim
de efetuar-se a apresentação do balancete semestral e a eleição de nova
Diretoria. Rio Claro, 7 de agosto de 1.921. O 1º Secretário – Eduardo Corrêa
Barros.“
“O Figaro”, (18) de 20/09/21, n. 110, fls. 2, publicava: “Sobre o
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Espiritismo – Questão de Crença”, de Léon Diniz, sobre o “O Missionário”, n.
10, dizendo o articulista que lera com muito carinho pois que tem interesse nas
coisas do outro mundo. Com igual curiosidade lera também a “Epístola” que
trabalha em campo oposto, combatendo quanto pode a doutrina do espiritismo.
E diz “Deixemos, porém, a folha da sacristia. Com outro jornalzinho que seguro
e que me hei de haver ocupando-me dele aqui. O “Missionário” vem trilhando,
com simpatias, o caminho do progresso espiritual, que é esse mesmo da
perfeição humana. Ele é, entre nós, uma luzinha alumiando vivamente aos
infelizes, o caminho em que pisam, descrente e sem paciência, essa sublime
virtude e belo ornamento da alma. Entre os bons artigos, que insere,
modestamente, de fundo moral, de ensinamentos e de combate sagrado pela
verdade da nossa vida futura, conta-se este magnífíco soneto
“Espírita
Sou espírita, enfim, do livre arbítrio, a lei,
compreendo e nela vejo a justiça e do Eterno,
Já não temo o espantalho estúpido da grei
Que faz o Deus terror e que inventou o inferno.
Já não ando sem norte. Em mim está bem, bem sei,
Ser homem superior ou viver subalterno.
Se eu for bom nesta vida – amanhã como rei,
Coroa possuirá, de Luz, meu Eu superno.
Do meu ontem provém o meu hoje; portanto,
A mim somente devo esta cruz que carrego
Sem ter um Cireneu ... pois não mereço amparo.
Este lenho é a Justiça! E é justiça o meu pranto!
Sofrendo – é que resgato os meus crimes de cego!
Penando – é que um futuro esplêndido preparo! ”
Eduardo Araújo.
O autor finaliza dizendo que o soneto do conterrâneo fazia lembrá-lo de
duas figuras da cidade, o “Nhô Quim Melancia”, usado inocentemente nos
préstitos carnavalescos e o “Zebé”, ambos vítimas de escárnio. E terminava:
Não há missa e confissão, nada! O que há é a suprema justiça de Deus, a cujo
seio o maior dos criminosos sempre chegará purificado, porque é a lei eterna. ”
O belíssimo soneto mencionado acima, por Léon Diniz, trata-se na
realidade, de autoria de Eduardo Leite de Araújo, publicista, citado por Eduardo
Carvalho Monteiro em “Leopoldo Machado em São Paulo” (USE – FEB 50
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anos de Pacto Áureo), com o registro de seu nascimento em Rio Claro aos 4 de
agosto de 1881 e jornalista combativo, escrevendo então para periódicos em
São Carlos, São Paulo e Rio de Janeiro. Transfere-se em 1939 para a cidade de
São Vicente como funcionário do Instituto de Caça e Pesca, quando, a partir de
1941, passa a escrever artigos para a imprensa espírita, tendo, por vários anos,
nesta cidade, a coluna “Fatos e Relatos” no periódico espírita “A Centelha”.
Desencarna nessa cidade aos 4 de abril de 1946. Autor de Quem semeia ventos...
(Poesia) e Becos dos Mosquitos (Romance).
Nesse periódico, de junho de 1944, páginas 10 e 11, Eduardo Leite de
Araújo rememora os seus quinze anos (1896) de idade em Rio Claro,
comentando aspectos sociais e culturais da época. Cita fatos e personalidades
dos dois últimos séculos, como “jagunsos” e “Jacobinos, o vigário Padre
Eliziário, o reverendo Dágma ou da Gama e Esperidião Prado. Descreve a figura
popular de “Nho Quim Melancia” com análise final de sua personalidade à luz
do Espiritismo. 35
O n. 23, de “O Misionário”, de 09/04/22, pág. 4: Artigo “Evangelho e
Ciência”. “Nossa Pharmácia: tem sido deveras animador o movimento de nossa
modesta pharmácia homeopática em benefício dos necessitados. Do mês de
fevereiro até esta data foram fornecidas 937 dosagens homeopáticas a um sem
número de irmãos que lutam contra a adversidade”.
“O Missionário”, número 31, de 13/08/22, Artigo de Viana de Carvalho;
“A Loucura sob novo prisma”, de Adolpho Bezerra de Menezes; “O Espiritismo
e a Bíblia”. Dispunha também sobre a Assembléia Geral de 6 de agosto,
domingo, para a eleição de nova diretoria, havida em clima de simplicidade e
harmonia, mas observava: “Creada as funções do Centro Espírita ‘Fé e
Caridade” de Rio Claro, por iniciativa de momento – O grupo de fundadores
principais muito deixam a desejar pela negligência, falta de fé ou má vontade,
talvez, como até aqui tem sido demonstrado. Nota-se perfeitamente um grande
desprendimento pela maneira com que eles encaram o progresso remanescente
desta prometedora casa de Caridade, progresso esse que ficou provado pelos
resultados animadores que a diretoria extinta apresentou, quer pelo
desdobramento moral, quer na parte material com o belo saldo de balancete de
receita e das despesas forçadas durante o ano que acaba de terminar”. Em
seguida, dava conta da nova diretoria (1922-1923): Presidente, Esperidião
Prado; Vice-Presidente, Ângelo Corso; Tesoureiro, Mário Mohór; 1ª Secretária,
Guilhermina Bueno; 2º Secretário, Nelson Leonardo; 1º Procurador, Vicente
Breternitz; 2º Procurador, Humberto Barbanera; Zelador, Paulo Koch.
Comissão de Sindicância: Luiz Mamprim; José Lauria e José Pimentel de
Oliveira.”
Da Revista “Verdade e Luz”35, de 18/7/22: “Pery de Campos.
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Transcrevemos na integra a excelente notícia que nossos amados confrades d’O
Missionário”, de Rio Claro, deram a respeito das conferências e permanência
naquela cidade do nosso representante Sr. Pery Campos.
“Esse illustrado moço, que sentimos honrados por tê-lo em nossa
companhia, deixou como lembrança de sua curta permanência entre nós, as
saudades de sua conversação attraente alliada às maneiras irrepreensíveis e
cavalheirosas, bellas e perfeitamente amoldadas em um desprendimento de
verdadeiro philósopho christão.
A mimosa conferência por ele proferida na noite de 25 p. p., no salão
deste Centro Espírita, cujo thema foi “Fé e Caridade”, causou a todos que
tiveram a felicidade de ouvi-lo a grata e magnífica impressão de sentir
desdobrar com pujança e firmeza, o tema abraçado por esta casa de regeneração
que, por meio de uma linguagem vibrante de sonora, foi se derramar em eflúvios
divinos por sobre os corações da numerosa assistência gostosamente presa à
palavra inspirada do sympático orador.
Agente Geral da Revista “Verdade e Luz”, reeditada em São Paulo, esse
nosso distinto confrade, Pery de Campos, acha-se em viagem pelo interior do
Estado angariando assignaturas se propagando a idéia de levantamento da obra
iniciada pelo abnegado apóstolo que foi aquele bondoso velhinho, Batuíra,
nome assaz conhecido pelos crentes que formam o Espiritismo nesta promissora
terra dos Bandeirantes. Fazendo votos de felicidade pela obra encetada,
solidário à idéia de reerguimento do trabalho de seu patrono “O Missionário”,
cumprimentando o seu excellente amigo Pery, aproveita da oportunidade para
também saudar os distinctos collegas da “Verdade e Luz”.
Na mesma revista, de 24/10/22: “Desencarnação. A 4 de setembro do
corrente anno, na cidade de Rio Claro, deste Estado, abandonou a carne, alandose para a pátria dos espíritos, a alma da nossa conceituada confreira D. Victalina
Leite Ferreira. A falecida, que era muito estimada naquella cidade, deixa os
filhos D. Leonor Ferreira Brienza, casada com o Sr. José Brienza e Paulino Leite
Ferreira, nosso sincero confrade.
Aos irmãos, cujos corações passam pelas amarguras da saudade da
separação apresentamos as nossas simpathias e fazemos votos a Deus, para que
encontrem a consolação desejada. –“Bem aventurados os que choram, porque
serão consolados35. ”
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José Lauria
Campanha para sede própria

11. José Lauria17

Em reunião de 26/9/23 pedem demissão do cargo: 14 Guilhermina Bueno,
Mário Mohór e Esperidião Prado, este por motivo de mudança para São Paulo.
Após aprovação, delibera-se: “A Diretoria do Centro Espírita “Fé e Caridade”,
penhoradíssima com os relevantes serviços prestados ao Centro, em todo o
tempo que foi Presidente, agradece penhorada, e sem poder retribuir a esses
inesquecíveis trabalhos, guardando todos sua eterna lembrança do seu
Presidente e amigo Esperidião Prado’. No mesmo ano, por proposta de José
Lauria, Esperidião recebe o titulo de Sócio Honorário. E assume a presidência
Allibrando Breggian.
Em 06/02/24, “O Alpha” anuncia: ”Fé e Caridade”: Convite –
conferência pelo irmão da Federação do Rio de Janeiro, Aristóteles Beliziário
Couto, jornalista conhecido no ABC. Sábado: 19,30 “.
Entretanto, o maior desafio ainda viria: Por instâncias da família,
Esperidião Prado transfere-se em 1924 para São Paulo. Em março de 1925, “O
Missionário” encerra as atividades. A sede do centro, depois de quase cinco
anos na avenida um nº 23, transfere-se, em março do mesmo ano, para a avenida
dois n. 17-A, hoje entre o Unibanco e a Casa de Saúde “Santa Filomena”.
Alguns móveis ficam guardados na sede da Banda União Comercial, sobrado
na avenida dois, ruas três e quatro.
Em 15 de outubro de 1924, Vicente Breternitz14 diz que o centro está
paralisado, convindo visitar os irmãos. Em Assembléia de 5 de novembro elegese nova diretoria: Presidente: Luiz Mamprim; Vice, Manuel Ferreira Martins;
Secretário, Guilhermina Bueno; Tesoureiro, Henrique Höhne; Procurador,
Vicente Breternitz. Fiscal Interno, Adelina Barreto; Zelador, Paulo Kock;
Sindicância: José Lauria; João Rodrigues Torres; David Berto; Jordão
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Garbelotti. Farmácia, Flaminio Paixão. Encarregado dos Trabalhos: Antonio da
Silva Rocha.
A grande motivação de Lauria passa a ser a construção da sede própria
para o centro espírita. A idéia desperta a atenção da maioria, então dispersa,
garantindo-se a união, a continuidade da instituição e do Espiritismo na cidade
de Rio Claro.
Na assembléia de 31/5/25, aprova-se a compra de terreno, rua cinco,
avenida nove, para construção da sede. “Depois de discutido ficou resolvido a
compra, o nosso amigo João Torres tomou o dinheiro, que são 4 contos e 500
mil reis, emprestado para ser pago o terreno e para quando chegar o nosso irmão
Presidente Esperidião Prado”. Em seguida, é passada a lista para comissão
pedir auxílio na cidade e nas vizinhanças14.
O jornal “O Alpha“, de 25/6/25, notifica a Assembléia Geral Ordinária,
de 18 de junho, quando Esperidião, embora residindo na cidade de São Paulo,
é reeleito Presidente; Vice, Luiz Mamprim; Secretária, Guilhermina Bueno; 2º
Secretário, Nelson Leonardo; Tesoureiro, Ângelo Corso; 1º Procurador, Vicente
Breternitz; 2º Procurador, Humberto Barbanera. Farmácia, Flamínio Paixão e
Jorge Faggian; Zeladoria, Paulo Koch. Diretor de Trabalhos, Manuel Martinho
e Guilhermina Bueno. Sindicância, André Gáudio, João Rodrigues Torres e
Francisco Pinheiro. Orador, Primo Rivera. Fiscal Interno, Adelina Barreto.
No dia 30 de junho, Esperidião Prado vem de São Paulo e no dia 1º de
julho registra em cartório o terreno da rua cinco com a avenida nove. Então, na
cidade e nos sítios, José Lauria, auxiliado por João Rodrigues Torres, lança-se
à campanha de arrecadação de fundos.
Nas reuniões de 22 e 29/10/25 delibera-se: aprovação da planta de
Francisco Pinheiro, a nomeação de David Berto como empreiteiro e José Lauria
superintendente da obra.
Em reunião de 30/4/26: “O irmão José Lauria pede a palavra e entrega
todas as listas e contas pagas e serviço todo prestado por elle a benefício do
Centro, sendo tudo bem examinado e com muito zelo e ordem, os irmãos
diretores em agradecimento pedem um voto de louvor e bem como ao irmão
David Berto e João Torres”. (14)
Aos 15/06/1926, realiza-se a primeira reunião de diretoria do CE “Fé e
Caridade” em sede própria, rua cinco n. 65, com a presença de Luiz Mamprim,
Paulo Koch, André Gaudio, João Rodrigues Torres, Giorgio Faggian, Adelina
Barreto.
Aos 15 de julho de 1927, José Lauria é eleito presidente do centro.
Reunião de 27/1/30: “Foi pelo irmão presidente dado baixa na hipoteca que João
Torres Junior possuia sobre o terreno do centro e para aquele fim foi realizado
um empréstimo de duzentos e noventa e quatro mil reis e trezentos centavos
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sem cobrança de juros. Graças ao inolvidável esforço do presidente ficou o
centro de posse integral da sua sede social a rua cinco, esquina da v. 9. Jorge
Faggiam propõe um voto de louvor a Lauria. ”
Aos 4/2/30: “Em momento de inspiração o foi pelo nosso irmão Sr. Jorge
Faggian propôs que fosse dado um voto de louvor ao Presidente deste Centro
sr. José Lauria, o que foi unanimemente aceito É digno de renome nas História
do Espiritismo em Rio Claro aquelle incançável irmão, que tantos esforços
soube empregar para que se effetuasse como de fato se effetuou o pagamento
da hypotheca a que o terreno da rua 5 esquina da avenida 9 onde funcionavam
os trabalhos em sua sede social encontrava-se submetido. Não medindo esforços
soube pedir, angariar assignaturas em subscrições para o fim colimado, sempre
laborioso, constante e honesto, luctando com maiores difficuldades possíveis,
mas conseguio, o que outros mais felizes não conseguiram até esta data ao
espiritismo em Rio Claro14. ”
Em Assembléia Geral Ordinária, de 10/2/30, anota-se o registro do
Tabelião de Ofícios e Notas, livro 233, fls. Traslado 1, a Escritura Pública de
Quitação, livro 258, fls 7-v. Na oportunidade, José Lauria é reeleito presidente.
Aos 17/3/30, ausente, pede renuncia do cargo e a maioria absoluta não aceita.
Em reunião de 21/7/30, por ofício, José Lauria reitera o pedido de demissão. Os
diretores outorgam-lhe o título de Presidente Benemérito e nomeiam Sebastião
Ferreira da Silva como Presidente Interino, devido impossibilidade do VicePresidente, Dario Athayde e com ele empossados como Procuradores,
Polycarpo Guilherme e Ignácio Rodrigues de Siqueira. Eram também diretores:
Vice-Presidente, Estanislau Dario Athayde; 1º e 2º Secretários, Angelo Jurman
e Sebastião Ferreira da Silva; Tesoureira, Olivia Athayde, Sindicância: Afonso
Lygori Christal e Benedito Corrêa. Zeladoria e Farmácia: Adelina Barrreto e
Paulina Cianci. Orador, Paulo Silveira Ferraz.
Na Assembléia Geral Extraordinária de 4/8/30 é eleita a seguinte
diretoria: Presidente, Sebastião Ferreira da Silva; Vice-Presidente, Carlos
Hohne; 1º Secretário Paulo S. Ferraz; 2º Secretário, José Cianci; 1º Tesoureiro,
Olívia Athayde; 2º Tesoureiro, Francisco Bradna Filho; 1º Procurador Ignácio
Siqueira; 2º Procurador, Jorge Faggian. Comissão de Sindicância: Adelina
Barreto, Polycarpo Guilherme; Alexandre Schneider, Antonio Leitão, Izabel
Morelli, e Paulina Cianci, na Farmácia.
Em 1º de setembro de 1930, Dolores Cáceres oficia ao centro proposta
para a criação de Escola Dominical, e ela própria a inicia com 38 alunos; depois
Nair Rodrigues Siqueira e Olga Wenzel14.
Aos 11/3/32 José Lauria entrega o resultado de nova campanha, auxiliado
por alguns anônimos, para ampliar o prédio do centro e que consistiu de 2.600
telhas, 1.100 tijolos e 12 caibros14.
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Menções a José Lauria
De Esperidião Prado
Em 28/7/28 Esperidião Prado manda-lhe a carta, abaixo:
“Prezado confrade José Lauria. Rio Claro. Que a paz do Senhor esteja
convosco. Faltaria com um sagrado dever e cometeria uma falta irreparável se
não viesse, como venho cheio de gratidão, por mim e pelo Centro Espírita “Fé
e Caridade”, como seu Presidente, no tempo de minha gestão, nesse cargo;
agradecer o teu concurso e o teu esforço empregado na construção do Prédio
atual do mesmo centro, que devido o teu amor pela nossa causa, não medias
sacrifícios não só de tua saúde como de interesses, para chegar ao fim de seus
compromissos tomando sob a responsabilidade da tua honrada palavra.
Infelismente meu precário estado de saúde, não me permettio estar ahi para
auxiliar não foi precizo devido ao teu assendrado amor, pelo nosso Centro, e a
amizade que nos dedica. Bem merecias ser dignificado com o Título de irmão
benfeitor ou benemérito, como reconhecimento de teus inestimáveis serviços,
que prestastes à causa da Sciência Espírita ahi consubstanciada no Centro
Espírita Fé e Caridade do Rio Claro.
Um amplexo abraço do Confrade e amigo Grado. Esperidião Prado. ExPresidente”.
De Jairo Pimentel (JAP)14:
“(...) José Lauria tinha um poder enorme ao dar os seus passes e, é preciso
que se conte, por muitas vezes me curou de terríveis dores de dentes, com seus
passes repletos de fluidos, fluidos esses que faziam a água borbulhar e era
tomada como um santo remédio para muitos males.”
“( ...) E quando foi iniciada a construção do Centro no terreno da rua 5
av. 9! que luta gente! que sacrifícios! A construção subia custosamente,
consumindo dinheiro e mais dinheiro, parando quando era forçoso parar e
continuando quando se podia continuar, fazendo com que José Lauria, volta e
meia tirasse o chapéu da cabeça e esfregasse, num gesto muito seu, os cabelos
rentes, cortados à escovinha. Mas, Lauria carregava o Centro nos ombros. Sem
ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. Foi uma luta que o absorvia
inteiramente, fazendo-o deixar os seus interesses particulares em segundo
plano19.”
De Aloysio Pereira (ob. cit.):
“Lembro-me com saudade de José Lauria, sucessor de tio Esperidião,
quando este mudou de Rio Claro. Era um homem gordo, baixo, de fala italiana
e muito popular e estimado.
De seus filhos, Antonio e Pedro:
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Antonio disse-me que o pai fazia diariamente atendimentos e pedia que o
resultado da assistência espiritual fosse comunicado por carta.
Que, certa vez, trouxeram-lhe um homem acometido por subjugação
espiritual, amarrado dentro de uma carroça. Da porta de sua casa, antes mesmo
da aproximação do enfermo e à distância, levantou a mão e disse energicamente:
“Em nome de Jesus, afastem-se dessa criatura”. Então, livre dos obsessores
espirituais, semi-desperto e atônito, indagou aos circunstantes: “Onde estou? O
que me aconteceu? ”
De Pedro ouvi que seu pai teve o pressentimento do dia da desencarnação,
dizendo-lhe: “Hoje vou desencarnar”. e que no dia anterior comparecera na
cidade de Corumbatí a fim de atender a mais um nexessitado. Pascoalina
Brunelli Pasternack contou-me que ela e esposo, Prof. Francisco Pasternack,
residindo nessa cidade, receberam na véspera dio acontecimento a visita do
confrade Lauria que viera à cidade para assistir um casal com problemas
espirituais. Instado para pernoitar declinou do convite justificando urgência em
regressar a Rio Claro20.
Realmente, aos 4 de dezembro de 1932 e tal como o pressentira, José
Lauria desprendeu-se do casulo da matéria, legando-nos o exemplo de homem
de bem.
O jornal “Cidade de Rio Claro”, de 4/8/13, na reportagem “Praça Pedro
Lauria Enfrenta Problemas”, passa-nos a informação de que José Lauria e seu
filho Pedro Lauria, nascido em Poços de Caldas, vieram daquela cidade para
Rio Claro em 1908. Portanto, um ano após a fundação do CE “Fé e Caridade”.
Notícias na Imprensa Espírita
A “Revista Internacional de Espiritismo”, de 15/l1/29 35, relata um fato
inédito durante uma conferência. “Rio Claro. Fez uma conferência nesta cidade
no salão do Centro Espírita “Fé e Caridade”, o nosso confrade Zacharias
Onofre, de Ityrapina, tendo sido aassistência bem numerosa. – “A reincarnação
e a manifestação dos espíritos” foi o thema em torno do qual dissertou o orador,
por mais de uma hora. Esta conferência, que foi bem interessante revestiu-se de
um episódio digno de nota. Em certo momento, quando perorava o orador
fazendo sentir que é a Caridade que salva, levantou-se da platéia um senhor e
de Bíblia em punho disse “ser a fé o bastante para a salvação. ” O orador
interrompendo, então o seu discurso, falou por 25 minutos respondendo com
trechos evangélicos o aparte, tendo sido muito aplaudido pela assistência. Ao
terminar a conferência o orador offereceu a palavra ao aparteante que professa
o protestantismo (Baptista), que não aceitou a palavra. Então o sr. Garcia,
presidente do Centro de S. Carlos, que se achava presente, convidou-o a assistir
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uma demonstração de Espírito. Convidou-o a evocar uma senhora ou senhor
qualquer de suas relações ou amizade, e Garcia fez a descripção de um espírito
que se achava junto a elle, perguntando-lhe se conhecia. “Sim, é minha filha,
fallecida há um anno mais ou menos. O querelante deu-se por satisfeito, pedindo
então, explicações sobre as manifestações dos espíritos. ”
Aos 15/1/30, na mesma revista: ”Rio Claro – Em visita ao centro local,
onde fizeram conferências, estiveram os nossos confrades sancarlenses Antonio
Basso e Francisco Crestana, Zacharias Onofre, de Ityrapina, tomando cada um
deles para thema “A doutrina espírita”, cuja exposição foi feita com muita
clareza. Usou da palavra por fim o secretário do Centro sr. Paulo S. Ferraz que
agradeceu aos visitantes as provas de amor fraterno que lhes offereceram. O
Clarim foi distribuídos aos assinantes”

Período de 1933 a 1957
Crescem as atividades e surgem outros colaboradores
A sede do centro é ampliada; há adesão a movimentos de unificação de
âmbito estadual e conferências por eminentes pregadores. Sucedem-se
interrupções de exercício de presidentes e crise no final do decênio, com a
mediação da União Federativa Espírita Paulista, junto a qual o centro filiou-se
em 1937.
Nas atas vamos deparando com outros trabalhadores, como: Graciliano
Padilha; Francisco Bradna Jr.; José Pedrosa; Arlindo Ferreira da Silva;
Francisca Pedrosa; Maria de Freitas Lautenschlaeger; Sinhá Musa de Oliveira;
Zeferino Vera; Rosalina dos Santos; Julia Jakok; Sebastião Walter; Horácio
Barbosa; Leonor Rodrigues de Siqueira; Iracema Rodrigues de Siqueira;
Rosalina Rodrigues de Siqueira; Martinho Ohelmeyer; Humberto Condutta;
Luiz Camparotto; Dr. Nicolau Pero; Mário Rodrigues Torres; Francisco David
Bell; José Frederico Torres; Anésio Siqueira; Patrocínio Rezende; Conceição
Genevese; Antonio F. de Souza; Aurélio Genovese; Osvaldo Kleiner; Raul
Bianchi.
Em 1931, em São Carlos, com oitenta representantes, é fundada a
Associação de Propaganda Espírita do Estado de São Paulo, eleito presidente
Cairbar de Souza Schutel. Representando o CE “Fé e Caridade”, comparece
Waldemar Ava Max Wenzel, depois nomeado intendente, conforme certidão n.
4, de 20/2/32, assinada por João Fusco, Intendente em Rio Claro e Região17.
“O Reformador” de 15/12/33 e a “Revista Internacional de Espiritismo”,
pág. 352, do mesmo ano, publicavam a nova diretoria do centro: Presidente,
Inácio Rodrigues de Siqueira; Vice-Presidente, Alfredo Barsotti; Secretário,
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Waldemar A. M. Wenzel; 2ª. Secretária, Olga Wenzel; Tesoureiro, André
Gáudio; Procuradores: Luiz Sppiler; Eugênio Borgiani; Ângelo Jurman. Orador
Oficial, Paulo da Silveira Ferraz17.
Em reunião extraordinária, de 10/3/35, presentes José Dias, presidente,
Ignácio Rodrigues de Siqueira, Joaquim dos Santos, Iracema Rodrigues de
Siqueira, Olga Wenzel, Adelina Barreto, Carlos Höhne, Amélia Höhne,
Sebastião Ferreira da Silva, João Campagnone, André Gáudio, Eugênio
Borgiani. Por proposta do primeiro, em reunião anterior, ficou resolvido
encaminhar ofício à Câmara Municipal para consulta sobre construção de
Albergue Noturno, mas, nada conseguindo, resolve-se, nesta reunião, pela
construção de casa para zelador com a destruição dos dois prédios (meia água)
dos fundos, então alugados. Ignácio Rodrigues de Siqueira sugere a ampliação
do centro, na parte da frente, ficando os fundos para o zelador. Com a
concordância, Sebastião Ferreira da Silva, e Carlos Höhne, propõem que
Alfredo Barsotti faça o orçamento. Sebastião apresenta planta e orçamento,
Barsoti retifica-a e dispõe os meios para arrecadação de fundos. Em reunião de
14/4/35, delibera-se sobre a construção e os presentes fazem as primeiras
doações em dinheiro para o empreendimento, sem prejuízo da contribuição
mensal de associado.
A “Alvorada de Uma Nova Era”, 35 de São João da Boa Vista (SP), de
1/10/36, dispunha: “Centro Espírita ”Fé e Caridade” – O Centro Espírita supra,
da cidade de Rio Claro, neste Estado, com sede própria à rua cinco n. 65, acaba
de reformar o prédio em que funciona, deliberando solenizar esse surto
progressista no dia 3 de outubro p. f. às 19 horas, homenageando, ao mesmo
tempo, a epheméride de Allan Kardec que transcorrerá na mesma data. A
Diretoria dessa novel entidade honrou-nos com um convite para essas festas e
convida, por nosso intermédio, a todas as pessoas interessadas a assisti-las”.
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12.Inauguração da ampliação aos 3 de outubro de 1936: José
Pedrosa; Eugênio Borgiani; (?), Sebastião Ferreira da Silva;
Joaquina Ferreira da Silva; Caetano Mero; Adelina Barreto, Olga
Wenzel; Ignácio Rodrigues de Siqueira; Graciliano Padilha ; (?);
André Gáudio e Glória Ferreira da Silva17

Da ”Revista Internacional de Espiritismo”, de 5/11/36: “Rio Claro – O
Centro Espírita “Fé e Caridade”, festejando o 3 de outubro, inaugurou a sua
sede social. Presidiu a solenidade o confrade Caetano Mero, que se achava em
visita aos espíritas rioclarenses. O ilustre confrade estendeu-se em
considerações sobre o Espiritismo, proferindo magnífica oração. Falou em
seguida o confrade José Dias. Falaram depois diversos confrades e senhorinhas
recitaram poesias17. ”
Passaram por Rio Claro, na década de 30 e de 40, na pregação da
doutrina: José Perez e Francisco Franco de Souza; de Piracicaba, Cezário de
Campos e João Leão Pitta, representante de “O Clarim”; de São Paulo, Dr.
Pedro Lameira de Andrade; de Campinas, Dr. Souza Ribeiro (1938), falando no
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Clube S.D.D. Cidade Nova, às 14 horas, e Gustavo Marcondes; de Santa
Bárbara, Carlos Steagal. Em 1937, na gestão de Rodolfo Calligaris: Dr. Romeu
de Campos Vergal, de São Paulo, no Grêmio Recreativo dos Empregados da
Companhia Paulista; Pedro Fernandes Alonso, de São Carlos; Patrício Pinto de
Miranda; Capitão Ferreira Brasil; José Dias, de São Carlos. Depois, Dr. Walter
Radamés Accorsi, de Piracicaba.
Da “Revista Internacional de Espiritismo35”: “Rio Claro – do mesmo ano
– o deputado Campos Vergal levou a efeito uma conferência de propaganda do
Espiritismo em Rio Claro, no salão do Grêmio Recreativo da Companhia
Paulista, gentilmente cedido. O Deputado Vergal fez uma conferência
genuinamente espírita, arrancando constantes aplausos da assistência, superior
a 600 pessoas“.
A mesma revista, de 15/5/37, registrava: “Notícias de Rio Claro – Dia 11
do corrente, o intrépido semeador da doutrina do Meigo Jesus-Cristo, o confrade
Zacharias Onofre irradiou pelo microfone da P.R.F. 2 , desta cidade, uma
bellíssima e empolgante conferência espírita, discorrendo com muita felicidade
sobre o thema: “Aquelle que não se tornar pequeno como esta crença, não
entrará no reino de Deus” Ao terminar foi felicitado pelo Spik que disse estar o
microphone à disposição daquele illustre confrade quando desejar, e abraçou–
o. Zacharias voltará muito breve a falar sobre assumpto interessante da nossa
Doutrina. Estiveram nesta cidade, tendo feito conferências no Centro local os
srs. José Peres, director “d’Alvorada” e João Pitta, representante de; ”O Clarim,
” e da Revista Internacional de Espiritismo. Do correspondente35.
Na de 1/9/38, após citar Cairbar Schutel, em mensagem na rádio de
Araraquara, mencionava também Rio Claro: “A Estação de Rio Claro também
cedeu o seu microphone aos espíritas, tendo ocupado a srta. Wenzel, várias
creanças e catecismo espírita e o Sr. Leão Pitta.
Em 1938, Pedro Fernandes Alonso comparece em Rio Claro a fim de
mediar pendência havida em conseqüência da suspensão dos trabalhos práticos
mediúnicos do centro, na gestão de Alfredo Barsotti. Em Assembléia Geral, ele
e João Leão Pitta reconciliam as partes, ajudam na reformulação do estatuto
social e disciplinam as sessões espíritas. No mesmo ano, o centro filia-se à
União Federativa Paulista, com sede em São Paulo.
De “A Alvorada d’Uma Nova Era”, de 1/9/38, pág. 23: “O Centro
Espírita “Fé e Caridade”, de Rio Claro, acaba de eleger sua nova Diretoria,
recaindo a escolha nos seguintes confrades: Presidente, José Arantes de Mello;
Vice, Leopoldo Calligaris; 1º Secretário, João Campagnone; 2º Secretário,
Aurélio Genovese e Tesoureiro, Gualter Pinto. O nosso Secretário, a convite
dessa entidade irmã, esteve lá quatro vezes, nestes trinta dias passados. Parabéns
a nova Diretoria35. ”
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Em 13/1/38, Cairbar Schutel desencarna. Solidários, Ignácio Rodrigues
de Siqueira, Waldemar Av Max Wenzel e José Dias, este então removido para
a cidade de São Carlos, comparecem em Matão.
No enterro Ignácio Siqueira, representante de Rio Claro profere as
seguintes palavras:
“Ao Espírito lúcido de Cairbar Schutel”
Foste neste rincão terreno, um dos mais corajosos propulsores do
progresso espiritual, e ao deixares entregue à desagregação as moléculas que
compõem o corpo que te serviu de instrumento para o desempenho dessa alta
missão, vais receber o prêmio do teu trabalho realizado a retemperar as forças
de tua robusta vontade nas regiões puríssimas dos ‘escolhidos” de onde voltarás
naturalmente, para distribuir com abundância a irradiação fluídica com o
mesmo amor, a mesma solicitude que dispensaste aos teus abnegados
companheiros, encarregados da continuação do grande ideal, que defendeste
como verdadeiro Apóstolo da III Revelação.”
(“Uma Grande Vida” – Leopoldo Machado, Edit. “O Clarim”, Matão).
De Eduardo Carvalho Monteiro e Wilson Garcia, “Cairbar Schutel o
Bandeirante do Espiritismo”, Casa Editora “O Clarim”, pág. 235: “Usa da
palavra, agora, José Dias, de São Carlos, que falou em nome dos espíritas de
Matão, agradecendo as homenagens dirigidas ao seu querido chefe. Declarandose também discípulo de Cairbar Schutel e, caloroso, entusiasta, expressivo,
sincero, diz agradecer aquelas vivas demonstrações de afeto e de carinho em
nome do próprio homenageado, que a afirma o inspirava no momento.
(Homenagens prestadas, dois meses após a desencarnação pelos espíritas
de Araraquara, no dia 20 de março de 1938, às vinte horas, no Teatro Municipal
dessa cidade.)
Foram presidentes do CE “Fé e Caridade” nesta década: José Lauria,
Sebastião Ferreira da Silva; João Massa, Ignácio Rodrigues de Siqueira, Carlos
Höhne; José Dias; Prof. Rodolfo Calligaris; Alfredo Barsotti, Dr. José Arantes
de Mello
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Sebastião Ferreira da Silva: Trabalhos desenvolvidos e referêcias

13.Sebastião Ferreira da Silva17

Em 1945, surge a Mocidade Espírita com Glória Ferreira da Silva,
Mercedes Devera, Francisca Moita, João Nogueira, Celestina Rodrigues;
Floripes Genovese, Helena Nogueira, José Devera, Antenor Picelli (1949),
Benedito Araújo, Terezinha Camargo, Maria Pinto de Godoy; Antonina
Custodio (1951). Na ocasião, são apresentadas peças teatrais sob o comando de
Durval Baungarthner.
Aos 24/12/46 é inaugurada a segunda ampliação do prédio do centro,
incluindo-se a construção de palco. O ato – também uma homenagem a José
Lauria – teve como orador José Dias e participação dos jovens com a peça
teatral “A felicidade pode ser deste mundo”. No Domingo, festa com as crianças
sob a orientação de Durval Baungartner.
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14.Salão do Centro com o palco ao fundo (1957)17

De janeiro a dezembro do mesmo ano o centro abriu as portas para a
recém fundada Casa dos Espíritas, cuja presidência coube-lhe, acumulando-a
com a do centro.
Em mais um gesto de solidariedade à causa, em 1950 cedeu o salão do
centro, aos sábados e domingos, para as reuniões mediúnicas que o Dr. Almeida
Prado Júnior (Dr. Pradinho) realizava em sua residência, auxiliado por SaintClair Onofre, e que devido o aumento de freqüentadores necessitava de maior
espaço. Compunham o grupo: Wilma Stein: Desidério Quirino Bútulo; Ida
Bútulo Franzoni; Dr. Achilles de Brito; Argentina Fischer; Maria Fischer; Jorge
Fernandes; Armando Pinto de Godoy; Elisabete Pinto de Godoy; Iolanda Leite;
Euclides Leite; Ana de Souza; Elisa de Souza;; Duzindo Henrique Povoas;
Antonina Custodio e Antenor Picelli. Em 1951 os trabalhos foram para a Casa
dos Espíritas e ali permanecem até hoje.
Em 1956 o centro participa ativamente das reuniões preliminares para a
fundação da União Municipal Espírita. Dá-se no recinto do centro a posse de
sua primeira diretoria pelo presidente do Conselho Regional Espírita de
Campinas, Dr. Wilson Ferreira de Melo.
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Foram também diretores e colaboradores, nestas duas décadas: Waldemar
Ângelo Corso; Armando Ferreira; Durval Baungartner; Arthur Ferreira da
Silva; Antonio Marques Serra; Albertina Marques Zoéga; José de Amo; Manoel
Antonio Pires; Sebastião Araújo; Benedito Araújo; Oscar Godoy Ribeiro; Maria
Aparecida Fischer; Argentina Fischer; João Montenegro; José Frederico Torres;
José Hermini; Dr. José Vasconcellos de Almeida Prado Júnior, Pedro Picelli,
Margarida Mungai, Francisco Devera, Manoel dos Santos Catré; Paulo Braga;
Eudócia G. da Costa.

15.Diretores e responsáveis pela Evangelização Infantil-194417

16. Festa de natal em 195217
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17. Mocidade e Evangelização Infantil, 21-12-195217

Foi, sem dúvida, o exemplo de dedicação à família, à profissão e ao
Espiritismo. A partir de 1930 integrou a diretoria do centro durante vinte e seis
anos, vinte dos quais na presidência, assegurando a continuidade do trabalho
espiritual e social. Dirigia trabalhos práticos mediúnicos e ministrava passes
espirituais também em sua residência, na avenida dez com a esquina da rua seis,
Vez por outra algum confrade pernoitava em sua casa pela dificuldade de, à
noite, regressar ao lar, às vezes em sítios muito distantes da cidade. Antenor
Picelli, que residiu no bairro Itapé, conta também da solidariedade de Sebastião
para com um de seus irmãos.
Paulo da Silveira Ferraz considerou em ata de Assembléia Geral
Ordinária de 2/8/44: “Sebastião Ferreira da Silva presidente por várias vezes
reeleito para o Fé e Caridade, homem de fibra psíquica e grande valor moral,
baluarte na vanguarda do Espiritismo nesta cidade”.
Também o professor Rodolfo Calligaris, em reunião da União Municipal
Espírita narrou fatos e motivos que o levaram a ingressar no Espiritismo,
relembrando que o irmão Sebastião Ferreira da Silva muito contribuiu para tal.
Presente à reunião, Sebastião emocionou-se com as palavras afetuosas a ele
dirigidas. (Ata da Reunião de 28/7/56).
Em 2006, sua filha Glória passou-nos o que segue:
“Meu pai Sebastião Ferreira da Silva morou em Pirassununga quando era
solteiro. Foi para Araras e lá conheceu minha mãe (eram parentes distantes) e
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se casaram. No início de casados moraram em Araras, onde tiveram 10 filhos,
porém somente 5 sobreviveram. Nessa ocasião meu pai trabalhava como
barbeiro e estudava niquelação com a ajuda de um médico, que era cliente da
barbearia, pois todos os livros eram em inglês.
Nessa mesma época meu pai começou na religião Espírita, por influência
da minha mãe, que começou a sentir coisas diferentes das doenças normais. Eles
vieram para Rio Claro onde meu pai teve uma oficina de niquelação (av. 10,
entre rua 5 e 6) e nessa época eles tiveram mais dois filhos eu, Glória, e o Vail,
e continuaram com o tratamento e os estudos do espiritismo.
Até chegar a ser um médium que dava passe, e minha mãe era médium
que recebia, eu e meu irmão Vail fomos criados na religião espírita. Em Casa
vinha gente de Araras, Leme e Campinas para tomar passe e ir ao centro “Fé e
Caridade (av. 9 com a rua 5). Eles dormiam em casa e chegavam a ficar até dias.
Em casa também recebíamos os palestrantes que vinham para ministrar suas
palestras no centro ‘Fé e Caridade, onde meu pai chegou a ser presidente. Até
hoje o centro continua tendo passes e preleção às tardes e à noite, trabalhos de
cura e passes com os médiuns do centro. Meu pai nasceu em 26/6/1892 e faleceu
em 06/03/56. Glória Ferreira da Silva17. ”

Período de 1957 a 1989
Atividades dentro e fora do centro espírita
Com a passagem de Sebastião Ferreira da Silva para o outro lado da vida,
aos 6 de março de 1956, o Vice-Presidente, José Pinto de Godoy, inicia a
construção da casa para zelador nos fundos do centro. É auxiliado por José
Gobbo, diretor e pedreiro, concluindo-a em 1958. No mesmo ano, é eleito
presidente do centro espírita, após acalorada sessão de votação, que assistimos,
tendo como concorrentes o valoroso Sebastião Araújo e outros irmãos. Foi
mediador na sessão Arnaldo Martins Orso, presidente da União Municipal
Espírita de Rio Claro.
A partir desse ano a Mocidade Espírita organiza atividades envolvendo
casas espíritas de Rio Claro e de outras cidades com: Evangelização Infantil;
formação de mocidades; participação em reuniões mensais na União Municipal
Espírita; colaboração com a 1ª Exposição do Livro Espírita ao ensejo do
Primeiro Centenário de “O Livro dos Espíritos”; presença na Semana Espírita
de Amparo (1.958), com Roseli Siqueira Wenzel e José Carlos da Costa
Custodio, e deste no 1º Curso Intensivo de Evangelização Infantil de FEESP,
em 1.959; dos Torneios Doutrinários promovidos pela União Municipal
Espírita; das Concentrações de Mocidades Espíritas, nas cidades de São Paulo,
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Campinas, Piracicaba, Pirassununga, São Carlos; da promoção de palestras de
jovens nas cidades de Rio Claro, São Carlos; das apresentações em outras
cidades da região com danças, cantos e pequenas peças teatrais; das festas do
Dia das Mães, do Dia de Natal; nas conferências doutrinárias; na inauguração
das sedes da Casa de Saúde “Bezerra de Menezes”, da Casa dos Espíritas e do
Instituto “Allan Kardec”. Em 1959, Delmina Ribeiro, José Carlos da Costa
Custodio e Zuleica Donato comparecem à reunião de diretoria do centro e
apresentam programa de atividades da Mocidade Espírita, incluindo
Evangelização Infantil.
Integravam a Mocidade17, dentre outros: Maria Pinto de Godoy;
Waldomiro Araújo; Joel Francisco Abbade; Terezinha de Jesus Gonçalves;
Delmina Ribeiro; José Carlos da Costa Custodio; Leonilda Araújo; os irmãos
Rivail, Rosemar e Roseli Siqueira Wenzel; as irmãs Josely, Marilene e Déa
Denize Gobbo; os irmãos Shirley e Ariovaldo Gaino; Jurandyr Santiago;
Gualter Pinto Neto; Elisabete Pinheiro e Rui Pinheiro; Irene Litoldo; Vanderley
Rodrigues Torres; Sônia Massa Calligaris; Alice Cléa Taveiros; Dirce Genaro;
Clarisse Thans; Marcos Valeri Siqueira Sarti; Sidney Travitzki; Edinei Wenzel;
Zuleica M. Donato; Onofre Antonio; Sueli Siqueira Concolatto; Itair Rosa da
Silva; Ivone Massoni; Sônia Pinheiro; Irene Stelamaris P. da Silva. (Caderno
de Presença, outubro de 1957)
A partir de 1.962, João Gaino assume a presidência. Ele e a esposa Maria
Gaino continuam os trabalhos espirituais do centro – legado de Esperidião
Prado, José Lauria, Sebastião Ferreira da Silva, Ignácio Rodrigues de Siqueira
e outros. O centro participa da 3ª Semana Espírita, de 18 a 25/04/64, cujo
programa incluiu a “2ª Exposição do Livro Espírita”, inauguração do Lar
“Esperidião Prado” e de cujo Conselho Administrativo participou desde a
fundação. Ainda como parte do programa, recebe os conferencistas José Soares
Cardoso (poeta), de Ribeirão Preto, Elizabeth Steagal, de Santa Bárbara
D’Oeste. É sucedido por Joaquim Felício de Souza que dirige o centro no
período de 1965/1972.
De 1973 a 1991, assume a presidência do centro Antenor
Picelli.Registram-se melhorias, como: construção de prédio, anexo à casa do
zelador, para instalação do Departamento de Assistência Social “José Lauria”.
Em 1981 há a ampliação do prédio do centro
Foram também colaboradores: Márcia de Araújo; Carlos Alberto
Augusto de Souza; Bernardino Brunetti Fraga; João Corrêa Cunha; Antonio
Luiz Pereira Teixeira; José Jesus de Almeida; Durval Dias; Dirceu de Araújo
Silva; José Geraldo Mônaco; Raquel Picelli; Angelo Cattai Neto; Arlindo
Ulisses Ungaretti; José Maria Andriolli; Manoel Antonio Nunes; Júlia Roseira;
Manoel Garcia de Oliveira; Geraldo de Oliveira Dorta; Maritana Garcia; Irene
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Litoldo; Carlos Augusto Meyer; Renato Pacheco de Almeida; Roberto Müller
Barsotti; Antonina Custodio Picelli; José Carlos da Costa Custodio; Luiz
Roseira; Márcia Barsotti Franchin; Terezinha de Jesus Gonçalves; Dirce
Gennaro; Júlio Soares; Tereza Soares; Arnaldo Costa.
A instituição participa ativamente da União Municipal Espírita, depois
UNIME, do Lar Espírita “Esperidião Prado; igualmente das visitas regulares ao
Presídio de Itirapina, das Semanas Espíritas e de Feiras de Livros Espíritas.
Recebe os conferencistas: Rubens Braga, Araraquara; Prof. Justino de Castilho,
Limeira; Dr. Nubor Fakure, Campinas; Dr. Walter Accorsi, Piracicaba; Eder
Fávaro e Nestor João Mazzoti, da União das Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo – USE.

18. Centro: (1981). Sobrado: Assistência Social “José Lauria” e Escola de
Evangelização Infantil “Meimei” (1998)17

Departamento de Assistência Social “José Lauria”: histórico
De 1921 até a década de 1960 o centro manteve farmácia gratuita e
continuou com distribuição de gêneros alimentícios e roupas aos pobres.
De 1951 a 1954, o Dr. José Milulo Montenegro, semanalmente, prestou
colaboração aviando receitas, às terças-feiras. Em 1955, por sugestão de
Ytagiba Torres de Carvalho, e com vistas a registros em órgãos competentes,
cria-se o Departamento de Assistência Social: Presidente, Therezinha de
Camargo Magalhães; Vice-Presidente, Celina Simões; Secretárias, Maria Pinto
e Carmem Mariano; Tesoureiras: Maria Gaino e Eudócia Gonçalves Costa.
Integram também o departamento: Laura Pinto Höhne; Celsina de Mello Stefen;
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João Nogueira; José Pinto de Godoy; João Gaino; Maria Gaino (presidente);
José e Nair Gobbo; Manoel dos Santos Catré; Virginia Corrêa; Norma Borges
(presidente) e Manoel Borges (tesoureiro); Maria Amélia Rosalém.
Por volta do ano de 1977, Antenor Picelli, João Gaino, Maria Gaino, José
Carlos da Costa Custodio, Simone Leonardo Custodio comparecem à residência
do confrade Pedro Lauria. O fim era solicitar ajuda financeira para construção
de prédio para a Assistência Social, numa homenagem a seu pai, doravante
denominada – Departamento de Assistência Social “José Lauria”. Com o apoio
inicial do confrade teve-se em pouco tempo construída inaugurada a sede
departamental.

19. Inauguração do Departamento de Assistência Social “José Lauria” - Elídio
Taveiros, Antonio Lauria, Iracema Lauria, Antonina C. Picelli, Antenor
Picelli. Atrás: Bernardino Brunetti Fraga e Jair Cervezão Lahr17

À cerimônia de inauguração do prédio e de descerramento de retrato do
homenageado comparecem os diretores Antenor Picelli e Antonina Custodio
Picelli, os casais João e Maria Gaino, Manoel e Norma Borges, Elídio Taveiros
(Conselho Regional Espírita); Octávio Martins (União Municipal Espírita), José
Carlos da Costa Custodio, (Presidente da Casa dos Espíritas), diretores,
convidados, reporter do “Diário do Rio Claro” e família do homenageado nas
pessoas de Pedro Lauria, Antonio Lauria, Dr. José Lauria, esposas filhos e
sobrinhos, cabendo ao primeiro o descerramento do retrato de José Lauria.
O “Diário do Rio Claro”, de 20/12/77, noticiava: “Centro Espírita ”Fé e
Caridade” inaugurou Salão “José Lauria”. Às nove horas de domingo, dia 18,
foi inaugurado pelo Centro Espírita “Fé e Caridade”, o Salão “José Lauria”.
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“Esta nova dependência, situada a avenida 9 n. 500, anexa ao centro,
destina-se ao atendimento das famílias amparadas pela Instituição, que possui
um bem estruturado departamento de Assistência e Promoção Social, presidido
pela senhora Maria Gaino, homenageada na ocasião em virtude de seu dedicado
trabalho a frente daquele departamento. Compareceram à solenidade ilustres
personalidades do mundo espírita, como o Sr. José Carlos da Costa Custodio,
presidente da Casa dos Espíritas, sr. Octávio Martins, presidente da União
Municipal Espírita, o sr. Elídio Taveiros, presidente do Conselho Regional
Espírita, além de familiares do senhor José Lauria, patrono da sala que estava
sendo inaugurada.
“O homenageado, pioneiro do Espiritismo em Rio Claro, desenvolveu
intensa atividade em nossa cidade, na década de vinte, em benefício de todos
aqueles que necessitaram de amparo espiritual numa época, inclusive, em que a
psiquiatria praticamente inexistia, e os doentes mentais eram recolhidos à
cadeia. Fundador do primeiro centro espírita rioclarense, em 1923, médium
dotado de grandes virtudes, seu falecimento a 4 de dezembro de 1932, deixou
uma grande lacuna espiritual.
“No entanto, seus amigos e seguidores de sua obra deram continuidade
ao seu ideal e hoje o Centro Espírita “Fé e Caridade” assiste numerosas famílias
dando-lhes amparo espiritual e também material; possuíndo, inclusive, o seu
Departamento de Assistência e Promoção Social.
“Essa nova sala, inaugurada domingo, foi construída com a colaboração
exclusiva dos amigos do Centro, num trabalho verdadeiramente comunitário e,
portanto, o sr. Antenor Picelli, seu atual presidente, e demais companheiros,
estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido em prol de nossa comunidade. ”
Ampliação do prédio do centro
Em 1981, na frente do centro, na área do jardim, são construídos: sala
para passes espirituais; secretaria; biblioteca e mais a reforma dos sanitários.
Um ano após, nos fundos, sala para trabalhos de desobsessão, reforma do
madeiramento do telhado, lajota e piso no salão de conferências.
De o “Diário do Rio Claro: “Centro Espírita inaugura hoje novas
dependências. O Centro Espírita “Fé e Caridade”, localizado na rua 5 n. 709,
diante da necessidade de ter maior amplitude de suas instalações, passou por
grande reforma nos últimos meses, tendo a orientação da diretoria presidida
pelo sr. Antenor Picelli. Neste 1º de agosto, haverá a inauguração das novas
dependências, com solenidade marcada para às 20 horas, comparecendo
elementos destacados dos meios espíritas de Rio Claro. O acontecimento tornase mais relevante, porque assinala a passagem dos 61 anos de fundação do
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Centro. Falará no ato o Prof. José Carlos da Costa Custodio. ”
Na verdade, o centro completava 71 anos, desconhecendo-se que fora
fundado em 1907. Levara-se em conta o ano de 1920 quando Esperidião Prado,
José Lauria e outros reabriram as portas do centro e registrando-o em 5 de
agosto do mesmo ano.
Em março de 1989 foi iniciado trabalho (privado) para doutrinação de
espíritos e vibrações à distância para encarnados, com José Carlos da Costa
Custodio, Antonina Custodio Picelli, Antenor Picelli, Mary Augusta Leonardo
Custodio, Jair Cervezão Lahr, Moacyr Lahr, Jurema Cervezão, Denise
Leonardo Custodio, Simone Leonardo Custodio, Maria Helena de Souza.
Depois Renato Camargo, Angela Camargo e Desidério Querino Bútulo.
Mocidade Espírita de Rio Claro (MERIC): Eduardo Alexandre Foschini;
Miler Jules Marchiori; Luis Alberto Irikura; Márcio Adão Pereira; Mário
Joanoni; José Luiz R. Pessenda; Patricia Golfieri; Moacir Ferro Junior; Angelita
Vasconcelos; Lenir Cervezon; Rosimeire Firmino Dias; Lisiane Ferreira Silva;
Tais Cristina Inforzato; Carlos Renato Inforzato; Paula Engle Barsotti; Daniela
Golfieri; Sérgio Visnadi; Alessandra Cunha; Patrícia Ramos; Cristhiane Ramos;
Ailton Araújo; André Jamilta Tereza; André Luiz Miranda dos Santos; Daniela
Marquiori; Lara Julie Marquiori; Carolina Marchiori, Lucimara Desiderá;
Regina Desiderá; Marco Aurélio Cestare; Cláudio Sobral; Adriano Scalzite;
Orlando Soave Junio;. Depois, com a participação também de Carlos Henrique
Russo e Rafael Endigo Sanchez, desenvolveu o trabalho de arrecadação, aos
domingos e sábados, nas residências da cidade, de gêneros alimentícios para o
serviço social do centro17.
Pré-Mocidade, domingo, nove horas, com os monitores Patrícia Golfieri,
Odair Mariano, Euclides Alves Junior, Maria Aidê Alves e as quatro classes de
Evangelização Infantil com Alexandra e Daniela Golfieri, Terezinha do Carmo
C. Magalhães, Oleika Aparecida Franco e sob a orientação de Ana Golfieri. A
Biblioteca “José Dias”, 4ª-feira, com Alice N. Souza, Giselda Maria Prado
Barreto, Maria Aparecida Souza Mortari e Gabriela Barreto M. de Campos17.

Período de 1990 a 2006
1ª Etapa. Até 1994, palestras, entrevistas e passes. Segunda, quarta e
sábado, às 19 horas.
Vibações à distância, por Dirce Gennaro e Therezinha de Jesus
Gonçalves, quarta-feira, , às 14:30 horas; sessão de Desenvolvimento
Mediúnico, quinta-feira, âs 20 horas, por João Correa Cumha, deposis Marcia
Aparecida Barsotti Franchin, e na sexta-feira, no mesmo horário, por Arlindo
Ulisses Ungaretti, Grupo Espírita “Fraternidade” – Desobsessão, iniciado em
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1979, segunda e terça, com Antonio Magalhães, Terezinha do Carmo C.
Magalhães, Carlos Alberto de Souza, Joaquim Felício de Souza, Ubaldino
Spati, Ada Bertazzi, depois, Gilberto Toledo e Maria Aparecida Montivelli
Toledo. Na sexta, por Antenor Picelli, Maria Helena de Souza e Edilamar
Simões e outros.
Com início em 1990, estudo de O Livro dos Médiuns, terça-feira, às 20
horas, por José Carlos da Costa Custodio.
Palestras: José Carlos da Costa Custodio, Joaquim Felício de Souza,
Marlene Scarpa Padulla, Antonina Custodio Picelli, Odair Mariano, Wanda
Bonomo, Arlindo Ulisses Ungaretti, Terezinha de Jesus Gonçalves Pascon,
João Piva Neto. Nos passes, Patrocínio Rezende, Antoninho Picelli, dentre
outros.
Após dezenove anos, Antenor Picelli deixa a presidência. Assume-a o Dr.
Cairbar Pereira de Araújo para o biênio 92/93. Reorganiza a Biblioteca “José
Dias”
2ª Etapa. De 1994 até 2006, assumem, respectivamente, presidência e
vice-presidência, Joaquim Felício de Souza e Nelson Luiz Golfieri. Foram
diretores e colaboradores: Roberta Chinelato Honório; Werter Luiz de Oliveira;
Ramon Picelli; Aparecida Nogueira de Souza Mortari; Durval Dias; Moacyr
Lahr; Antoninho Picelli; Ubaldino Spatti; Jair Cervezão Lahr; Alice Nogueira
de Souza; João Paoleschi; Higino Paoleschi; Doraci Aparecida Paoleschi; José
Carlos da Costa Custodio; Moacyr Ferro Junior; Antonio Pignata Sobrinho;
Moacyr Honório Junior; Rubina Agda Zavarelli; Gilberto Mucillo.

20.Joaquim Felício de Souza e Nelson Luiz Golfieri, Departamento de
Assistência Social “José Lauria”, Jornal de Rio Claro, de 31 de agosto
de 199717

Dirigido por Jair Cervezão Lahr, e tendo como colaboradora, dentre
outras, Enyr Lanzoni, durante alguns anos realizou campanha de jornais usados
para troca com louças nas cerâmicas de Porto Ferreira, arrecadação de roupas e
utensílios domésticos para o Bazar Beneficente. Após mais de dois anos de
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trabalho, Jair, Moacyr Lahr e outros demoliram a casa de zelador e o prédio do
Departamento de Assistência Social “José Lauria”, construindo outro com dois
pavimentos, com salas de costura, de bazar beneficente. A solenidade, no dia
11/11/98, teve novamente a presença da família José Lauria, confrades,
colaboradores. “O Diário do Rio Claro” compareceu ao ato e publicou a
reportagem.

21. Grupo de voluntárias na sala de costura17

Em agosto de 1999, homenagem a Maria Zugularo Gaino, já na vida
espiritual, e que também atuou por muitos anos na assistência social do centro.
“O CE “Fé e Caridade” por feliz iniciativa de sua diretoria afixam hoje o
retrato de Maria Zugularo Gaino dando-lhe o nome à sala de costuras do
Departamento de Assistência Social “José Lauria”, como penhor do
reconhecimento de seus inestimáveis serviços à causa do Bem e que elevam
bem alto o conceito e respeito do Espiritismo e desta Instituição junto à
comunidade espírita e a sociedade rio-clarense. (...) Maria Gaino tinha a
faculdade mediúnica, mas foi junto à família, na árdua e espinhosa missão no
sacrário do lar, como mãe extremosa e dedicada esposa, que se aureolou da luz
espiritual de que se serviram os bons Espíritos para levarem-na, lentamente, ao
dificultoso exercício da “mediunidade de serviço” pelo contato mais intenso
com a multidão de aflitos e sobrecarregados, que passaram a se lhe aproximar
em busca do alívio, no CE “Fé e Caridade”, onde atuou incansavelmente por
mais de trinta anos, seja ainda em sua casa com o prejuízo da privacidade
doméstica, jamais se negando a socorrer aos que bateram à porta da casa, à rua
2 no 1897.” (Respigas do discurso de José Carlos da Costa Custodio, no ensejo.)
No ano de 2002 houve a ampliação do salão de palestras e remodelação
do palco. O prédio da assistência social foi ligado ao do centro ocupando-se o
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espaço entre os dois com a edificação de um andar superior com seis salas de
aula. Houve a sessão de inauguração com a presença de autoridades. Num dos
corredores foi afixado o retrato de José Lauria.
Assistência Espiritual ao público
2ª Feira, às 14 horas e 4ª Feira, às 19:30 horas: Palestras, Passes e
Trabalho Mediúnico. Diretora: Dirce Genaro Martins. Participantes: Maria
Helena Ungaretti Linardi; Vera Ungaretti de Barros; Neusa Herrera; Mary
Silvia Kleiner Cristofoletti, Mafalda Maria Helena Rossetti Picelli, Eliana
Aparecida dos Santos Vecchia; Gilberto Mucillo; Rosa das Graças Mucillo;
Maria da Gloria da Paixão Lazaroni; Mirian Francisca Bertoli; Selma Josefina
Bertoli; Madalena Secco Soave; Alice Nogueira de Souza; Aparecida Nogueira
de Souza Mortari; Maura Surian Gonçalves; Maria Helena Rossetti Picelli;
Shirlei Alves da Silva; Ivo Carlos Rosalem; Maria Amélia Rosalem; Maria
Regina Malavassi Quilici; Maria Aparecida Pompeu; Fátima Horta; Sidney
Horta; Lucia Maria das Dores Rossetti; Nide Leonilda Teresa Silva Gonçalves;
Maria de Fátima Polesi da Silva; Mara Leila Simões Camargo; Carmem Silvia
Cardoso Visnadi; Mario Aparecido Ramos Costa; Terezinha Bezerra de Moura;
Julio Makoto Assari Junior; Isabele Morsiani Jorge; Lucianne Eiko Rodrigues
de Melo; Luciana Guedes; Enir Lopes Lanzoni; Giselda M. Prado Barreto;
Márcia Carbinatto; Arlete Pfeifer; Roberta Chinelatto Honório17.
2ª–feira, às 20 horas, trabalhos mediúnicos (privados): Carlos Augusto
de Souza, Terezinha do Carmo Camargo de Magalhães e outros; grupo
coordenado por Antenor Picelli, com Marcos Antonio Bisson, Dgamar S. de O.
Gobbo, Déa Denize Gobbo Gasparotto, Maria Helena Martins de Souza, Nestor
Bueno, Ramom Picelli, Vani Aparecida Magalhães da Silva; José Renato de
Souza Vargues, Cíntia Flavia Giovanni.
O trabalho de 2ª-feira às 19:00 horas, era dirigido por João Gaino e Maria
Gaino, sucedendo a Sebastião Ferreira da Silva. Com a desencarnação do casal,
Terezinha de Jesus Gonçalves e Dirce Gennaro permaneceram à testa. Quanto
ao trabalho de 4ª-feira, às 14:30 horas, elas o transferiram da residência de
Maria Gaino, do qual eram freqüentadoras, ou seja, o grupo de prece na rua dois
n. 1897. Isto se deu também após a desencarnação daquela irmã e durante a
administração de Antenor Picelli
Por vários anos, Dirce Gennaro arrecadou cestas básicas; atividade
depois incorporada ao Departamento de Assistência Social “José Lauria” e,
posteriormente, enxovais para bebês.
Curso de Doutrina Espírita. 3ª-feira, às 20 horas. Coordenador: Higino
Paoleschi. Participantes: Doraci Aparecida Paoleschi; Ana Lúcia Raulino; Cleri
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A. Brandt; Elza A. Lopes Azevedo; Evelyn Fernanda de Souza; Izaura
Desiderá; Luciene Monfardini Baraldi; Marlene Malheiros; Siliane Dorta;
Silvana Chierice Knappe; Silvia Roberta M. Roncaselli. COEM - Centro de
Orientação e Educação Mediúnica, com Wanda Bonomo, Antonina Custodio
Picelli e Silvia Helena Visnadi Pessenda; Ismael Tunney Pfeifer e Luiz
Henrique Amadeu.
2 - Estudo de O Livro dos Médiuns, coordenado por José Carlos da Costa
Custodio e com inicio em 1990. Incluídos vinte minutos finais para exercício
de concentração, o grupo transformou-se em trabalho mediúnico. Por
orientação dos espíritos, dada em dezembro de 199415, transferiu-se para a Casa
dos Espíritas, com início em fevereiro 1995, denominando-se Grupo “Dr.
Pradinho”. Diretor, José Carlos da Costa Custodio e participantes: Simone
Leonardo Custodio; Benedicta Mometti; Narciso Maynard; Ada Lunardi; Maria
do Carmo Piccoli; Antonina Custodio Picelli; Nadia Lunardi; Yolanda Teixeira
Leite e Estela Nardini. Em seguida, Nelson Luiz Golfieri, continuou com os
estudos no mesmo dia e horário, tendo a colaboração de Antonina Custodio
Picelli, Renato Pacheco de Almeida Filho, Odair Mariano, Marlene Scarpa
Padulla e João Piva Neto. Os estudos estenderam-se para o sábado, à tarde, e
orientados por José Carlos da Costa Custodio e Vanda Bonomo.
4ª-Feira, às 19:30 horas. Coordenadores: Joaquim Felício de Souza e
Nelson Luiz Golfieri. Entrevistadora: Maria Helena Martins de Souza.
Atendimento na biblioteca: Elieri Guaciara Arnold Fiori e Elza Yuri Mizutami.
Passes Espirituais: Nestor Bueno; José Marques Gouveia; Maria Jardim
Gouveia; Marlene Aparecida Alves; Miguel Gabilan; Edmundo Adonhiran Dias
Canavezzi; Elizabete Maria Escher Canavezzi; Lourdes Camargo; Roseli
Camargo; Nelson Lourenço Teixeira; Vânia B. S. Teixeira; Maria Gonçalves;
Maria de Lourdes da Silva; Vera Lucia Gonçalves; José Antonio Pitolli.
5ª-Feira, às 14 horas: Palestras e Passes Espirituais. Coordenador: João
Paoleschi; Higino Paoleschi; Doraci Aparecida Paoleschi; Aparecida Nogueira
de Souza; Wagner Montanhine; Maria Conceição Talarico Borotti; Neusa
Maria Vieira Correa; Rosa Maria Magalhães Rocha; Ilara Aide Alves Leite
Penteado; Madalena Secco Soave; Marlene Malheiros; Sirlei Aparecida
Teixeira Leite Nemer Peruzzi; Maria Emilia Correa Pinto; Silvia Ana Oliveira
Rossini17.
Às 19:30 horas. Palestra e Passes. Coordenador: Joaquim Felício de
Souza. Participantes: Higino Paoleschi Filho; Doraci Aparecida Paoleschi; Ana
Lucia Raulino; Cleri Aparecida “Brandt; Luciene Monfardinio Baraldi Siliane
Dorta; Ivo Carlos Rosalem; Alice Nogueira de Souza”. Aparecia Nogueira de
Souza.
Às 20 horas. Trabalho Prático - Mediúnico (privado). Diretor: José Carlos
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da Costa Custodio; Secretária, Mary Augusta Leonardo Custodio. Integrantes:
Antonina Custodio Picelli; Nelson Luiz Golfieri; Ana de Amorim Golfieri;
Ivanise Venâncio; Ada Lunardi; Nádia Lunardi; Luiz Henrique Amadeu; Nilva
Ilara Máximo, José Antonio Máximo; Adenir da Costa Machado.
6ª-Feira, às 20 horas. Trabalho Mediúnico. Diretor: Arlindo Ulisses
Ungaretti. Participantes: Paulo de Tarso Grael; Mara Leila Simões Camargo;
Enir Lopes Lanzoni; Denise Leonhardt de Campos; Maria de Fátima Sartori
Horta; Marcos Aparecido Sopran; Íris Cristina Rodrigues da Silva; Maria de
Lourdes Emilio da Silva; Dirce Genaro Martins; Edson Francisco Abbade;
Odair Bonotto; Leticia Regina Lepri; Maria Amélia Rosalem; Ivo Carlos
Rosalem; Neusa Martinez T. Herrera; Iria Aparecida Ferro; Heitor Machado de
Campos.
Sábado, às 16 horas: Estudo: Curso Básico de Espiritismo. Módulo III “O
Livro dos Médiuns”. Vanda Bonomo, José Carlos da Costa Custodio e Luiz
Henrique Amadeu. 19:30 horas: Palestra e Passes Espirituais. Coordenador:
João Paoleschi, Colaboradores: Higino Paoleschi; Doraci Aparecida Paoleschi;
Silvia Roberta M. Roncaselli; Cleri A. Brandt; Wagner Montanhine; Nadia
Montanhine; Cláudio Pessenda; Alice Nogueira de Souza; Gustavo Augusto
Schmidt Filho; Ezequiel Brigato; Marisa Nicoletti Brigato; Werter de Oliveira
e Silva; Ilara Bellan de Oliveira e Silva; Rosana Bellan de Oliveira e Silva;
Benedita Mometo; Madalena Secco Soave
Palestrantes: Maria Aparecida Medeiro Pignatti; José Carlos da Costa
Custodio; Maria Isabel de Brito; Mara Leila Simões Camargo; Shirley Alves da
Silva; Ismael Tunney Pfeifer; Joaquim Felício de Souza; Maria da Gloria Paixão
Lazaroni; Marlene Padulla, Wanda Bonomo; Cleri A. Brandt, João Piva Neto,
Silvia Helena Visnadi; Silvia Roberta Martins; Äntonina Picelli; Roberta
Chinelatto Honório; Higino Pauleschi; João Paoleschi; Wagner Montanhine
Domingo, às 9 horas: Evangelização Infantil. Coordenadora: Ana Maria
de Amorim Golfieri e Monitores: Elieri Guaciara Arnold Fiori; Marisa Alves
Galli; Rafael Alves Galli; Maria Aidê Alves Leite Penteado; Wagner Nogueira.
Círculo de Estudo com os pais. Participação de Nelson Luiz Golfieri, Joaquim
Felício de Souza, Luiz Henrique Amadeu. 3 - Mocidade Espírita Meimei
(2006): André Luiz Amadeu; Ana Carolina; Ari F. Nardini; Camila C.
Rodrigues; Danielli Aparecida dos Santos; Bruno Mackey Picelli; Camila A C.
Rodrigues; Danieli Aparecida dos Santos; Fernanda F. Machado; Gabriel
Antonio Moura; João P. Helmeister; Letícia Esperança; Luciana Helmeister;
Lucas Marquiori; Pedro Tiago Nardini; Ronan Mackei Picelli; Rodrigo de
Paula; Sofia M de Paula; Tayara C. F. dos Santos; Vanessa de Paula; Vinicius
Montemor. Monitores: Eliana Aparecida dos Santos Vecchia; Meirlin Priscila
Marcelino da Silva; Miler Jules Marquiori; Luciana Vanessa Mortari
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Marquiori; Wagner Nogueira Silva; Andréia Priscila Nardini; Alessandra Paula
Golfieri Tavares; Oleica Aparecida Franco; Patrícia Helena Golfieri Pessenda.
Antonina Custodio Picelli.
4 - Costura: de segunda à quinta feira, das 14 às 17 horas. Bazar, na
segunda-feira. Coordenadores: Dires Simões de Oliveira e Nestor Bueno.
Colaboradores: Carmem Silvia Visnadi; Diramar S. Gobbo; Denise Gobbo
Gasparotto; Enir Lopes Lanzoni; Esmeralda Fahal Horta; Elza Yuri Mizutame;
Giselda M. Prado Barreto; Maria S. Fiorin; Manoel Simões de Oliveira; Maria
Fuzaro; Mary Augusta Leonardo Custodio; Maria Helena Martins; Laura F.
Procknow; Sônia M. Sanches; Silvia Araújo Rossini; Santilia Bueno Hebling;
Ruth Rodrigues Bueno; Valentina Cecília Vacello; Zaíra Carrero Gomes,
Carmem S. C. Cristofoleti; Tercilia de Souza.
Diretoria: Presidente: Joaquim Felício de Souza; Vice -_Presidente,
Nelson Luiz Golfieri; 1º Secretário, Roberta Chinelatto Honório; 2º Secretário,
Moacyr Ferro Junior; 1º Tesoureiro, Ramon Picelli, 2º Tesoureiro, Nestor
Bueno; Bibliotecária, Aparecida Nogueira de Souza Mortari; Assessor de
Patrimônio, Arnaldo Volpe. Conselho Fiscal: Adenir da Costa Machado;
Antonio Pignatta Sobrinho; Ismael Tunney Pfeifer; Eleri Graciara Fiori.
Comissão de Eventos: Ána Maria de Amorim Golfieri, Antonio Correia Filho;
Aparecida do Amaral Correia17.
Relação de Presidentes: Esperidião Prado, 1907 a 1918, 1920 a 1923,
1925. Luiz Mamprim, 1923 a 1924. Ângelo Corso, 1924. David Berto, 1926 a
1927. Josë Lauria, 1927 a 1930. Sebastião Ferreira da Silva, 1930 a 1932, 1935
a 1936; 1939 a 1956; João Massa, 1932. Ignácio Rodrigues Siqueira, 1933 a
1934. Carlos Höhne, 1933. José Dias, 1934 a 1935.; Prof. Rodolfo Calligaris,
1937. Alfredo Barsotti, 1938. Dr José Arantes de Mello, 1938. José Pinto de
Godoy, 1957 a 1961. João Gaino, 1962 a 1964. Antenor Picelli 1973 a 1991.
Cairbar Pereira de Araújo, 1992 a 1993. Joaquim Felício de Souza, 1965 a 1972,
1994 a 2006. Ismael Tunney Pfeifer 2007 a 2008.
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4 CENTRO ESPÍRITA “VERDADE E LUZ”

22. Centro Espírita "Verdade e Luz"35

Fundação – Polycarpo Guilherme
“Polycarpo Guilherme - 1º Constitui-se o Centro Espírita “Verdade e
Luz” congregação de pensamento livre, tendo por escopo a caridade, virtude
santa que apaga todas as manchas. Fundado nesta cidade aos 10 de setembro de
1934 tem a sua sede provisória na rua nove n. 6421. 2º A Sociedade será
administrada por um Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários,
Tesoureiro e Sindicante. ” Assinaram o documento: Policarpo Guilherme; Jorge
Fracchia; Maria Freitas Laustenschlaeger; Aparecido Guilherme; Antonio
Vieira do Passo; João Croffi; Anésio Silva. Diário Oficial de 25/11/34, no 257.
Policarpo Guilherme, 49 anos, residente à rua 9 n. 6435”.

23. Policarpo Guilherme35
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O Albergue Noturno: considerações
Antes de encontrarmos o estatuto em epígrafe no Arquivo Histórico do
Município, o mais antigo documento que conhecemos sobre o Centro Espírita
‘Verdade e Luz foi o livro de relatório de sessões espíritas e assuntos
administrativos, ano 1942. Com este e mais as referências de Jovelina Morateli
e Jayr Siqueira Scopinho, com citações sobre o albergue noturno, concluímos
que o centro e este departamento funcionavam plenamente em 1942, na avenida
dois 745, presentes Polycarpo Guilherme e outros irmãos.
Do jornal “Diário do Rio Claro”, e do periódico espírita “A Centelha”, de
São Vicente, extraímos notas sobre a inauguração do novo prédio do centro e
do albergue no ano de 1947.

Referências de Jovelina Morateli
Jovelina Morateli, cronista e escritora, no livro “Cântaros de Barrro –
Memória Jubileu do Centro Espírita “Verdade e Luz” – Sherinah Editora e
Gráfica – 1987, refere-se ao trabalho de Polycarpo Guilherme e de outros
irmãos no Centro Espírita “Verdade e Luz’.
“E semanalmente, aqueles confrades se reuniam, mensageiros do Cristo
a Kardec vinculados.
Homens que nesse chão de Rio Claro pisaram, e entenderam as funções
das leis secretas que dirigem o destino do homem, que há os que nasceram para
serem humilhados de alguma sorte, para que, em posição diferente possam
receber, encherem - se de novas verdades e reerguerem-se.
Naqueles idos eram poucos os horários de trens e das jardineiras. Os que
aqui aportavam, sem recursos próprios para o pernoite em uma pensão,
aguardavam amoitados na Estação da Companhia Paulista, o amanhecer do dia.
Muitas vezes famílias inteiras, idosos e crianças, expostas as intempéries.
Aqueles magnânimos senhores resolveram, entre si, dar o pernoite
àqueles seres humanos carentes. E a fé se uniu à Razão, porém, para a realização
dessa obra tiveram que alugar uma casa, com recursos próprios angariados entre
os componentes do grupo.
Acontece que aqueles senhores entendiam e aceitavam que os espíritos
podem renascer em diferentes posições sociais, quer por expiação, quer por
provação. E aquela casa de caridade cristã firmou e se perpetuou; Centro
Espírita “VERDADE E LUZ” anexo, ALBERGUE NOTURNO, hoje
denominada, CASA TRANSITÓRIA. ”
“(...) E vem à memória idos de 1942.
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Foi um desses desígnios que Deus houvera por bem eu merecesse passar.
Aportei com minha jovem mãe em Rio Claro, e como a carência se fazia
presente, recebemos todo o bálsamo dos Irmãos do “VERDADE E LUZ”, na
pessoa de seu fundador, Policarpo Guilherme.
E mãe e filha, foram para aquele Albergue, receberam os fluídos da
caridade por alguns dias, inesquecíveis tanto era a dor do desamparo … e que
nunca supunha eu, pudesse vir a reconhecer na força de minha caneta, um dia,
este dia.
A Policarpo Guilherme, cinqüenta anos depois ...
Eu estava lá e vi,
Aqueles pobres gemiam …
Mas sobre o mundo trevoso
desceu um gênio bondoso,
enviado por Jesus:
com o Espírito da VERDADE
das trevas arrancou a LUZ !
Avante “VERDADE E LUZ”
que esta Obra Bendita
é explendor e Renovação.
E onde quer que estiveres,
Proclamai a grande verdade,
que Fora da CARIDADE,
Não pode haver SALVAÇÃO!”
Nota: Além do registro do CE “Verdade e Luz, ano 1934, também no CE “Fé e
Caridade”, em reunião de 1930, o fundador firma-se com a assinatura
Polycarpo, com (Y).

Referências de Jair de Siqueira Scopinho
“[…] Residiu por muitos anos a rua 6 n. 338, avenidas 26 e 28, em
pequena chácara, onde nasci, e a qual foi berço natal de vários sobrinhos. Foi
nesse local que meu amado e saudoso papai ingressou nas fileiras espíritas da
época. Tendo por lema a máxima evangélica: ”Amai-vos uns aos outros tanto
quanto eu vos amei”: (Jesus), construiu nessa chacrinha um cômodo de madeira,
coberto com folhas de zinco, onde colocou modesta cama com colchão de palha
confeccionado por sua esposa, abrigando os andantes que passavam pelas
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cercanias a procura de abrigo e tratamento espiritual. Freqüentava o Centro
Espírita Verdade e Luz, sito à av. 2 n. 745, entre ruas 8 e 9, onde conheceu
Policarpo Guilherme, e desse trabalho que realizava em sua residência surgiu a
idéia de instalar no referido Centro o atendimento fraterno, o qual denominaram
Albergue Noturno Verdade e Luz, concretizando o nobre ideal. Nesse início
magnífico de trabalho, outros confrades vieram somar seus esforços e
dedicação. Não me recordo dos nomes de todos, mas em homenagem a essa
plêiade de homens valorosos cito: Prof. José Martins da Silva, José Lauria, Luiz
de Moraes (1º caseiro do A. N.), o qual residia no local com a esposa e cinco
filhos menores, sendo assistido pela instituição, e que tinha por função receber
os viandantes que se hospedavam recebendo o banho, a sopa, roupas e pouso
por algumas noites. Os responsáveis procuravam na medida do possível
encaminhar os homens e as mulheres ao trabalho ou a cidade de origem, com
suas respectivas famílias quando era o caso.
Ignácio Rodrigues de Siqueira retornou a pátria espiritual em 1º de agosto
de 1953, aos 72 anos de idade, acometido por derrame cerebral.
Louvo a Deus, agradeço a Jesus por militar no Espiritismo e envio a papae
o meu pensamento de amor infinito por tudo o que ele propiciou aos seus
familiares carnais e aos irmãozinhos através dessa magnífica obra que é o
Albergue Noturno “Verdade e Luz” que funciona atualmente na avenida 5 n. –
ruas 15 e 16, nesta querida Rio Claro, Cidade Azul. Rio Claro, 7 de setembro
de 2005; Jair de Siqueira Scopinho. ” (Trecho da biografia)31
Nota de pé de página: “Esta biografia foi digitada pela sobrinha de Jair,
Roseli, neta materna de Ignácio15.filha de Rosalina E Waldemar Wenzel,
(adepto da Doutrina Espírita, por orientação inicial do sogro).

24. Ignácio Rodrigues de
Siqueira31
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Registros do Centro Espírita “Verdade e Luz”
Em 1942, sob a direção de Antonio Marques Serra, realizam-se os
trabalhos mediúnicos com a participação de: Polycarpo Guilherme, Virgílio
Marques dos Santos; Lázara Hupert Santos; Sebastião Machado da Luz; Paulo
Silveira Ferraz; José Raphael da Rocha; Ignácio Rodrigues Siqueira; Tufick
Buchidid; Fagides Peixoto Marques Serra; Adelaide Costa de Oliveira; Eli da
Silva Mônaco; Amélia Höhne da Silva; Dr. Nicolau Pero; Arlindo Ferreira da
Silva; Georgina Gonçalves; Sebastião Gonçalves de Lima; Maria Palma
Castilho; Antonio Castilho.

Reforma e ampliação - Prof. José Martins da Silva
Na mesna década, cria-se a Caixa Beneficente – ponto de apoio para o
Albergue Noturno – então com 18 leitos. Instala-se o gabinete dentário e
distribuem-se cestas com mantimentos. Aos três de janeiro de 1947, com a
presença de representantes dos centros espíritas locais, o Professor (Dr.) José
Martins da Silva, presidente, Maria Piedade Martins da Silva, Ignácio
Rodrigues de Siqueira e Dr. José Arantes de Mello inauguram o novo prédio
(assobradado) do CE “Verdade e Luz”, no mesmo endereço, avenida dois no
745, bem como as novas instalações do Albergue Noturno.

25. Prof. José
Martins da Silva22

O “Diário do Rio Claro”, de 3/1/47, sob o título: “Inaugurar-se-á hoje em
nossa cidade - o Albergue noturno, um empreendimento aplaudido e digno de
elogios”, tecia amplo comentário a respeito.
“A Centelha”, de São Vicente, de maio de 1947: 35 “Rio Claro - Centro
Espírita “Verdade e Luz”. – Esta entidade inaugurou recentemente um albergue
noturno e desde há muitos anos que mantém uma caixa beneficente destinada a
socorrer a pobreza, que vem prestando valiosos serviços de assistência.
É a seguinte a diretoria atual da instituição supra: Presidente, José Martins
da Silva; vice, José Arantes de Melo; secretário geral, Inácio Rodrigues
Siqueira; 1o secretário, Maria José Sotero; tesoureiro, Maria Martins da Silva.
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A seguir, foto do prédio tendo a frente os assistidos, com a observação: “Em
Rio Claro – Centro Espírita “Verdade e Luz”. Um conjunto de pobres socorridos
mensalmente pela Caixa Beneficente. ”
No mesmo periódico, agosto de 1947, às páginas trinta: Centro Espírita
“Verdade e Luz” – Esta instituição espírita, fundada em 10 de setembro de 1934,
pelo saudoso e abnegado ferroviário Policarpo Guilherme, já desencarnado, e
agora, com as reformas levadas a efeito tendo como departamento o Albergue
Noturno e a Caixa Beneficente, realiza sessões de ordem prática-doutrinária, no
pavimento superior de sua sede própria. É de justiça que se ressaltem os
esforços nesse sentido empregado pelo seu atual presidente dr. José Martins da
Silva, que teve o auxílio inestimável de sua digna esposa e colaboração valiosa
de dignos irmãos, entre os quais nomeamos as sras. Sebastiana de Souza Santos
e Olga Leitão de Mello e sr. Ignácio Rodrigues, senhorita Maria José Sotero e
outros não referidos. Atingiu a reforma a 60 mil cruzeiros, dando-se a
inauguração solene do Albergue em princípio de Janeiro do corrente ano, com
assistência, entre outros, do dr. Tomaz Novelino, de Franca, que pronunciou um
inspirado improviso, no que foi seguido pelo dr. José da Silva, sr. Zacarias
Onofre, de Pederneiras, e o sr. José Dias, que encerrou a festividade35. ”

26. Centro Espírita "Verdade e Luz", 194735
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“Atualmente, o Albergue acha-se em pleno funcionamento, apesar das
grandes dificuldades com que luta, pois até o momento não conta com nenhum
apoio oficial, subsistindo somente as mensalidades dos associados. ”

Apelo de Ignácio Rodrigues de Siqueira para José Dias
“Rio Claro, 20 de julho de 1947. Prezado confrade Snr. José Dias. Saúde
e paz. Se puder ter agasalho no programa espirita sob seu patrocínio, queira ter
a bondade de transmitir radiofonicamente, as frases abaixo, ou outras
equivalentes: “O Albergue Noturno precisa do auxílio dos corações generosos
para agasalhar os póbres desventurados. Levai-lhe também o vosso óbulo. Por
pequeno que seja, Deus vos abençoará. ” “Agradece-lhe e abraça-lhe
fraternalmente. O irmão e amigo, Ignácio Siqueira – Secretário. ”
José Dias apresentou, nesse programa, pela “PRF-2, Rádio Clube de Rio
Claro”, a mensagem: “Feridas do Corpo e Chagas da Alma35. ”

27. A Centelha”, de São Vicente, ano 194735

Deliberações da diretoria. Anos 1960 a 1964
Aos 29/03/60, perante o Conselho Deliberativo, o Prof. José Martins da
Silva presta contas do biênio 58/59 e, aos 28 de junho de 1960, em virtude de
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transferência para a cidade de São Paulo, deixa o cargo para o Vice-Presidente
– o Dr. Achilles Machado de Brito. Foram também diretores no período:
Wandico Norberto, Maria José Sotero, Luiz de Moraes e Benedito Rosa
Azevedo.
Com vistas ao biênio 61/62, amplia-se o quadro social com representantes
de centros adesos à União Municipal Espírita (UME). Aos 09/07/61, o
presidente Dr. Achilles Machado de Brito e Arnaldo Orso, presidente da União
Municipal Espírita (UME), presidem reunião, sendo secretário o Prof. José
Martins da Silva, escrutinadores Prof. Rodolfo Calligaris e Octávio Martins,
para compor o Conselho Deliberativo, que elege a seguinte diretoria:
Presidente, Argemiro Martins Dias; Vice-Presidente, João Campagnone;
Secretários: Jesuíno Guolo e Arsênio Fosatto; Bibliotecário, Dr. José Arantes
de Mello. Os novos diretores homenageiam a Polycarpo Guilherme, Ignácio
Rodrigues de Siqueira e José Martins da Silva.
Os Trabalhos Espirituais realizados na segunda-feira, dirigidos por
Arsênio Fosatto; de quarta-feira, por Ely Silva Mônaco; quinta-feira, Curso de
Espiritismo; domingo, Escola de Moral cristã para crianças, por Irene Aparecida
de Oliveira Leonardo, Leonor Siqueira Ferreira, Iracema Siqueira Sarti, Irene
Massa Calligaris. Independente de quaisquer cargos ou nomeações, Orlando
Pedrosa e Arsênio Fosatto dedicam-se ao atendimento diário do Albergue
Noturno, das 6 às 8 e das 18 às 22 horas. Ã hora de dormir, palestra evangélica.
Aos 14/1/63, reunião extraordinária de diretoria para preenchimento de
vagas. Arnaldo Orso, presidente da UME, solicita trabalho com unidade,
providências para a formação de comissão de estudos com o fim de construção
e organização da Vila Esperidião Prado, em terreno reservado à instituição pela
Prefeitura, a pedido do Dr. José Martins da Silva quando vereador e presidente
do centro.
6/6/63: Reunião para assuntos diversos. Comparecem os irmãos Rodolfo
Calligaris, Arnaldo Orso, José Pinto de Godoy, Delcides Viterbo, Antonio de
Marcos, além de todos os diretores do centro e dos departamentos, sendo
apresentado o Projeto de Construção do “Abrigo Esperidião Prado”.
23/06/63, o Conselho Deliberativo elege nova diretoria: Presidente,
Orlando Pedrosa; Vice-Presidente, Delcides Viterbo; Secretários, Derval Rego
Barros e Arsênio Fosatto; Tesoureiro, Antenor Picelli; Bibliotecário Victório
Sarti. Por proposta de Arnaldo Orso, é aprovada a criação do Lar “Esperidião
Prado”.
Aos 30/06/63, Orlando Pedrosa reúne a diretoria, extraordinariamente, e
nomeia as comissões: Caixa Beneficente – Presidente, Leonor Siqueira Ferreira;
Secretária, Iracema Siqueira Sarti; Tesoureira, Irene Aparecida Oliveira
Leonardo; Albergue Noturno – Presidente, Derval Rego Barros; Secretário,
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Arsênio Fosatto; Tesoureiro, Antenor Picelli. “Lar Esperidião Prado” –
Presidente, Delcides Viterbo, Secretário, Rodolfo Calligaris, Tesoureiro,
Orlando Pedrosa. Comissão de Obras: Argemiro Martins Dias; José Pinto de
Godoy; Arnaldo Orso e João Isaias de Moraes. 5/7/63: Início da construção.
Em 11 de agosto de 1964, em Assembléia Geral Extraordinária, por
proposta de Arnaldo Orso, o Lar “Esperidião Prado”, já com quatro casas,
inaugurado aos 19/04/64, é declarado entidade autônoma com Conselho
Administrativo formado por representantes dos centros espíritas adesos à
UME23.

Casa Transitória
Para atender a demanda o centro e principalmente o albergue tiveram
necessidade de ampliar o prédio, mas a área era pequena. Então o centro obtém
doação de terreno do Município, na avenida 29, ruas dezessete e dezoito,
desapropriado por Lei Municipal no 1556, de 08/06/79, e permutado com
terreno de 1.259,83 metros quadrados, à avenida cinco, ruas quinze e dezesseis.
Aos 09/07/79, é aprovada a planta de construção do Dr. Raphael D’Urso e, aos
10/06/80, inicia-se a “Campanha Tudo Serve”, sob o incansável comando de
Orlando Pedrosa. Para o depósito do material recolhido a Casa dos Espíritas
oferece a casa no 1.149, rua dez, anexa àquela instituição23.

28. Orlando Pedrosa e Arsênio Fosatto35
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Em reportagem de “O Diário do Rio Claro”, 20/11/84 e sob o título
“Indigentes precisam ser auxiliados e não expulsos”, Orlando Pedrosa e Arsênio
Fosatto dão esclarecimentos quanto ao andamento e dificuldades por que
passam os dirigentes para terminar a construção da Casa Transitória, bem assim
das campanhas para arrecadação de fundos.
Na “Cidade de Rio Claro”, de 31/7/87: “ (...) No Albergue Noturno, que
recebe as pessoas do sexo masculino, o problema do frio acentua-se tendo
provocado nos últimos dias uma grande afluência de pessoas. Muitas delas, com
profissões qualificadas (pedreiros, eletricistas, por exemplo). O Albergue tem a
capacidade de receber 90 pessoas por noite em seus leitos. Este número, porém,
tem sido superado nos útlimos dias com a presença de inúmeros desamparados
que querem ser atendidos. Próximo das 19 horas de cada dia, o prédio de tinta
gasta e amarela é cercado por dezenas de pessoas, apertando-se pela esperança
de verem suas necessidades mais imediatas sanadas. O atendimento persiste
diariamente e a cada dia novos desempregados surgem, exigindo seu prato de
comida e uma cama para descansar o corpo, preparando-se para a continuação
da jornada no dia seguinte até outra cidade. Se encontrarão o que procuram é
uma incógnita que somente o tempo responderá. ” Portanto, com o crescimento
do fluxo de migrantes e itinerantes em Rio Claro, a instituição tem necessidade
do aumento das dimensões físicas do Albergue Noturno e do próprio Centro a
fim de melhor acomodar os freqüentadores. ”
Finalmente, em outubro de 1987, com a presença de diretores,
convidados e autoridades locais, é inaugurada a nova sede do CE “Verdade e
Luz” e o Albergue Noturno com dimensões e funcionamento de Casa
Transitória, com o pavilhão masculino e o feminino, totalizando 50 leitos, além
dos berços. Além disso, sala para recepção, secretaria e arquivo, cozinha,
refeitório, salão de conferência e reuniões, pátio interno e externo, casa de
zelador, sanitários, chuveiros. O pessoal, além de diretoria, quadro de
voluntários, duas merendeiras, uma faxineira e um porteiro. A triagem é feita
por Assistente Social no Posto de Atendimento em frente da Estação Férrea. A
Casa Transitória funciona então em período integral.
É justo considerar que por três décadas Orlando Pedrosa e Arsênio
Fosatto trabalharam incansavelmente na administração da instituição. Com a
ajuda de colaboradores dedicados, que aparecem nesta pesquisa, garantiu-se a
continuação da obra dos pioneiros. Dentre outros: Sidney de Paula; Julião
Cáceres Cortez; José Pedrosa; Octávio Martins; Herta Beig Foschini; Abílio
César; Irene Aparecida Oliveira Leonardo; Jair de Siqueira Scopinho, Terezinha
Russo Leite; Milton Nunes Leite; Eva Consorte Alves; Francisco Alves; Ivete
Grande Pedrosa, Maria Madalena O. Alves, Mário Vargas; Amélia Soares
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Mota; Sebastiana Gonçalves Rosa; Alcides Baraúna; Mário Nogueira
Mascarenhas e outros que depois se agregaram, conforme consta adiante23.

Trabalhos Espirituais de Atendimento ao Público e diretorias
Segunda-feira, às 20 horas, sessão mediúnica, sob a direção do abnegado
Arsênio Fosatto, que dirigiu o centro até o ano de 1994; terça-feira, estudo do
Livro dos Médiuns, com Virgínia Bonati Mello; quarta-feira, sessão de
desenvolvimento mediúnico com Maria Madalena O. Alves; sábado, palestra,
passes e vibrações à distância com Aparecido de Souza e colaboradores. Às
quintas-feiras e aos sábados, a biblioteca sob a coordenação de Ana Luiza
Marques dos Santos.
A instituição participa da União Municipal Espírita, com assídua
presença nas atividades deste órgão, abrindo as portas para encontros locais e
regionais. Recepciona a Zonal Espírita, com a discussão de “Como dialogar
com os Espíritos”. No dia 9 de outubro, lotada para as festividades de
aniversário, e Cairbar Pereira de Araújo profere palestra sobre “A Caridade”.
No ensejo, inaugura-se a seção para Áudio-visual e Biblioteca “Ignácio
Rodrigues de Siqueira”. Jair de Siqueira Scopinho – filha do homenageado –
declama poesia alusiva ao pai. Para a manutenção o centro mantém o quadro de
associados e realização de constantes campanhas beneficentes com bazares etc.
A Prefeitura auxilia com manutenção de funcionários com gêneros alimentícios
e gás para a cozinha.
29/5/65, em Assembléia Geral Ordinária, eleita a diretoria para o biênio
65/66: Presidente: Nelson Leonardo; Vice-Presidente, Orlando Pedrosa; 1º
Tesoureiro, Claude de Santis; 1º Secretário, Ely Silva Mônaco; 2º Secretário,
Arsênio Fosatto; Bibliotecário, Domingos Manochio. Aos 4/6/65, Nelson
Leonardo pede licença por seis meses e assume Orlando Pedrosa. 3/7/67,
Assembléia Geral Ordinária elege a seguinte diretoria para o biênio 67/69:
Presidente, Orlando Pedrosa; Vice-Presidente, Joaquim dos Santos; 1º
Tesoureiro, Julião Caceres Cortez; 2º Tesoureiro, Claude de Santis; 1º
Secretário, Arsênio Fosatto; 2º Secretário, Jasmim Asily; Bibliotecária, Maria
Liege Mônaco. Nesta gestão foram reformadas as instalações de água e esgoto,
reparos em banheiros sanitários incluindo colocação de azulejos. 3/1/70,
Orlando Pedrosa, Arsênio Fosatto, Irene Aparecida de Oliveira Leonardo,
Claude de Santis, Derval Rego Barros, Carlos Meyer conseguem do Prefeito o
envio de projeto à Cãmara Municipal resultando converte em lei de doação de
terreno ao centro espírita, com vistas à ampliação do Albergue Noturno. (Ata
de 24/4/71). Biênio 71/72, em Assembléia Peral Ordinária, a diretoria:
Presidente, Arsênio Fosatto; Vice-Presidente, Orlando Pedrosa; 1º Secretário,
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Derval Rego Barros; 2º Secretário, Claude de Santis; 1º Tersoureiro, Rui
Camargo; 2º Tesoureiro, Francisco Nogueira Filho; Bibliotecário, Julião
Caceres Cortez. Biênio 87/88 - Presidente: Orlando Pedrosa; Vice-Presidente,
Arsênio Fosatto; 1º Secretário, Alcides Baraúna; 2º Secretário, Teresinha Russo
Leite; 1º Tesoureiro, Sidney de Paula; 2º Tesoureiro, José Roberto Pereira
Neder. Biênio 89/90 - Presidente: Orlando Pedrosa; Vice-Presidente, Arsênio
Fosatto; 1º Secretário, Euclides Alves Junior; 2º Secretário, José Orlando
Frisanco; 1º Tesoureiro, Sidney de Paula; 2º Tesoureiro, Alcides Baraúna.
Diretor de Patrimônio, Benedito da Cruz Souza. Biênio 91/92 - Presidente,
Arsênio Fosatto; Vice-Presidente, José Carlos da Costa Custodio 1º Secretário,
Euclides Alves Junior; 2º Secretário, Terezinha Russo Leite; 1º Tesoureiro,
Sidney de Paula; 2º Tesoureiro, José Pinto de Souza Junior. Biênio 93/94 Presidente: Arsênio Fosatto; Vice-Presidente, Euclides Alves Junior; 1º
Secretário, Celso Lourival Gualda; 2º Secretário, Oswaldo Bobbo Junior; 1ª
Tesoureira, Silene Procknow Martins da Silva; Tesoureiro, Arnaldo Degasperi.
Biênio 95/96 - Presidente: Celso Lourival Gualda; Vice-Presidente, Virginia
Bonatti de Mello; 1º Tesoureiro, Arnaldo Degasperi; 2º Tesoureiro, Edmundo
Ignatti; 1º Secretário, Eduardo Jesus, 2º Secretário, Edson Montemor
Fernandes; Diretor de Patrimônio, Cairbar Pereira de Araujo e Paulo Mello.
Albergue, Maria Aparecida Gualda,; Rosângela Hauptamann. Biênio 97/98 Presidente: Rosângela Hauptamann; Vice_- Presidente, Virginia Bonatti de
Mello; 1ª. Secretaria, Elieri Guaciara Arnold Fiore; 2º Secretário, José
Aparecido Lopes; 1º Tesoureiro, Edmundo Ignatti, 2º Tesoureiro, Mário
Nogueira Mascarenhas. Biênio 99/2000 - Presidente, Rosãngela Hauptmann;
Vice-Presidente, Eva Catarina Consorte Alves; 1º Secretário, Paulo Jacob
Severo; 2º Secretário, João Paoleschi; 1º Tesoureiro, Mário Nogueira
Mascarenhas; 2º Tesoureiro, Edmundo Ignatti; Diretor de Patrimônio, Marco
Antonio de Freitas Juliano; Diretora de Departamento de Assistência Social,
Maria Aparecida Baptista Juliano. Biênio 2001/2002 - Presidente: Terezinha
Russo Leite; Vice-Presidente, Celina A. Costa Telles; 1º Secretário, Edinéia
Alves; 2ª. Secretária, Virginia Bonatti de Mello; 1º Tesoureiro, Mário Nogueira
Mascarenhas; 2º Tesoureiro, Edmundo Ignatti. Biênio 2003/2004 - Presidente:
Virgínia Bonatti de Mello. Vice-Presidente, Maria Aparecida Baptista Juliano;
1º Tesoureiro, Edmundo Ignatti; 2º Tesoureiro, Mário Nogueira Mascareñas; 1ª
Secretária, Edinéia Alves; 2ª. Secretária, Eva Consorte Alves. Conselho-Fiscal:
Antonio de Freitas Juliano; João Pauleschi; Teresinha Russo Leite. Biênio
2005/2006 - Atual Diretoria: Presidente: João Paoleschi; Vice-Presidente,
Virginia Bonatti de Mello; 1ª Secretária, Iony Araújo Prado Santarine; 2º
Secretário, Edson Montemor Fernandez; 1º Tesoureiro, Edmundo Ignatti; 2º
Tesoureiro, Marco Antonio de Freitas Juliano; Conselho Fiscal: Eva Consorte
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Alves; Teresinha Russo Leite; Ednéia Alves23.
Atividades e organograma no ano de 2006

29. Atividades do CE "Verdade e Luz"35

30. Organograma do CE "Verdade e Luz"35
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5 CENTRO ESPÍRITA “O CONSOLADOR”

31. Centro Espírita "O Consolador"35

Fundação e local de trabalho
Aos 29 de julho de 1943, nesta cidade, à rua quatro, no 2400, residência
de Ercílio Coariguazi, em Assembléia Geral Extraordinária, às 19.30 horas, um
grupo de espíritas funda o CE ”O Consolador”. Na mesma data, foi aprovado o
Estatuto Social e eleita a primeira diretoria para o biênio 43/44, assim
constituída: Presidente, Guilherme Alves; Vice-Presidente, Osvaldo Klain; 1o
Secretário, João Campagnone; 2o Secretário, Ubaldo Ribeiro; 1o Tesoureiro,
Eugênio Borgiani; 2o Tesoureiro, José Ruiz; Orador, José Arantes de Mello
Foram signatários da ata de fundação, além dos eleitos: Lilian Maria Tomaz;
Annita Ribeiro; Rosa de Salvi; Rosa Manochio; Leonardo Cortez; Rosa M.
Palma; Augusta Thomaz; Georgina G. Dagnone; Ortilha Gonçalves; José
Dagnone; Guilherme Thomaz; Geralda Matilde; Emilia Palma Alves; Eliza
Pacioli; Maria Amélia Cupido; Alzira Teodoro Delgado; Catarina Luiz
Delgado; Olga Petrilho; Martinho Leonardo; Antonio Cupido; Benedito
Genaro; Herzílio Coariguazi Pereira Junior; Oswaldo Kleiner. A posse deu-se
aos 11/08/4324.
A tarefa exigia sacrifícios: assim, e como já vinha acontecendo durante
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alguns anos, os trabalhos de atendimento ao público, às quintas-feiras e sábados,
realizaram-se na residência do presidente, avenida trinta e oito no 1018, apoiado
pela esposa, D. Emilia Palma Alves, a qual, incansável e abnegada, colocara a
faculdade mediúnica a serviço da Doutrina24.

Sede própria e ampliação de atendimento ao público
Aos 17/12/43, é adquirido terreno e, aos 13/04/49, João Campagnone
apresenta o projeto de construção da futura sede; aos 4/1/50, são iniciados os
trabalhos na sede própria, rua seis no 2429. Por iniciativa de Ercílio Coariguazi,
aos 25/08/50, começa a evangelização infantil, sendo sua primeira responsável
Terezinha de Jesus Gonçalves. Depois, 14/11/56, organiza-se a mocidade
espírita, por sugestão da Professora Rute Monteiro e, em seguida, a diretoria
artística com Lourdes Stanislau Satches e Jair Siqueira Scopinho.
Em 1956, na sede social do centro, o casal Emília Guilherme Alves,
Eugênio Borgiani e outros diretores, juntamente com as comissões das
instituições, Casa dos Espíritas, “Astral Superior”, “Fé e Caridade”, “Verdade
e Luz”, Tenda Espírita “Bom Pastor”, CE “José Campos Salles”, participam da
fundação da União Municipal Espírita (UME). Aos 7/11/56, a administração
autoriza o Centro Espírita “José de Campos Salles”, recém fundado, a utilizar o
salão da instituição a fim de realizar sessões mediúnicas, sob a orientação de
Arnaldo de Almeida. Em seguida, passa a participar das visitas mensais de
confratermização junto ás entidades ligadas à UME e receber palestrantes de
outras casas espíritas26.
Logo mais, aos 24/04/58, assistência social com Edwirges Schatz,
Octávio Martins e Paulo Raulino. Comissão Fiscal: Guilherme Alves; Rubens
Borgiani; Jandira Rossini; Herta Beig; Herzílio Coariguazi Pereira.
Transformado este serviço em departamento de assistência social, assumem-no
Cynira C. Bonilha, Olinda Litoldo, Iracema Sarti, Maria Servidone. Depois,
Laura Pinto Höhne, Antonia Travitzki, Cristina G. Schiess, Maria Conceicão
Ferreira de Almeida, Cynira Cyrino Bonilha e Regina Helena Bianchini, Arlete
Pfeifer. O trabalho foi integrado na UDES (União de Entidades Sociais), através
da coordenação da área social “E”, da cidade24.
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32. À porta: Eugênio Borgiani (?), Guilherme Alves, (?); Emília Palma Alves e Emília
Koch . Mocidade Espírita do CE “Fé e Caridade”: Rivail Wenzel; Joel Francisco
Abbade; (?); (?); José Carlos da Costa Custodio; Elisabete Pi nheiro; Dirce Genaro;
De Delmina Ribeiro; Josely Gobbo; Roseli Siqueira Wenzel; Déa Denize Gobbo (?);
(?); Evangelização Infantil. Maio/195935

Os trabalhos realizam-se de segunda-feira aos sábados, com passes,
palestras doutrinárias, enaltecendo-se a família; trabalhos mediúnicos,
precedidos de estudos; educação mediúnica; desobsessão; evangelização
infantil e biblioteca, aos sábados. São envolvidos os confrades Márcia
Rodrigues, Natalina Alexandre Mazini, João Fornazari, Josué Gabriel da Silva,
Maria Inês Graciani da Silva, Sandra Stabeline e Maria Conceição Ferreira de
Almeida, Rosângela de Fátima Gomes Alexandre, Márcia Cataldi Rodrigues
dentre outros. Então continua à testa do centro Maria Conceição Ferreira de
Almeida, Sandra Stabeline. O centro é declarado de utilidade pública municipal
por lei 1350, de 2/8/74. Há anos desenvolve o centro de atividades de assistência
ao hanseniano, sendo local para inúmeros e memoráveis encontros da Caravana
“Jesus Gonçalves. ”

Aniversário do centro “O Consolador”, dia 30
O jornal “Cidade de Rio Claro’, de 28/7/1983, com o título acima,
noticiou: A casa de trabalho Centro Espírita “O Consolador” comemora no
próximo dia 30, sábado, seu quadragésimo ano de fundação. A diretoria do
departamento assistencial e da UNIME de Rio Claro, realizará, nesse dia, a
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partir das 20 horas, uma programação especial sobre o tema Joana D’arc,
discorrerá Mariluza M. Vasconcellos; a presença garantida da Médium Claudia
Rosa A. Ferreira (que apresentará sua pintura mediunizada) e ainda o Coral
Munhos de São Roque.
Haverá uma confraternização com os irmãos Caravaneiros da
Fraternidade de Jesus Gonçalves de São Paulo que estão ligados ao trabalho de
assistência aos irmãos Hansenianos.
O Centro Espírita O “Consolador” tem se destacado junto à comunidade
rioclarense, pelo seu constante interesse assistencial. O valor dos membros da
Casa de Trabalho se sobressai na disposição e interesse para com a classe
carente de Rio Claro. Atualmente, “O Consolador” conta com a finalidade de
sua presidente Maria Conceição Ferreira de Almeida, de dar assistência
adequada aos necessitados, bem como com a capacidade da 1ª. Secretária
Sandra Maria Stabelini e demais integrantes. ”

Período: 1994 a 2006
Relatório de Atividades Semanais
2ª - feira -às 20 horas, Estudo das Obras Básicas;
3ª - feira - às 14 horas - Passes; às 14,30, Trabalhos Espirituais
Mediúnicos. Dirigentes: Maria Conceição Ferreira de Almeida (D. Lia) e
Esmeralda Casagrande. Membros da equipe: Aparecida Lotério; Creuza
Fornazari; Marina Oliveira; Noemia Freitas Costa; Maria Motta Zotarelli;
Aparecida Vercelino; Carolina Moasara; Ana Moura da Silva; Izabel Francisco
de Mello; Silvia Rosalem; Iara Walter; Juraci Zaino dos Santos. Às 20 horas Trabalho Espiritual Mediúnico. Dirigentes: Maria Conceição Ferreira de
Almeida; Esmeralda Custodio Casagrande. Membros da Equipe: Magali Gloria;
Marcos Valadão; Daniel Bonetto; Sonia de Godoy Favoretto; Iara Magali S. de
Oliveira.
4ª -feira - às 19 horas e 30 minutos: Entrevistas (com agendamento).
Membros da Equipe: Claudia Aparecida Henrique Zaghetto; Maria Luiz
Graciani da Silva e Vera Lúcia de Almeida. Às 20 horas: Palestra e passes.
Passistas: Esmeralda Custódio Casagrande; Mércia Palombo Inforzato; Creuza
Fornazzari; Aparecida Garcia; José Daniel Momesso; Maria Amélia; Magda
Calligaris Ruiz; Wagner Ruiz.
5ª- feira, às 19 horas e 30 minutos: Trabalho Espiritual de Educação
Mediúnica Dirigente: Josué Gabriel da Silva. Membros da Equipe: Maria Luiza
Graciani da Silva; Mércia Palombo Inforzato; Odair Antonio Mariano Leite;
Roberta Custodio Bianchini; Francisca Severo Souza; Ari Araldo Xavier de
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Camargo; Fátima Maria Ferreira; Vera Lúcia de Almeida; Esmeralda Custódio
Casagrande.
6ª -Feira, às 19 horas e 30 minutos: Trabalho Mediúinico do Grupo de
Desobsessão. Dirigente: Maria Luiza Graciani da Silva. Membros da Equipe:
Esmeralda Custódio Casagrande; Antonio Tadeu da Silva; Claudia Aparecida
Henrique Zaghette; Odair Antonio Mariano Leite; Fátima Maria Ferreira.
Sábado - às 14 horas e 30 minutos: Evangelização Infantil. Às 15 horas e
30 minutos: Mocidade Espírita. Dirigentes: Dalva Bianchini Bonotto; Iara
Silvia Walter, Carina Walter, Roberta Custodio Bianchini, Joenice Soares dos
Santos, Elisabete Nogueira S. de Oliveira. Às 17 horas e 15 minutos, Passes; às
18 horas - Trabalho Espiritual Mediúnico para os doentes. Dirigentes: Maria
Conceição Ferreira de Almeida e Esmeralda Casagrande. Membros da Equipe:
Maria Amélia; Magda Ruiz; Wagner Ruiz; Sonia Favoretto e Aparecida
Vercelino. Uma vez ao mês, no sábado, entrega de cestas básicas para famílias
carentes. No primeiro sábado de cada mês é realizada a reunião de diretoria. ”
Maria Conceição Ferreira de Almeida – 5 de julho de 2006 – Presidente.
Relação de diretores e colaboradores
Foram também diretores e colaboradores: Francisco Bradna Filho;
Druciano Torcelli; Martinho Leonardo; Osvaldo Barbosa; Júlio Frederico
Damm; Natal Bisson; Décio Almeida; Geraldo Rezende; José Pinto de Godoy
(Presidente); João Gaino; Laedy Borgiani; Manoel Antonio Nunes; Octávio
Martins; Antonio Perrigo; Linneu de Oliveira; Getúlio Martins. Maria Pinto;
Maria Jorge; Darwin Rossati; Waldo Ribeiro; Guerino Bertanha (zelador); José
Ortiz Camargo; Paulo Raulino; Arnaldo Martins Orso; José Dagnone; Henrique
Del Rei Arnoht; Medaldo Giória; José Frederico Torres; Adelino Almeida
Correira; Dirceu Ignatti; Salvador Zumpano; Gentil Gonçalves; Ismael Tunney
Pfeifer (Presidente); Sidney Travitzki; Irineu Travitzki; Pedro de Moraes;
Emílio Kapata; José Carlos da Costa Custodio; Pedro de Moraes; Júlio Soares;
Antonio Vidal; Rosa Martins da Silva; Herta Beig; Arnaldo P. Gomes;
Reynaldo Rodrigues Torres; Cyrineu Höhne; Dari Vivan; Reinor Bonilha;
Clarice Lamaro (caseira); Aluizio Monteiro; Pedro Laurino; Olga Lucke; Maria
Servidone; Olinda Litoldo; João Zanibone; Mafalda Sargaço; Leonardo Ciasca;
Otilia Ramalho; Selma Bertoli; Cândida R. Barbosa; Julio de Oliveira;
Fernando F. de Almeida; Tertuliano T. Penteado; Carlos Gato (zelador);
Heloísa Miranda dos Santos; Joaquim Cardoso (zelador); João Outeiro Filho;
Regina Helena Bianchini; Maria Lucia Fernandes; Vitório Barbosa; Sérgio
Pestana; Décio Bértoli; Renato Leonardo; Heloisa Miranda dos Santos; Maria
Luiza Gabriel da Silva; Vera Lúcia Lotério Svenson; Júlio Soares; Eugênio
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Custodio; Roberto Leonardo; Roberto Cassiano (zelador); Julio Frederico Dann
; Ary Hurbano; Roseli Siqueira Wenzel Corrêa; Cyro Gonçalves; Gentil
Gonçalves24 ;

Biênios: 1994 a 2006
Diretorias
Biênio 1994/1995 Presidente: Maria Conceição Ferreira de Almeida;
Vice-Presidente, Esmeralda Custodio Casagrande; 1ª Secretária, Sandra Maria
Stabelini; 2ª Secretária, Márcia Maria Cataldi Rodrigues; 1ª Tesoureira,
Rosângela Fátima Gomes Alexandre; 2ª Tesoureira, Maria Luiza Graciani da
Silva. Conselho - Fiscal: Josué Gabriel da Silva; Décio Bertoli e Renato
Loureiro. Procurador - Zelador: Joaquim F. Cardoso. Biênio 1996/1997
Presidente: Maria Conceição Ferreira de Almeida; Vice-Presidente, Esmeralda
Custodio Casagrande; 1ª Secretária, Sandra Maria Stabelini; 2ª Secretária,
Márcia Maria Cataldi Rodrigues; 1ª Tesoureira, Rosângela Fátima Gomes
Alexandre; 2ª Tesoureira, Maria Luiza Graciani da Silva. Conselho - Fiscal:
Josué Gabriel da Silva; Décio Bertoli e Renato Loureiro. Procurador - Zelador:
Joaquim F. Cardoso. Biênio 1998/1999: Presidente: Maria Conceição Ferreira
de Almeida; Vice-Presidente, Esmeralda Custodio Casagrande; 1ª Secretária,
Sandra Maria Stabelini; 2ª Secretária, Márcia Maria Cataldi Rodrigues; 1ª
Tesoureira, Rosângela Fátima Gomes Alexandre; 2ª Tesoureira, Maria Luiza
Graciani da Silva. Conselho - Fiscal: Josué Gabriel da Silva; Décio Bertoli e
Renato Loureiro. Procurador - Zelador: Joaquim F. Cardoso. Biênio 2000/2001
Presidente: Maria Conceição Ferreira de Almeida; Vice-Presidente, Esmeralda
Custodio Casagrande; 1ª Secretária, Sandra Maria Stabelini; 2ª Secretária,
Márcia Maria Cataldi Rodrigues; 1ª Tesoureira, Rosângela Fátima Gomes
Alexandre; 2ª Tesoureira, Maria Luiza Graciani da Silva. Conselho - Fiscal:
Josué Gabriel da Silva; Décio Bertoli e Renato Loureiro. Procurador - Zelador:
Joaquim F. Cardoso. Biênio 2002/2003 Presidente: Maria Conceição Ferreira
de Almeida; Vice-Presidente, Esmeralda Custodio Casagrande; 1ª Secretária,
Sandra Maria Stabelini; 2ª Secretária, Márcia Maria Cataldi Rodrigues; 1ª
Tesoureira, Rosângela Fátima Gomes Alexandre; 2ª Tesoureira, Maria Luiza
Graciani da Silva. Conselho - Fiscal: Josué Gabriel da Silva; Claudia Aparecida
Henrique Zaghette e Fernando Ferreira de Almeida. Procurador - Zelador: Casal
André Luiz Favoretto e Sonia Godoy Favoretto. Biênio 2004/2005 Presidente:
Maria Conceição Ferreira de Almeida; Vice-Presidente, Esmeralda Custódio
Casagrande; 1º Secretária, Claudia Aparecida Henrique Zaghette, 2ª Secretária,
Márcia Maria Cataldi Rodrigues; Tesoureira, Maria Luiza Graciani da Silva.
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Conselho-Fiscal: Josué Gabriel da Silva, Antonio Tadeu da Silva e Fernando
Ferreira de Almeida. Ano 2006. Presidente: Maria Conceição Ferreira de
Almeida; Vice-Presidente, Esmeralda Custódio Casagrande; 1º Secretária,
Claudia Aparecida Henrique Zaghette, 2ª Secretária, Márcia Maria Cataldi
Rodrigues; Tesoureira, Maria Luiza Graciani da Silva. Conselho-Fiscal: Josué
Gabriel da Silva, Antonio Tadeu da Silva e Fernando Ferreira de Almeida.
Observação: A partir do mês de abril de 2006, por motivos particulares, a 2ª
Secretária, Márcia Maria Cataldi Rodrigues, foi substituída por Mércia
Palombo Inforzatto e o Conselheiro Fiscal Ántonio Tadeu da Silva, foi
substituído por José Daniel Momesso. Rio Claro, 5 de julho de 2006. Maria
Conceição Ferreira de Almeida.
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6 CASA DOS ESPÍRITAS

33. Casa dos Espíritas35

Resposta ao apelo de Bezerra de Menezes
Em 1945, Virgílio Marques dos Santos realizava sessões espíritas em sua
residência, à rua quatro 1503, terças e quintas-feiras, das 20 às 21:15 horas,
tendo como participantes sua esposa, Lázara Huppert Santos, (D. Nina), Dr.
José Vasconcellos de Almeida Prado Junior (Dr.Pradinho), Saint-Clair Onofre,
Luiz André Ferreira da Costa, Timótheo Feijó Jardim, Francisco Leal Lucas,
Lourenço Giometti, Capitão Antonio Marchezano, Leonor Marchezano, Jurema
Cervezão, Tereza Barthmann, Augusta Lüdke Leonardo, Domingos João Cattai,
Duzindo Henrique Povoas, dentre outros27.

Necessidade de Unificação dos Espíritas
Antonio Lucas, que já morara em Rio Claro, então residente em São
Paulo, onde fundou o CE “Irmã Nice” e integrante do quadro de médiuns da
Federação Espírita do Estado de São Paulo, vem a esta cidade com um recado
aos espíritas. Em companhia de seu irmão Francisco Leal Lucas e do Dr.
Pradinho comparece à sessão espírita do irmão Virgílio dizendo que o espírito
do Dr. Bezerra de Menezes o incumbira de pedir a fundação de uma casa para
congregar os espíritas da cidade. O apelo vem ao encontro das cogitações do
grupo, inclusive porque, pretendendo melhor acomodação dos freqüentadores,
desejava um novo local para a realização das sessões. Então, com a adesão dos
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centros espíritas “Fé e Caridade”, “Verdade e Luz”, e “O Consolador”, resulta
a fundação da Casa dos Espíritas27.

Fundação da Casa dos Espíritas
“Ata da instalação da sociedade espírita “Casa dos Espíritas”, criada pela
Assembléia Geral realizada aos 4 de janeiro de 1946. Aos 4 dias do mês de
janeiro de 1946, reunidos em assembléia geral em a residência do Dr. José
Martins da Silva, às vinte horas, à Avenida 9 n. 512, os irmãos que estas atas
subscrevem, foram abertos os trabalhos e indicados para dirigi-los os Srs.
Antonio Lucas, Virgilio Marques dos Santos e Almeida Prado Junior,
assumindo a presidência o primeiro a presidência e fez sentir que esta reunião
fora convocada para cuidar-se da criação de uma sociedade espírita que terá
objetivo de confederar os elementos espíritas da zona, e para isso oferecia um
projeto de estatutos que foi apreciado, discutido, votado e aprovado para
regerem a vida social. Diversos irmãos discutiram e aproveitaram sugestões,
que foram afinal aprovadas e ficaram constando dos mesmos estatutos e que são
os seguintes: (,,,). A seguir, declarou o Presidente que nada mais tendo a se
resolver, apresentava pela mesa os seus agradecimentos e rogava ao Pai as
bênçãos para todos os que de boa vontade se prestaram para uma organização
como seja a Casa dos Espíritas, que não será mais uma promessa porque já é,
graças a Deus, uma realidade, e com estas palavras declarou encerrados os
trabalhos. Eu, José Vasconcellos de Almeida Prado Junior primeiro secretário
ad-hoc, escrevi e assino com os demais membros da mesa e com todos os irmãos
presentes. Rio Claro, 4 de janeiro de 1946. Antonio Lucas, Almeida Prado
Junior, Virgilio Marques dos Santos, João Campagnone, José Dias, Guilherme
Alves, Luiz André Ferreira da Costa, Ignácio Rodrigues Siqueira, Durval
Baungartner, Lourenço Giometti; Osvaldo Irineu Barbosa, José Martins da
Silva, Sebastião Ferreira da Silva, Arthur Ferreira da Silva, Acylino de Amaral
Camargo, Alberto Mattos Duque, Martinho Leonardo, Eugênio Borgiani, José
de Amo Martins, Saint’Clair Onofre, Antonio Marques Serra, Antonio José
Pereira Junior, Sebastião Gonçalves de Lima, Jacob Walter, Manoel Antonio
Pires, José Arantes de Mello.” (Parte da ata de fundação).
Na mesma data e local, são escolhidos os membros para o conselho:
Virgilio Marques dos Santos; José Vasconcellos de Almeida Prado Junior; Luiz
André Ferreira da Costa; Sebastião Ferreira da Silva; José Dias; Arthur Ferreira
da Silva; José Martins da Silva; Ignacio Rodrigues de Siqueira, Sebastião
Gonçalves de Lima; Guilherme Alves; João Campagnone e Martinho Leonardo.
Em seguida, este Conselho elege, por sorteio, a primeira diretoria, assim
constituída: Presidente, Sebastião Ferreira da Silva; Secretário: Ignácio
94

Rodrigues de Siqueira e Tesoureiro, Almeida Prado.
Depois, modifica-se o estatuto, nos moldes da Federação Espírita
Brasileira, e o sorteio é abolido28.

Primeiros anos
Inicialmente, a Casa dos Espíritas funciona no Centro Espírita “Fé e
Caridade”. Em dezembro de 1946, transfere-se para avenida um 411, ruas 5 e
6, e a despesa com o aluguel e mobiliário é dividida entre os confrades. Em
reunião de 19//7/47 são nomeados como representantes junto à União das
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, os irmãos Dr. Pradinho, Prof.
Elídio Taveiros e José Dias, cabendo a este a função de delegado em
Pirassununga, Araras, Leme, Limeira, Descalvado. Na época, José Dias e o Dr.
Pradinho realizam palestras através da PRF-2, Rádio Clube de Rio Claro28.
O Jornal Espírita, de jan/fev de 1947, (nos 1 e 10), consigna: “Rio Claro
(SP). 1o Aniversário da Casa dos Espíritas. A diretoria da entidade acima,
recebemos atencioso convite para o nosso comparecimento às solenidades que
se realizaram nos dias 4, 5 e 6 de janeiro último, em comemoração de seu
primeiro aniversário. Os oradores de conhecido renome se fizeram ouvir nas
sessões, as quais tiveram início às 19:45 horas precisamente. Impossibilitados
de presenciarmos ao significativo ato, o que seria de nosso muito agrado, daqui
estivemos em comunhão espiritual com os nossos confrades de Rio Claro,
pedindo a Jesus os ampare sempre, em seus empreendimentos no campo da
doutrina espírita35”.
Da “Cidade de Rio Claro”, de 10/12/47: ”O Conselho Administrativo da
Casa dos Espíritas, reunido em sessão, no Domingo último, com o
comparecimento da totalidade de seus membros, Sr. Acylino de Amaral
Camargo, Arthur Ferreira da Silva, Duzindo Henrique Póvoas, Dr. José
Vasconcellos de Almeida Prado Junior, João Campagnone, José Arantes de
Mello, por representação, Luiz André Ferreira da Costa, Saint’Clair Onofre e
Rodolfo Calligaris, escolheu a diretoria que regerá os destinos desta prestigiosa
sociedade no ano de 1948, tendo as preferências recaído nos seguintes nomes:
para Presidente Sr. Antonio Lucas, esforçado trabalhador do Espiritismo, cuja
dedicação ergueu na capital do Estado o CE “Irmã Nice”, que entre os seus
congêneres avulta pelo relevo de suas atividades; para Secretário, Prof. Elídio
Taveiros, que se vem destacando no seio da comunidade espiritualista pelos
consubstanciosos estudos dos Evangelhos à luz da 3a Revelação e para
Tesoureiro, o Sr. Timótheo Feijó Jardim, ilustre Presidente do Clube dos
Bancários e da Comissão Reorganizadora do Gabinete de Leitura Rioclarense,
cuja dedicação à doutrina Kardecista se tem patenteado através de atitudes
95

positivas. A Diretoria que finda o seu mandato, Sr. João Campagnone,
Presidente, Sr. Ignácio Siqueira, Secretário e Arthur Ferreira da Silva,
Tesoureiro, transmitirá os poderes aos novos membros em sessão de 4 de janeiro
vindouro. Empenhada se encontra a Casa dos Espíritas na divulgação, a mais
ampla possível, das lições que se encerram nas páginas sublimes e eternas dos
Evangelhos do Cristo, bem como nas realizações de empreendimentos materiais
que bem demonstrem na prática, os benefícios que podem proporcionar à
humanidade os adeptos da Terceira Revelação ou seja do advento do Espírito
da Verdade, a diretoria que assumirá a responsabilidade de seu destino é penhor
seguro que os alevantados objetivos colimados serão plenamente atingidos 35”.
Em 1950, José Dias continua com palestras na rádio e a Profa. Ondina
Oliveira Taveiros assume as aulas de Evangelização Infantil em lugar de Zida
Aparecida Zoega e Luiza Koch. Fica resolvido contactar com o Prof. Leopodo
Machado e a União Social Espírita de São Paulo para informação quanto à
organização de Mocidade Espirita. Aprova-se então o regulamento da
biblioteca29.
Antonio Lucas propõe a fundação de hospital para doentes psíquicos
Aos 07/l2/47, quando presidente João Campagnone, Antonio Lucas
declara que o motivo de sua presença à reunião se prende ao desejo leal e sincero
de colaborar com os irmãos para construir nesta cidade um hospital destinado
ao tratamento dos doentes psíquicos e faz judiciosas considerações a respeito.
Em 31/1/48, a diretoria aprova a criação de diversos departamentos e expedição
de ofício à Câmara Municipal com memorial a respeito do hospital. Em reunião
de 18/7/48, é examinada a Lei Municipal n0 35, de 12/7/48, que concedera, por
comodato e por 20 anos, terreno para a construção do hospital, mas, após o que,
com reversão de tudo ao Município e sem indenização das benfeitorias. Em
reunião de 19/7/48, ouvidos, Francisco Leal Lucas e Luiz André Ferreira da
Costa, a Casa dos Espíritas desiste28.
Sede própria e o Refeitório “Allan Kardec”
Aos 15/8/48 discute-se sobre a possibilidade de compra do prédio do
Hospital “Sant‘Ana” e a contraproposta feita pela Casa dos Espíritas. Aos
05/9/49, por proposta do secretário, Prof. Elídio Taveiros, presentes José Dias,
Timotheo Feijó Jardim, Virgílio Marques dos Santos, a diretoria aprova o início
de campanha financeira para construção da sede, e Timotheo dá a idéia de que
o saldo em caixa seja destinado à campanha, o que é aceito.
Após discussão e aprovação em reuniões de 7/5/51, 4/6/51 e com sanção
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em assembléia geral extraordinária de 23/7/51, o presidente José Dias apresenta
recibo de compra do casarão da avenida um, esquina da rua dez e da casa 1123,
da mesma rua29.
José Dias, Elídio Taveiros, João Costa, Pedro Lauria e outros
companheiros procedem a reforma do casarão da avenida um, rua dez, com o
construtor Natanael de Carvalho e Timótheo Feijó coordena os trabalhos. Por
proposta de José Dias, decide-se também pela reforma do prédio da rua dez
1123, para a instalação da cozinha para a Sopa dos Pobres, com a colaboração
de Timótheo e Luiz André Ferreira da Costa, que promovem a campanha e a
reforma. Aos 3l de março de 1952, inaugura-se o Refeitório “Allan Kardec”,
nome proposto pelo diretor João Costa. Com a presença de representantes de
centros espíritas, o Prof. José Martins da Silva profere conferência sobre a data
de desencarnação de Allan Kardec. Aos 14/12/54 é declarado de utilidade
pública por lei municipal. A renda do aluguel das três residências do casarão
passou a ser aplicada no refeitório29.
Em setembro de 1955, é nomeada comissão para a construção de sede
própria em área adquirida na rua dez 1135: Timótheo Feijó Jardim; Antonio
Santoro; Salvador Zumpano; Manoel Gil Troncoso; Antonio Lauria; Duzindo
H. Póvoas; Domingos João Cattai. Surgem novos diretores, como Jurandyr
Almeida Godoy, Arnaldo Martins Orso, Sidney de Paula.
Pedra fundamental da sede
Aos 4 de janeiro de 1956, assenta-se a pedra fundamental da construção
incluindo-se na planta salas e ambiente para instalação de escola. À solenidade
compareceram: Prefeito Municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, Deputado
Federal Romeu de Campos Vergal, que preside a sessão inaugural, Prof. Elídio
Taveiros; José Dias; Arnaldo Martins Orso; Jurandyr Almeida Godoy;
Desidério Quirino Bútulo, Saint’Clair Onofre, Pedro Lauria, além de confrades
e convidados, dentre eles Judithe Lemenhe Nevoeiro, Argentina Fischer, Maria
Fischer30.
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34. Cerimônia de lançamento de pedra fundamental. Elídio Taveiros, Campos Vergal, Jurandyr
Almeida Godoy, Augusto Schmidt Filho, Pedro Cabral31.

Departamento de Assistência Social ”Allan Kardec”
O Refeitório “Allan Kardec” é transformado no Departamento de
Assistência Social “Allan Kardec” - DASAK - em 12/03/60 para assistir
famílias carentes. O regimento interno é redigido por Rodolfo Calligaris. Foran
seus diretores e colaboradores: Saint’Clair Onofre; Desidério Quirino Bútulo;
Sidney de Paula; José Arantes de Mello; Olga Leitão de Mello; Irene Aparecida
de Oliveira Leonardo; Jurandyr Almeida Godoy; Euclydes Visnadi, Hélio
Abdalla; Apparecida Luzia Dona Abdalla, José Moura, Lourdes Bellan Callado;
José Geraldo Mônaco; Abílio César Rosário; Judith Macedo de Lima. Por volta
de 1976, o DASAK funciona no prédio, anexo, 1149.
Em 1985, integram o departamento: Raquel Picelli Bernardinelli: Paulo
Bernardinelli; Jesuíno de Jesus Guolo. Depois, Virgínia Mello, Fernando
Haroldo Mantelli; Afonso Salatti. Jeanete Gidra Ramalho Siqueira; Sueli
Amélia Freschi Gonçalves Rosa; Adelia de Campos Pelúcia; Eni Franco; Sonia
Guarnieri Libertucci; Flávio Pedro Libertucci; Augustinho Aluisi; Luzia
Kobayashi Neubern; Getúlio Moita; Marco Antonio Rodrigues; Luiz Carlos
Pereira Gomes; Angelina Duck Arantes; João Luiz Cristino e Rita Lazante
Rodrigues. Atendimento: Quinta-feira, das 13:30 às 15:30 horas, com cestas
básicas às famílias cadastradas. Faz-se prece de abertura e distribuem-se lanches
para os assistidos30.
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Inauguração da sede e fundação do Instituto “Allan Kardec”
Em continuação, após intenso trabalho com campanhas de arrecadação,
é concluída a construção do prédio da sede da Casa dos Espíritas, rua dez 1135.
Aos 03 de abril de 1960 a sede é inaugurada juntamente com a fundação de mais
um departamento – Instituto “Allan Kardec” - IAK . Como parte do evento, nos
dias 31 de março e 1 e 2 de abril, proferem palestras doutrinárias: Dr. Walter
Radamés Accorsi, de Piracicaba, Waldemar Ava Max Wenzel, de Rio Claro e
o Professor Anselmo Gomes, de São Paulo. Na inauguração, às quinze horas,
Arnaldo Martins Orso saúda os presentes, homenageia o Deputado Carlos
Castilho Cabral, que ajudou na construção da sede, e solicita ao seu
representante, o Deputado Dr. José Felício Castellano, desatar a fita simbólica.
Depois, sob pétalas de rosas e o cântico: “flores, flores, flores, flores divinas do
amor ...”, por iniciativa da Mocidade Espírita de Rio Claro, os convidados e
diretores sobem as escadas em direção ao salão de festas, onde o Prof. Rodolfo
Calligaris saúda-os e justifica a ausência do presidente Prof. Elídio Taveiros,
por motivo de saúde em pessoa da família. Prosseguindo, convida a jovem
Helena Ana para a prece, após o que a Mocidade apresenta um hino de saudação
aos presentes. Continuando, rende homenagem a todos que ajudaram a edificar
a Casa e relembra os fundadores, desencarnados, como Sebastião Ferreira da
Silva, Dr. Pradinho, Martinho Leonardo, Ignácio Rodrigues de Siqueira. A
seguir, o Dr. Wilson Ferreira de Mello, psiquiatra, em Campinas, fala sobre o
“Problema Social da Criança” e dos objetivos do novo departamento da Casa
dos Espíritas: a criança deficiente mental e sugere o nome do Prof. Norberto de
Souza Pinto, presente à reunião, para uma das salas de aula, pelo muito que fez
a favor da criança excepcional deficiente mental. Falam também: Dr.João
Toniolo; Orestes Armando Giovanni, representando o prefeito; Dr. Walter
Radamés Accorsi, de Piracicaba; José Dias; Prof. Luiz Gonzaga Diniz, pelo
Ensino Secundário e Loja Maçônica “Estrela do Rio Claro”; Prof. Norberto de
Souza Pinto, do Instituto “Carlos Gomes”, de Campinas; João Veiga Sobrinho,
pela Associação Comercial; Antonio Lucas, pelo CE “Allan Kardec”, de
Campinas; Durval Vitor, pela União Municipal Espírita de Campinas; Duzindo
Henrique Póvoas; Durval Roseira. Estiveram também presentes: Sylvio
Schiliter; Celso do Valle, pela Sociedade Amigos da Cidade; Walter Meyer,
pelo Rotary Clube; Olympio Raulino, pelo Centro Operário de Instrução e
Beneficência; Domingos Cândido, pela LBV; Maria Braga Torres, pela LBA;
Angelo Sartori, pelo Conselho Regional Espírita, de Campinas; Albano
Nobreza, pela Loja Maçônica “Fraternidade e Justiça”; Virgilio Marques dos
Santos, pela Casa de Saúde “Bezerra de Menezes”; Ribeiro Mancuso, pela PRF2 Rádio Clube de Rio Claro e jornal “Cidade de Rio Claro”; Antonio Maria
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Marroti, pela Câmara Municipal; Renato de Melo, pelo Centro de Irradiação
Mental “Eliphas Levy”; Dovílio Desiderá, pelo C.E. ‘Astral Superior”;
Margarida Mungai, pelo CE “Amor à Caridade”; Paulo Raulino, Antonio
Lucas; João Veiga Sobrinho, e mais o representante da instituição “Nosso Lar”.
Após prece de encerramento, feita pela Professora Delmina Ribeiro, os
presentes foram convidados a conhecer as dependências da instituição30.
Antes da inauguração, ou seja, desde julho de 1957, a Casa dos Espíritas
já transferira suas atividades para o local, visto o prédio estar coberto, as paredes
respaldadas, o piso pronto e instaladas as redes hidráulica e elétrica. João
Campagnone - artista em serralheria - constrói a porta de entrada e ornamentaa com um sol, tendo, de um lado, “O Livro dos Espíritos” e, do outro, “O
Evangelho Segundo o Espiritismo”
O Instituto “Allan Kardec” - IAK - primeira instituição educacional do
gênero – crianças excepcionais – no Estado de São Paulo. Instalado aos
03/04/60, e administrado pela seguinte Comissão: Diretora, Profa. Delmina
Ribeiro; Arnaldo Orso, Secretário e Sidney de Paula, Tesoureiro. Iniciou com
uma classe de adaptação, regida pela própria diretora, trabalhando com alunos
“treináveis”. A primeira professora especializada foi Maria Clélia Tancler.
Aos 17/06/60, o Prof. Norberto de Souza Pinto, pioneiro do ensino para
o excepcional deficiente mental, com suas alunas Curso de Especialização do
Instituto de Educação “Carlos Gomes”, de Campinas, visita o IAK, sendo
descerrado, numa das salas do instituto, o retrato deste ilustre professor.

35. 1ª Classe do IAK. Diretora: Profª Delmina Ribeiro e 1ª Profª Maria
Amélia Tancler31
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Aos 22/10/60, sob a direção de Arnaldo Orso, diretor do IAK, instala-se
a Associação de Pais e Mestres - APM - com Delmina Ribeiro, Presidente; 1o
Secretário, Germano Pires; 1o e 2o Tesoureiros, Josino de Carvalho e Professor
Elidio Taveiros. Em 1961, o IAK, através da Casa dos Espíritas, assina
convênio com a Secretaria da Promoção Social e recebe vinte usuárias, de 8 a
10 anos, com desinternação aos 18 anos. Funcionaram quatro classes: duas no
IAK; uma no GE “Joaquim Salles”; uma no GE “Prof. Marciano de Toledo
Piza”. A Profa. Doracy Santos ministra aulas de Trabalhos Manuais, no IAK,
expostos no Bazar Permanente. O Curso de Artesanato é custeado pela UDAM
- União de Amigos do Menor.

36. Coral “Allan Kardec”.Regente: ‘Tia Joaninha” (Joana Ephifânio), Olga
Faneco, Maria Silvia Carvalho – Assistente Social da Prefeitura; Dra. Licia
Mônaco Perin – 1ª Dama do Município, Profa. Irene Aparecida de O,
Leonardo – Diretora do IAK; José Carlos31

Mensagem de Hilário Silva (Espírito)
“Jesus conosco.
Unamos ainda mais as nossas forças no prosseguimento das tarefas com
que o Senhor nos honra o caminho.
Esqueçamos atritos e incompreensões.
Coloquemos o cumprimento de nossos deveres acima de nossos próprios
desejos pessoais.
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Dilatemos realmente as atividades, sem esquecer o estudo metódico de
todos os planos para que a manutenção próxima – ou seja, a fase mais difícil –
seja feita com menores dificuldades.
Não esqueçamos a exaltação do estudo edificante em todos os setores da
Seara. Não desprezemos o Culto do Evangelho nos lares.
Não releguemos à margem a difusão doutrinária que liberta e redime,
fazendo chegar até aos corações distantes essas realidades sublimes que a
Doutrina Viva de Cristo, através do Espiritismo, nos oferece.
E prossigamos confiantes na fé.
Destemerosos na esperança de melhores dias.
Aproveitemos o “hoje”.
Esqueçamos os ressentimentos.
Aproveitemos as lições de cada dia.
A todos os companheiros, a saudação amiga do servidor menor, de
sempre, ante as Bênçãos de Jesus”.
Essa mensagem foi psicografada por Waldo Vieira, em 17/10/60, na
Comunhão Espírita Cristã, de Uberaba, (MG), endereçada à Diretoria da Casa
dos Espíritas de Rio Claro, presentes os confrades Waldemar Wenzel,
Saint’Clair Onofre, Desidério Bútulo, José Arantes de Melo, Hermes Vidal,
Humberto Bútulo, Vicente Cerone Zanetti e Elídio Taveiros. Francisco Cândido
Xavier disse estar presente junto à caravana de Rio Claro um espírito e que se
identificou como Esperidião Prado31.
O Instituto “Allan Kardec e a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais
O IAK deu ensejo à fundação da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE - Seus diretores participaram da fundação da entidade e
de sua primeira diretoria e também da instalação da Oficina Pedagógica.
Ninguém melhor para dizê-lo que D. Olímpia Francisca Pompeo Coan, de
saudosa memória, diretora da APAE durante vinte anos, num agradecimento
público feito pelo “Diário do Rio Claro”, de 22/01/70:
“À Diretoria da Casa dos Espíritas e Instituto “Allan Kardec” de Rio
Claro. A diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, da cidade
de Rio Claro, vem, por deste, externar seus sinceros agradecimentos a nobre
diretoria da Casa dos Espíritas e Instituto “Allan Kardec”, pelo apoio que
emprestaram à entidade acima citada, cedendo-nos duas salas para que ali
pudéssemos iniciar, até que se terminasse o prédio da Oficina Pedagógica para
as crianças excepcionais de nossa comunidade. Agradecemos, particularmente,
aos digníssimos componentes que criaram e fizeram parte da 1ª diretoria da
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APAE de Rio Claro, fundada aos 28 de setembro de 1964. Presidente, Sra. Flora
Zini Pires; Vice-Presidente, Maria Aparecida Campos; 1a Secretária, Dalva
Isisk Alves; 2a Secretária, Sanny Pagni; Tesoureiro, José Vidal Calvo Filho.
Comissão de Planejamento: Zoé Guimarães Costa; Waldemar Ava Max
Wenzel; Dr. Augusto Schmidt Filho; Profa. Delmina Ribeiro; Ítalo Barbério;
Dra. Célia Ferreira da Silva; Comissão de Atividades: Maria Eugênio Alvim;
Pérola Liberato; Maria Aparecida Campeão; Ribeiro Mancuso; Prof. Oscar
Rangel de França; Prof. Rodolfo Calligaris; Manoel da Silva. Comissão de
Sócios: Prof. Sylvio de Araújo; Sra. Sônia Timoni; Madre Jocely Stolf; Olga
Passafaro; Prof. Elídio Taveiros; Nandy Mitiko; Profa. Alzira Peetz Prado.
Comissão de Levantamento de Fundos: Dr. Nicolino Mazzioti; Profa. Ilara
Machado; Giné Presta; Sr. Célio Escher; Filomena Salomão; Hilda Corso
Epiphânio; Sidney de Paula. Comissão de Publicidade: Nilce S. Possato; Cecy
David; Esmeralda Cavalcanti; Profa. Lourdes Büll Tauk e Ana Marta Fassides.
Às demais diretorias que se sucederam à 1a os nossos cumprimentos e
agradecimentos. Ao Prof. Elídio Taveiros agradecemos a feliz e brilhante idéia
que teve na gestão da Sra. Maria Tereza Rego Freitas Passafaro de criar a
Oficina Pedagógica. A todas essas pessoas e principalmente à Casa dos
Espíritas a gratidão eterna do povo e das crianças excepcionais da comunidade
rio-clarense. O nosso “Deus lhes Pague” com os votos sinceros de um Feliz
Natal e Próspero Ano Novo. Rio Claro, 2 de dezembro de 1970. P/ Diretoria da
APAE, Olimpia Francisca Pompeo Coan. Presidente31. “
Pavilhão “Francisco de Assis”. Pedra fundamental e inauguração
As alunas internas moravam na parte térrea da Casa dos Espíritas e
ocupavam duas salas de aula na parte superior do prédio, onde, à noite
realizavam-se atividades doutrinárias de atendimento ao público. O prédio
tornou-se pequeno, tanto para o IAK quanto para a mantenedora. Paschoa
Brunelli Pasternack – D. Pascoalina - em memória do esposo – Prof. Francisco
Pasternack – com suas economias oferece ajuda para construir um prédio com
melhor acomodação dos alunos internos e externos do IAK, em terreno, fundos
da Casa dos Espíritas.
O jornal “Cidade do Rio Claro”, de 30/08/66, noticiava: “Domingo
último às 15 horas foi feito o lançamento da pedra fundamental do Pavilhão
“Francisco de Assis”, para ampliação do Instituto “Allan Kardec” e por
iniciativa da Casa dos Espíritas. “Havia um sem número de simpatizantes da
comunidade espírita, comparecendo também para prestigiarem o valoroso
trabalho de assistência social que se desenvolve pelo esforço dessa notável
parcela de excelentes rio-clarenses, autoridades e amigos dentre os quais
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destacamos: Prefeito Augusto Schmidt Filho e sua esposa D. Luzia Schmidt;
Dahir Donaikas, Delegado de Polícia; Delcides Viterbo, gerente da Vigorelli;
Anselmo Passioni, pelo Rotary Clube; Hélio Madalena, pelo Lions Clube;
Profa. Laura Pena Joly, pelo Clube das Ladies; Deputado José Felício
Castellano; Rodolfo Zeferino Coan; Francisca Pompeo Coan; Antonio
Passafaro, Presidente do Lar Bethel; Antonio Lucas; Antonio Maria Marrote,
Presidente da Câmara e D. Lourdes Pompeo Franzini. O ato, presidido pelo Sr.
Rodolfo Calligaris, que convidou o Prefeito Schmidt para assentar a primeira
pedra do importante edifício. O Prefeito aludiu à honra que teve de assentar a
primeira pedra da Casa dos Espíritas, em 1956, comparecendo agora para
verificar o quão importante vem sendo a sua finalidade. Pela comunidade e
Instituto “Allan Kardec” falou o Sr. José Carlos Custodio, referindo-se à Sra.
Francisco Pasternack como doadora dos meios iniciais para a construção do
Pavilhão “Francisco de Assis”. A obra, iniciada pela Casa dos Espíritas, teve
como finalidade comemorar a Semana Nacional da Criança Excepcional. O
Instituto “Allan Kardec” é pioneiro no Estado no trabalho de recuperação das
crianças excepcionais. As professoras especializadas que ali militam assistem a
várias dezenas de crianças com real aproveitamento. O novo pavilhão se destina
a essas crianças. Um grupo de alunas, dirigidas por D. Delmina, participou das
solenidades cantando para os presentes e outros oradores foram ouvidos;
finalmente todos os presentes foram convidados para uma cerejinha30. ”
Em 1969, assume a direção do IAK a Profa. Irene Aparecida de Oliveira
Leonardo, tendo como companheiros: Vice-Diretora, Olga Leitão de Mello;
Secretária, Sylvia Mônaco de Mello: Tesoureiro, Sidney de Paula. Com o
desenvolvimento da APAE, no IAK passa a predominar o regime de internato,
prevalecendo as “educáveis”, a maioria com problemas psicológicos,
neurológicos, sociais, além da orfandade, separação dos pais e outros fatores.
Em 1970, o número de conveniados com a Secretaria da Promoção Social é
trinta, afora os não conveniados ou da comunidade. Vencidas as duas primeiras
séries especiais, as “educáveis” são encaminhadas para o 3o ano regular do
Grupo Escolar “Joaquim Salles”. Em período diverso ao escolar, as usuárias são
iniciadas em trabalhos domésticos no IAK e, algumas, maiores, com
autorização judicial, empregadas em residências da cidade, em meio período,
como domésticas e “babás”; o ordenado depositado em seus nomes, e entregues
após a desinternação. Os espíritas e a comunidade solidarizam-se, promovendo
festas juninas, do Dia das Crianças, do Natal e as de aniversário. As meninas
participam das aulas de evangelização infantil, aos domingos, na Casa dos
Espíritas e em outros centros espíritas, bem como de passeios, excursões, dentro
e fora da cidade, bem assim das atividades cívico sociais, educacionais, como
os Jogos Infantis, conquistando alguns troféus no atletismo. Digno de nota o
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Coral “Allan Kardec”, sob orientação de “Tia Joaninha”, apresentando-se
durante alguns anos no coreto do Jardim Público, em programas radiofônicos,
na prefeitura municipal, em outros lugares e eventos32.
Após nove anos, conclui-se o trabalho de construção do pavilhão
“Francisco de Assis” (térreo e superior) com o acréscimo de mais unidades.
Três diretorias trabalharam na obra: de Elídio Taveiros; de Jurandyr Almeida
Godoy e de José Carlos da Costa Custodio, com os companheiros: Arnaldo
Orso; Sidney de Paula; Prof. Rodolfo Calligaris; Euclydes Visnadi; Hélio
Abdalla; David Ambladt; Darcy Fattory; Desidério Quirino Bútulo; Irene
Aparecida Oliveira Leonardo; Olga Leitão de Mello; Waldemar Ava Max
Wenzel; Eny Passini Moreno; Milton Morales Moreno; Dulce David Madaleno;
Saint’Clair Onofre; Sylvia Mônaco de Mello; Manoel Beinotti, Delcides
Viterbo; Delmina Ribeiro; José Dias. Destaque-se a colaboração do Deputado
Dr. José Felício Castellano, na Secretaria da Promoção Social do Estado; do Dr.
José Eduardo Leite, na UDAM, e do Cel. Ytaboray Vianna, pelo CEAS ou
Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções. Ajudaram na construção do Salão
de Entretenimento os senhores Sillas Bianchini, Pedro Kury e Arnaldo Caldeira,
dentre outros. Aos 5 de janeiro de 1975, foi inaugurado o Pavilhão “Francisco
de Assis”. Na véspera, “O Diário do Rio Claro” anuncia: “Inauguração do
Pavilhão “Francisco de Assis” – Numa promoção digna de elogios e aplausos,
o Instituto “Allan Kardec” fez construir em suas dependências, o Pavilhão
“Francisco de Assis”, para melhor acomodação de suas instalações. Serão ainda
instalados o Salão de Entretenimento, a Praça de Esportes, o “play-ground”, o
Refeitório, a Cozinha, a Despensa e Lavanderia, que sofreram remodelações. A
solenidade está marcada para às 15 horas, na rua 10 no 1123”. Posteriormente,
no mesmo jornal: “Teve lugar inauguração do Pavilhão “Francisco de Assis”,
no Instituto “Allan Kardec”. Uma construção de grandes e valiosos recursos
para melhor acomodação e ampliação das atividades da instituição que acolhe
crianças excepcionais de Rio Claro. Às quinze horas, com presença de
autoridades e pessoas convidadas, o Prof. José Carlos Custodio, presidente da
Casa dos Espíritas, iniciou o programa, procedendo ao histórico do Instituto
“Allan Kardec”. Sobre o que é o excepcional, falou a Profa. Roseli Wenzel
Corrêa. Representando o Prefeito Oreste Armando Giovanni, falou o assessor
Reynaldo Timoni. Dona Pascoalina Brunelli Pasternack, que foi a grande
colaboradora para a construção do Pavilhão “Francisco de Assis”, descerrou a
placa. A fita foi desatada por D. Pascoalina e Reynaldo Timoni, permitindo aos
presentes a visita a todas as dependências do prédio. O Coral das Meninas,
dirigido por “Tia Joaninha”, cantou várias músicas. Dona Pascoalina é uma
benfeitora da entidade, tendo ainda deixado em testamento, para o Instituto
“Allan Kardec” a residência da avenida 20, de sua propriedade32”.
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37. Alunas do IAK, Radialista Mário Beinotti, Profa Roseli S. Wenzel Corrêa, Paschoa B.
Pasternack, José Carlos da Costa Custodio, Simone Leonardo Custodio, Denise L.
Custodio. 31

38. Inauguração do Pavilhão “Francisco de Assis”, no Instituto “Allan Kardec”,1975.Sydney
de Paula, Marlene Scarpa Padula, Profª Irene Aparecida Oliveira Leonardo, Paschoa
(Pascoalina) Brunelli Pasternack, Desidério Butúlo, Hélio Abdalla, Prof. José Carlos da
Costa Custódio, Manoel Beinotti, David Ambrat. Atrás: Olga Callipo; Eny Rossetini
Moreno, Faustino Penalva, Joana (Tia Joaninha) Epifànio, Darcy Fattori, Waldemar Ava
Max Wenzel, Saint’Clair Onofre, Euclydes Visnadi, Milton Morales Moreno 31.
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A partir de 1977, assumem, sucessivamente, a direção do instituto:
Milton Morales Moreno; Waldemar Ava Max Wenzel e Prof. Elídio Taveiros.
Em 1979, a Profa. Sônia Lopez Lanzoni Pimentel, permanecendo até 1990,
tendo como companheiros: Secretário, Octávio Martins; Tesoureiro, Hermínio
Penña Gonzalez; Provedor, Euclydes Visnadi. Também colaboram: Alexandre
Lanzoni; Geni Silva; Marlene Scarpa Padulla; Bianca Scarpa; Eloísa Salati;
Terezinha do Carmo C. Magalhães.
Em 1989, o IAK desinterna as usuárias do convênio com a FEBEM e
permanecem crianças da cidade, de ambos os sexos, chegando a dez classes,
com professoras pagas pelo município e técnicos pela LBA. Em 1990, a Profa.
Ilíria Paulino Buso Lourenço Franco assume a direção até 1997, com: Dirceu
Lourenço Franco; Vice-Diretor; Profa. Cecília Micotti, Secretária; Hermínio
Pennã Gonzales, Tesoureiro; Euclydes Visnadi, Provedor. São orientadas 240
crianças e divididas em dois projetos: de 4 horas diárias de aulas para crianças
com dificuldades em aprendizagem em escolas comuns; de reforço escolar para
alunos das escolas públicas e privadas. Os alunos são acompanhados por
psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, assistentes sociais32.
Outros voluntários no Instituto “Allan Kardec”: Áurea Dias; Edwiges
Schats; Antonio José de Oliveira; Dr. Roberto Benatti; Carmencita Ignatt;
Manoel Soares; Arlindo José Vieira; Arlet Pfeifer. Além do serviço gratuíto de
seus diretores e voluntários, quadro de associados, o IAK recebe então apoio de
voluntários no Bazar de Panos de Pratos e Bordados e do Grupo de Costura. O
primeiro, como coordenadoras: Djanira Calligaris; Sylvia Mônaco de Mello;
Odila Leonardo. Auxiliares: Edna Koch de Godoy; Irene Aparecida de Oliveira
Leonardo; Cléia Tebaldi Onofre; Benvinda Fontes; Olga Callipo; Eunice Escher
Beig; Maria Brienza; Maria Bútulo; Maria José de Macedo; depois, dirigido por
Odila Leonardo e após por Maria Aparecida Cripa Chabbuh, com o nome Bazar
“Odila Leonardo”. Auxiliares: Maria Madalena Zampim; Maria Brienza; Irene
Aparecida de Oliveira Leonardo; Rossana Gomes; Sônia Pedrechi Aloisi;
Creusa Moreira Campos; Neide Rosalem; Esmeralda Fahal; Nilva Consorti
Pierosi e Dulce Moura. Funcionamento: 3ª-feira, à tarde. O segundo, por Olga
Leitão de Mello, Santa Kleiner, Eunídia da Rocha Paula, Araçati (Dora) Guolo
e dirigido por esta última durante vinte anos, tendo como auxiliares: Maria
Aparecida Campeão; Laura Procknow; Esmeralda Fahl; Brasília Genovese;
Mercedes Vacelo; Mariana Outeiro Pinto; Izabel Fernandes; Maria Fuzaro;
Sebastiana Nonato; Enir Lanzoni e Santina Hebling. Foi também colaboradora
Suzana Fina. O terceiro grupo, 5ª.- feira, à tarde: Irene Aparecida de 0.
Leonardo, Plácida Ferratone, Lourdes (Udi) Magalhães, Eunice Barsotti, com
atividades extra-classes para às crianças do IAK. Registre-se a constante ajuda
do Sr. Manoel Beinoti, vizinho, amigo da Casa dos Espíritas desde sua
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fundação, depois diretor do IAK. Do Prof. Afonso Salati, que fez o
alevantamento patrimonial de toda a instituição32.
Voluntários, a partir de outubro de 1997, Silmara Pinto Sitolin
(diretora), Hélio Abdalla Junior; Maria das Graças Géa; Dr. Marcello Roseira
Ferro; Expedito Fegadolli Sobrinho; Doroty Rosa Lacerda Fini (Diretora);
Jenner Augusto de Camargo; José Carlos da Costa Custodio. Alunado: 115
crianças com dificuldades de aprendizagem e desvio mental leve (DML), da
comunidade e cidades limítrofes. O período da manhã com oito classes e uma
na “Sala de Artes”. Ã tarde, Oficina Pedagógica para reforço de alunos daquele
período, e uma classe de Atividades da Vida Diária (DVD). Olga Bonifácio
Santiago, (Diretora); Sidiney Godoy Moraes, Vice-Diretora; Maria Isabel de
Brito, Secretária; Marco Antonio da Silva, Tesoureiro; Sérgio Sidney Penteado
de Moraes, Tesoureiro Geral e Euclydes Visnadi, Provedor. Foi também
Tesoureiro Emmanuel Rios. Estrutura, funcionamento e pessoal: Manhã - 79
alunos em três salas de alfabetização inicial, duas intermediárias e uma
avançada. Tarde: 10 alunos: uma sala de AVP (Atividades da Vida Pessoal) e
uma sala de AVD (Atividades da Vida Diária). Funcionários pelo IAK:
Psicóloga, Secretária, Escriturária. Por convênios: Nove professores,
Coordenadora Pedagógica. Pela Prefeitura Municipal: merendeira; monitora,
dois auxiliares de serviços gerais. Voluntários: Os médicos: Dr. Wladimir
Antonio Natalino, e Dr. Marcelo Roseira Ferro. Ajudantes de manutenção; três
professores de informática; um atendente de Bazar Permanente de Roupas
Usadas. Uma sala de informática, uma de artes; uma para atvidades culinárias.
Costura: Laura Procknow; Maria de Lourdes Pena Gonzales; Edna Koch
Godoy; Santília Hebling; Leonílda Rocha de Paula; Maria Fuzaro. Serviços
gerais: João Procknow; Mário Shimoto e Manuel Paulo Mascarenhas33.

Casa da Gestante “Paschoa Brunelli Pasternack”

39. Casa da Gestante15
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Paschoa, (Pascoalina) desejava que sua casa, na avenida vinte, 695, já por
ela doada à Casa dos Espíritas, fosse transformada em obra de amparo à velhice.
Após sua desencarnação, ocorrida aos 11/07/83, e dado que a área era
pequena, optou-se pela instalação de uma casa para assistir a gestantes carentes.
Aos 10/09/86, na Casa dos Espíritas, reunimo-nos com um grupo de senhoras e
mais o confrade Euclydes Visnadi, sendo escolhida a seguinte comissão: Eulina
Braga da Silva; Marlene Scarpa Padulla; Dulce David Magdaleno; Iliria Paulino
Buso Lourenço Franco. Após apresentação e aprovação do projeto, a primeira
foi escolhida como coordenadora. O grupo então formado passou a trabalhar
em prol da gestante pobre, confeccionando enxovais para bebês e orientando
mães com puericultura, aulas de moral, higiene, às quartas-feiras, às 16 horas,
em sala cedida pelo Instituto “Allan Kardec”. A seguir, houve a adesão de outras
colaboradoras: Djanira Colabone; Elisa E. Ephifânio, Maria Helena Basso
Salomão; Natalina Neves Nevoeiro, Irene Calligaris, Wilma Guilherme, Nilza
Aparecida Cruz. Paralelamente, com a autorização da Casa dos Espíritas,
participamos com o tesoureiro Hélio Abdalla e José Simões, coordenador do
Grupo “Francisco de Assis”, da reforma do prédio, a saber: pintura; mobiliário;
área de entrada; sala; depósito de materiais; sala para orientação às mães; sala
de costura; sanitários masculino e feminino; cozinha; quintal com piso; edícula;
sala para os trabalhos espirituais, de sábado e domingo. Foram recebidas
algumas doações: pisos, conseguidos por Iliria P. L. Franco; de confrades e
simpatizantes, como a “Pró-Vida”, doando madeira para o telhado e estoque de
lã para os enxovais. A planta e todos os papéis conseqüentes foram
providenciados gratuitamente pelos engenheiros Dr. Fernando Mantelli e Dra.
Márcia Brandão Mantelli.
Aos 20 de setembro de 1989 foi solenemente inaugurada a sede da Casa
da Gestante “Pascoalina Pasternack”, na avenida vinte 695, com a presença de
Ismael Tunney Pfeifer, presidente da Casa dos Espíritas, José Rubens Braga da
Silva, integrantes do grupo de voluntárias em prol das gestantes, Grupo
“Francisco de Assis”. Após Eulina Braga da Silva, por transferir-se para a
cidade de Araras, assumiu a direção Ilara Aparecida de Moraes Mendonça.
Depois, Janete Mistieri Flores Roseira Ferro, com as voluntárias: Maria Elisa
Buchidid Zurstrassen; Irene Aparecida de Oliveira Leonardo; Lidi Meyer
Domingues; Renata Cerri Rodini; Fátima; Márcia Gonçalves; Lourdes Corso;
Telma Aparecida Luzzi; Maria Helena Basso Salomão; Estela Nardini;
Antonieta de Pila; Marta; Nelci Toppan Lucci; Doris Hildebrand Gonzalez;
Silvana Ferro; Andréa Priscila Nardini.
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Assistência espiritual ao público
Em 2/2/47 presta-se assistência espiritual ao público, como segue:
“Evangelho Segundo o Espiritismo” e passes espirituais, por Saint’Clair
Onofre; 2a – feira; “O Livro dos Médiuns” e desenvolvimento mediúnico, por
Ignácio Rodrigues de Siqueira; 3a – feira; “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
e palestras pelo Prof. Elídio Taveiros; 4a – feira; sessões espíritas, por Virgílio
Marques dos Santos, 6ª – feira; palestras pelo Dr. Pradinho, José Dias, Luiz
André Ferreira da Costa, sábado. Nas sessões dirigidas por Antonio Lucas, o
Espírito-guia apresenta-se sob o pseudônimo de “Velho Curador”, que foi
também um dos orientadores na fundação da Casa dos Espíritas, como o disse
Luiz André, em reunião de 4/5/47, confirmado por Saint’Clair Onofre. Na parte
espiritual, passam a colaborar, Anna Felicio de Souza e D. Elisa Moreno. Em
31/12/47, a biblioteca conta com 37 obras espíritas28.
Em prosseguimento, aos 29/2 e 7/3/48, são criados os Departamentos:
Assistência Espiritual: Orientador Antonio Lucas. Auxiliares: Evangelho - Dr.
Pradinho e Elidio Taveiros; Palestras - José Dias, Luiz André Ferreira da Costa;
Escola Evangélica para Crianças – Catarina Lucas; Médiuns passistas: Augusta
Ludke Leonardo; Tereza Barthmann; Lázara Huppert dos Santos, Leonor
Marchezano, Lourenço Giometti, Saint’Clair Onofre. Assistência Social:
Orientador - Rodolfo Calligaris; Auxiliares: Ruy Rego Barros; Francisco Leal
Lucas; Duzindo Henrique Póvoas; Domingos Manochio; Paulo Braga; Dr. José
Arantes de Mello; Acácio Rocha, Cléia Onofre, Ninfa Feijó Jardim, Profa.
Ondina Taveiros, Clara Macha, Jurema Cervezão. Cultura e Propaganda:
Orientador - Luiz André Ferreira da Costa; Auxiliares: José Dias; Prof. Elidio
Taveiros; Dr. Pradinho; Saint’Clair Onofre; Rodolfo Calligaris; Antonio Lucas
e Hugo Paulo Braga. Assistência Médica: Dr. Sólon Rego Barros; Odontologia:
Izaura Huppert dos Santos; Farmácia - Ruy Rego Barros. Assistência Jurídica:
Orientador - Dr. Luiz de Araújo Lima. Decide-se pelos passes, à noite, na Casa
dos Espíritas, e domiciliares28.
Em agosto, aprova-se o Regulamento do Grupo de Irradiações Mentais e
Receituário. Conferências, em 8/7/48, Leopoldo Hins, “Rastros Luminosos” e,
depois, Campos Vergal, “Evangelho”. Em abril de 1949, conferências
doutrinárias por Eurípedes de Castro e Benedito Godoy Paiva, ambos da USE;
Prof. Emílio Manso Vieira e Paulo Botelho de Camargo. Antonio Lucas
suspende as sessões, por ele dirigidas, em maio de 1949.
Organização dos trabalhos em outubro: 2a-feira, palestra pelo Prof. Elídio
Taveiros; 3a–feira e sábado, sessão espírita com João Abdalla; 4a-feira, palestra
por José Dias, seguida de passes; 5a-feira, Irradiações, Virgilio Marques dos
Santos; 6a-feira, Escola de Médiuns, José Dias. Aos 15/12/49, a diretoria faz
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referência à dedicação de D. Catarina (Cata) Lucas às aulas de evangelho para
crianças, aos domingos, assim como a Albertina 29 Marques Zoéga pela
dedicação na campanha de Natal, pela zeladoria e organização.
Em reunião de 14/1/52, aprova-se a proposta do Dr. Pradinho e
Saint’Clair Onofre de transferência dos trabalhos mediúnicos, por eles dirigidos
e realizados na residência do primeiro, rua três 443, para a Casa dos Espíritas.
Devido o aumento de freqüentadores os ditos trabalhos passaram a funcionar às
sextas-feiras e domingos no CE “Fé e Caridade”. Com isto foi preenchido o
espaço deixado por Antonio Lucas, por transferir-se para a cidade de Campinas
e o de João Abdalla (Joca), que assumira a direção das sessões espíritas, mas da
qual, algum tempo depois, pedira afastamento. Os trabalhos ficaram cerca de
cinqüenta anos sob a direção de Saint’Clair Onofre e permanece até hoje com o
nome de “Antonio Lucas” Neste ano há palestra do jornalista e escritor João
Teixeira de Paula, de São Paulo29.
Surgem outros colaboradores, como: Vilma Stein: Ernani Scarpa: Aida
Regina Bútulo Franzoni; Desidério Quirino Bútulo: Jorge Fernandes; Dr. Pedro
Cabral, Oscar Kleiner: Euclides Leite: Iolanda Leite; Ilara Figueiredo; Antonina
Custodio; as irmãs Argentina e Maria Fischer, Dr. Achiles de Brito, Terezinha
Camargo, João Costa, Paulo Koch, Domingos Manochio, Santa Kleiner, Maria
Troncoso, Maria Braga, Judith Lemenhe Nevoeiro, José Câmara Jardim,
Manuel Felicio de Souza. Destes, alguns participam da equipe de passes
domiciliares.
A partir de julho de 1957, já em sede própria, na rua dez 1135, embora
com construção não terminada, sob a coordenação de Saint’Clair Onofre, nas
segundas e quarta-feiras, das 20 às 21:15 horas, a Casa dos Espíritas continua
com entrevistas, palestras e passes, biblioteca, depois livraria. Às sextas-feiras,
sessão espírita, dirigida por Saint’Clair Onofre sendo depois transferido para a
terça-feira. Cria-se o cargo de Diretor de Trabalhos Espirituais e aparece a
função de coordenador de trabalhos30.
Da década de 1970 em diante: 2ª e 4ª feiras: entrevista, palestras e passes.
Coordenadores: Waldemar Ava Max Wenzel, José Carlos da Costa Custodio e
José Rubens Braga da Silva. Apoio: 0ctávio Martins; Wilma Stein; Adelina
Fávaro; Madalena Biscaro Claudiano; Emília Koch; Luiz e Sebastiana Nonato;
Olga de Mello; Irene Massa Calligaris; Irene Aparecida de Oliveira Leonardo;
Dulce David Madaleno; Roberto Benatti; Hermínio Peña Gonzalez; Maria de
Lourdes P. Gonzalez; Antenor Fabbro; Antonio Vidal; Vitor Zumpano; Aída
Regina Bútolo Franzoni; Olga de Mello; Desidério Quirino Bútulo; Dora
Guolo; Nega Ferreira da Silva; Marlene S. Padulla; Oscar Kleiner; Lázaro
Aparecido de Souza; Dora Hildebrand Gonzáles. Evangelização infantil: Maria
Inês Graciani; Mary Augusta Leonardo Custodio; Sônia Lopes Lanzoni
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Pimentel; Eliana Picelli.
Década de 90 em diante: 2ª.-feira: Adilson Pedro Nery Rodrigues
(coordenador); Nilva Consorte Pierosi; Oleica Aparecida Franco; Sueli Vicente;
Mariselma Zaine; Mariangela Zaine; Laís Abdalla; Nice Barsotti; Eva Alves;
Marise Marta Fabri Prioli e Arnaldo da Silva Martins. 3a feira, 19:30 horas: José
Francisco de Almeida; Cláudia Francisco de Almeida; Lygia Telles F. da Costa,
João Piva Netto e Janete Mistieri Flores Roseira Ferro; Andresa Franco. 4a feira
(coordenadora) Bianca Scarpa Padulla; Dusolina Izepe Desiderá; Roseli
Wenzel Alves Corrêa; Alcides Arraes; Mafalda Sargaço; Claudecyr José Thans
(coordenador); Desidério Quirino Bútulo; José Roberto Neder; Rosani
Zavarelli; Gilda M. Platinetti; Walmor Wenzel Alves Corrêa; Sylvio Platinetti;
Edna Koch Godoy; Raquel Wiechmann; Domingos Edmundo Macha; Maria
Helena Geraldini Pizzirani; Maria Wenzel; Izabel Macha; Osvaldo Wolf;
Osvaldo Franco; Maria Imaculada Trivelatto; André Luiz Outeiro Pinto; Iroco
Fioravante; Maria Helena Luciana Fuzaro Lima; Priscila Campos; Carlos
Henrique Stein; Giselma Ventura; Carmencita Ignatti.
4ª.-feira.
Grupo “Fraternidade”: Olga Bonifácio Santiago
(coordenadora); Kátia Laiene Carbinatto; Adriana Bergston de Araujo; Isabel J.
Carminath. Etienne Thais Coladete Schilitter; Cláudio José R. Pessenda.
A partir de 2000. 2ª.- Feira: Claudia Rosalem Moura; José Antonio
Moura e Gabriel Antonio Moura; Nanci Bueno da Costa; Rita Casante
Rodrigues; Celso Volpato; Iara dos Santos; Sueli Lorenzon; Tereza Gargiulo;
Mariselma Zaine; Mariangela Zaine; Laís Abdalla; Nice Barsotti; Eva Alves;
Michele Seregato, Alessandra Bueno da Costa; Sônia Rossi; Silvia Hildebrand
Mello. 3a feira, 19:30 horas: Cláudio Alexandre Basso; Maria Helena Basso
Salomão; Joaquim Felício de Souza; Egamídio Rosa; Aparecido de Souza;
Lourdes Camargo; Roseli Camargo; José Luiz Helmeister; Nestor Bueno; José
Carlos Sturaro; Marta Siqueira; Madir Rinco Polimene; José Adinael G. Silva;
4a–feira: Sueli Aparecida Cervera; Maria Isabel Singer; Carlos Alberto Silva;
Sueli Regina Rodrigues; Mônica Pignatti; Maria Teresa Palma; Fernanda
Ferraz; Antonio Goulart; Henrique Ferreira; Maria Juraci Zane dos Santos;
Ciriane Gisele Navais; Anísia Barbosa Marcelin; Fátima Teresina Ferreira;
Priscila B. Feliscíssimo; Maria Ecília; Orlando Aparecido Rossi.

Grupo “Francisco de Assis”
Em 1954, Paschoa Brunelli Pasternack – D. Pascoalina - organiza e dirige
em sua residência, avenida vinte 695, um grupo de ajuda a pessoas com
enfermidades físicas através de preces e vibrações espirituais à distância, sendo
que em 1960 estavam colaborando: Erick Brunelli; Elfrida Fidler, Olga Lucke;
112

Enio Bragatto; Antonia Bragatto, Laura Pinto Hohne, Elídio Taveiros, João
Costa, Felipe Lotério, Aparecida Traina Lotério, Dirson Beig; Irene Aparecida
de Oliveira Leonardo; José Carlos da Costa Custodio; José Simões; Judith Costa
Simöes; Terezinha de Jesus Gonçalves. Depois: Pedro Portz; Antonio Ragonha;
Ulda Koch Ragonha; Bruno Callegari, Alice Ferreira Callegari; Vicente Russo;
Zuleica Russo; Odila Leonardo; Guilherme Pascon; Tereza Pascon; Maria
Fischer; Argentina Fischer; Silvino Gaspar; Domingos Manochio; Jurema
Cervezão; Guilherme Barthmann; João Piva Neto; Janete Castello Piva; Lázaro
Castello; Antoninho Picceli, Vera Gonçalves; Maura Gonçalves; Judith Macedo
de Lima; José Carlos Luna; Eunice Luna; Olympio R. Moraes Neto; Geni
Aparecida Moraes; Ezequiel Brigatto; Marisa Nicoleti Brigatto; Arsênio
Fosatto.; Therezinha Russo Leite; Euclydes Visnadi; Carmem Silvia Visnadi;
Sandra Visnadi; Augustinho Aluisi; Sônia Pedreschi Aluisi; José Marques de
Gouveia; Maria Jardim Gouveia; Antonio Marcos Machado de Oliveira; Denise
Leonardo Custodio Machado de Oliveira; Nilma Ilara Máximo; José Antonio
Máximo; Sueli Aparecida da Silva; Helen Vivan Gonçalves; Emmanuel Rios;
Marcos Ferrari; Nivaldo Antonio de Barros Mendonça; Sylvia Eliana Camargo
Lahr, Valter Lahr; Etiene Schiliter; Eliana Picelli Laubstein, Mariselma Ferreia
Zaine.
Na década de 1970, parte dos trabalhos transfere-se para a Casa dos
Espíritas, menos o de sábado e o de domingo. Depois, chamam-no Grupo
“Francisco de Assis”; talvez em razão do Pavilhão inaugurado por Pascoalina
levar o mesmo nome.
Quadro: Segunda e quarta feira, 19:30 às 21:15 horas; vibrações e
radiações à distância. Colaboradores e responsáveis: José Simões
(coordenador), Antonio Trufino; Carlos Dias; José Carlos Luna; Eunice Luna;
Olympio de Moraes; Maria Trufino; Iolanda Zaniboni; Virgílio Marques dos
Santos Filho; Vanda Marques dos Santos; Pedro Portz; Sexta-feira: recepção
fraterna; entrevistas; biblioteca; palestras; passes e evangelização infantil
(coordenador); Sinésio Franzoni; Erick Brunelli (diretor); Helena Leite
Penteado de Freitas; Oscar Kleiner Filho; Ilara Claro Kleiner; Francisco
Pederiva; Brasília Devera Genovese; João Zaniboni; Ângelo Franzin; Daisi
Russo Franzin; Guilherme Pascon; Vera Lúcia Gonçalves; Maura Gonçalves;
Enio Bragato; Maria Bragato; Tereza Pascon; Silvino Gaspar; Terezinha
Franceschini de Freitas; Sérgio de Freitas; Romeu Flamínio; Janete Castello
Piva; Judithe Macedo de Lima.
A partir de 1985: Paulo Sérgio Chabbuh (coordenador), Maria Aparecida
Crippa Chabbuh; Sônia Petreschi Aluisi (coordenadora); Augustinho Aluisi;
Imo Dinardi; João Gomes; Zaíra Gomes; Leonice Masson; Marcos Ferrari; Rita
Machado; Jenner Augusto de Camargo; Dorothy Rosa Lacerda Fini; Carlos
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Dias; Antonio Ragonha; Ulda Koch Ragonha; Durval Dias.
A partir de 1990. Fernando Haroldo Mantelli; Odila Duval Alonso
Mantelli; Domingos Chabbuh; Maria Aparecida Chabbuh; Arnaldo Galvão
Filho; Creusa Campos; Sebastião da Silva; Sueli Rodrigues; Clarisse Cecato;
Imo Dinardi; Paulo Alberto Bernardes; Natalina Bernardes; Marlene Lucena
Spiler; João Piva Neto; Janete Castelo Piva; Maria Madalena Zampim; Nivaldo
Mendonça. Olga Leonardo; Gilberto Penteado; Antoninho Picelli; Zaira
Gomes; Imo Dinardi; Jorge Newton de Araujo Sá; Leonice Masson; Rita
Machado.
A partir de 2.000: Deunival Belarmino Pereira; Domingos Chabbuh,
Terezinha Micheletti Chabbu; Mary Augusta Leonardo Custodio; Antonia
Marquiori; Arnaldo Galvão Filho; Sebastião da Silva; Marcos Traina; Roseli C.
Traina; Clarice Cecato; Silvana; Simone Elisa Bovo de Azevedo; Isabel de
Brito; Maria Cristina Sasso; Sylvia Eliana Camargo Lahr. Valter José Lahr;
Tiago; Annair Ribeiro33.

Sessões Espíritas
Grupo ”Antonio Lucas”: Saint’Clair Onofre (diretor); Lázaro de Souza;
Sueli Vidal; José Abdalla; José Libertucci; Roberto Benatti; Domingos Elizabet
Dias Balarin; João Cattai; Ocyres Bertoni; Renato Leonardo; Maria Brienza de
Almeida; Benvinda Fontes; Maria José Macedo; Clery Hildebrand Nascimento;
Vilma Stein; Arlete Pfeifer; Alberto Calligaris; Hilda Calligaris: Djanira
Calligaris Colabone; Alda Calligaris; Urbano Salmazo; José Joanico; Felício
Libertucci; Getro Rocha; Lavínia Souza; Emília Aparecida Capella Salmazo;
Jocélio Ribeiro Alves Mothé; Sandra Aparecida Ferreira; Solange Arlete
Freschi; Deovaldo Gonçalves; Edilende Moraes Ferreira; Solange Aparecida
Andreoli de Almeida; Carolina Bull; Lázara da Silva Inocêncio; Davinir Souza;
Maria José S. Sitolini; Michele Cristina Inocêncio; Roberta Bautto; Sueli
Amélia Freschi Gonçalves; Rubina Agda Zavarelli; Sebastião Batista da Silva.
Em 1994, Saint-Clair Onofre, devido o acúmulo de pessoas do Grupo
“Antonio Lucas”, na terça-feira, resolve instalar mais dois grupos, depois
denominados “Joca Abdalla”, alusão ao irmão João Abdalla; e “José Dias”. Ao
ensejo, com o apoio deste confrade e de Jurandyr Almeida Godoy, então
presidente da instituição, iniciamos em fevereiro de 1995, na terça-feira, os
trabalhos mediúnicos – Grupo “Dr. Pradinho”. Este grupo formou-se em 1994,
no Centro Espírita “Fé e Caridade”, durante o estudo sobre “O Livro dos
Médiuns”, que iniciamos em 1990.
José Carlos da Costa Custodio (diretor); Simone Leonardo Custódio; Ada
Lunardi; Nadia Lunardi; Benedita Mometi; Yolanda Leite; Estela Nardini:
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Maynardi: Ilara Aparecida de Moraes Mendonça; Andréia Abilis VonAtzingem; José Ângelo Moraes Albondanza; Daniel Sintinella; Elizabete
Aparecida Freitas de Marco; Rosária Freitas Cecanho; Luiz Carlos Barel;
Márcia Cristina Berbel Fabris; Maria Cristina Scalzitti Molina; Cristina Cotrin
Pereira; Maraci Etchebere; Ana de Amo Batista; Maria da Graça; Rosa
Aparecida Férea; José Ricardo Franzini; Luciana Aparecida Peche Guedes;
Sueli Aparecida Bento Barboza; Arlindo José Romani Filho; Sandra
Eichenberger Romani, Dalvo Francomano; Maria Isabel Santos; Helvio Santos;
Marilda dos Santos Souza; Mara Leila Simões Camargo, Arlete Marli
Andreozzi, Ellen Vivan Gonçalves; Soraya Paes Corrêa Bueno; Rosana
Aparecida Zanellato Fabris; Marlene Barbosa Cristofoletti.
Grupo “João (Joca) Abdalla” – Diretores: Fábio Ferreira da Costa; Clery
Arraes; Hélio Abdalla Júnior. Colaboradores: José Abdalla; Hélio Abdalla; José
Paes Abdalla; Aparecida Zaine; Adnael G. da Silva; Cleide Aparecida Arraes;
Francisca Pereira; Suzane Abdalla; Manoel Moita; Ismael Secco; Antonio
Eduardo Hebling Christofoletti; Acácio Abdalla; Aparecida Luzia Dona
Abdalla; Kátia Galo Gonçalves P. Lopes; Luiz Fernando Bonatti; Maria
Aparecida da Silva; Maria José Frasson Fina; Necis Aparecida Soares Pinho
Bonatti; Roberto da Silva; Vera Galvani Bella; Luiz Carlos Pereira Gomes;
Daiane Altarugio; Fábio Altarugio Cerri; Vera de Fátima Rodrigues Alves;
Fernando Galvani; Getúlio Moita, Élida Agustines.
Grupo “José Dias”: Narciso Trivelatto (diretor): Ney Pignataro Fina;
Dora Russo Trivelatto; Deise Martins; Natal José Dias; Silvana Pinheiro; Izalda
Aparecida Ribeiro Penteado; Expedito Fegadolli Sobrinho; Celestina Rodrigues
de Araújo; Márcia Cristiane Gonzaga; Maria Helena Dias; Silvana Cristina;
Jurandir José Dias.
4ª.´feira - Grupo “Luiz André Ferreira da Costa”: Saint’Clair Onofre
(Diretor); Jurandyr Almeida Godoy; (Diretor); Irene Aparecida Oliveira
Leonardo; Arthur Micotti; Maria Cecília Micotti; Dulce David Magdaleno;
Domingos João Cattai Filho; Fábio Ferreira da Costa; Ligia Telles Ferreira da
Costa; Lourdes (Udi) Magalhães; Márcia Cristofoletti Casonato; Antonina
Custodio (diretora) Picelli, Antenor Picelli, Maria Inézia Rinco; Adélia
Terezinha de Campos; Denise Leonhardt de Campos; M de Albuquerque Lima;
Nadir Rinco Polimene; Rosângela Aparecida Celani Botelho; Lázaro da Silva
Inocêncio; Bernadete D. Monteiro R. Branco; Amasite Botellho; Elisabete
Peixoto Branco; Marlene Scarpa Padulla; Micheli Cristina Inocêncio; Maria
José Sitolini; Eduardo Botelho Neto; Sidney Travitzk; Dora Hildebrand
Gonzalez; Reynaldo Haupthmann; Sylvia Lahr, Valter José Lahr; Demerval
Aparecido de Lima; Aires Gonçalves de Miranda.
4ª. – feira - Grupo de Desenvolvimento Mediúnico do COEM “Odila
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Leonardo”: com: Márcia Aparecida Barsotti Franchin; Janete Altarugio Lopes;
Aristeu Lopes Junior; Viviane Dias; Luiz Claudio Gomes Aranha; Sebastião da
Silva; Tereza Fátima O. da Silva; Izabel Francisca Bio Gathaz; José Aparecido
Ribeiro; Pedro Evaristo Fini; Doroti Rosa Lacerda Fini; Laura Ramos Ribeiro;
Reynaldo Franchin Filho; José Nelson Rinaldi; João Batista Santos; Rita de
Cássia Gromonio; Ari Koje Shimizu; Emmanuel Rios; Marta Dionísio Lopes
Siqueira; Alessandra Bueno da Costa; Nanci Bueno da Costa; Dorival Bueno
da Costa; Aparecida L. D. Abdalla; Darce Barbosa; Eunice Mucio de Lima;
Filomena Ferrite Sorbelini; Valéria R. M. Polizel; Edna de Almeida Godoy.

Reportagem de uma sessão espírita
20/3/1986 “Diário do Rio Claro.
“Terça-feira, vinte horas. No andar superior das Instituto “Allan Kardec 1
perto de trinta pessoas reunidas, doze em torno de uma mesa, iniciam o trabalho
espiritual. O Professor José Carlos Custodio faz abertura de trinta minutos,
quando prepara intelectualmente os participantes do que ali irá acontecer.
Usando da doutrina de Allan Kardec ele repassa pontos fundamentais Em seu
discurso é apresentada a condição do espírito desencarnado evoluir até atingir a
plena paz e glória divina. Para tanto é necessária a compreensão de que a vida
física é relativa a um plano - a da vida da terra. Após, a alma, que torna a espírito
após desapegar-se do corpo material é iniciada a viagem para o infinito amor
divino. Deixa bem claro o professor que apenas o entendimento teórico do
espiritismo não torna ninguém um espírita, da mesma forma que aquele que
acredita em Deus não pode ser considerado um teólogo. O Espírita é marcado
pela prática do desenvolvimento espiritual. O grau de desenvolvimento do
espírito é que determina seu encontro com a paz nos planos superiores. A função
dos espíritas é prestar orientação aos que após a desencarnação ainda
encontram-se confusos e angustiados.
A sessão prática.
Assumindo o trabalho o Sr. Saint’Clair prepara o ambiente. São apagadas
as luzes mais fortes. Cai uma penumbra sobre todos. O silêncio é envolto pelos
ruídos das ruas e das crianças que brincam pela proximidade. Uma música
bastante confortante é colocada em um gravador. Em seguida o diretor dos
trabalhos consulta se algum dos médiuns presentes estão sentindo alguma coisa
e se tudo está em ordem. Após as respostas acontecem as primeiras
manifestações. São exatamente vinte horas e quarenta minutos quando uma das
médiuns da mesa passa a ser veículo de mensagens. Aos poucos nota-se a voz
de uma mulher (literalmente):
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-- Esse ambiente cheio de confraternização me deixa tranqüila, sinto que
hoje temos muitos visitantes todos que se dedicam cada um a um tipo de
trabalho. Sei disso porque apesar de estarmos afastados em diferentes planos,
estamos todos juntos. Sei que todos se respeitam em seus trabalhos e com
fraternidade e amor que temos no coração iremos ajudar os amigos com suas
angústias. É bom trabalharmos por um mesmo ideal. Que Jesús abençoe a todos.
Após as palavras o diretor dos trabalhos senhor Saint’Clair agradece ao
espírito por sua manifestação e suas palavras de tranqüilidade. Retorna ao
gravador e coloca novamente a música suave. Silêncio. Passados poucos
minutos, na outra ponta da mesa, desponta outra manifestação. Uma médium
torna-se veículo de outro espírito com colocações firmes e bem definidas.
Aproveito da oportunidade desta noite para falar com grande felicidade
das palavras de Jesús. É pena que na maior parte das vezes só quando estamos
no plano espiritual que nos sentimos pequenos e resta-nos indagações - por que
não fiz? Como fiz? Ou conclusões como - não devia ter feito.
Tantas vezes pétalas foram jogadas aos nossos pés na juventude e as
esmagamos enquanto elas só queriam nos dar o seu perfume. E justamente, não
notamos, são as coisas simples que nos tornam felizes. Entretanto as esmagamos
com os pés. Buscamos sim postos elevados que nos coloquem às vistas de todos.
Na verdade, valemos por aquí que fizemos aos outros ou pelo que tenhamos
feito a nós mesmos.
Devemos amar primeiro a nossa pessoa, faze-la digna do reflexo do nosso
Pai e transmitir essa luz. Não adianta fazermos coisas ao externo, mas sim ao
nosso espírito. Deixar de lado as coisas da matéria e buscarmos as aquisições
espirituais. São essas as minhas palavras, que Jesús abençoe a todos.
Como na vez anterior o diretor de trabalhos vai até próximo ao médium
que foi veículo da mesma mensagem e agradece pelas palavras. Imediatamente,
em seguida, mais um médium recebe mensagem: Não sei o que passa e o que
vem ocorrendo comigo. Lembro apenas que entrei num hospital para uma
cirurgia. Acredito que o tempo tenha passado, mas não consigo entender a
situação. Meu corpo está inerte sem movimento, mas as palavras ressoam a
meus ouvidos. Embora meus olhos estejam cerrados, consigo enxergar a
enfermeira. Ela fala, parece tentar esclarecer a situação. A aflição e o desespero
não me deixam entender. O diretor dos trabalhos intervém, orientando o
espírito. -- Isto é natural. Quando você foi internado possuia um corpo físico,
entretanto, você náo pode sair com vida do hospital. Mas seu espírito é imortal,
seus olhos não enxergam mais. São os olhos de seu perispírito que vêm. Você
agora está despertando para o mundo espiritual. No momento você está se
servindo de uma médium para nos transmitir suas palavras. Estamos contentes
por sua procura de algo além-túmulo. Você está recebendo nosso apoio para
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compreender sua situação.
Ao que o espírito retoma em suas aflições ...
-- Não consigo entender, vocês falam em ascensão, mas como? Não
consigo me mexer. Isso me aflige muito.
-- Isto é por causas de seu subconsciente. Você perdeu os movimentos
físicos. Não há necessidade de procurar coisas da vida orgânica.
Diante da angústia e da vacilação do espírito, o Professor José Custodio
pede licença para apresentar uma sugestão. Propôe ele ao espírito que sinta-se
como uma borboleta livre e colorida que deixa o casulo, como deve o espírito
fazer deixando o corpo, “indo ter às flores”. Após a colocação cessa a
manifestação através da médium. Então junto ao público espectador os
sussurros vindos através de uma senhora tomam maior intensidade e ela passa
a falar com aflição
O diretor dos trabalhos intercede junto à senhora e procura orientar o
espírito de que uma natureza física não corresponde a sua natureza espiritual e
que as dificuldades terrenas são provas divinas. Colocado ao espírito que
naquele instante ele não carregava mais suas dificuldades físicas e estava sim
no caminho de Deus, o senhor Saint’Clair agradece pela sua maneira de haver
trazido à reunião mais uma forma de sabedoria aos presentes. Cuidando da
médium por seu restabelecimento, despede-se o Espírito. Alguns minutos após,
um senhor junto ao público passa falar com elegância e com fino sotaque
português.
‘-- Contemplando a natureza, amando as criaturas boas - em tudo isto está Deus.
A terra meus irmãos têm tanta beleza. Basta ter coração para transformar o
mundo. As sementes que morrem e produzem frutos, os botões que abrem e se
transformam em flores. Meus irmãos, cá na terra há belezas tantas de um lar
feliz, de uma família querida, dos filhos abnegados que nada mais são que
nossos irmãos. Tudo isso é pureza e a bondade divina. Todos nós estamos na
estrada que leva a Deus e através da nossa morte física renasce o nosso espírito
na grandeza infinita de Deus Quero que todos meus sejam bons e mansos. Que
o testemunho maior que Deus deu ao homem foi através de Jesus - a nos pregar
amor e ensinamentos para que possamos fazer nossa jornada dentro da alegria,
e também do sofrimento. É através da angústia, da tormenta e do sofrimento
que apuramos nosso espírito para Deus. Sendo só para Deus nosso sofrimento
terá o valor merecido. Que Deus nos abençoe. ”
Fim dos Trabalhos
Por volta das vinte e uma horas o contato com os Espíritos estava
encerrado. O diretor dos trabalhos encaminhou a palavra final a uma das
presentes, que esteve até então exercendo a função de médium. Retomando a
mediunidade em favor dos espíritos que buscam a luz divina e da importância
118

da fraternidade ela completou as atividades da noite. Acesas as luzes, os
participantes se confraternizaram. Brindaram com água - numa noite quente - e
despediram-se em paz. ” José Roberto Santana15.
Nota: A sessão aconteceu no andar superior da Casa dos Espírias O
senhor com sotaque português é o médium José Abdalla.

Cursos e Círculos de Estudos de Espiritismo
Em 1963 Saint’Clair Onofre, José Pinto de Godoy, Armando Godoy,
Elizabete Pinto de Godoy, José Carlos da Costa Custodio, Mary Augusta
Leonardo Custodio, Antonina Custodio Picelli, Antenor Picelli e Terezinha de
Jesus Gonçalves vão ao Centro Espírita “Alllan Kardec”, em Campinas. O
convite fora feito por Antonio Lucas, então diretor da Escola de Médiuns
daquele centro. A finalidade era orientar a implantação desta escola na Casa dos
Espíritas.
Nesse ano, instala-se a primeira Escola de Médiuns na Casa dos Espíritas,
na quinta-feira, vinte horas, dirigida por Saint’Clair Onofre. Depois, Curso de
Espiritismo, nos moldes da USE-São Paulo, com o Prof. Elídio Taveiros, Prof.
Rodolfo Calligaris, Waldemar Wenzel. Mais tarde, novamente, Escola de
Médiuns, com tomos da Federaação Espírita do Estado de /São Paulo, e
participam Terezinha de Jesus Gonçalves, Antonina Custodio Picelli, José
Carlos da Costa Custodio, Waldemar Ava Max Wenzel. Em seguida, sob
coordenação de Olga Leitão de Mello, Leonardo Ciasca. Em 1981, Curso de
Espiritismo com Gentil Botelho Vieira. Aos 06/10/83 transforma-se no Centro
de Orientação e Educação Mediúnica - COEM – com Jairo Capasso, João
Geraldo Porto, Doroty Rosa Lacerda Fini, Marlene Scarpa Padulla, Pedro
Evaristo Fini. Ismael Pfeifer, Márcia Aparecida Barsotti Franchin; Virgínia
Mello. Auxiliares: Bianca Scarpa; Maria Isabel de Brito; Iara Martins dos
Santos; Silvana Nuccil; José Carlos Sturaro; Alexandra Peres Ferreira.
A partir de 1995, 2ª-feira, às vinte horas, Curso de Iniciaçào ao
Espiritismo, com apostilas de Iniciação ao Espiritismo de Terezinha Oliveira,
Campinas. ‘O Livro dos Espíritos”, “O Consolador”, de Emmanuel, com José
Carlos da Costa Custodio, Pedro Evaristo Fini, Antonina Custodio Picelli;
Edjoter Miguel Pesce, Paulo Rogério Fratucello; Márcia Aparecida Barsotti
Franchin; Alexandra Peres Ferreira, Nanci Bueno da Costa e Dorival Bueno.
Com início em 1973 e até hoje, no domingo, nove horas, círculo de
estudos sobre “O Livro dos Espíritos” sucedendo-se os seguintes
coordenadores: José Carlos da Costa Custodio; Jurandyr Almeida Godoy;
Joaquim Felício de Souza; João Piva Neto; Sebastião da Silva; Nivaldo Antonio
de Barros Mendonça.
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Mocidade Espírita “Dr. Pradinho”
Aos 16 de janeiro de 1966, realiza-se a Assembléia Geral da Mocidade
Espírita “Dr. Pradinho”, para a eleição de sua primeira diretoria: Presidente,
Aparecida Madalena Dias; Vice-Presidente, Vera Lúcia Lotério; Secretária,
Maria da Glória Souza; 2a Secretária, Irene Litoldo; lo e 2o Tesoureiros, Maria
Inês Graciani e Hélio Koch Godoy. Setor Doutrinário: Jurandyr Almeida
Godoy. Setor Assistencial: Maria Aparecida Dias e Maria da Glória Souza.
Setor Recreativo: Roberto Teixeira Leite; Carlos Roberto de Camargo; Hélio
Koch. Teatro, Irene Litoldo. Presentes também: Ricardo B. Moretti; Odair
Felicio de Souza; Antonio Luiz Pedrosa, Antonio Lourenço Junior; Renato
Antonio de Camargo.
Integram a Mocidade em 1967: Vera Lúcia Lotério, presidente; Benedito
Geraldo Alves Barbosa. 1968: Eli Ribeiro, presidente e Heloisa Helena de
Jesus; Benedito Geraldo Barbosa. Eventos: ”Noite do Jovem Espírita”, em
março de 1968, com a Mocidade Espírita “Dr. Pradinho e “”Joana D’Arc”Orador, Sérgio Desiderá; Expositor, Eli Ribeiro e apresentadora, Terezinha de
Jesus Gonçalves. Em 1969: Rubina Agda Zavarelli, presidente. 1970, Werther
de Oliveira e Silva, presidente, Zilda Bragatini e Aluísio Nunes Monteiro,
Em 1971, Pré-Mocidade. Orientadora, Irene Aparecida de Oliveira
Leonardo e integrantes: Raquel Picelli; Katia Ferraz Santana; Eliana Biseli;
Ivone Rocha e outros. Em 1971, Renato Pacheco de Almeida Filho, presidente
e participantes: Eliana Picelli; Aparecida Magali Lourenço. 1972: Katia Ferraz
Santana, presidente e presidente Raquel Picelli.
A Mocidade participa da Censul VII, de 27 a 30 de março de 1975, em
Campinas. Aos 16/9/75, reúne-se com a Mocidade Espírita “Joana D’Arc”, com
vistas à grande concentração de Mocidades Espíritas, nesta cidade e realiza
Tarde de Pratos no saguão da Prefeitura,
Aos 18/11/75. COMECELESP II – em Rio Claro, de 15 a 18/04/76.
Comissão Executiva, por jovens de Rio Claro e orientação de Sérgio Desiderá.
Comissão de Doutrina, pelo Conselho Diretor com o tema: “O Homem –
Origem, Evolução e Desenvolvimento Espiritual”, sob a orientação de Ângelo
Domingues, de Pinhal, Dirce Benevides, de Carvalho, de Águas da Prata e
Eneida de Castro, de São Paulo. Nas duas primeiras ciclagens, foram monitores:
Prof. Faustino Penalva, Rio Claro; Pedro Tadeu; Leila Rocha; Maida Pedroso;
Rosecler Veiga Rodrigues, da Mocidade Campinas e preparados por Angelo
Domínguez. Na terceira ciclagem: José Carlos da Costa Custodio, Elídio
Taveiros. Parte doutrinária complementada por Prof. Leandro Guerini, de
Piracicaba e Ari Lex, de São Paulo. A Reunião Plenária e Assembléia Geral, no
Sábado, à tarde, dirigida por Luiz Panciera, de Mogi Guaçu. A mesa foi formada
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por: Elídio Taveiros (CRE); Antonina Custodio Picelli; José Carlos da Costa
Custodio; João Octávio Veiga Rodrigues, de Campinas e José Primo Bertoldo,
de São João da Boa Vista.
O jornal “Alavanca”, de Campinas, 5/76, dispôs: ”Realizou-se coroada
de êxito a II COMECELESP, em Rio Claro, (SP), de 15 a 18 de abril/76. A
participação de 160 jovens provindos das diversas cidades que constituiram a
2a Assessoria Seccional imprimiu vivo entusiasmo na ciclagem de estudos em
grupo. O tema estudado – O Homem: Origem, Evolução e Desenvolvimento
Espiritual – ensejou que os participantes se identificassem com as palavras de
Sócrates: “Conhece-te a ti mesmo”. Os jovens de Rio Claro se empenharam na
organização e o resultado se ressaltou no bom andamento da Confraternização,
em todos os detalhes. A população de Rio Claro, teve oportunidade de sentir o
contagiante júbilo dos jovens nas conferências (dia 15, Prof. Leandro Guerrine,
de Piracicaba; e dia 16, Prof. Ary Lex, de São Paulo) e na Noite de Arte,
realizada no dia 17, quando a música dos imortais foi divinamente relembrada.
Diante de tão eficaz colaboração à divulgação e ao desenvolvimento do estudo
da Doutrina Espírita, congratulamo-nos com o trabalho árduo levado a efeito
pelo Assessor Seccional, o jovem José Primo Bertoldo, de São João da Boa
Vista, pela Comissão Executiva, na pessoa de seu orientador Sérgio Desiderá,
pelos membros da Comissão de Doutrina, Prof. Ângelo Domingues, de Pinhal,
Dirce Benevides Carvalho, de Águas da Prata, Eneida de Castro, de São Paulo,
e pela atuação de todos os jovens participantes, que tornaram possível o sucesso
de mais essa Confratenização de Mocidades Espíritas da Região Centro-Leste
de São Paulo.
Em seguida, ajudam na promoção da X Semana Espírita de Rio Claro –
Ano Sesquicentenário - da Cidade, quando comparecem os conferencistas Dr.
Jaime Monteiro de Barros e Dr. Carlos Raya, ambos de Ribeirão Preto, e o Dr.
Luiz Sérgio de Lima, de Itapira.
Em 29/4/79 a Mocidade realiza convescote na chácara do confrade
Santoro e no mesmo ano colabora com o DASAK na Campanha Auta de Souza.
Em 1982, Coordenador Saint’Clair Onofre. Dezembro: Simone
Leonardo Custodio e Luziara T. Pfeifer participam, em Pinhal, do Curso de
Dirigentes de Mocidade Espírita. Waldemar Ava Max Wenzel encaminha
alguns jovens para atividades doutrinárias. Na Evangelização Infantil;
colaboram: Cristine Leonardo Custodio; Luziara Pfeifer; Sylvia Helena
Visnadi; Ramon Picelli; Heloisa Helena. Participam também: Ruy Brienza de
Almeida; Jaqueline H. de Mello; Karen H. de Mello; Carlos H. Gonzales; Érika
H. Nascimento; Fábio H. Nascimento; Ricardo Tim; Guilherme Mônaco de
Mello; Carlos Eduardo Colabone; Humberto Hamilton Santana; Silmara
Santana; Oleika Margareth Franco. Depois, Coordenador, Sidnei Tadeu
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Marola; Auxiliares, Antonio Eduardo Hebling Christofoletti, Marco Antonio da
Silva. Integrantes: Agnel Henrique de Almeida; Bernardo H. de Souza Barboza;
Bruno Lourenço Casagleno; Fábio Beig; Igor Lourenço Casagleno; Jocyane
Sargaço Teixeira; Kely Cristina Traina; Tiago Tadeu Traina; Walmor Alves
Corrêa.
Sucede, impulsionando os jovens, Sebastião da Silva.

Cinqüentenário da Casa dos Espíritas
Em 1980, homenagem póstuma a Rodolfo Calligaris, com a presença dos
familiares, confrades e do orador Lauro Mendonça, da cidade do Rio de Janeiro.
Comemoração do cinqüentenário de fundação em janeiro de 1996
comparecem também os ex-presidentes Arnaldo Martins Orso, Elídio Taveiros,
Delmina Ribeiro, diretora do IAK, residentes em outras cidades e que, ao lado
de outros diretores, recebem justas homenagens. Abrilhantando o evento, além
de convidados e voluntários esteve presente a equipe do jornal “Folha Espírita”,
da Capital, com a Dra. Marlene Severino Nobre - da Associação Médico
Espírita - convidada para a palestra da noite. Na oportunidade, é lida a ata de
fundação e nomes de seus últimos cinco presidentes e do fundador
remanescente, Saint’Clair Onofre. A sessão foi filmada e encerrada com festa
de confraternização. ”O Diário do Rio Claro” publicou matéria sobre a
instituição e anunciou a programação do acontecimento.

Palestrantes
José Dias, Elídio Taveiros, Rodolfo Calligaris, Waldemar Ava Max
Wenzel, Duzindo Henrique Póvoas, Jurandyr Almeida Godoy, Antonina
Custodio Picelli, Terezinha de Jesus Gonçalves, José Carlos da Costa Custodio,
Leonardo Ciasca, Ismael Tunney Pfeifer, José Rubens Braga da Silva,
Domingos Marquiori, Maria Luiza Schmidt Redher, Wanda Bonomo; Dorothy
Rosa Lacerda Fini; Octávio Martins, Marlene Scarpa Padulla, Paulo Sérgio
Chabbuh, Faustino Penalva, João Piva Neto, José Joanico, Mariselma Zaine,
Pedro Evaristo Fini, Sueli Vicente, Roseli Wenzel Corrêa, Imo Dinardi,
Joaquim Felicio de Souza, Silvia Helena Visnadi Pessenda, Marco Antonio da
Silva, Roberta Chinelatto Honório, Maria Isabel de Brito, Mônica Aparecida
Medeiros Pinhatti, Sebastião da Silva, Ayres Gonçalves de Miranda.

Conferencistas que passaram pela instituição
Divaldo Pereira Franco, Salvador, Bahia. São Paulo: Leopoldo Hins; Dr.
Romeu de Campos Vergal; Benedito Godoy Paiva; Paulo Botelho de Camargo;
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João Teixeira de Paula; Emílio Manso Vieira; Eurípedes de Castro; Nestor João
Masotti; Luiza Peçanha Camargo Branco; Éder Fávaro; Eduardo Carvalho
Monteiro. Itapira: Dr. José Carlos de Camargo Ferraz. Piracicaba: Leandro
Guerini; Nair Mariano de Souza; Walter Radamés Accors; Prof. Urubatão Pitta.
Rio de Janeiro: Newton Boechat; Júlio de Alves Faria. De Campinas: Benedito
Gonçalves do Nascimento; Dr. Wilson Ferreira de Mello; Dr. Orlando Nubor
Facure; Teresinha Oliveira. Osvaldo Cruz; Dr. Izaias Claro. Franca: Dr. Elizeu
F. da Mota Junior. Santa Bárbara D’Oeste: Elizabeth Steagall Pitonskey.
Curitiba: Jacob Osmann Neto. Limeira: José Justino Castilho; Cristiano Roque
Portella. Araras: Dr Maximiliano Baruto; Prof. Walter Alves. Mirassol: Paulo
Cordeiro. Bauru: Richard Simonetti. Catanduva: Dr Júlio César Fornazzari. De
outras cidades: Benedito Almeida Souza; Nair Júlio de Abreu Faria.

Presidentes
Sebastião Ferreira da Silva. 1946 a 1947; João Campagnone: 1947 a
1948; Antonio Lucas: 1948; José Dias: 1949 a 1952; Luiz André Ferreira da
Costa: 1951; Elídio Taveirós: 1952 a 1960, 1963 a 1966, 1966 a 1969; Rodolfo
Calligaris: 1961 a 1962; Arnaldo Martins Orso: 1964 a 1965; Jurandyr Almeida
Godoy: 1970 a 1973, 1993 a 1994, 1995 a 1996, 1997 a 1998; José Carlos da
Costa Custodio: 1973 a 1982; Ismael0 Tunney Pfeifer, 1983 a 1990. Urbano
Salmazo: 1991 a 1993. Meyrival Gomes Santiago: 1994 a 1998 Ayres
Gonçalves de Miranda: 2008 a 2012.

Diretores
Foram também diretores: Oscar Kleiner; Antonio Araujo Silva; Laércio
Braga; José de Câmara Jardim; José Rubens Braga da Silva; Antenor Picelli;
José Libertucci, Carlos Dias; Joaldy Francis de Mello; Jeferson Antony de
Mello; Durval Dias; Clóvis Sundfeld; Mauro Masson; Domingos Marquiori;
João Geraldo Porto; Nei Fina; Nair Ribeiro; Fábio Pacheco Ferreira da Costa;
Marta Dionísio Lopes de Siqueira; José Roberto Pereira Neder; Regina Helena
Miléo; José Francisco de Almeida. João Piva Neto; Clovis Luiz Nonato; Laura
Silvia Aranha Nonato; Marta Baldoni Santana; João Baptista Santana; Wanda
Bonomo; Edmundo Ignatti; Jairo Capasso; Paulo Sérgio Chabbuh; Cláudio
Alexandre Bassso; Claudia Rosalem Moura; Raquel Aparecida Vazoler; Márcia
Aparecida Barsotti Franchin; Necis Aparecida Soares Pinho Bonatti; Antonina
Custodio Picelli; Deunival Belarmino Pereira; Mônica Aparecida Medeiros
Pinhatti; Alexandra A. Peres Ferreira; Dorival Bueno da Costa; Simone Elisa
Bovo de Azevedo; Egamídeo Rosa de Oliveira; Jocélio Ribeiro Alves Mothé,
Sebastião da Silva, Reinaldo Franchin Filho; José Antonio Moura; Alessandra
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Oliveira Marcondes Rios; Luzia Helena Rosa dos Santos; Eloísa Borges Góes;
Ademir Xavier de Camargo; Manoel Ferreira.
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7 CASA DE SAÚDE “BEZERRA DE MENEZES”
Período: 1951 a 1968
Reportagem
“A Casa de Saúde “Bezerra de Menezes” nasceu da reunião de um grupo
de amigos na residência do Sr. Virgílio Marques dos Santos, em 26 de junho de
1951 (…) O entusiasmo vivido por esse grupo era alimentado pelos seus ideais
espíritas e pela necessidade reconhecida de dotar Rio Claro de um sanatório
onde os pobres mentais da região pudessem achar consolo e tratamento para
seus males. Virgílio Marques dos Santos, imbuído do dinamismo peculiar dos
homens piedosos e realizadores, partiu com seus amigos para a consecução da
obra. Nessa mesma reunião foi confeccionado e discutido o Estatuto e
homenageando o grande médico espírita e batizaram o instituto com o nome de
Bezerra de Menezes. Foi ainda nesta ocasião eleita e empossada a Diretoria:
Presidente: Virgílio Marques dos Santos; Vice-Presidente, Luiz André Ferreira
da Costa; Tesoureiro, Timótheo Feijó Jardim; Secretário, Capitão Antonio
Marchezano. Vogais, Francisco Leal Lucas e Jurema Cervezão. Apresentado o
plano para o Prefeito Benedito Pires Joly, este mostrando grande interesse fez a
doação em regime de comodato o velho casarão onde outrora funcionara o
Hospital dos Lázaros. Para isso, buscaram através de ingentes esforços
arrecadar fundos para a obra. A luta foi intensa, mas, apoiados em seus próprios
anseios e ideais conseguem orgulhosamente em 24 de junho de 1960, inaugurar
a Casa de Saúde de seus sonhos. Começaram então a funcionar as seções
médicas e administrativas, tendo sido o primeiro médico do hospital o Dr.
Itamar Simões de Oliveira, mais tarde substituído pelo Dr. Mário Gardenal. (...).
Destacaram-se ainda nesta obra as figuras de Leonor Marchezano, Clara 0.
Macha, Domingos João Cattai, Lázara Hupert dos Santos e outros abnegados
batalhadores. Em 1968, por recomendação médica, deixa o Sr. Virgílio Marques
dos Santos a presidência da organização e indica para substituí-lo a nova
Diretoria que em Assembléia Geral foi empossada para o biênio 1968/1969:
Presidente, Dr. Nicodemo Timoni; Vice-Presidente, Waldir Aparecido Rocha;
Secretário, Antonio da Costa; Tesoureiro, Geraldo Hauptmann; Vogais, Durval
de Oliveira e Wail Lunardi. ”
(Trecho da reportagem de “O Diário do Rio Claro”, de 03/12/72)31.
“Outras diretorias se sucederam, sob a orientação da Loja Maçônica
“Fraternidade e Justiça” - sempre com o objetivo de aprimorar a Casa de Saúde,
atingindo hoje uma situação digna de figurar dentre os Hospitais Psiquiátricos
de alto gabarito. ”
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“Sua atual diretoria é presidida pelo Sr. Armando Pedroso Pimentel,
sendo o diretor clínico o Dr. Gil Perches de Menezes. ” (“Rio Claro
Sesquicentenária “ – Casa de Saúde “Bezerra de Menezes”, fls. 14651) – l985).
O artigo 2o do Estatuto dispunha: A CASA DE SAÚDE BEZERRA DE
MENEZES tem a finalidade de tratar e internar enfermos de moléstias mentais,
nervosas e taxicomaníacas, sem distinção de cor, sexo, nacionalidade e
religião34.
Parágrafo único: “Esse tratamento será dispensado aos doentes, mesmo
que não possuam recursos financeiros de qualquer espécie.
Artigo 27: “Na medida do possível, será proporcionada aos enfermos a
assistência espiritual de credo a que pertençam. ”

126

8 CENTRO ESPÍRITA “ASTRAL SUPERIOR”

40. Centro Espírita "Astral Superior"35

Descrição por Luiz Gonzaga Scalzitti

41.Luiz Gonzaga Scalzitti35

“O Centro Espírita “Astral Superior”, fundado em 23 de agosto de 1953,
tem seu início histórico em 1938. Quando o nosso irmão Dovílio Desiderá,
então funcionário da Cia Paulista de Estradas de Ferro, foi transferido a serviço
para Cabrália Paulista, em fevereiro de 1938. Sua esposa, a irmã Tereza
Desiderá, estava grávida de seu segundo filho Celso Sinésio Desiderá, que veio
nascer naquela cidade em 16/05/38. Do parto de muita dificuldade, e da
dificuldade de sáude de sua esposa Tereza Desiderá, eles foram aconselhados
por amigos a procurarem um centro espírita em Cabrália Paulista, o que fizeram
de bom grado, tendo daí desenvolvido a mediunidade de nosso irmão, Dovilio
Desiderá. Retornava o nosso irmão Dovílio em novembro daquele ano à cidade
de Rio Claro.
Em Rio Claro não conheciam onde dar continuidade ao desenvolvimento
mediúnico do irmão Dovílio, até que por indicação do cunhado Reynaldo
Franchin, em 1944, veio saber do Centro Espírita Luz à Humanidade, dirigido
pelo médium Lázaro Camargo (Lazinho), em Campinas, no Bairro Industrial.
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O irmão Reynaldo freqüentava o centro em Campinas, desde 1944, por uma
necessidade de saúde, da esposa, a irmã Dusolina Desiderá Franchim. A irmã
Dusolina desenvolvia a sua mediunidade de psicofônia, onde recebia como
espírito comunicante, a entidade Jona D’Arc, sendo que tornou-se uma médium
flexível de grande auxílio aos trabalhos de desobsessão.
Começa então, em 1944, que foi quando soube do centro em Campinas, a
sua nova caminhada pelo espiritismo, tendo também o nosso irmão Dovílio
desenvolvido a mediunidade de psicofonia. Nos trabalhos de encerramento de
ano, Lazinho, médium de transporte (emancipação da alma com resultados
mediúnicos de grande auxílio), recebia num dos seus transportes, em que ficava
extremamente gelado a orientação da espiritualidade, mais precisamente de seu
protetor para que fundasse um Centro Espírita em Rio Claro.
No ano de 1952, os casais começam, em Rio Claro, na casa do Sr
Agostinho na rua Saibreiro, Vila Aparecida, os trabalhos espíritas propriamente
ditos do centro, dando atendimento aos que procuraram com dificuldades
espirituais e isso junto ao médium Lazinho que já estava em Rio Claro. Foi
adquirido um terreno em 1952, na Rua 5 - A, onde começaram a construção.
Lembrado pelo irmão Celso Sinésio Desiderá que inicialmente o terreno teria
sido doado, mas depois pela saída de um dos diretores precisou ser adqurido
mediante pagamento de cautelas, àquela época. Centro Espírita Astral Superior,
cujo primeiro diretor Dr. Adolfo Costa, que financiou a compra do terreno e a
construção do Centro. Dirigiu até junho de 1954, quando então por motivos
profissionais foi transferido para o Estado de Goiás, sendo eleito para seu lugar
o irmão Lázaro Camargo; que, por sua vez, ficou na presidência até dezembro
de 1955, quando também precisou mudar para outra cidade. Já como vicepresidente dirigia o centro o irmão Dovílio Desiderá, que assume em difinitivo
a presidência em reunião de 27 de junho de 1956.
Há no teto, de forro de madeira, do Centro Espírita Astral Superior, uma
estrela de cinco pontas. Esta estrela tem uma história que relatamos
resumidamente. O senhor Dovílio Desiderá que houvera desenvolvido a
mediunidade psicofônica, também desenvolvera a mediunidade de vidência.
Fatos que o auxiliavam no trabalho de atendimento às pessoas necessitadas que
procuravam o centro àquela época. Passa por uma crise incômoda e insuspeitada
de sáude, de uma hora para outra. E durante este período em suas orações e
recolhimento, próprios de um trabalhador espírita, recebe a inspiração de fazer
a Estrela no forro da casa, e tem ainda um signfiicado, relatado pelo irrmão
Celso Sinésio Desiderá: o bico está apontado para dentro da casa como que
formando uma seta com as hastes inferiores da mesma, ao mesmo tempo em
que suas hastes medianas estão como dois braços a receber o público. Tendo
sido da maior dificuldade executá-la, uma vez que os seus principais artesãos
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foram: o próprio Dovilio Desiderá, Matias Contato, Reynaldo Franchin.Celso
Sinésio Desiderá e o marceneuro cujo nome não está sendo lembrado.
Desenharam no chão e depois executaram. Em atas que passamos a mostrar
onde constam os nomes dos fundadores dessa casa, dos quais conhecemos e
temos presente nosso irmão Celso Sinésio Desiderá que ajudou na construção.”
(Junho 2006)35.

Fundação e aprovação do Estatuto Social
“Ata da Assembléia Geral Extraordinária de Fundação e Aprovação dos
Estatutos do Centro Espírita “Astral Superior”. Aos 23 dias do mês de Agosto
do ano de 1953, conforme editais de convocação desta Assembléia (doc n. 1)
foi realizada a reunião com número legal de sócios, a rua 5 A s/n., nesta cidade,
onde funcionará para constituição, fundação e aprovação dos Estatutos do
”Centro Espírita Astral Superior”, tendo-se aberto a seção às 14 horas, sendo
aclamado pela maioria o senhor Dr. Adolfo Costa para presidir os trabalhos,
havendo este indicado o senhor Elpidio da Rocha Camargo, para secretário, o
qual foi igualmente aclamado na assembléia. Passando-se a ordem do dia: a)
foram submetidos os Estatutos já elaborados e o Regimento Interno à discussão,
sendo, depois dos estatutos feitos, aprovado para a respectiva legalização. b) na
constituição da primeira diretoria, foi, igualmente, vitoriosa a chapa oficial
aclamada por todos os presentes, com os seguintes nomes, que foram
empossados a aceito para os respectivos cargos: Presidente, Dr. Adolfo Costa;
1º Vice-Presidente, Elpidio da Rocha Camargo, 2º Vice-Presidente, José
Benedito Soares; Chefe da secretaria Benedito Teixeira Santos; 1º Secretário,
Antonio Lemos de Almeida; 2º Secretário, Marcos Mackey Filho; 3º Secretário,
Dovílio Desiderá; Chefe de Tesouraria, Francisco Paes; 1º Tesoureiro, José
Bertoni; 2º Tesoureiro, João Donolo; 3º Tesoureiro, Alcides Torres; Chefe de
Vigilância, Francisco Shoelcher; 1º Vigillante, Belarmino Rodrigues Torres; 2º
Vigilante, Pedro Cunha Junior; 3º Vigilante, Eugênio Franchito; Zeladora,
Benedita da Silva; Orador, Antonio Farago; Chefe da Biblioteca, Eliza Buchdid;
1ª Bibliotecário, Clarice Shirley Torres; 2ª Bibliotecária, Maria José Stein; 3ª
Bibliotecária, Araci Stein; Conselho Fiscal: José F. Hermini; Nelson Salomão;
José de Almeida. Chefe de Sindicância, Reynaldo Franchin; 1º Sindicante, José
Thomazine; 2º Sindicante, Irineu Fabris; 3º Sindicante, José de Almeida. Nada
mais havendo a tratar, foi pelo Presidente encerrada a sessão e eu: Elpidio da
Rocha Camargo, como secretário lavrei a presente ata que vai assinada pelos
componentes desta Assembléia35. ”
“Em junho de 1954, o Sr Alfredo Karam foi designado pelo conselho
deliberativo em comissão com Antônio Luiz Varotti, João Bernardino da Cruz,
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e Dillermando Büll, para acertarem junto ao Dr Adolfo Costa a situação
financeira da construção do prédio e do respectivo terreno. Sob a
responsabilidade do Dr Adolfo, restavam titulos, que somavam à época Cr$ 126
410 ,50, já a comissão de seus próprios esforços em doação ao centro acertava
na oportunidade Cr$15 401,80, ficando um saldo devedor de Cr$ 110 708 ,70,
em cautelas com o Dr. Adolfo. ”
“O irmão Alfredo Karam na reunião do centro que criava a venda de
cautelas para saldar a dívida do centro, numa atitude de despreendimento, doa
um lote de terreno em um loteamento na Vila Martins, em Rio Claro, à entidade
para gerar recursos financeiros que saldassem as dívidas. É de se ressaltar o
caráter sempre caritativo dos dirigentes do Astral Superior que sempre
participaram das atividades de atendimento aos carentes.
Por exemplo, quando a UME, (USEIRC hoje), solicitou o empenho das
sociedades adesas a fundarem uma entidade de atendimento às viúvas com
filhos à época, o Centro Espírita Astral Superior, através seus diretores, assumiu
posição de grande destaque na construção do Lar Espírita Esperidião Prado,
onde Reynaldo Franchim e Dusolina Desiderá Franchim atuaram com grande
parcela de participação, sendo que o Irmão Reynaldo atuou na presidência por
dezoito anos, era ainda conselheiro quando desencarnou. Remanescendo
também como diretor há 32 anos o irmão Celso Sinésio Desiderá35.
A Mocidade Espírita Joana D’Arc pontificou também exemplarmente,
tendo sido a Mocidade Espírita Rioclarense, dirigida desde o início pelo irmão
Sérgio Desiderá e Iara Silvia Walter. A evangelização infantil (catecismo
espírita solicitado em reunião de março de 1958 pelo então presidente Dovílio
Desiderá) sob a orientação de Alayde Chacur, então também orientadora da
evangelização da Casa dos Espíritas; também foi uma das mais produtivas e
exemplares atividades da casa. Ressaltamos que os trabalhos de Evangelização,
Mocidade e Assistência Social eram coordenados pela irmã Dusolina Desiderá
Franchin. É digno de nota o fato do Centro Espírita Astral Superior, sempre ter
participação ativa no movimento de unificação através da sua diretoria, podese dizer tradicional35. ”
“Em 04/08/82, em pronunciamento da DE, numa reunião ordinária, o
irmão, presidente, Reynaldo Franchin, anuncia mudanças para melhoria do
atendimento fraterno, que seriam introduzidas pelo nosso saudoso Romualdo
Franchin. Seria introduzido então um trabalho de desenvolvimento às quintasfeiras a partir de outubro de 1982, que culminaria em 19 de março de 1987 no
primeiro COEM - Centro de Orientação e Educação da Mediunidade, com
apostilas do Centro Espírita Luz Eterna do Paraná. Hoje esse estudo é feito
através de apostilas desenvolvidas das obras de Kardec pela Comissão de
Doutrina do Centro Espírita Astral Superior, que mantém, como nos orientava
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Allan Kardec, estudo sistematizado das obras da Codificação35.

42.Evangelização, Mocidade e Assistência Social. À esquerda, Reynaldo
Franchin; à direita, cabelos brancos, Duzolina Desderá Franchin35

O Centro Espírita “Astral Superior ” declarado de utilidade pública
municipal pelo oficio da Prefeitura Municipal de Rio claro, datado de 9 de
outubro de 1986, com a promulgação da Lei 2076
O Centro Espírita Astral Superior sempre recebeu a todos os novos
simpatizantes e trabalhadores com muito carinho o que motiva o crescimento
do número deles em nossa casa num crescente trabalho de amor e solidariedade.
Tudo bem próprio à frase de Allan Kardec: “O que caracteriza um estudo sério
é a continuidade que se lhe dá. Em O Livro dos Espíritos, Introdução, item
VIII”. (Informações em agosto de 2006)35

Informações de outras fontes
De “O Jornal Espírita”, da USE-Rio Claro, de setembro de 1994: “Astral
Superior” - Promoção e elevação do indivíduo. A Assistência Social praticada
pelo Centro Espírita Astral Superior fundamenta-se, de forma especial, na
promoção e elevação do indivíduo perante Deus, a si próprio e à sociedade. Para
isso, o grupo realiza um trabalho de base que consiste em visitas de
acompanhamento e orientação. As pessoas são assistidas de perto com material,
alimentação, vestuário, serviços médicos gratuitos (Dr. Antonio Matheus
Capoano e Dr. Francisco Paulo Gallo) e também medicamentos. A pessoa se
torna mais propícia e aberta a orientação. Esta orientação não é apenas
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espiritual, mas do indivíduo para a vida, família, trabalho e na sociedade.
A orientação proposta pelo C.E.A.S. procura mostrar a cada ser humano
necessitado que a solução de seus problemas encontra-se dentro de si próprio,
através da exposição lógica do Evangelho. A palavra procura incutir dentro de
cada um as mensagens de amor e fraternidadedo Evangelho.Acompanhando
constantemente com visitas, o grupo observa a melhora dessas pessoas. O
atendimento com cestas básicas beneficia cerca de 12 famílias mensalmente,
atingindo em média, 40 adultos e 12 crianças e distribuição de
aproximadamente 150 quilos de alimentos.
Quarta-feira - o bazar de roupas usadas acontece toda quarta-feira, a partir
das 14 horas; e a distribuição das cestas básicas é realizada no último domingo
do mês. Para a distribuição das cestas, o setor assistencial necessita de
arrecadações conseguidas por intermédio de campanhas quase que diárias junto
aos freqüentadores do Centro, órgãos públicos, Mocidade Espírita e doações”.
De “O Astral” Boletim Informativo do centro, n. 53, maio/98: “Palestra
Espírita. No proximo dia 9 de maio estaremos recebendo nesta casa o
companheiro de doutrina, Sr. David Bianchini, que irá proferir uma importante
palestra sobre “Evangelho no Lar”. O irmão é presidente da USE-Campinas e
divulgador do Esperanto. Não percam! Farrmácia Beneficente “Reynaldo
Franchin. A farmácia do CE “Astral Superior” atende em média 200 pessoas
por mês, por isso aceitamos doações de medicamentos em geral. Você pode
fazer sua doação diretamente na farmácia.; Departamento Assistencial: No mês
de abril o Departamento Assistencial desta casa atendeu a 10 famílias, num total
de 43 pessoas, sendo 30 adultos e 13 crianças. Em alimentos foi doado
aproximadamente 180 kg; para montagem da próxima cesta estamos
necessitando de: arroz, feijão, leite, sal, trigo, macarrão etc. Agradecimento. A
Diretoria do CEAS agradece a todos os companheiros que ajudaram na
divulgação e realização do Jantar de Confraternização, realizado em 25/04.
Agradecemos também o pessoal do Restaurante Frango e Cia., que nos
prepararam uma deliciosa refeição. A diretoria. Atividades da Casa. Entrevistas:
3ª. e 6ª. Feiras - 18:10 hs.; Palestras e Passes: 3ª. e 6ª feiras - 20 horas; Farmácia:
3ª e 6ª feiras, 21:30 hs.; Biblioteca: 3ª e 6ª feiras, 19: 30 às 21: 30 hs35.”

Informações do Professor Sérgio Desiderá
“Além dos trabalhos mediúnicos às 3ªs e 6ªs feiras, temos
Grupos
de Estdos do Evangelho e do Livro dos Espíritos às 4ªs 5ªs e Evangelização aos
domingos com as crianças e 10 evangelizadores.
No plano assistencial damos atendimento material e espiritual a dez
famílias, num total de 21 adultos e 32 crianças. Distribuímos ainda roupas novs
132

para o inverno, calçados, brinquedos no Natal, ovos de chocolate às crianças
carentes na Páscoa. ”
(Notas registradas no verso da foto co centro espírita)

Relação das demais diretorias
Segunda diretoria. “Aos doze dias do mês de junho de 1954, foi eleito por
aclamação para presidente no lugar do Dr Adolfo Costa, o Sr Lázaro Camargo.
Ficando assim constituída a nova diretoria: Vice Dovilio Desiderá, primeiro
secretário Darci Cassavia, segundo secretário João Donola, Dllermando Büll,
para tesoureiro, e Antonio Farago para orador. Terceira Diretoria Em dezembro
de 1955, com o pedido de demissão do presidente em exercício Sr Lázaro
Camargo, foi eleito para o cargo o irmão Dovilio Desiderá. Considerando - se
ainda a formação de nova diretoria para o biênio de 12/06/1956 a 12/06/58, que
ficou assim constituída Dovilio Desiderá, Presidente; Dusolina Desiderá
Franchim, Vice-Presidente; Julio de Amo 1º Secretário; Benedito Alves de
Oliveira, 2ºsecretário; Dilermando Büll, Tesoureiro. Quarta Diretoria Julho de
58 Com a presença dos seguintes diretores: Alfredo Karam; Mathias Contatto;
Hermínio Melhado; Waldomiro Ferrari; Pedro Sentinela; Arnaldo de Almeida;
Aníbal Bronzato; Orlando Lucindo; Orlando Santos; Alcides Carat; Romão
Ribas Lopes; Carlos Hupert.Foi reeleito para presidente do C.E.A.S, Dovilio
Desiderá, para o biênio de 58/ 60. Quinta Diretoria, Julho de 60 a julho de 62:
Presidente, Dovilio Desiderá; Duzolina Desiderá Franchim, 1º Secretário, José
Martins Filho; 2º Secretário, José Catuzo Filho; 1º Tesoureiro, Júlio de Amo
Martins; 2º tesoureiro; Adão Socolowsk; Zelador; Arlindo Trevisan. Conselho:
Reynaldo Franchim; Mathias Contatto; José Jamicelli, Pedro Sentinela; Anibal
Bronzato; Alcides Carat; Hermínio Melhado; Waldomiro Ferrari; Arnaldo de
Almeida. Sexta Diretoria Julho de 62 a julho de 64 Dovilio Desiderá,
Presidente, Mathias Contatto, Vice-Presidente; Julio de Amo, 1º Tesoureiro;
Adão Socolowski, 2º Tesoureiro; José Martins Filho, 1º Secretário; Colini
Domínguez, 2º Secretário. Conselho: Reynaldo Franchim; Duzolina Desiderá
Franchim; Alcides Carat; Waldomiro Ferrari; Benedito Patrocínio Resende;
Romualdo Arnoldo; Silvério Camargo das Neves; Abilio Masón; Anibal
Bronzato; Orlando Gomes Fernández; José Ferreira Martins; Fortunato Catuzo;
Odete Socolowski; Gracinda Dias e Virgínia Chinelatto. Suplentes: Claudio
Arnoldo; Benedito Dias; Julieta Sarti; Alberto C.L Viana e Clara Carat. Sétima
Diretoria. Julho de 64 a Julho de 66. Mathias Contato, Presidente; Orlando
Gomes Fernandes, Vice-Presidente, Colini Domingues, 1º Tesoureiro; Adão
Socolowski, 2º Tesoureiro; Romualdo Arnold, 1º Secretário; José Martins
Filho, 2º Secretário. Oitava diretoria Julho de 66 a Julho de 68. Mathias
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Contatto, Presidente; Dovilio Desiderá, Vice-Presidente, Romualdo Arnoldo, 1º
Secretário; José Martins Filho, 2º Secretário; Adão Socolowski, 1º Tesoureiro;
Alecio Fusaro, 2º Tesoureiro. Conselho: Reynaldo Franchim; Silverio Camargo
Neves: Abilio Masón; Irineu José Mussolini; Odette Socolowski; Duzolina
Franchim; Gracinda Firmino Dias; Arlindo Trevisan; Alcides Carat; Benedito
P. Resende; João Ganzarolli; José G, Nunes; Geraldo de Toledo; Antonio
Aparecido Fusaro; Anibal Simões. Suplentes: Pedro Socolowski; Margarida
Gandolfo; Pedro Moncayo; Aurelia Chinelatto; Julieta Sarti. Nona Diretoria
Julho de 68 a julho de 70: Reynaldo Franchim, Presidente; Dovilio Desiderá
Vice-Presidente; José Martins Filho, 1º Secretário, Celso Sinésio Desiderá, 2º
Secretário; Adão Socolowsk, 1º Tesoureiro; Waldomiro Ferrari, 2º Tesoureiro.
Conselho: Mathias Contatto; Silvério Neves; Abilio Masón; Irineu Jose
Mussoline; José Joaquim Nunes; Alcides Carat; Gentil Gonçalves; Odete
Socolowski; Gracinda Ferreira Dias; João Ganzarolli; Aurelia Delfiol
Chinelatto; Anibal Simões; Arlindo Trevisan; Dusolina Desiderá Franchim;
João Trementosi. Suplentes: Leonilda B. Mussoline; Margarida Gandolfo;
Pedro Sokolowski; Antonio Vitor da Costa; José Pinto; Sérgio Desiderá.
Décima Diretoria. Julho de 70 a Julho de 72. Reynaldo Franchim Presidente;
Dovilio Desiderá, Vice-Presidente; José Martins Filho, 1ºSecretário; Antonio
José de Oliveira, 2º Secretário; Adão Socolowski; 1º Tesoureiro, Celso Sinesio
Desiderá; 2º Tesoureiro. Conselho: Leonida B Mussoline; Margarida Gandolfo;
Bento Bueno; Frida Mackey Borote; Juliete Sarti. Suplentes: Sérgio Desiderá;
Américo de Freitas; Gracy A. Cristofoletti Desiderá; José Nadai; Angelica F.
Nadai. Décima Primeira Diretoria Janeiro de 73 a Janeiro de 74. Reynaldo
Franchim, Presidente; Mathias Contatto, Vice-Presidente; José Martins Filho,
1º Secretário; Reynaldo Franchim Filho, 2º Secretário; Adão Socolowski, 1º
Tesoureiro; Celso Sinesio Desiderá; 2º Tesoureiro; Bento Bueno; Diretor de
Patrimônio; Sérgio Desiderá, Bibliotecário. Décima Segunda Diretoria. Jan. de
75 a Jan. de 76. Reynaldo Franchim, Presidente; Mathias Contato, VicePresidente, José Martins Filho, 1º Secretário; Reynaldo Franchim Filho; 2º
Secretário; Adão Socolowski, 1º Tesoureiro; Celso Sinésio Desiderá, 2º
Tesoureiro; Alcides Rodrigues Torres, Diretor de Patrimônio; Sérgio Desiderá,
Bibliotecário. Décima Terceira Diretoria. Jan. de 77 a Jan. de 78 Reynaldo
Franchim, Presidente; João Candido Silva, Vice-Presidente; José Martins Filho,
1º Secretário; Reynaldo Franchim Filho, 2º Secretário; Adão Socolowski, 1º
Tesoureiro; Celso Sinésio Desiderá, 2º Tesoureiro; Sivanil Desiderá, Diretor de
Patrimônio; Mathias Contato, Bibliotecário. Décima Quarta Diretoria. Jan. de
79 Jan.de 80. Reynaldo Franchim, Presidente; Mathias Contatto, VicePresidente; Sérgio Desiderá, 1º Secretário; Reynaldo Franchim Filho, 2º
Secretário; José Martins Filho, 1º Tesoureiro; Celso Sinésio Desiderá, 2º
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Tesoureiro; João Cândido Silva, Provedor; Duzolina Franchim, Coordenadora
Social; Antonio Goulart, Bibliotecário. Décima Quinta Diretoria. Jan de 81 Jan
de 82. Reynaldo Franchim, Presidente; Dovilio Desiderá, Vice-Presidente;
Sérgio Desiderá, 1º Secretário; Reynaldo Franchim Filho, 2º Secretário; José
Martins Filho, 1º Tesoureiro; Celso Sinésio Desiderá, 2º Tesoureiro; João
Candido Silva, Provedor; Sivanil Desiderá, Bibliotecário; Duzolina Desiderá
Franchim; Coordenadora Social. Décima Sexta Diretoria. Jan de 83 a Jan. de
84. Reynaldo Franchim, Presidente; Romualdo Franchim, Vice-Presidente;
Sérgio Desiderá; 1º Secretário; Laerte Tebaldi; 2º Secretário, José Martins
Filho; 1º Tesoureiro; Celso Sinésio Desiderá; 2º Tesoureiro; Cláudio Bocaiuva,
Diretor de Patrimônio; Osmar Rossatti, Bibliotecário; Duzolina Desiderá
Franchin, Coordenadora Social. Décima Sétima Diretoria.Jan.de 85 a Jan. de 86
Reynaldo Franchim Presidente; Romualdo Franchim, Vice-Presidente; Sérgio
Desiderá, 1º Secretário; Luiz Gonzaga Scalzitti, 2º Secretário. Laerte Tebaldi,
1ºTesoureiro; Celso Sinésio Desiderá, 2º Tesoureiro, Osmar Rossatti,
Bibliotecário, João Cândido Silva, Diretor de Patrimônio. Décima Oitava
Diretoria. Jan. de 87 a Jan. de 88. Reynaldo Franchim, Presidente; Luiz
Gonzaga Scacalzitti, Vice-Presidente; Sérgio Desiderá, 1º Secretário; José Luiz
Izzepe, 2º Secretário; Laerte Tebaldi, 1º Tesoureiro; Celso Sinésio Desiderá, 2º
Tesoureiro; Antonio Teixeira Santos, Bibliotecário; João Cândido Silva, Diretor
de Patrimônio; Romualdo Franchim, Diretor de Tabalhos Espirituais. Décima
Nona Diretoria. Jan. de 89 a Jan. de 90 02 de junho de 1990. Reynaldo
Franchim, Presidente; Luiz Gonzaga Sacalzitti, Vice-Presidente; Sebastião
Euclides Mineli; 1º Secretário, Alberto Amaru Jr; 2º Secretário, Laerte Tebaldi,
1º Tesoureiro; Celso Sinésio Desiderá, 2º Tesoureiro; João Candido Silva,
Diretor de Patrimônio; Antonio Teixeira Santos, Bibliotecário; Romualdo
Franchim, Diretor de Trabalhos Espirituais. Vigésima Diretoria. Jan. de 91 a
Jan de 92. Luiz Gonzaga Scalzitti. Presidente; Sebastião Euclides Mineli, VicePresidente; Pedro Pereira Santos Jr, 1º Secretário; Duzolina Izeppe Desiderá, 2ª
Secretária; Laerte Tebaldi, 1º Tesoureiro; Celso Sinésio Desiderá, 2º
Tesoureiro; Romualdo Franchim, Diretor de Trabalhos Espirituais; Luiz
Ganzaroli Diretor de Patrimônio; Marli Aparecida dos Santos, Bibliotecária.
Vigésima Primeira Diretoria. Jan. de 93 a Jan. de 95. Sebastião Euclides Mineli;
Presidente; Luiz Gonzaga Scalzitti; Vice-Presidente; Pedro Pereira Santos Jr; 1º
Secretário; Iara Silvia Walter, 2ª Secretária; Alfredo Luiz Brienza Colli,
1ºTesoureiro; João Carlos Sanches, 2º Tesoureiro; Romualdo Franchim, Diretor
de Trabalhos Espirituais; Sérgio Bianchi. Diretor de Patrimônio; Edson Luiz
Vinhas, Bibliotecário. Vigésima Segunda Diretoria. Jan. de 95 a Jan. de 97.
Sebastião Euclides Mineli, Presidente; João Carlos Sanches, Vice-Presidente;
Euclides Francisco Jutkoski, 1º Secretário; Regina Célia Desiderá, 2ª Secretária;
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Raul Diotto Jr, 1º Tesoureiro; Alfredo Luiz Brienza Colli, 2º Tesoureiro.
Vigésima Terceira Diretoria. Jan. de 97 a Jan. de 99. Raul Diotto Jr, Presidente;
Luiz Gonzaga Scalzitti, Vice-Presidente; Raquel de Cerqueira Leite, 1ª
Secretária; Regina Célia Desiderá, 2ª Secretária; Alfredo Luiz Brienza Colli, 1º
Tesoureiro; Astrogildo Mathias da Silva, 2º Tesoureiro. Vigésima Quarta
Diretoria. Jan. de 99 Jan. de 01. Raul Diotto Jr, Presidente; Angela Maria Xavier
de Camargo Schlittler, Vice-Presidente; Maria Cristina Dias da Gama Diotto,
1ª Secretária; Maria José Bianchi, 2ª Secretária; Ariovaldo José Seneda, 1º
Tesoureiro; Sérgio Bianchi, 2° Tesoureiro. Vigésima Quinta Diretoria. Jan. 01
a Jan. de 03. Luiz Gonzaga Scalzitti. Presidente; Raul Diotto Jr, VicePresidente; Maria Cristina Dias da Gama Diotto, 1ª Secretária; Maria José
Bianchi, 2ª Secretária; Ariovaldo José Seneda, 1º Tesoureiro; Sérgio Bianchi,
2° Tesoureiro. Vigésima Sexta Diretoria.Jan de 03 a Jan de 05. João Carlos
Sanchez, Presidente; Luiz Fernando Barrotti, Vice-Presidente; Márcia Cristiane
Paulino Lucas Barrotti, 1ª Secretária; Neide Aparecida Seneda, 2ª Secretária;
Ariovaldo José Seneda, 1º Tesoureiro; Margarida de Lima Scalzitti, 2ª
Tesoureira. Vigésima Sétima Diretoria. Jan de 05 Jan 07. João Carlos Sanchez,
Presidente; Luiz Fernando Barrotti, Vice-Presidente; Marisa Moura da Silva, 1ª
Secretária; Neide Aparecida Seneda 2ª Secretária; Ariovaldo José Seneda, 1º
Tesoureiro; Margarida de Lima Scalzitti, 2ª Tesoureira.” 35
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9 CENTRO ESPÍRITA ‘“JOSÉ DE CAMPOS SALLES”

43.Centro Espírita "José de Campos Salles"35

Fundação e participação na União Municipal Espírita
Foi aos 6 de fevereiro de 1956 que surgiu o Centro Espírita “Dr. José de
Campos Salles”, depois “José de Campos Salles”, em sede provisória, na
avenida 38 n. 68, Saibreiro e, posteriormente, na rua Saibreiro dois n. 385,
Jardim Primavera, Rio Claro. Foram seus fundadores e constituíram sua
primeira diretoria: Oswaldo Augusto, Presidente; Francisco Lozano, VicePresidente; Manoel dos Santos, 1o Secretário; Darwin Rossatti, 2o Secretário;
José Bertoni, 1o Tesoureiro; João de Oliveira, 2o Tesoureiro; Maria Rosa de
Oliveira; Francisca Carvalho; Benedita Raulino; Olympio Raulino e Augusto
Thans. Seu primeiro estatuto social foi publicado no Diário Oficial do Estado
em 21/02/56. Foi revogado em Assembléia Geral de 21/12/71, com registro em
13/7/74. Sabe-se que, por algum tempo, os trabalhos espirituais realizaram-se
no CE “O Consolador”, conforme consta da ata n. 252, de 17 de novembro de
1966, daquele centro, às 2as e 5as – feiras, sob a presidência de Arnaldo de
Almeida35.
Aos 25 de março de 1956, através de Oswaldo Augusto, Francisco Lozano
e José Bertoni, participa da fundação da União Municipal Espírita de Rio Claro,
em Assembléia Geral realizada no CE “O Consolador”.
Da ata seguinte, ou seja; da reunião da UME, de 30 de junho de 1956,
respigamos o que segue: “Nesta data no Centro Espírita “Dr. José Campos
Salles”, às 20 horas, do dia de hoje, teve início a mais uma reunião da diretoria
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da (UME), a avenida 38, no 68, bairro Saibreiro. O recinto acha-se totalmente
lotado de Irmãs e Irmãos que acorrem a mais um encontro de confraternização
e fraternidade. Abertos os trabalhos pela irmã Francisca diretora do Centro Dr.
José de Campos Salles, é dirigida aos presentes uma saudação fraternal,
rejubilando-se a nossa irmã pela oportunidade de mais um encontro entre os
espíritas simpatizantes em nossa cidade. É a seguir, ainda pela nossa irmã
Francisca, proferida sentida prece de agradecimento ao mesmo tempo que faz
ardente voto de paz e felicidades a favor dos presentes. Estes representam nesta
reunião os seguintes centros espíritas: O Consolador, Fé e Caridade, Casa dos
Espíritas, Astral Superior, e Tenda Espírita Bom Pastor. A seguir dá a palavra
ao irmão orador da noite, Waldemar Wenzel (...) discorre o irmão sobre
múltiplos problemas da doutrina espírita, aclarando várias passagens dos
Evangelhos. Com relação ao campo mediúnico exibe várias telas para tornar
mais interessante. Aborda passagens do Livro dos Espíritos, tecendo claros e
felizes conceitos, o que provocou aos presentes vivo contentamento (...) A
seguir fala o irmão Sebastião Ferreira da Silva, louvando não somente os
diretores da UME, como a todos os presentes, profere magnífica e tocante
mensagem espiritual”. Assinaram a ata: Sebastião Ferreira da Silva, pelo CE
“Fé e Caridade”; Duzindo Henrique Póvoas, Elidio Taveiros, Rodolfo
Calligaris, Waldemar Wenzel, pela Casa dos Espíritas; Dovílio Desiderá, pelo
CE. “Astral Superior”; Eugênio Borgiani, pelo CE “O Consolador”; José Milton
Machado Luz, e Gabriel Zavarelli, pela Tenda Espírita “Bom Pastor”; Francisco
Lozano pelo CE “Dr. José Campos Salles”. Aos 15 de maio de 1957 firma-se
definitivamente junto aos órgãos de unificação.

Locais de reuniões e sede própria
Aos 18 de janeiro de 1966, o centro, com terreno de 169 metros quadrados,
na Rua Saibreiro, três 674, constrói pequeno prédio, mas que, inacabado e por
mau tempo, vem a ruir. Em março de 1969, José Pinto de Godoy, presente na
reunião mensal de UME, fala da ampliação do centro e pede colaboração. Na
reunião de janeiro de 1970 faz o convite para a inauguração da ampliação,
realizada em 10 e 11 do mesmo mês, às vinte horas. A construção foi feita no
fundo do terreno, com três salas e onde funcionaram por vários anos. Para
atender o aumento de demanda da clientela houve novas reformas e ampliações
do prédio, principalmente com vistas à Evangelização Infantil: a primeira com
campanha iniciada para duas salas em janeiro de 1976.
Com a expansão da doutrina e o aumento de voluntários, freqüentadores
e simpatizantes, houve necessidade de ampliação de suas dependências.
Aprovada em reunião de diretoria ficou decidido a construção de salão amplo,
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e com duas salas e depósito. O projeto foi aprovado em 27 de março de 1984
pela Prefeitura Municipal e a ampliação inaugurada em 19 de novembro de
1988 com festividades de cunho espírita e palestra pelo Engenheiro e Professor
Dr. José Justino de Castilho, de Limeira, com o tema “Evangelho em Todos
Nós. ”
Finalmente, em reunião de diretoria de 1/10/91, aprovou-se a demolição do
prédio dos fundos e a construção, ampliada, de outro em área de 78x157m2, a
saber: quatro salas no pavimento superior; refeitório e cozinha, no inferior.
Iniciada em 23/12/ 91 é concluída em janeiro de 1994.
(Jornal Espírita – USE – Rio Claro pág 5, fev/95 e anotações de reuniões
mensais da USEIRC.

Atendimento ao público
O centro desenvolve então atividades de caráter comunitário com
atendimento a famílias carentes, não se descuidando da parte evangélica. No
último sábado do mês, cestas básicas para famílias cadastradas. No prédio, a
pouco construído, programa-se o funcionamento de classes de evangelização
infantil. Uma vez por mês, participa da caravana em visita aos hansenianos, em
Pirapitingui.
Trabalhos de atendimento ao público. 3ª feira, às 14 horas. “Grupo de
Apoio” ao público em geral; 4ª feira, “Atendimento Fraterno”, das 19 às 21
“Atendimento Fraterno”; 6ª feira - das 20 às 21 horas, Trabalhos Mediúnicos”,
(vetado ao público); Sábado - das 15 às 17 horas, Evangelização Infantil; das
17 às 18:30 horas, das 17 às 18:30 horas, “Encontro da Mocidade Espírita”;
Domingo - “Grupo de Estudo Espírita”, das 9:30 às 11 horas. Festa de
Confraternização, a cada trimestre.
Voluntários: No setor de Evangelização Infantil colaboram: Cândida
Martinez; Mary Augusta Leonardo Custodio, Denise Leonardo Custodio
Machado de Oliveira, Sandra de Melo Carvalho, Elizabete Custodio Condutta,
Rosângela Squissato, Márcia de Araújo, Denise Inforzato; Cleide Hummel;
Andréia Sobral Frugilio; Simone Leonardo Custódio; Cristine Leonardo
Custodio; Carmem Mackey; Marcia Mackey; Marcelo Mello; Antonia
Marquiori; Fátima Esteves; Dalva Maria Bianchini Bonotto.
Diretoria: Presidente, Eurípedes Marchiori; Vice-Presidente, Tercília
Chiarelo de Mello; 1º Secretário, Reginaldo Tadeu Siqueira Murari; 2º
Secretário, Elizabete Custodio Conduta; Tesoureira, Márcia Aparecida Torres
de Araújo; 2º Tesoureiro, Maria Eliane Ferreira Machion. Diretor de
Patrimônio, Ariovaldo Bucioli. Conselho-Fiscal: Gilberto Rodrigues Torres;
Mário Aparecido Carvalho e Regina Célia Arnosti Landi.
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Movimento em 2006
Sábado - das 15 às 17 horas, Evangelização Infantil: dos 4 aos 14 anos.
Responsáveis: Mary Augusta Leonardo Custodio; Elisabete Conduta Custodio;
Márcia Aparecida Torres de Araújo; Eliane Machion; Andréia Sobral e Hilvany
de Carvalho. Festa Confraternativa a cada trimestre.
Das 17:30 às 19 horas - Mocidade Espírita. Coordenador: Wagner
Francisco da Silva. Participantes: Diego Trugilio; Daiane Trugilio; Laura
Murari; Yury Cavalho; Caio Carvalho; Julienne Carvalho; Eloisa Marchiori;
Allan Mascher; Livia Machion; Natácia Fossaluza; Sergio Fossaluza; Iago
Fossaluza.
No ultimo sábado, das 12 às 14 horas: distribuição de cestas básicas pelo
Departamento de Assistência Social “Maria Rosa de Oliveira”: Coordenador,
João Piazentin Neto e colaboradores: Antonio Carlos Ramos e Claudecyr José
Thans. A seguir, almoço com os carentes - Grupo 1: Eurípedes Marchiori;
Verónica Machiori; Mary Augusta Leonardo Custodio; João Piazentin Neto. 2
- Tercilia Chiarello, Elisabete Custodio Conduta; Aparecida Sobral; Sandra
Melo Carvalho; Mário Carvalho; Eliane F. Machion, Margarete Piazentim.
Domingo, período da manhã - Grupo Teatral pela Mocidade Espírita.
Coordenação: Lívia Machion e Larissa Machion.
Reunião de Estudos. Coordenadora: Elisabete Custodio Conduta.
Quarta-Feira - Atendimento Fraterno, Palestras e Passes Espirituais.
Sexta-Feira - Trabalhos Práticos Mediúnicos. Diretor: Eurípedes Marchiori.

Diretores
Foram presidentes: “Osvaldo Augusto (56/58); Francisco Lozano
(59/61); Alfredo Lucitti (61/63); Belarmino Javaroni (64/65); Arnaldo de
Almeida (65/66, 67/69); José Pinto de Godoy (69/71); Eugênio Custodio
(71/83); Walter Martinez; (84/89); Tercília Chiarelo de Melo (89/94); Gilberto
Rodrigues Torres {94/2000); Osvaldo Luiz Esteves (96/97) Euripedes
Marchiori (2000/2006), Mário Aparecido Carvalho (2006 a 2008). Diretores:
Darwin Rossati; Manoel dos Santos; Francisca Carvalho; José Bertoni; João de
Oliveira; Maria Rosa de Oliveira; Ana Maria Borin; Maria Pinto; Rubens
Morgado; Benedita R. Ferreira; Augusto Thans; Alcides Cassola; Marcelino
Ferreira; Lázaro Pereira Fillho; José Neves; Valdomiro Bonilha; Albino
Francisco Abbade; Luiz Roberto Lucas; Durvalino Luccas; Vera Item; Joana
Bento; Osório do Prado; José Cunha Godoi; Álvaro Servidoni; Nelsa Vidal
Lepíspico, João Lepíspico; Metilio Cestari; Alfredo Luccitti; João
Schiaramontte; Reynor Bonilha; Júlio de Oliveira Soares; Belarmino Miranda;
Cândida Milani; Octávio Paulino; Mafalda Sargaço; Elisabete Custodio
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Conduta; Arnaldo Cristofoletti; Márcia T. de Araújo; Ademir Martinez;
Antonio Carlos Ramos; Werter Oliveira e Silva; Luiz Carlos Gomes; Octávio
Martins; Sérgio Squissato, Reginaldo Tadeu Siqueira Murari; Fátima Cristina
Esteves, Ariovaldo Buccioli; Sandra Carvalho; Eliane F. Machion; Wagner
Francisco Silva; Margarete L. Piazentim; Rosângela Landi Squissato; Afonso
Eduardo Araújo; Márcia T. de Araújo; Sérgio Squissatto e Angel Rojo Sais.
Mário Aparecido Carvalho”. Relação fornecida pela Secretaria35.
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10 A UNIFICAÇÃO ESPÍRITA EM RIO CLARO
Antecedentes
Aos 20/4/1920, Esperidião Prado reune 33 irmãos na casa n. 25 A, da rua
1-A e aos 4/8/1920 reabre o CE “Fé e Caridade”, que teve vida massiça até
1918, mas passando por período difícil encerrou suas portas.
Aos 20 de fevereiro de 1932, a Associação de Propaganda Espírita do
Estado de São Paulo, fundada em 1931 em São Carlos por Cairbar de Souza
Schutel, nomeia como intendentes os confrades Waldemar Ava Max Wenzel e
Paulo da Silveira Ferraz, ambos do CE “Fé e Caridade”; o primeiro em Rio
Claro e o segundo junto à zona de Araras e Leme,
“Associação de Propaganda Espírita do Estado de São Paulo, Rua Silva
Jardim, 826, Rio Preto, E.S. Paulo. Rio Preto, 23 de dezembro de 1931. Ilmo.
Sr. Waldemar M. Wenzel. Rio Claro, presado confrade. Paz em N.S. Jesús
Cristo. Com imenso prazer recebi a s/missiva datada de 13 do andante anexando
a proposta de adesão do Centro Espírita “Fé e Caridade” dessa cidade. Grato.
Oportunamente farei ciente do que se tornar mistér para o andamento desta
associação. Aproveito o ensejo para pedir-lhe por obséquio, apresentar uma
proposta de admissão de socio que é o esforçado e inteligente confrade Paulo
da Silveira Ferraz. Saúde e Fraternidade. João Fusco. 1 Secretário. ”
“Associação de Propaganda Espírita do Estado de São Paulo. Sede Rio
Preto. Rua Silva “Jardim no 826. Certidão no 4 – quatro. Concedida ao confrade
A.M. Wenzel. Natural de Brasil, Residente em Rio Claro, rua seis n o 338. Não
faz uso de álcool. Não joga. Tem comportamento moral. É o intendente da zona
pertencente a cidade de Rio Claro e da Estrada de Ferro Paulista. –
Scientificamos a quem possa interessar que o confrade e amigo Waldemar A.
M. Wenzel é o representante desta Associação na cidade de Rio Claro e
circunvisinhança afim de fiscalisar as Sociedades Espíritas filiadas à
Associação de Propaganda Espírita do Estado de São Paulo. Pelo que pedimos
acatar as suas deliberações. Pela Associação de Propaganda Espírita do E. de S.
Paulo. João Fusco. Secretário. Rio Preto, 20 de fevereiro de 193217. ”
Aos 3 de outubro de 1936, Caetano Mero, da União Federativa Paulista,
comparece na inauguração da ampliação do C.E. “Fé e Caridade”. Em 1938, o
Centro Espírita filia-se ä federativa.
Aos quatro de janeiro de 1946 é fundada a Casa dos Espíritas com a
participação do grupo espírita dirigido por Virgílio Marques dos Santos e os
centros espíritas “Fé Caridade”, “Verdade e Luz”, “O Consolador” com a
finalidade de unir os espíritas da cidade e da região.
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Fundação da União Municipal Espírita
“Ata da Assembléia Geral para a formação da União Espírita (UME.) de
Rio Claro: Consoante o que ficou estabelecido nas reuniões preliminares de 4,
11 e 18 do corrente, realizadas, respectivamente, no centro Espírita “Fé e
Caridade”, Centro Espírita ‘Verdade e Luz”, e Casa dos Espíritas, reuniram-se
em Assembléia Geral, aos 25 dias do mês de março de 1956, às 9 horas, no
Centro Espírita ”O Consolador”, sito a rua 6 n 2429, nesta cidade, os centros
espíritas1 “Fé e Caridade”, “Dr. José Campos Salles”, “O Consolador”,
“Verdade e Luz”, ”Astral Superior”, Tenda Espírita “Bom Pastor” e Casa dos
Espíritas, representadas por seus diretores que esta subscrevem, com fim de
constituirem a União Municipal Espírita de Rio Claro. Tendo sido as reuniões
preliminares realizadas em centros diferentes, obedecendo a uma escala
rotativa, e presididas pelo presidente do Centro onde elas se realizaram, assumiu
a presidência da presente Assembléia o irmão Eugênio Borgiani, presidente do
Centro Espírita “O Consolador”, que convidou para Secretário ”ad-hoc” o
confrade Duzindo Henrique Póvoas. Aberta a reunião com uma prece proferida
pelo irmão Presidente, foi em seguida explicada a finalidade da presente
Assembléia. Depois de estudo e interpretação de vários pontos dos Estatutos da
UME, o irmão Presidente pediu aos centros presentes 1 indicarem os nomes dos
Diretores que iriam formar o Conselho Deliberativo da UME de Rio Claro, em
número de 2 (dois) efetivos e um (1) Suplente para cada centro, o que foi feito
da seguinte maneira: Do Centro Espírita “Fé e Caridade” – Sebastião Ferreira
da Silva, Waldomiro Araújo, José Pinto de Godoy, Suplente; do Centro Espírita
“Dr. José Campos Salles” – Oswaldo Augusto, Fancisco Lozano, José Bertoni,
Suplente; do Centro Espírita “O Consolador” – Eugênio Borgiani, Guilherme
Alves, Lineu de Oliveira, Suplente; Da Casa dos Espíritas – Elídio Taveiros,
Arnaldo Orso, Duzindo Henrique Povoas, Suplente; Tenda Espírita “Bom
Pastor” – José Milton Machado Luz, Alexandre Vivan, Gabriel Zavarelli,
Suplente; do Centro Espírita “Verdade e Luz” – Dr. José Martins da Silva, Dr.
Achilles M. de Brito, Luiz de Novais, Suplente; do Centro Espírita “Astral
Superior” – Alfredo Karan, Reynaldo Franchin, João Bernardino da Cruz,
Suplente. Assim constituído o Conselho Deliberativo, propoz o irmão
presidente se elegesse em seguida a Comissão Executiva. O confrade Elidio
Taveiros pediu a palavra e propoz fosse eleita por aclamação e que foi aceita a
seguinte chapa: Presidente – Arnaldo Orso; Secretário - Duzindo Henrique
Póvoas; Tesoureiro – Sebastião Ferreira da Silva; Diretor de Estudos - Dr. José
Martins da Silva; Diretor de Assistência Social – José Pinto de Godoy.
Submetida à votação essa chapa foi eleita por unanimidade. Por proposta do
irmão Arnaldo Orso, ficou marcada a instalação da UME e posse dos
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Conselheiros perante um representante do Conselho Regional Espírita da
Terceira Região de Campinas, no dia 31 de março corrente, comemorando
assim o aniversário de desencarne de Allan Kardec. Essa solenidade seria no
Centro Espírita “Fé e Caridade”, às 17,30 horas, quando o representante do
Conselho Regional Espírita faria, aproveitando o ensejo, uma conferência em
homenagem ao Codificador da Doutrina. A sede da UME ficará para ser
instalada definitivamente em local próprio, em tempo oportuno, devendo por
isso as suas reuniões serem realizadas, por sorteio, nos centros adesos,
obedecendo a escala rotativa. A primeira reunião será realizada no Centro
Espírita “Astral Superior”, no dia 28 de abril próximo futuro, às 19,30 horas.
Por votação secreta foram eleitos os confrades Eugênio Borgiani, Elídio
Taveiros e Alfredo Karan, para representarem a UME de Rio Claro, junto ao
Conselho Regional Espírita da 3ª Região “Campinas”, sendo o primeiro efetivo
e os dois últimos suplentes. Por força estatutária o outro membro efetivo é o
presidente a UME, o irmão Arnaldo Orso. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a Assembléia. Para constar, eu Duzindo Henrique Póvoas, Secretário
“ad-hoc”, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelos
representantes dos Centros e demais pessoas presentes. Rio Claro, 25 de março
de 1956”. Rio Claro, 25 de março de 1956. Centro Esplrita “Fé e Caridade”,
Sebastião Ferreira da Silva, José Pinto de Godoy, Waldomiro Araújo. Centro
Espírita ”Dr. José Campos Salles”, José Bertoni, Francisco Lozano. Centro
Espírita “O Consolador”, Eugênio Borgiani, Lineu de Oliveira, Emilia M J
Palma Alves, Osvaldo Irineu Barbosa. Erzilio Coariguazi Pereira, Décio
Fermino de Almeida, Jair Siqueira Scopinho. Casa dos Espíritas, Elidio
Taveiros, Arnaldo Orso, Desidério Q. Bútulo, Duzindo Henrique Povoas.
“Tenda Espírita Bom Pastor”, José Milton Machado Luz, Alexandre Vivan,
Gabriel Zavarelli, Marconilha Aparecida Luschi. Centro Espírita “Verdade e
Luz”, José Martins da Silva, Luiz de Moraes. Centro Espírita “Astral Superior”,
Alfredo Karan, Reynaldo Franchin, Dovilio Desiderá. Demais presentes:
Waldemar Ava Max Wenzel, Rodolfo Calligaris, Leonor Siqueira Ferreira,
Neuza Fernandes Souza31.”
1 Em 1956 foram sete as entidades patrocinadoras da fundação da União
Municipal Espírita (UME) de Rio Claro e com os seguintes endereços: CE “Fé
e Caridade”: rua cinco n. 709; CE “Dr José Campos Salles”: avenida trinta e
oito – A, n. 68, depois, rua Saibreiro 3, avenida quarenta e seis, n. 674, Bairro
Saibreiro; CE ‘O Consolador”, rua seis n. 2429, Vila Operária; Casa dos
Espíritas, avenida um n. 441, depois, rua dez n. 1135; Tenda Espírita “Bom
Pastor”, rua cinco n. 626, fundos; CE “Verdade e Luz”, avenida dois n. 745,
depois, avenida cinco n. 1415, Jardim Claret; CE “Astral Superior”: Rua cinco
- A n. 352, Vila Alemã.
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Posse da Comissão Executiva e do Conselho Deliberativo
“Ata da Instalação e Posse da Comissão Executiva e Conselho
Deliberativo da União Municipal Espírita de Rio Claro. Aos 31 dias do mês de
Março de 1956, no recinto do Centro Espírita “Fé e Caridade”, às 20 horas, teve
lugar a instalação da Comissão Executiva como também o Conselho
Deliberativo eleitos em Assembléia Geral realizada no Centro Espírita “O
Consolador”, no dia 25 de março de 1956. Está presente, além de elevado
número de confrades e simpatizantes da Doutrina Espírita, dando maior relevo
e significado a presente reunião espiritual do confrade Dr. Wilson Ferreira de
Mello, representante do Conselho Regional Espírita da 3ª. Região, Campinas,
que como convidado especial da UME é o orador da noite, que, em homenagem
ao aniversário do desencarne de Allan Kardec, fará uma palestra alusiva ao
grande Codificador. Tomam posse em seus cargos, os seguintes componentes
da Comissão Executiva. Arnaldo Orso – Presidente; Duzindo Henrique Povoas,
Secretário; Sebastião Ferreira da Silva – Tesoureiro; Dr. José Martins da Silva
– Diretor de Estudos, José Pinto de Godoy - Diretor de Assistência Social. A
seguir são empossados, afim de constituírem o Conselho Deliberativo, os
Senhores: Sebastião Ferreira da Silva; Waldomiro Araújo; José Pinto de Godoy,
Oswaldo Augusto, Francisco Lozano, José Bertoni, Eugênio Borgiani,
Guilherme Alves, Lineu de Oliveira, Elídio Taveiros, Arnaldo Orso, Duzindo
Henrique Povoas, José Milton Machado Luz, Alexandre Vivan, Gabriel
Zavarelli, Dr. José Martins da Silva, Dr. Achiles Machado de Brito, Luiz de
Morais, Alfredo Karan, Reynaldo Franchin e João Bernardino da Cruz.
Suplentes do Conselho Deliberativo os seguintes nomes, já acima mencionados:
José Pinto de Godoy, José Bertoni, Lineu de Oliveira, Duzindo Henrique
Povoas, Gabriel Zavarelli, Luiz de Morais e João Bernardino da Cruz. Nesta
oportunidade são oficialmente empossados, a fim de representarem a U.M.E. de
Rio Claro junto ao Conselho Regional Espírita da 3ª. Região, o confrade
Presidente, Arnaldo Orso, Eugênio Borgiani, Elidio Taveiros e Alfredo Karan.
Nada mais havendo a tratar vai esta assinada por mim –Duzindo Henrique
Povoas – Secretário - Wilson Ferreira de Mello (pelo C.R.E. da 3ª. Região e
pela D.E. da U.S.E.). Arnaldo Orso, José Martins da Silva, Oswaldo Augusto,
Sebastião Ferreira da Silva, Gabriel Zavarelli, Achiles Machado de Brito,
Dovilio Desiderá, Alfredo Karan, Reynaldo Franchin, Eugênio Borgiani, José
Pinto de Godoy (inelegível) Elidio Taveiros31. ”
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Reuniões confraternativas com estudos e em rodízio
“Ata da reunião da União Municipal Espírita de Rio Claro, (UME), na
sede do Centro Espírita “Astral Superior”. Nesta data, dia 28 de abril de 1956,
no Centro Espírita Astral Superior, às 20 horas, em prosseguimento ao
programa de Confraternização da Família Espírita de Rio Claro, teve início a
mais uma reunião de estudos e Confraternização de Doutrina Espírita. Presente
grande número de companheiros, confrades e simpatizantes, tem início a
reunião. Abrindo os trabalhos da presente reunião teem a palavra os confrades
Dovilio Desiderá e Reynaldo Franchin que proferem a prece de abertura com
igualmente palavras de esclarecimento com relação às finalidades e objetivos
das reuniões. A seguir, é dada a palavra ao confrade, professor Elidio Taveiros,
orador da noite, que discorre sobre um palpitante tema espírita, qual seja ”O
Passe”. O prezado companheiro desenvolve belíssimos conceitos, e
pensamentos, abordando o complexo tema, nas suas mais delicadas apreciações.
Foi uma belíssima aula espiritual, de vez que todos se sentiram com satisfação
o prazer de aprenderem mais alguma coisa acerca de tão delicado quanto
importante assunto de natureza estritamente caridosa. A seguir tem lugar a 2ª
parte em que foram tratados assuntos de ordem geral e relacionados com o
desenvolvimento das atividades da União Municipal Espírita (UME) em nossa
cidade. Nesta 2ª parte embora os trabalhos estivessem afetos somente à diretoria
da (UME), foi feito um convite aos presentes, que dela quizessem tomar parte.
Assim esta segunda parte foi acompanhada com muito interesse por parte dos
confrades presentes. Foram anotadas várias questões, tomando parte nos
debates que transcorreram num ambiente de franca simpatia e camaradagem,
vários confrades, apresentando todas soluções várias, todas elas objetivando o
engrandecimento da Doutrina Espírita e a sua maior difusão entre as criaturas
humanas. Distribuíram-se aos representantes dos vários centros espíritas
presentes um livrinho que aborda vários preceitos da Doutrina Espirita.
Também foi lembrado que as visitas feitas periodicamente sejam realizadas
num período de tempo mais curto, e não como atualmente, que se distanciam
de mais de 30 dias. Resolveu-se a seguir, que reunião de confraternização seja
realizada no recinto do Centro Espírita Bom Pastor no dia 26 de maio de 1956.
Também foi distribuído entre os representantes de centros espíritas cópias dos
horários de trabalhos de todos os centros filiados à UME, bem como o
compromisso das visitas, que se devem fazer continuamente entre os centros
filiados. Nada mais havendo a tratar, foi a presente reunião dada por terminada,
tendo antes usado a palavra vários confrades, externando todos a satisfação pelo
êxito alcançado. Entre os companheiros falou o confrade Arnaldo Orso,
presidente da UME que em sentidas palavras de conforto e carinho, fez um
146

veemente apelo espiritual no sentido de que a família espírita, cada vez mais se
irmane, afim de que assim possa ela atingir os objetivos a que todos se propoem
alcançar. Em respeitoso recolhimento é proferida por um dos confrades a prece
de encerramento. Rio Claro, 28 de abril de 1956. Assinado – Duzindo Henrique
Povoas. Secretário. Em tempo: Nesta mesma reunião foi sugerido pelo
companheiro Borgiani uma campanha de assinaturas de “Unificação”: órgão
oficial da USE referido pelo mesmo como excelente jornal de divulgação da
Doutrina Espírita. No final dos trabalhos da primeira parte, atravéz da
mediunidade de uma de nossas confreiras presentes manifestou-se uma entidade
do plano espiritual incentivando o movimento de unificação. Igualmente foi
recebido durante a reunião uma carta da Casa dos Espíritas fazendo
considerações com relação a construção de sua sede e pedindo apoio de todos
os confrades. Rio Claro, 28 de abril de 1956. Arnaldo Orso, Duzindo Henrique
Povoas, José Pinto de Godoy, Sebastião Ferreira da Silva, Marconilha A.
Luschi, Alfredo Karam, Gabriel Zavarelli, Reynaldo Franchin, Eugênio
Borgiani, Dovilio Desiderá, Rodolfo Calligaris, Waldemar Wenzel, José M.
Andriolli, Dusolina Franchin, Orlando dos Santos, F. G. Karan31. ”
“Ata da reunião da Diretoria da União Municipal Espírita (UME), que,
em sua periódica visita de confraternização hoje se realizou às 20 horas na sede
do Centro Espirita “Tenda do Bom Pastor”, situado a rua 5 entre as avenidas 9
e 11, Além de grande número de confreiras e confrades, acham-se presentes
representantes dos seguintes Centros Espíritas: - “O Consolador”; “Fé e
Caridade” Casa dos Espíritas e “Astral Superior”. Iniciando a reunião tem a
palavra a irmã presidente do Centro Espírita “Tenda do Bom Pastor”, que em
belíssimo improviso se rejubila e saúda os presentes, tecendo belos e oportunos
comentários em torno da Unificação da Família Espírita de Rio Claro,
almejando que o movimento em marcha obtenha completo êxito em todas as
iniciativas. Em seguida, ainda através da irmã presidente, já agora sob vísível
influência espiritual de Bondoso Orientador é feita comovente e sentida prece
dando afinal por abertos os trabalhos da noite. Apóz esta prece que foi ouvida,
no mais completo e respeitoso recolhimento, tomou a palavra o Irmão Arnaldo
Orso, orador e Presidente da União Municipal Espírita. O irmão orador
discorreu com segurança e brilhantemente sobre o tema a que se propoz,
tecendo vários e interessantes conceitos e comentários acerca de ensinamentos
contidos no livro “O Mundo Maior”. Da palestra, que por todos foi ouvida com
interesse e entusiasmo, resultou mais alguns conhecimentos ao aprendizado em
que todos nos empenhamos. Após esta palestra tomou novamente a palavra a
irmã Presidente de ”A tenda do Bom Pastor”, que em sentida prece de
agradecimento, dá por encerrada a parte final da 1ª Parte desta reunião. Passase a seguir à 2ª parte desta reunião. Preliminarmente, é lida e aprovada a ata da
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reunião anterior. A seguir são ventilados assuntos relacionados com o
andamento da UME. Registra-se aqui o recebimento de um ofício enviado pela
Casa dos Espíritas dando conhecimento dos trabalhos de construção de sede
própria já em franco andamento. O irmão tesoureiro comunica haver se
esquecido de trazer o livro de anotações referentes a apontamentos. Pede
excusas e informa que em próxima reunião apresentará as contas o que é
plenamente aprovado. É marcada a próxima reunião, que, por determinação de
todos os presentes será realizada dia 30 de junho de 1956 no Centro Espírita
“Dr José Campos Salles”, ficando encarregado da palestra da noite, que será
como de costume às 20 horas, o confrade Waldemar Wenzel. Em seguida,
cuida-se da Comissão de Estudos, ficando encarregados desta tarefa os irmãos
Rodolfo Calligaris, Waldemar Wenzel e José Miltom Machado Luz. Tendo sido
recebido convite do CRE de Campinas, afim de se processarem as eleições no
dia 27 da corrente mez com a finalidade de ser composto o novo quadro
dirigente do CRE em Campinas, são designados para irem àquela cidade os
irmãos: Arnaldo Orso, Alfredo Karam, como representantes da UME, junto à
USE. Seguem igualmente como convidados os irmãos Rodolfo Calligaris,
Waldemar Wenzel e José Pinto de Godoy. Nada mais havendo a tratar encerrouse a presente reunião, tendo antes proferido sentida e recolhida prece de
agradecimento, ao mesmo tempo que de incentivo a maior fraternidade, o irmão
Arnaldo Orso. Nesta altura dos trabalhos, é dado por finda a presente reunião.
Rio Claro, 26 de maio de 1956. Elidio Taveiros, Alfredo Karam, José Torrero,
Gabriel Zavarelli, José Pinto de Godoy, Francisco Lozano, Pedro, Benedito
Dias, Rodolfo Calligaris, Sebastião Ferreira da Silva, Eugênio Borgiani, Lineu
de Oliveira, José Bertoni, Waldemar Wenzel31. ”
“Ata da reunião de Diretoria da União Municipal Espírita (UME),
realizada nesta data na sede do Centro Espírita ”Dr. José Campos Salles”. Às
20 horas do dia de hoje teve início a mais uma reunião da Diretoria da (UME)
à av. 38 - M 68 (bairro Saibreiro). O recinto acha-se totalmente lotado de irmãs
e irmãos que acorrem a mais um encontro de compreensão e fraternidade.
Abertos os trabalhos pela irmã Francisca diretora do Centro Dr. José de Campos
Salles, é dirigida aos presentes uma saudação fraternal, rejubilando-se a nossa
irmã pela oportunidade feliz de mais um novo encontro entre os espíritas e
simpatizantes em nossa cidade. É a seguir, ainda pela nossa irmã Francisca,
proferida sentida prece de agradecimento ao mesmo tempo que faz ardentes
votos de paz e felicidades a todos os presentes. Estão representados nesta
reunião os seguintes centros espíritas: O Consolador – Fé e Caridade, Casa dos
Espíritas – Astral Superior – e Tenda do Bom Pastor. A seguir é dada a palavra
ao irmão designado para esta noite, o irmão Waldemar Wenzel com absoluta
segurança do que se propõe a explanar discorre o irmão orador sobre vários e
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múltiplos problemas da Doutrina Espírita, aclarando várias passagens do
Evangelho. No campo mediúnico procura e esclarece o problema focalizandoo mais particularmente em um caso em nossa cidade, e relacionado com a
pintura mediúnica. Com relação a este caso, verdadeiramente interessante no
campo mediúnico, exibe o irmão várias telas, cada qual mais interessante, e que
produz intensa satisfação aos presentes. Aborda igualmente passagens do
“Livro dos Espíritos”, tecendo claros e felizes conceitos, o que produz nos
presentes vivo contentamento. O orador finaliza a sua palestra com uma bela
mensagem espiritual focando e traçando a linha sinuosa, mas por fim vitorioso
do ser humano, que, nas árduas lutas de acesso se reencontra a si mesmo e afinal
de posse da paz, para a qual tanto lutou. A seguir, tem a palavra a irmã Virgínia
Ferreira, que, louvando não somente os diretores da UME, como igualmente a
todos os presentes, profere magnífica e tocante mensagem espiritual. É aqui
encerrada a 1ª parte dos trabalhos da noite. Tem lugar em seguida a segunda
parte que, como de costume, destina-se ao estudo e questões relacionadas com
o desenvolvimento das atividades da UME. Como de praxe, dando-se os que
queiram permanecer no recinto. O irmão Secretário, a seguir, passa a leitura da
ata da reunião anterior sendo a seguir posta em discussão, sendo afinal aprovada
sem restrições. Registre-se um convite que nos é enviado pela nossa co-irmã, a
UME de Amparo, a fim de nos fazer representar na Semana Espírita daquela
cidade, a realizar-se entre os dias 28 e 29. São designados a fim de representar
a UME de Rio Claro, os irmãos Arnaldo Orso, Waldemar Wenzel e José Pinto
de Godoy. É oficialmente fixado o dia 28 de julho para a realização de nossa
próxima reunião a qual se fará no Centro Espirita “Fé e Caridade”. Não se
achando presente o irmão presidente, Arnaldo Orso, foi encarregado de o
representar nesta reunião o irmão Elidio Taveiros, que dando a mesma por
terminada, refere-se como de costume à necessidade de cada vez mais nos
congregarmos, procurando desta forma a difusão cada vez mais firme dos
ensinos de Jesus. Antes de ser encerrada esta reunião é aclamado para ser o
orador da noite na próxima reunião o nosso irmão Rodolfo Calligaris. A seguir
é encerrada a reunião. Paz em Jesus Cristo. Rio Claro, 30 de junho de 1956.
Sebastião Ferreira da Silva, Duzindo Henrique Povoas, Rodolfo Calligaris,
Elidio Taveiros, Francisca Gabrield Zavarelli, José Milton Machado Luz,
Dovilio Desiderá, Eugênio Borgiani31. ”
“Ata da reunião da União Municipal Espírita (UME) realizada em 28 de
julho no recinto do Centro Espírita “Fé e Caridade”. Sob a presidência de nosso
irmão Sebastião Ferreira da Silva, no Centro Espírita ”Fé e Caridade” de nossa
cidade tem lugar a mais uma reunião da União Municipal Espírita. Como de
costume acham-se no recinto grande número de confrades e confreiras, assim
como simpatizantes da Doutrina dos Espíritos. Acham-se presentes
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representantes dos seguintes Centros Espíritas filiados: “Fé e Caridade”, Tenda “Bom Pastor”, - Casa dos Espíritas, - Astral Superior, - “O Consolador”,
- e Dr. José de Campos Salles. Iniciada que é, esta reunião, usa da palavra o
irmão Sebastião Ferreira da Silva, tecendo comentários em torno do movimento
orientado pela U.M.E, e relembrando como sempre as suas finalidades. A
seguir, ainda pelo irmão Sebastião, é recitada sentida prece de abertura fazendo
votos pelo sucesso crescente do nosso movimento, e ao mesmo tempo que
implora a paz e a concórdia entre todos. A seguir é dada a palavra ao irmão
orador da noite, Rodolfo Calligaris. O irmão orador desenvolve com absoluto
domínio um tema que prende completamente a atenção dos presentes. Antes,
porém, fez sentida profissão de humildade fazendo sentir a imensa
responsabilidade que lhe toca na noite de hoje. Historia fatos e motivos que o
levaram a ingressar no Espiritismo, relembrando que o irmão Sebastião Ferreira
da Silva muito contribuiu para tal.
Refere-se, então, com elevada simpatia o afeto ao irmão Sebastião, que
se sente profundamente emocionado. A seguir tem lugar a palestra propriamente
dita. Discorreu então o nosso irmão acerca de Deus, da Divindade,
manifestando pela sua equilibrada inteligência a sua maneira de O sentir e de O
explicar. O Tema, como já foi dito, polariza a atenção dos presentes. A certa
altura percebe-se que o irmão orador já sob o influxo de vibrações positivas
passa a emitir conceitos e pensamentos, traduzindo nos presentes sensação de
carinho e bem-estar. Escoam-se estes minutos de bem-estar, com o final desta
palestra, encerrando a 1ª parte destes trabalhos da noite. Passa-se então à 2ª.
Parte dos trabalhos. Tem a palavra o irmão Secretário que como de costume dá
explicações aos presentes dos objetivos e das finalidades que presidem o
movimento da UME, convidando a seguir os que queiram acompanhar a
segunda parte, de vez que nesta 2ª parte vão haver assuntos relacionados com
atividades da UME, e consequentemente com o desenvolvimento do
Espiritismo em nossa cidade. O irmão Secretário dá conhecimento aos presentes
de um seu artigo publicado em Jornal de nossa cidade com relação a assunto
ligado ao nosso movimento, bem como de telegrama recebido do Sr. Deputado
Castilho Cabral prometendo auxílio ao Refeitório Allan Kardec, que é uma das
referências da Casa dos Espíritas. A seguir toma a palavra o irmão Elidio
Taveiros que aborda a questão, bem como a situação delicada em que vem se
encontrando o Centro Verdade e Luz. Propõe o irmão Elídio certas medidas que
são amplamente apreciadas por todos, chegando-se afinal por unanimidade que
seja o assunto ventilado e decidido sem mais delongas em uma reunião
extraordinária a realizar-se neste mesmo recinto no dia 5 de agosto às 15 horas.
Tomou-se igualmente conhecimento da eleição de nova diretoria do Centro
Espírita o Consolador tendo recaído a escolha dos dirigentes nos mesmos
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irmãos da anterior diretoria, à exceção da secretaria que recaiu no irmão Rubens
Borgiani. A próxima reunião ordinária ficou fixada para o dia 25 de agosto em
local a ser ainda escolhido, e designado o nosso irmão Póvoas para falar nessa
noite. Com uma prece de agradecimento, acompanhada por todos em silêncio
respeitoso, dá o presidente da reunião por findos os trabalhos da noite. Rio
Claro, 7 de julho de 1956. Arnaldo Orso, Gabriel Zavarelli, Eugio Borgiani,
Rodolfo Calligaris, José Milton Machado Luz, Elidio Taveiros, Alfredo Karan,
Waldemar Wenzel, Sebastião Ferreira da Silva, José Pinto de Godoy, Duzindo
Henrique Povoas31. ”
Ata da reunião da União Municipal Espírita realizada em 28 de julho de
1956. “Aos 28 de julho de 1956 tem lugar mais uma reunião da União Municipal
Espírita na sede do Centro Espírita “Fé e Caridade”. “Esta é uma reunião
extraordinária, em que o objetivo é analisar a situação do Centro Espírita
“Verdade e Luz”. Encontram-se representantes de todos os centros filiados à
exceção dos Centros “Dr. José de Campos Salles e Verdade e Luz. Com
referência à situação do Centro Verdade e Luz: é feita ampla exposição pelo
irmão Rodolfo Calligaris dando conta dos entendimentos e conversações
havidos com representantes daquele centro. Após várias trocas de idéias com
referência ao Centro Verdade e Luz é aceito o seu desligamento, de
conformidade com o ofício que à UME foi enviado. É decidido atender aos
termos do ofício referido dando ciência de que as portas da UME acham-se
permanentemente abertas logo que os irmãos daquele centro julguem oportuno
recorrerem ao ingresso. ” O irmão secretário fez a leitura da ata anterior sendo
a mesma aprovada. Resolve-se criação de reuniões de estudos, que ficam sob a
orientação do irmão Calligaris, e a serem realizadas nos domingos, no período
de 9 às 11 horas, da manhã, na sede da Casa dos Espíritas. É lembrado nesta
reunião o estado de saúde do irmão Dr. José Martins da Silva em favor de quem
todos os presentes emitem pensamentos favoráveis ao estabelecimento de sua
saúde. Nada mais havendo a tratar é encerrada a reunia extraordinária com
sentida prece recitada pelo irmão Arnaldo Orso. Elidio Taveiros, José Pinto de
Godoy, Alfredo Karan, Duzindo Henrique Povoas, Reynaldo Franchin, Gabriel
Zavareli31. ”
“Ata da Reunião da União Municipal Espírita (UME) realizada no Centro
Casa dos Espíritas de Rio Claro. Aos 25 de agosto de 1956 na sede da Casa dos
Espíritas, nesta cidade de Rio Claro, tem lugar a mais uma reunião de
Confraternização da família espírita. Acham-se presentes além de grande
número de irmãos e representantes dos seguintes Centros Espíritas: Casa dos
Espíritas; “Astral Superior”; “Fé e Caridade” e “Bom Pastor”. Esta reunião é
iniciada com uma prece proferida pelo irmão Elidio Taveiros. A seguir tem a
palavra, respectivamente, os irmãos Arnaldo Orso, que discorreu sobre assuntos
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e problemas relacionados com a Doutrina Espírita. Passando-se à 2ª. Fase desta
reunião é procedida a leitura da ata anterior, que é unanimemente aprovada. O
expositor da reunião desta noite consta do seguinte: Ofício convite do Centro
Astral Superior em comemoração a Joana Dárc, a cuja reunião a UME esteve
presente. Comunicado do centro Dr. José de Campos Salles, dando ciência de
não ter havido reuniões naquele centro nos dias 9-12 e 13 de julho por motivo
de falecimento. Recebimento de carta da USE, dando conta de relatórios
diversos assuntos como cilamente acusando o recebimento das atas de fundação
da UME de Rio Claro. Pelo irmão Arnaldo Orso é feito comunicação atravéz
de cópias de cartas enviadas à UME de Amparo, das diversas atividades de cada
Centro Espírita em Rio Claro. Ainda pelo irmão Arnaldo Orso, que juntamente
com outro irmão nosso de Rio Claro representaram a UME de Rio Claro durante
a semana Espírita de Amparo, é feito um relato minucioso das atividades
espíritas levadas a efeito naquela cidade da Mogyana. Assim a 1ª
Confraternização Regional levada a efeito em Amparo, constituiu para a nossa
Doutrina mais um progresso no caminho de sua expansão. Ao finalizar esta
reunião é feito convite, que foi aceito, para que o irmão José Pinto de Godoy se
encarregue da próxima palestra a ser realizada na noite de 29 de setembro no
recinto do centro “O Consolador”, onde mais uma vez terá lugar a uma
confraternização espiritual. A esta reunião não compareceram os centros. “O
Consolador”, “Dr. José de Campos Salles”. Rio Claro, 25 de agosto de 1956.
Elidio Taveiros, Arnaldo Orso, Waldemar Wenzel, Guilherme Alves, Gabriel
Zavarelli, Lineu de Oliveira, Rubens Borgiani, Júlio de Amo Martins, Alfredo
Karam, Eugênio Borgiani, Reynaldo Franchin, Dovilio Desiderá, Rodolfo
Calligaris, Duzindo Henrique Povoas – Secretário – José Pinto de Godoy31."
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11 SOCIEDADE ESPÍRITA BENEFICENTE “LÉON
DENIS”

44.Sociedade Espírita Beneficente "Léon Denis"35

Fundação e eleição de diretoria
A Sociedade Espírita Beneficente ”Léon Denis”, inicialmente (10/3/58)
Assistência Social Beneficente “Amante da Pobreza”, depois, aos 12/7/77,
Sociedade Espírita Beneficente “Amante da Pobreza” e, finalmente, aos
14/1/2003, Sociedade Espírita Beneficente “Léon Denis”, foi fundada por um
grupo de operosos irmãos, a maioria dos quais integrantes do CE “Fé e
Caridade: “Rio Claro, 10 de março de 1958. Ata no 1 (UM). Fundação da
Assistência Social Beneficente “Amante da Pobreza”. Sede rua 1-A, desta
cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, reunidos os Srs. João Castellar
Montenegro, Jesus Romin, Manoel dos Santos Catré, João Croffi, Sebastião
Araújo, Celina Simões, Carmem Mariano, Maria Braga Carvalho, Benedito B.
Nalin, idealizaram a fundação da Assistência Social Beneficente ”Amante da
Pobreza”, os quais, baseados na caridade, organizaram sua primeira diretoria e
elaboraram os Estatutos que serão registrados, como segue: (...) Artigo 1º - A
Assistência Social Beneficente “Amante da Pobreza” tem por finalidade: a)
prática da caridade moral, material e intelectual sob todas as formas e dentro
das possibilidades da assistência, nos casos de emergências; b) distribuição de
medicamentos, agasalhos e socorros aos indigentes, reconhecidos, nas medida
das possibilidades.”
Na mesma data, foi eleita e empossada a seguinte diretoria: Presidente.
Celina Simões; Vice-Presidente, Jesus Romin; 1º Secretário, João Castellar
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Montenegro; 2º Secretário, Carrmem Mariano; 1º Tesoureiro, Manoel dos
Santos Catré; 2º Tesoureiro, Sebastião Araújo. Consta também do grupo inicial
Luiza Motta.

Locais de reuniões: Sede própria e colaboradores
Provisoriamente a sede da instituição funcionou na rua 1-A, nº 8,
avenidas 10 e 12, prédio de Celina Simões (1) e, a partir de novembro de 1959,
na rua zero n. 19, Vila da Saúde (Bairro da Saúde) fundos no 40, 526, depois 19,
avenidas onze e treze, na garagem de Manoel dos Santos Catré e até 15/12/65,
o qual conseguiu, do município, terreno na rua treze, Bairro do Estádio,
avenidas vinte e cinco e vinte e sete, onde, depois de muito trabalho, a partir de
17 de fevereiro de 1966, passou a funcionar em sede própria, endereço: rua treze
255, depois número 125.
Organizado o quadro de associados e colaboradores o traballho espiritual
e social desenvolveu-se aparecendo outros irmãos, como Irene Pretoni
Mingante, (Presidente); Brasília Genovese (Presidente); Aurélio Genovese;
João Delevedore; Domingos Fassina Martignon; Waldomiro Araújo; Benedito
Araújo; João Rovai; Albino Francisco Abbade; Antonio Lemos de Toledo;
Francisco David Bell; Dalva de Melo; Floriza Gomes Araújo; Antonio Luiz
Pereira; Olívio Aparecido Friol; Arthur Ullrich; Carlos Teixeira; (Presidente).
Octávio Martins; Herta Beig Foschini, João Toppa; José Arinos Teixeira;
Severino Gomes de Faria (Presidente) Ida Baungartner Gomes de Faria;
Joaquim Neri Rodrigues; Osvaldo Motta (Presidente); Maria Motta Zotarelli;
Vera Lucia da Costa Amado; Dércio Wanzelli; Geraldo Zotarelli; José
Fernando Domingos (Presidente); Mary Claudia Ribeiro; Laurinda Motta
Hartung; Angelo Rojo Saiz; Renato Pacheco de Almeida; Dimas Falcão;
Antonio Ramos de Oliveira; Leonel de Araújo Teixeira; Guerino Picelli; Olga
Correa da Silva (Presidente) João Pinto da Silva, Elza de Andrade Custodio;
Maria Armeci de Oliveira; Hélia Horácio; Edson Inocencio; Sinval Aparecido
Thomaziello; João Pauloso, Maria Irene da Silva Alves; Lucy Rigo; Kátia
Montagnana; Oswaldo Luiz Esteves (Presidente); João Piva Netto; José Carlos
Jacometti; Paulo Cezar Uliano; Antonio Gonçalves da Silva (Presidente);
Geraldo Concolatto; Gilberto da Costa Amado; Vera Lúcia da Costa Amado;
Adalberto Teixeira; Maria Motta; Clery Maria de Lourdes Arraes; Vicente José
Viegas; Ermelinda Montagnana; Lázara Inocencio; Ary Vanzelli; Sidnei
Eduardo Rovai; Maria Estela Altarugio; Maria Irene da Silva Alves; Carmencita
Ignatti Hauptmann; João de Almeida; Lázara Inocêncio; Edson Inocêncio.(1)
Informação de Celina Simões.
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Trabalhos de Assistência Social e Espiritual
A diretoria então organiza um bem montada farmácia para distribuição
de remédios aos carentes, funcionando excelentemente por mais de vinte e cinco
anos, atendendo nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 13 às 16 horas, sob a
orientação e dedicação do voluntário, farmacêutico Irineu de Moura Conrado,
auxiliado por Antonio Gonçalves da Silva e outros. Nesse trabalho social
incluiu-se a distribuição de roupas, calçados, cestas básicas. Além dos diretores,
integraram-se os confrades, voluntários, associados e a comunidade, sempre
respondendo aos propósitos da obra.

45.Assistência Social.Herta Beig Foschini ; Manoel dos Santos Cattré, Irineu de
Souza Conrado35

Explicação de Carlos Teixeira
“A idéia de nossos irmãos, além de fundar mais um centro espírita, era
procurar dar assistência aos mais necessitados, como o próprio nome da casa o
diz, inclusive ganhavam medicamentos e cestas básicas que repassavam às
pessoas necessitadas Consta em nossos arquivos nomes de médicos da época
que davam para nossa farmácia suas amostras para que fossem ofertadas aos
mais carentes; mas não pensemos que essa distribuição era feita de qualquer
jeito às pessoas que aqui batiam à procura de remédios; eram atendidas por um
farmacêutico, umprofissional de farmácia, que tinha seu estabelecimento na
cidade de Ipeúna, e mesmo assim dedicava dois dias por semana ao atendimento
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fraterno em nossa casa; esse senhor trabalhou voluntariamente por mais de 30
anos, só deixando de fazê-lo ao desencarnar. Como não tivemos alguém para
substituí-lo, fomos obrigados a encerrar a farmácia e todos os medicamentos
em estoque foram repassados ao CE “Astral Superior”, na Vila Alemã, para que
continuasse na distribuição dos medicamentos, pois aquela casa tinha um
farmecêutico em seu meio. Este senhor que tanto ajudou em nossa casa chamase Irineu de Moura Conrado35. ”

Reportagem do Jornal Cidade de Rio Claro
“Amante da Pobreza: com fé para ajudar os necessitados”1.
‘Conforme informou Antonio Gonçalves da Silva, cabo reformado da
Aeronáutica e atual presidente da entidade, “Para se conseguir os remédios, nós
recorremos aos médicos da cidade, assim como algumas entidades assistenciais
e a própria Promoção Social”.
O estoque de remédios e a distribuição é controlada por um farmacêutico,
também voluntário e com vários anos de experiência, que verifica a validade
dos medicamntos conseguidos e, dependendo do caso que surgir por ali,
encaminhando para algum médico”. (Trecho da reportagem 1982-1985).

46.Farmácia da Sociedade Espírita Beneficente "Léon Denis".
Antonio Gonçalves da Silva, presidente. Irineu de Moura
Conrado (voluntário) e Carlos Teixeira – Tesoureiro35.
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“O Amante da Pobreza - Boletim Informativo”
“Trabalhos espirituais de atendimento ao público: entrevistas; palestras;
passes; evangelização infantil; cursos, livraria e biblioteca. ”
“Logo após a fundação e, sobretudo com a sede própria, a entidade
organizou os trabalhos espirituais com atendimento fraterno ao público e que se
desenvolveram em entrevistas, palestras, passes, sessões de desenvolvimento
mediúnico e vibrações à distância a enfermos. Houve a participação dos
fundadores, Sebastião Araújo, Manoel dos Santos Catré, Celina Simões e outros
do grupo inicial. Depois, com a supervisão de João Rovai e equipe, sendo feitas
palestras por elementos da casa e de outros centros. A Evangelização Infantil,
aos sábados, realizada com crianças do Lar Espírita “Esperidião Prado” e os
filhos de freqüentadores do centro, sob a coordenação de Dalva Maria Bianchini
Bonotto. Tem aberta aos associados um bem montado livraria de obras
doutrinárias e vem mantendo cursos de Espiritismo, também sob a orientação
de João Piva Neto. O centro participa ativamente da USE-Rio-Claro, tendo, por
seus representantes, integrado algumas comissões executivas, como o DIMEI –
Departamento Intermunicipal de Evangelização Infantil; - do quadro de
voluntários para atendimento ao público nas Feiras do Livro Espírita, na
Livraria Espírita “Páginas de Luz”, tais como: Hilário Jorqueira Sanches; Carlos
Teixeira e outros35. ”
Ano I, n. 8
“Atividades da Casa. 2ª Feira - 20 às 21 horas, Reuniào Mediúnica
(Fechada). 4ª -Feira - 19 às 21 horas - Palestra, Passes (Aberta ao público). 5ª Feira - 20 às 21 horas - Estudo do Livro dos Espíritos. Participe. (Aberta). 6ª feira - 20 às 21 horas - Reunião de Vibrações (Fechada). Sábado, 15 às 16 horas
- Evangelização Infantil (Traga seus filhos). Biblioteca - Aberta nos dias de
atividades da casa. Departamento Assistencial - Continuamos aceitando sua
colaboração com roupas e utilidades que tenham condições de serem usadas
para quem doarmos, aceitando também alimentos não perecíveis (arroz, feijão,
óleo, farinha, etc). Palestras do mês de novembro: 06 -Carlos; 03 - Roberta; 20
- Ismael. Agenda: 16 - Bazar beneficente, às 14 horas, promovido pelo nosso
departamento assistencial; colabore e participe. ”

Informações adicionais
2ª - feira: “O Livro dos Médiuns” e concentração de 30 minutos cada, das
20 às 21 horas. Coordenador - João Rovai. Membros: Claudete Bianchi
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Montagnana; Carlos Teixeira; Dalva de Melo Teixeira; Mário Nogueira
Mascarenhas; Alaíde Fozatto Mascarenhas; Gloria da Silva; Laerte Vieria
Pereira; Silmara Aparecida Ricca; Nice Barboza Rigo; Lurdes de Melo; Durval
da Silva.
3ª - Feira: das 20 às 21 horas, estudo de “O Céu e o Inferno”. João Piva
Neto - Coordenador. Membros: Carlos Teixeira; Dalva de Melo Teixeira; Mario
Nogueira Mascarenhas; Gloria da Silva; Márcia Barbosa; Reynaldo Franchin;
Márcia Franchin; Domingos Marquiori; Isabel da Silva; Clarice Aparecida
Guedes Cecato; Regiane Cecato; Diná Bútulo Inforzato; Sebastião da Silva;
Tereza de Fátima Oliveira da Silva; Salete Leonhardt de Campos.
4ª - feira: Palestra, 30 minutos, passes espirituais.

Quadro de diretorias
Biênio 88/89. Presidente: Carlos Teixeira: Vice-Presidente: João Rovai;
1 Secretário, Kátia Montagnana; 2o Secretário, José Carlos Jacometti; 1o
Tesoureiro, Hilário Jorqueira Sanches; 2ª Tesoureira, Claudete Montagnana.
Biênio 92/93: Presidente, Osvaldo Luiz Esteves; Vice-Presidente, Hilário
Jorqueira Sanches; 1ª Secretária, Claudete Montagnana; 2º Secretário, Dercio
Vanzelli; 1º Tesoureiro, Naerte Vieira Pereira; 2º Tesoureiro, Carlos Teixeira;
Diretor de Patrimônio, João Pauloso; Diretor de Trabalhos Espirituais, João
Rovai; Bibliotecária, Maria Irene da Silva Alves. Conselho Fiscal: Antonio
Gonçalves da Silva, Ângelo Rojo Saiz e Clery Maria de Lourdes Arraes. Biênio:
94/95: Presidente: Osvaldo Mottta; Vice-Presidente, Antonio Gonçalves da
Silva; 1ª Secretária, Claudete Montagnana; 2º Secretário, Dercio Vanzelli; 1º
Tesoureiro, Sinval Aparecido Tomaziello; 2º Tesoureiro, Olga Corrêa da Silva;
Diretor de Doutrina, João Rovai. Conselho-Fiscal: Maria Motta Zotarelli; Lucy
Rigo; Clery Maria de Lourdes Arraes. Biênio 95/96. Presidente: Carlos
Teixeira; Vice-Presidente, Claudete Montagnana; 2o Secretário, João Piva Neto;
1o Tesoureiro, Hilário Jorqueira Sanchez; 2o Tesoureiro, José Carlos Jacometti;
Patrimônio, João Pauloso; Bibliotecária, Maria Irene da Silva Alves; Diretor de
Trabalhos Mediúnicos, João Rovai. Conselho Fiscal: Olga Correia, Luci Rigo e
Paulo César Uliana. Biênio 97/98. Presidente: Carlos Teixeira; Vice-Presidente,
Claudete Bianchi Montagnana; 1ª Secretária, Kátia Montagnana; 2º Secretário,
José Carlos Jacometti; 1º Tesoureiro, Hilário Jorqueira Sanches; 2º Tesoureiro,
Marcos Tadeu Neubaue Traina. Biênio 98/99. Presidente: Carlos Teixeira;
Vice-Presidente, João Rovai; 1ª Secretário, Kátia Montagnana; 2ª Secretária,
Claudete Montagnana; 2º Tesoureiro, José Carlos Jacometti; 1º Tesoureiro,
Hilário Jorqueira Sanches; Comissões: Assistente de Trabalhos Mediúnicos,
Clery Maria de Lourdes Arraes; Assistente Social, Lucy Rigo; Responsavél
o
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pelos Bazares, Dalva Teixeira; Conselho Fiscal: Lucy Rigo, Paulo Cezar
Uliana, Clery Maria de Lourdes Arraes. Biênio 2000/2001: Presidente: Carlos
Teixeira; Vice-Presidente, João Rovai; 1ª Secretária, Kátia Montagnana; 2ª
Secretária, Claudete Bianchi Mantagnana; 1º Tesoureiro, Hilário Jorqueira
Sanches; 2º Tesoureiro, Marcos Tadeu Neubaue Traina. Biênio 2002/2003.
Presidente: Carlos Teixeira; Vice-Presidente, Osvaldo Luiz Esteves; 1º
Secretário, Gustavo da Costa; 2ª Secretária, Claudete Bianchi Montagnana; 1ª
Tesoureira, Lídya Chistina de Carvalho Ungaretti Selingardi; 2º Tesoureiro,
Marcos Tadeu Neubaue Traina; Diretor de Patrimônio, Devanil Carlos da
Rocha. Biênio 2004/2005 - Presidente: Osvaldo Luiz Esteves; Vice-Presidente,
Carlos Teixeira 1º Secretário, Claudete Bianchi Mantagnana; 2ª. Secretária,
Sandra Maria Zanelato Fuginaga; 1º Tesoureiro, Lydia Cristina de Carvalho
Ungaretti Selingardi; 2ª Tesoureira, Gloria da Silva. Biênio 2006/2007;
Presidente: Mário Nogueira Mascarenhas; Vice-Presidente, Lidya Cristina de
Carvalho Ungaretti Selingardi; 1ª Secretária, Claudete Bianchi Montagnana; 2º
Secretário, Adalberto Teixeira; 1º Tesoureiro, Carlos Teixeira; 2ª Tesoureira,
Gloria da Silva; Diretor de Patrimônio, Naerte Vieira Pereira.
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12 LAR ESPÍRITA “ESPERIDIÃO PRADO”

47. Lar Espírita "Esperidião Prado"35

Trabalho de Unificação dos Espíritas
Inicialmente, Lar “Esperidião Prado”, depois Lar Espírita “Esperidião
Prado”, sito à rua 16 no 247 BE e criado aos 23/06/63.

Antecedentes
28/10/62: na reunião da União Municipal Espírita, Arnaldo
Martins Orso propõe construção de casas para abrigar famílias
carentes. Sugerem construí-las em terreno do CE “Verdade e Luz”, na
rua catorze entre as avenidas 25 e 27 e sob a direção do próprio centro.
14/1/63: reunião extraordinária de diretoria do CE “Verdade e
Luz” para preenchimento de vagas. Arnaldo Martins Orso, presidente
da Uniao Municipal Espírita, solicita trabalho com unidade e
providências para a formação de comissão de estudos com o fim de
construção e organização da Vila “Esperidião Prado” em terreno
reservado à instituição pela \prefeitura, a pedido do Dr. José Martins
da Silva, quando vereador e presidente do centro.
2/6/63: em reunião da União Municipal Espírita, nomeada a
Comissão de Construção com o compromisso de reunir-se no CE
“Verdade e Luz”, no dia 5 de junho de 1963 e constituída por:
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Argemiro Martins Dias; José Pinto de Godoy; Orlando Pedrosa;
Delcides Viterbo; Arsênio Fosatto; Arnaldo Martins Orso e Rodolfo
Calligaris31.
6~6~63 – Em reunião para assuntos diversos, no CE “Verdade
e Luz”, comparecem Rodolfo Calligaris, Arnaldo Martins Orso, José
Pinto de Godoy, Delcides Viterbo, Antonio de Marcos, além de todos
os diretores do centro e dos departamentos, sendo apresentado o
Projeto de Construção do Abrigo “Esperidião Prado”.
23/6/63: o Conselho Deliberativo do centro elege nova diretoria:
Presidente, Orlando Pedrosa; Vice-Presidente, Delcides Vierbo;
Secretário, Derval Rego Barros e Arsênio Fosatto; 1º Tesoureiro,
Antenor Picelli; Bibliotecário, Antonio Sarti. Por proposta de Arnaldo
Orso, é aprovada a criação do Lar “Esperidião Prado”.
30/6/63: Orlando Pedrosa reúne a diretoria extraordinariamente
e nomeia as comissões. Lar Esperidião Prado – Presidente, Delcides
Viterbo; Secretário, Rodolfo Calligaris; Tesoureiro, Orlando Pedrosa.
Comissão de Obras: Argemiro Martins Dias; José Pinto de Godoy;
Arnaldo Orso e João Isaias de Moraes. 5/7/63: início da construção31.
Concluído o primeiro conjunto de quatro casas, faz-se a
inauguração às nove horas do dia 19 de abril de 1964, como parte
integrante da III Semana Espírita de Rio Claro. Na solenidade,
dirigida por Arnaldo M. Orso, além dos diretores, autoridades,
convidados e representantes de centros espíritas, comparece o
Deputado Federal Dr. Hamilton Prado, desata a fita simbólica e
pronuncia discurso sobre a vida de Esperidião Prado, seu pai. O
professor. Rodolfo Calligaris discorre sobre a finalidade da instituição
– assistência a viúvas pobres com filhos menores e casos análogos –
e o porquê da escolha do nome de Esperidião para patrono do Lar. O
Dr. Apolo Oliva Filho, da USE, São Paulo, que, na véspera, proferiu
palestra na Casa dos Espíritas, relembrando o apóstolo Paulo, disserta
sobre as excelências da caridade. A notícia sobre o evento publicouas “A Cidade do Rio Claro”, de 25/4/64 e o jornal Unificaçãomaio/junho do mesmo ano: aquela com o discurso do Dr. Hamilton
Prado, este com o todo o programa e o discurso do Prof. Rodolfo
Calligaris.
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Entidade autônoma
Aos 11 de agosto de 1964, em Assembléia Geral Extraordinária do CE
“Verdade e Luz”, por proposta de Arnaldo Orso, o Lar “Esperidião Prado”, já
com quatro casas, desmembra-se desta instituição como entidade autônoma. O
Estatuto, redigido pelo Prof. Rodolfo Calligaris, registrado em cartório aos
29/10/64, estabelece que a instituição terá por fim acolher mães desamparadas,
oferecendo-lhes um teto, para que tenham os filhos consigo e proporcionar
ajuda material e espiritual sob todos os aspectos a fim de assegurar-lhes a
integridade e boa formação cristã e, finalmente, criar-lhes condições de se
tornarem dignas e economicamente independentes, através de trabalho
remunerado. Que o Lar é formado por um Conselho Administrativo, constituído
por sócios efetivos, ou seja, constituído por espíritas associados às entidades
adesas a UME, bem assim de um Conselho Fiscal, reunindo-se trimestralmente
e anualmente com a diretoria executiva; formada por conselheiros, ou por sócios
colaboradores, eleitos por sócios efetivos, com a finalidade de apreciar, sugerir
e aprovar o resultado administrativo e balanço financeiro, nessas reuniões, e
quando das assembléias gerais. O Conselho Administrativo e Diretoria
Executiva iniciais ficaram assim constituídos: Arnaldo Martins Orso
(Presidente), Elídio Taveiros, Sidney de Paula; Reynaldo Franchin; Dusolina
Desiderá Franchin; José Dias; Antenor Picelli; Arsênio Fosatto; Delmina
Ribeiro; José Arantes de Mello; José Pinto de Godoy; Argemiro Martins Dias;
Joaquim Felício de Souza; João Gaino; Dovílio Desiderá; Manoel Antonio
Pires; Getúlio Martins (Secretário); Delcides Viterbo; Derval Rego Barros;
Terezinha de Jesus Gonçalves; Domingos João Cattai. Diretoria Executiva:
Presidente: Rodolfo Calligaris, Secretário, José Carlos da Costa Custodio;
Tesoureiro, Colini Domingues; Assistente Social, Yvone Massoni Domingues;
Provedor, Orlando Pedrosa. Embora autônomo, as reuniões do conselho e da
diretoria do Lar realizam-se no CE “Verdade e Luz” até janeiro de 1966. Então,
aos 20/09/64, deliberou-se a construção de secretaria, casa para zelador e
refeitório coletivo.

162

48. Conselho administrativo e diretoria executiva,1966. Sidney de Paula; Reynaldo
Franchin; Dusolina D. Franchin; Elídio Taveiros; Delcides Viterbo; Joaquim Felicio de
Souza; José Carlos da Costa Custodio; Rodolfo Calligaris; Yvone Massoni Domingues;
Colini Domingues; José Dias. Atrás: José Arantes de Mello; Antenor Picelli; (?);
Orlando Pedrosa; Getúlio Martins; Octávio Martins; Matias Contato; Virgínia
Cheinelato Volpi35.

Ampliações
Aos 03 de abril de 1966, com a presença de conselheiros, diretores e
convidados, inaugura-se o refeitório e descerra-se o retrato do patrono, na
secretaria, anexa à zeladoria.
Do jornal “Cidade do Rio Claro”: “Inaugurado o retrato de Esperidião
Prado com expressiva solenidade no Lar Esperidião Prado, para inauguração do
retrato do patrono. Atenderam à comunidade espírita e estiveram presentes o
prefeito Schmidt Filho. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Arnaldo Orso e
constaram de cânticos pelas crianças do Lar Esperidião Prado, oração por uma
intérprete (Delmina Ribeiro) da comunidade espírita, exposição de fatos pelo
Sr. Arnaldo Orso, descerramento do retrato de Esperidião Prado pelo Prefeito
Augusto Schmidt Filho, leitura das palavras de Hamilton Prado, segundo
CIDADE DO RIO CLARO por ocasião da inauguração da casa, por um irmão
da comunidade espírita (José Carlos da Costa Custodio), palavras da Professora
Pérola Pereira Macha, segundo CIDADE DO RIO CLARO do dia anterior, pelo
Sr. Rodolfo Calligaris, oração pelo Prefeito Augusto Schmidt Filho e palavras
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de encerramento pelo jornalista Ribeiro Mancuso.”
Aos 29 de junho de l969, às dez horas, são inauguradas mais cinco casas,
graças também ao empenho do Deputado Federal Dr. Hamilton Prado, que
consignou dotações junto ao orçamento da União e orientou a secretaria do Lar
na liberação das dotações acumuladas nos diversos exercícios. À inauguração,
além dos usuários comparecem cinqüenta e três pessoas. Hamilton Prado
justifica ausência, bem assim a de seu irmão, Dr. João Prado. O confrade
Arnaldo Orso, convidado para orador, diz a respeito de Esperidião Prado:
“Assim, em 18 de novembro de 1962, através da mediunidade intuitiva de dileto
e querido irmão nosso, o seu espírito se manifestou para dizer-nos da sua alegria
e da sua solidariedade, afirmando que outros mentores estariam conosco. E a
idéia do Lar, que anteriormente se esboçara fraca e imprecisa, ganhou a força
da fé “que transporta montanhas” e a certeza de que ... ”Aquele que se dispõe a
construir, construirá sempre até que a obre termine sob as bênçãos de Deus”, na
feliz expressão de Bezerra de Menezes.

49.Entrada do Lar "Esperidião Prado,196635

O Lar tem então oito casas, com três cômodos, sanitários, chuveiro,
quintal e área de serviço, à volta das quais um amplo pátio, calçado com
pedrinhas portuguesas, bebedouro, sanitários e chuveiros, um refeitório,
cozinha, secretaria, casa de zelador, depósito, área para horta, casa da
colaboradora. São usuárias oito mães e aproximadamente35 crianças: enquanto
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vão ao trabalho, ficam os filhos, de um a catorze anos, sob os cuidados de
monitora, de merendeira e colaboradores que os encaminham às EMEIS e
demais escolas, por um período; no restante do dia, dão-lhes atividades até o
regresso das mães, às 17 horas. Diversas famílias conseguem casa própria. Os
resultados são satisfatórios, razão pela qual a comunidade e os poderes públicos
colaboram com a instituição desde sua fundação.

50. Lar Espírita “Esperidião Prado" - Celso Sinésio
Desiderá, Benedito Cruz e Souza, Orlando Pedrosa e as
crianças35.

Melhoramentos nos últimos anos
Ocupação de espaço físico - Agroceres - Projeto Revitalização -1ª etapa:
Testemunho de ex-residente.
1 - No espaço em que existiu o “Play Ground” até o limite da cozinha
foram construídos: uma ampla sala, para atividades com crianças, em dois
grupos etários, com acompanhamento de monitoras; uma despensa; um
almoxarifado; sanitários.; 2 - Em terreno livre, com frente para a avenida 25 BE, em que estava a horta da instituição, em 19 de agosto de 2002, foi
inaugurado o Espaço Agroceres. A obra, doada por esta empresa, possibilitou o
aumento das atividades, maior envolvimento com a comunidade. O Projeto
Geração de Rendas, direcionado às mães possibilitou ampliar o leque de opções
de trabalho e a integração social. São confeccionadas peças de artesanatos, para
as diversas áreas, que, colocadas à venda, propiciam remuneração às artesãs,
em sistema cooperativo, com participação de voluntárias, mães e pessoas da
comunidade.
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51.Lar Espírita “Esperidião Prado Secretaria, zeladoria e residências35

Projeto Revitalização - 1ª etapa
O ‘Jornal Cidade de Rio Claro - Social ”, de 30/5/06: “Na quinta-feira,
dia 27 de maio, o Instituto Carlos Roberto Hansem (ICRH) a direção e os
voluntários do Lar Espírita “Esperidião Prado” inauguraram a primeira etapa do
“Projeto Revitalízação “ realizada com recursos oriundos da Campanha Natal
2003 da Tigre. No evento da inauguração, que aconteceu na sede da entidade
no Bairro do Estádio, estavam presentes: Maria Aparecida Claro, Presidente do
Lar “Esperidião Prado”; Zeha Miguel Zattar Neto, Diretor do ICRH e Almir
Neves Leite, Gerente Geral da Tigre Rio Claro. O Lar Espírita “Esperidião
Prado”, foi fundado em abril de 1964 com o objetivo de abrigar mães pobres ou
viúvas e seus filhos cujas dificuldades foram agravadas pela ausência da figura
paterna. O foco principal da entidade é educação enquanto as mães trabalham
fora, as crianças são preparadas para o exercício da cidadania. As mães, por sua
vez, são orientadas a reservar 70% de seus rendimentos para adquirir casa
própria. Para viabilizar esta meta, a entidade oferece morada, água, luz,
alimentação, vestuário, material escolar, de higiene limpeza e medicamentos.
Em seus 40 anos de atividades 171 famílias (545 crianças) foram assistidas no
Esperidião Prado.
“LAR ESPÍRITA ‘ESPERIDIÃO PRADO” realiza mais um sonho”
Com o titulo em epígrafe “O Diário do Rio Claro - Cultura - “ 9/8/06,
discorreu quanto a 2ª. Reforma do prédio:
“Hoje, o Lar Espírita Esperidião Prado estará inaugurando a revitalização
de suas dependências. A diretoria e voluntários do Lar Espírita Esperidião
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Prado, dá mais passo ao realizar um sonho, ou seja, inaugura o projeto de
revitalização das casas do lar que receberam reforma total. O evento ocorre às
15 horas com a presença de convidados, diretoria e voluntários na sede do lar.
A diretoria atual tem como presidente Maria Aparecida Claro, que aliada aos
voluntários deu um impulso ao Lar. Com a coordenação de Geni Aparecida
Cristofoletti foi feito um projeto de revitalização do Lar. (...) O projeto consistiu
entre outras coisas no acréscimo de um quarto, em seis das oito casas do
complexo e reforma completa da cozinha da entidade. ”
Em nome da instituição falaram inicialmente: Maria Aparecida Claro,
sobre a finalidade da obra e Cláudio Zerbo - Vice-Presidente - sobre as duas
fases de revitalização do prédio realizada pela Tigre. O Sr. Almir Neves Leite,
em nome da Tigre e da Fundação “Carlos Hansem”. A placa alusiva ao ato foi
descerrada pela presidente da instituição e a esposa de Almir Neves Leite, Zita
Fausto, enquanto que no conjunto das oito casas reformadas, as fitas colocadas
na porta de uma delas foram desatadas por crianças e elas apresentaram parte
artística com música cantada com acompanhamento de violão. Sobre o trabalho
também se pronunciou a Assistente Social responsável, Geni Cristofoletti.
Estiveram presentes: Zeha Miguel Zatta Neto, diretor da ICRH, além de outros
funcionários da Tigre; pela Secretaria da Ação Social do Município: Maria
Cândida Crespo Nevoeiro Demarchi; Dr. Vicente José Claro, Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social; pelo Conselho Municipal da Criança
e do Adolescente, Iara Silvia Valter, Presidente do Conselho Administrativo do
Lar; Ivan Hussni da CIESP; José Francisco de Almeida e esposa, pela USEIRC,
Olga Bonifácio Santiago, pelo Instituto “Allan Kardec; Sônia Maria Buchdidi,
pela APAE; pelo CE “Astral Superior, Margarida Scalzitti e Cristiane Scalzitti;
representantes de firmas que colaboraram na reforma, de diretores e
conselheiros, como Celso Sinésio Desiderá; Hermínio Sobral; Euclydes
Visnadi; Antenor Picelli; Orlando Pedrosa e esposa. Também falou o exresidente que, na década de oitenta, viveu com sua mãe e irmãos na obra,
conforme reportagem do “Diário do Rio Claro”, de 15/8/06.
“Um dos pronunciamentos foi do palhaço Bibi, que foi morador do Lar e
hoje tem uma vida digna divertindo a criançada. “Acho que ter morado aqui, foi
uma benção muito grande. A gente é de família humilde e tem pessoas que
acham que de família humilde não cresce “pessoas”; eu tenho 6 irmãos e graças
a Deus todos têm uma carreira. Eu fui abençoado por Deus em conseguir fazer
a molecada sorrir. Também gostaria de dizer a vocês: continuem com este
projeto, porque dentre essa molecada aí tem futuros presidentes, futuros
empresários, humoristas, artistas. Parabens, para todos vocês e que Deus
continue a abençoar a todos e que tudo o que vocês fizeram aqui, Deus lhes dê
em dobro. Ãs vezes pensamos que Deus esquece da gente, mas lá de cima Ele
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olha para a gente, e Ele abençoa mesmo, como abençou a minha vida, dos meus
6 irmãos, minha mãe e meu pai. Nessa molecadinha, vale a pena investir, sim.
Nas suas mães, que são mulheres guerreiras”. Falou e emocionado o palhaço
”BiBi”.

Diretores e Conselheiros
Diretores: Rodolfo Calligaris (Presidente); Colini Domingues
(Tesoureiro); Ivone Massoni Domingues (Assistente Social); Reynaldo
Franchin (Presidente); Dusolina Desiderá Franchin (Assistente Social);
Virgínia Chinellato Volpi (Assistente-Social); Octávio Martins (secretário);
Celso Sinésio Desiderá (Tesoureiro); Sebastiana Gonçalves Rosa (Presidente);
Matias Contato (Provedor); José Joaquim Nunes (Provedor); Orlando Pedrosa
(Presidente); Euclydes Visnadi (Secretário); José Carlos da Costa Custodio
(Presidente); Sinval Aparecido Tomaziello (Vice-Presidente), Thomaz
Pelegrini (Provedor); Celina Aparecida Casagrande Telles (Vice-Presidente);
Antenor Picelli (Presidente); Benedito Cruz e Souza (Provedor); Reynaldo
Franchin Filho (Secretário); Hermínio Alves Sobral (Provedor); Alice Barbosa
da Silva (Secretária); Iara Silvia Valter (Presidente); Nice Araujo Ribeiro;
Maria Aparecida Claro (Presidente); Cláudio Zerbo (Vice-Presidente); Paulo
Melo (Diretor de Patrimônio); Adilson de Souza (Diretor de Patrimônio); Isaura
Peixoto Desiderá (Tesoureira); Maria Helena de Oliveira (Secretária);
Conselheiros: Herta Beig Foschini, Ismael Pfeifer; Irene Aparecida de Oliveira
Leonardo; Eugênio Custodio; Cristina Girello Schies; Rodolfo Calligaris
(Presidente); Reynaldo Franchin (Presidente); Elídio Taveiros; Sidney de Paula;
José Frederico Torres; Gumercindo Escher; Carlos Augusto Alberto de Souza;
Lourival de Arruda; Octávio Martins; Joaquim Felício de Souza; Maria
Aparecida Dias Arruda; Antonio Luiz Pereira Teixeira; Paulo Sérgio Martins;
Arsênio Fosatto; Waldirez Aparecida Andrade Martins; Patrocínio Rezende;
Antonio Vidal; Jacob Birkmann; Sérgio Desiderá (presidente); Leonardo Ciasca
(Presidente); Antenor Picelli (Presidente); Aristides Gameiro; José de Lima;
Judith de Lima; David Ambladt; Osvaldo Motta; Fernando Domingos Ferreira;
Antonina Custodio Picelli; João Cândido da Silva; Terezinha Russo Leite;
Sivanil Desiderá; Milton Nunes Leite; Thomaz Pelegrini; Euclydes Visnadi;
Fernando Lorenzon; Sandra Maria Stabeline; Cláudio Antonio de Mauro
(Presidente); Francisco Falcão; Luiz Gonzaga Scalzite (Presidente); Angel Rojo
Saiz; Elza Heil de Almeida; José Benedito Firmino Correia; Octávio Paulino;
Ana Maria Golfieri; Sinval Aparecido Thomazielo; Luiz Carlos Pereira Gomes;
João Paulozo; Simone Leonardo Custódio; José Carlos da Costa Custodio
(Presidente); Orlando Pedrosa, (Presidente), Rubina Ágda Zavarelli; Sebastião
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Euclides Minelli; Mafalda Giglio Sargaço; Werther de Oliveira e Silva; Silvino
Gaspar; Celso Lourival Gualda; Sueli Aparecida Minelli; Victor Clélio Maroti;
Verine Antonieta Bincoleto Maroti; Maria José Bianchi; Sidney Horta; José
Antonio Sirigliano; Sebastiana Gonçalves Rosa; José Francisco; Alice Barbosa
da Silva; Adevanir Pereira da Silva; Rosa Verine; José Araldo da Costa Telles;
Iara Silvia Walter (Presidente); Dalva Maria Bianchini Bonotto; Alzira
Tomizaki; Andréia Priscila Nardini; Nelsi Soares Corrêa Vilha; Mário Nogueira
Mascarenhas; Ângela M. Xavier de Camargo Schilittler; Carlos Teixeira; Gisele
Moura; Rosângela Hauptmann; Taís Cristina Inforzato; Kimi Aparecida
Tomizaki, Paulo Jacob Severo, Nice Araujo Ribeiral; Urbano Salmazo; José
Mário Rodela; Margarida Maria Vivacqua; Isaura Peixoto Desiderá; Elisabete
Nogueira Silva de Oliveira; Expedito Fegadolli Sobrinho; Ângela Maria Xavier
de Camargo Schlittler; José Carlos Jacometti; Ramom Picelli; Emilia Capela
Salmazo; Ana Maria Outeiro Pinto; Marlene dos Santos Malhero; Deunival
Belarmino Pereira35.
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13 CENTRO ESPÍRITA “ANDRÉ LUIZ” – GRUPO “SÃO
FRANCISCO DE ASSIS”

52. Centro Espírita "André Luiz" - Grupo "São Francisco de
Assis"35

Fundação, diretoria e locais de reuniões
Em 24 de Agosto de 1988, Helena Leite Penteado de Freitas e outros
componentes do Grupo “Francisco de Assis”, da Casa dos Espíritas, que
trabalhavam nas entrevistas e passes espirituais de sexta feira, a convite do Sr.
Antonio Erick Brunelli, que após um período de 34 anos nesta instituição,
reúnem-se para fundar um grupo funcionando provisoriamente no prédio de um
dos elementos do grupo, a sra. Maura Gonçalves Surian, sito na rua 6 - A n.
Vila Alemã, Rio Claro. A partir de então passou a existir o Centro Espírita
André Luiz de Rio Claro - Grupo “São Francisco de Assis”. (Informações por
Helena Leite Freitas Penteado).
Do Jornal n, 3 editado pelo centro em abril de 1999, página 2, com o título
“A Nossa Casa”, extraímos outros pontos, e que seguem:
“O Sr. Antonio Érick Brunelli, médium muito conhecido pela sua
clarividência, recebia orientações para fazer uma nova casa. Passamos para um
imóvel particular. Na noite de 24 de agosto de 1988, nos reunimos e decidimos
fundar o nosso Centro, ou seja, o Centro Espírita “André Luiz” de Rio Claro. –
Grupo “São Francisco de Assis”. Nessa mesma noite foi escolhida a 1a diretoria
para o Centro André Luiz: Presidente, Oscar Kleiner Filho; Vice-Presidente,
Silvino Gaspar; Diretor Espiritual, Antonio Erick Brunelli; 1ª Secretária, Vera
Lúcia Gonçalves; 2a Secretária, Lúcia Rossetti; 1ª Tesoureira, Ana Lice Zagueti
de Almeida; 2ª Tesoureira, Helena Leite Penteado de Freitas”. Dois anos após,
Helena Leite Penteado de Freitas assume a presidência, cargo que desempenha
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muito bem até hoje. O Sr. Antonio Érick Brunelli como diretor espiritual. ”
“Passamos a trabalhar na casa da rua 1 no 2438, cedida em comodato por
Oscar Kleiner Filho, que todos chamavam de Casinha. Foi quando começou a
nossa luta. Leninha como é carinhosamente conhecida; com sua força imbatível
de lider e incansável trabalhadora, começou a estudar a construção da sede
própria. Luta essa que todos abraçaram. O casal Silvino e Olga Gaspar mais
Helena cederam suas casas para a confecção de “tortas de maçã, pizzas, risolis,
coxinhas e até mesmo bingo, para levantar recursos financeiros. Com a venda
de um telefone e alguns fundos comprou-se o tereno na av 42 (...) Com a
orientação de Heleninha e do Sr. Erich começou a batalha para a construção da
sede própria sob a administração do Dr. Antonio César Brunelli. Contando com
a doação particular e dos próprios médiuns começou a construção em fevereiro
de 1993 sendo inaugurado a 23 de julho de 1996. (...) Em Tempos: Presidente:
Helena L. Penteado de Freitas. Vice-Presidente: Maria Fernanda Brancaglioni.
1ª Secretária: Márcia C.P. L. Barrotti. 2ª Secretária: Isaura P. Desiderá. 1ª
Tesoureira: Lucia H. Brescansin. 2. Tesoureiro: Silvino Gaspar. Dir. Espiritual:
Antonio Erick Brunelli. --- Matheus. ”

Repercussão das atividades do centro espírita
O “Diário do Rio Claro”, de 9/1/94, pg. 10, com o título “Centro Espírita
arrecada fundos para a construção de sede” fez ampla reportagem com estampas
da sede provisória, na rua 2438, da área adquirida para a futura sede (avenidas
42, ruas 1-A e 2-A) e do grupo de colaboradores e diretores. “O Centro Espírita
“André Luiz – Grupo São Francisco de Assis presidido pela cabeleireira Helena
Leite Penteado de Freitas, há seis anos vem angariando fundos para a construção
de uma sede onde a entidade (filantrópica e sem fins lucrativos) poderá
desenvolver suas atividades e conter gastos, além de ter realizado o sonho de
ter um espaço próprio. Frente ao dinamismo exigido para se chegar à compra
do terreno, dos materiais e da própria construção, a diretoria da instituição,
formada pela vice-presidência de Vera Dorcas de Lima Guedes, juntamente
com a 2ª secretária Cleusa de Oliveira (em exercício), o 1o Tesoureiro, Osvaldo
Alota, o 2o Tesoureiro, Silvino Gaspar e a Assistente Social, Ana Maria Outeiro
Q.H. realizou inúmeros eventos beneficentes durante o ano de 93, na luta da
conquista de uma sede. ”
“Com isso foram realizadas várias tardes de prato, promoções de pizza,
rifas, organizações de bazares de roupas semi-novas, a cargo das Sras. Fernanda
Bancaglione e Gilberto da Conceição Torres, entre outras atividades que
incluem arrecadação de mantimentos para distribuições de cestas básicas aos
carentes assistidos pelo Centro. O centro que funciona atualmente na rua 1 n.
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2438. Realiza também trabalhos intensos inseridos no Evangelho Allan Kardec,
onde através de passes, palestras entrevistas como o orientador espiritual
Antonio Erich Brunelli, busca atender e ajudar cada irmão que os procura com
diversos problemas desde espirituais, até familiares, financeiros e de saúde. ”
“O Departamento Assistencial se responsabiliza por realizar seleções,
entrevistas e visitas à residências dos carentes, onde a assistente social constata
a necessidade de cada família e mensalmente encaminha além de mantimentos,
quando necessário, remédios (somente quando há apresentação de receituário
médico). A última entrega foi feita nas vésperas do Natal, sendo 16 cestas
básicas que beneficiaram o total de 64 pessoas (36 adultos e 28 crianças). “A
Assistente Social recentemente ofereceu o curso de alimentação alternativa às
várias mães. O curso teve o apoio do Fundo Social de Solidariedade, presidido
pela primeira dama do Município, Mitiko Matsushita Nevoeiro. O Centro conta
hoje com 110 médiuns, que lutam pelo bem e a caridade, onde, segundo, a
presidente, Helena, foi através dessa jornada de lutas e pleitos pelo benefício do
próximo que foi conseguido a compra de um terreno onde será feita a construção
do Centro, localizado na avenida 42 entre ruas 1-A e 2-A. Para que se concretize
a construção, a presidente ressalta que continuará necessitando do apoio de
todas pessoas já engajadas nessa batalha, dos espíritas, dos simpáticos ao
espiritismo e até da Prefeitura Municipal, além da comunidade em geral.”

Coroamento do trabalho
“Desde 23 de julho de 1996 passamos a receber nossos irmãos em nossa
sede própria na Avenida 42, n. 232, Jd. Primavera, sendo nossa atual diretoria:
Presidente Helena Leite Penteado; Vice-Presidente, Silvino Gaspar; ’Diretor
Espiritual - Antonio Erick Brunelli - 1ª Secretária, Marlene Santana Martins; 2ª
Secretário, Roberto Carlos Schiliter dos Reis; 1ª Tesoureira, Creusa Neves
Fiorio; 2º Tesoureira, José Luiz Barbi, contando ainda com alguns dirigentes
que continuam na batalha dos médiuns: Solange Furlan Cecagno; Cláudio
Fiorio; Sandra Cecagno; Leni Helena Gramasco Cláudio Arnold, Dalila Ariene,
além do grupo de canto o Grupo Esperança liderado pela presidente e no teclado
Fernanda e Nicolas Vicente Moraes. Temos o curso de orientação mediúnica,
às 5ª feiras, monitorado por Marilene S. Martins, Sergio Fossaluza. Grupo de
Estudos, às 6as - feiras com Hilda de Carvalho e Maria Mirtes Pezoti.
Biblioteca: 2ª. 4ª e 6ª feiras, Alessandro Domingues de Souza. Toda 1ª segundafeira do mês oração para os aniversariantes. Toda 2ª segunda feira do mês
oração de cura. Toda 3ª segunda-feira do mês oração para os enfermos.
Toda 4ª. segunda-feira do mês oração para os desencarnados,
acompanhados pelo Grupo Esperança, ainda com os trabalhos internos de
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retornos, 2ª., 4ª., e 6ª. Feiras, após entrevistas com o sr. Érick, Palestras, Passes
e Vibrações aos sábados, às 18 horas e aos domingos, às 9 horas a cargo da
médium diri.gente, Maria Mirtes Pezoti”.
(Informações por Helena Leite Penteado de Freitas e respigos de “A
Nossa Casa”, edição n. 5 - “Jornal Grupo Jovem São Francisco de Assis”,
abril/99, pg 2, – de Matheus.)35
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14 CASA ESPÍRITA “FRATERNIDADE”

53. Casa Espírita "Fraternidade"35

Concretização de proposta nascida na USEIRC
O nascimento desta entidade foi a conseqüência de propostas nas reuniões
mensais da USEIRC com respeito da necessidade do movimento espírita
expandir-se rumo à periferia da cidade. Assim, vários confrades iniciaram o
trabalho com a instalação de um centro espírita no Bairro do Cervezão, um dos
mais populosos da cidade.

Jornal Espírita, órgão de divulgação da USEIRC, sexta edição,
out/95
“Até o final do mês deverá ser inaugurado um Centro Espírita no bairro
do Cervezão. As instalações já foram definidas e estão localizadas na avenida
M-25 no 836, ruas M-7 e M-8, perto da Drogaria Caetano. A equipe que trabalha
pela causa vem se reunindo com a preocupação de realizar um trabalho de
atendimento a todos os moradores do Cervezão e adjacências, principalmente
àqueles que são simpatizantes da Doutrina Espírita e freqüentam Centros
distantes. No próximo dia 12, às 14.30 horas, nas dependências do novo Centro
Espírita, acontecerá o terceiro encontro para se discutir a abertura dos trabalhos
naquela região da cidade.
O objetivo do Centro Espírita a médio prazo é prestar assistência
espiritual com palestras, evangelização, passes e trabalhos mediúnicos; e
assistência material as famílias carentes, cursos profissionalizantes, sala de
leitura, etc. Por enquanto só há um salão. O grupo pretende desenvolver uma
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campanha para conseguir a doação de material. São necessárias cadeiras, mesa,
cortina ou divisória, enfim, material básico para que se possa dar início aos
trabalhos.
A intenção dos espíritas é “fazer” uma casa simples, mas com a finalidade
plenamente fincada nas bases da Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec.
Qualquer doação poderá ser comunicada pelos telefones 24-1411 (Alba) ou
23.4556 (Valter). Ainda este mês acontecerá bazar beneficente no próprio local
com venda de roupas, utensílios de cozinha e outros objetos. Toda a renda será
para o “caixa” que vai cobrir as despesas iniciais...”.
Em seu no 7, de dez/95: “Casa Espírita Fraternidade já atende no
Cervezão. No dia 4 de novembro de 1995, foi inaugurada oficialmente a Casa
Espírita “Fraternidade”, na avenida M-25, ruas M-7 e M-8, no Bairro do
Cervezão. À noite de grande festa para a família espírita contou com a presença
de muitos amigos e e senhora Marlene Padulla soube conduzir o tema “Ide e
Pregai” com muita inteligência e inspiração. No final do encontro a diretoria da
“Casa”, sob a presidência da competente Margarete de Lima Piazzentin,
ofereceu uma pequena confraternização com salgadinhos e refrigerantes. ” No
mesmo jornal, focalizaram os demais diretores, como José Francisco de
Almeida, Renato Pacheco de Almeida Filho, Maria José Barsotti, Alba Soares
da Silva, Roseli Siqueira Wenzel Correia”.

Diário do Rio Claro, de 14/10/05
“CASA ESPÍRITA “FRATERNIDADE completa 10 anos. A Casa
Espírita “Fraternidade” completou no dia 12 de outubro, 10 anos de fundação e
de auxílio ao próximo. A entidade foi fundada no dia 12 de outubro de 1995, no
bairro do Cervezão. Foi escolhido esse bairro por ele ser grande e bem populoso,
carecendo de uma entidade como a “Fraternidade”.
A Casa Espírita “Fraternidade” foi fundada por um grupo de espíritas e
simpatizantes, que sentiam a necessidade de se ter uma casa espírita no Bairro
do Cervezão, devido ser bem populoso. Com muito esforço de cada um deles
que tiveram essa idéia e necessidade, a entidade teve a sua primeira reunião em
uma sede antiga da Livraria Espírita “Páginas de Luz”, naquela época
funcionando na rua 4 n. 822, centro.
Posteriormente as reuniões passaram a ser realizadas na residência do
senhor João Cezar de Moraes (desencarnado), localizada na Rua M 12, entre as
avenidas M 25 e M 27 no Cervezão.
Devido ao amor e boa vontade dos voluntários, a entidade daí para frente
só teve progresso e o ideal dos seus fundadores foi aumentando até ser cogitada
a idéia de se alugar um salão para a realização de palestras e passes. O salão foi
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cedido pelo senhor Hilário Jorqueira, localizado na avenida M 25 n. 822 por um
valor apenas simbólico. Muitas vezes o senhor Hilário acabava doando vários
meses de aluguel para a entidade. Com o tempo o número de simpatizantes foi
aumentando e a necessidade de um local maior e mais confortável era premente.
O ideal para aquele momento era adquirir uma sede própria. Segundo
informações de Valter Martinez, um dos fundadores, eles compraram um
terreno em 2002, localizado na Rua M 8 entre as avenidas M 23 e M 25, no 602,
local onde permanece até hoje. Com muita luta e dedicação a sede foi
construída, com doações de simpatizantes e realizações de bazares, cuja renda
era toda voltada para a construção do prédio.
Hoje a Casa Espírita “Fraternidade” funciona regularmente embora a
entidade ainda tenha o acabamento e pintura por terminar. Todos os voluntários
e simpatizantes da doutrina espírita trabalham graciosamente, objetivando a
filantropia, atendendo assim o ensinamento do seu codificador Allan Kardec.
“Fora da caridade não há salvação”.
Os voluntários da Casa Espírita “Fraternidade” acima de tudo, estudam e
tentam colocar em prática os ensinamentos e o evangelho de Jesus. “O nosso
objetivo principal ainda é montar a nossa mo cidade e a evangelização infantil,
que é o fato primordial para seguirmos em frente...”afirmam os dirigentes da
entidade, felizes por terem conseguido ao menos parte dos seus objetivos.
A entidade tem na presidência Margarete de Lima Piazentin e VicePresidente Mafalda Vileo Sargaço. Para comemorar a importante data, haverá
uma palestra neste dia 15, sábado às 20 horas, com o Professor José Carlos da
Costa Custodio. O evento é aberto a toda a comunidade rioclarense. ”

Diretorias
1ª Diretoria empossada em 12/10/95. Presidente: Margarete de Lima
Piazentim; Vice-Presidente, Mafalda Vileo Sargaço; 1º Secretário, Melilio
Cestari; 2º Secretário, Roseli Wenzel Alves Correa; 1º Tesoureiro, Renato
Pacheco de Almeida; 2º Tesoureiro, Maria José Barsotti Volpato; Conselho Fiscal: Denise Cristina Martinez Magalhães; Berta Cristina Campos da Rocha
Camargo; Sebastiana Bento de Oliveira; Otávio Paulino. Diretor de Patrimônio,
Walter Martinez. Departamento Assistencial: Mafalda Vileo Sargaço; Alice
Rossi; Alba Soares da Silva. Departamento do Livro: Maria José Vopato
Barsotti, Valter Martinez. Departamento de Evangelização: Denise Cristina
Martinez Magalhães. Departamento de Divulgação: Alba Soares da Silva.
2ª. Diretoria empossada em 7/01/98. Presidente: “Renato Pacheco de
Almeida; Vice-Presidente, Valter Martinez; 1º Secretário, José Francisco de
Almeida; 2º Secretário, Rogério Alessandro Martinez; 1º Tesoureiro, Dari
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Vivan; 2º Tesoureiro, Cargo Vago. Conselho - Fiscal: Elizabete Nogueira Silva
de Oliveira; Valéria Alves Vassoler; Otávio Paulino. Diretor de Patrimônio:
Valter Martinez. Departamento de Doutrina: José Francisco de Almeida.
3ª Diretoria empossada em 12/10/1999. Presidente: Renato Pacheco de
Almeida; Vice-Presidente, Valter Martinez; 1º Secretário, José Francisco de
Almeida; 2º Secretário, Rogério Alessandro Martinez; 1º Tesoureiro, Dari
Vivan; 2º Tesoureiro, Ricardo Martins Arkndt; Conselho - Fiscal: Elisabete:
Nogueira Silva de Oliveira; Otavio Paulino; Antonio Francisco Jacinto. Diretor
de Patrimônio, Valter Martinez. Departamento de Doutrina, José Francisco de
Almeida. Departamento Assistêncial, Elisabete Nogueira Silva de Oliveira.
Departamento de Divulgação: Alba Soares da Silva. 4ª. Diretoria empossada
em 5/10/2000. Presidente: Valter Martinez; 1º Secretário, 2º Secretário, Rogério
Alessandro Martinez; 1º Tesoureiro, Dari Vivan; 2º Tesoureiro, Ricardo
Martins Arndt; Diretor de Patrimônio, Valter Martines; Departamento de
Doutrina, José Francisco de Almeida. Aos 9/2/2001, tomou posse como VicePresidente o confrade Antonio Francisco Jacinto. 5ª Diretoria empossada em
18/1/2002: Presidente: Antonio Francisco Jacinto; Vice-Presidente: Ricardo
Martins Arndt; 1º Secretário: Cristiane V.R. de Miranda; 2º Secretário: Rogério
Alessandro Martinez; 1º Tesoureiro, Dari Vivan; 2º Tesoureiro: Renato Pacheco
de Almeida Filho; Conselho - Fiscal: Elaie Spricigo Azanata; Victor F. O de
Miranda. Diretor de Patrimônio: Valter Martines. Departamento de Doutrina:
José Francisco de Almeida. Departamento Assistencial; Lucia Helena Paes
Fainer. Departamento de Mocidade: Rogério Alessandro Martinez. 6ª. Diretoria
empossada em 18/1/2004: Presidente: Valter Martinez; Vice-Presidente,
Rogério Alessandro Martinez; 1º Secretário, Marco Allessandro de Campos; 2º
Secretário, Fernando Ricardo Povolo; 1º Tesoureiro, Dari Vivan; 2º Tesoureiro,
Renato Pacheco de Almeida Filho. Conselho - Fiscal: Ademar Francisco
Jacinto; Toni Carlos Cestari; Octávio Paulino. Diretor de Patrimônio: Ántonio
Francisco Jacinto; Departamento de Doutrina: Rogério Alessandro Martinez.
Bibliotecária: Silene Hérica Jacinto. 7ª Diretoria empossada aos 18/1/2006.
Presidente: Valter Martinez; Vice-Presidente, Sonia Regina Natale de Matos;
1º Secretário, Marco Alessandro de Campos; 2º Secretário, Rogério Alessandro
Martinez; 1º Tesoureiro, Francisco de Assis S. Almeida; 2º Tesoureiro, Sueli
Aparecida Mattos Jacinto. Diretor de Patrimônio: José Carlos Vacelo. Conselho
- Fiscal: Antonio Francisco Jacinto; Otavio Paulino; Rosa Aparecida Silva.
Representantes junto à USE -Rio Claro: Valter Martinez e Francisco de Assis
S. Almeida.Suplentes: José Carlos Vacelo e Octavio Paulino35.
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Jornal Tribuna 2000, página 10, de 24 de outubro de 2015
“A Casa Espírita Fraternidade está comemorando 20 anos de fundação
Localizada à rua M 8, N. 622, com avenida M-23 e M-25, Parque das Indústrias,
dedica-se ao estudo, difusão e prática da Douttrina Espírita, com base na
Codificação de Allan Kardec, no seu tríplice aspecto: ciemtífico, filosófica e
religioso.
Durante a semana várias atividades de caráter doutinário e social são
desenvolvidas pelos diversos departamentos da Casa Espírita Fraternidade
Às terças-feiras, acontece o Bazar Beneficente das 14 às 15:30 horas e às
20 horas ocorre o o estudo de O Livro dos Espíritos.
Às quintas-feiras, o atendimento fraterno, na sequência, as 20 horas,
palestras e passes e, no mesmo horário, na sala de estudos, acontecem as
atividdades da mocidade e da evangelizaçãol espírita.
Aos sábados, às 14 horas, as atividades da Casa Espírita Fraternidade
oferece os estudos das obras de André Luiz, psicografadas por Francisco
Cândido Xavier. E na última quinta-feira de cada mês, a entrega de cestas básics
às famílias carentes cadastradas pelo Departamento de Assistência Social da
Associação.
Ao lado de outras onze associações espíritas, a Casa Espírita Fraternidade
integra a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio Claro
(USEIRC).
A obtenção de recursos para a manutenção da Casa Espírita Fraternida
vem das colaborações mensais de seus associados, doações e promoções
realizadas pela diretoria e departamentos com o apoio dos simpatizantes do
movimento espírita local.
Administrativamente a Casa Espírtta Fratenidade está organizada através
da Diretoria, do Conselho Fiscal e da Assembléia Geral dos Associados, além
dos departamentos de Assistência Social e de Biblioteca, todos regidos pelo
estatuto da entidade.
Visando manter a hrmonia e a extrita observância dos preceitos do
Espiritismo entre os seus diversos setores de aividades, a Casa Espírita
Fraternidade conta com a indispensável orientação do Conselho de Doutrina.
Importante esforço de orientação cristã espírita, voltado às crianças,
adolescentes e jovens é desenlvolvida peloa Evangelização Infantil e pela
Mocidadde Espírita, ambos sempre atuantes.
O Presidente Marco Aurélio Antonio Cestare destaca e agradece a união
de todos, na boa condução dos trabalhos desenvolvidos pela Casa Espírita
Fraternidade que objetivam principalmente o aperfeiçoamento moral do ser
humano à luz dos ensinamentos de Jesus Cristo.
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Para este sábado (24), está programada, a partir das 16 horas, a palestra
cantada do Grupo Musical Espírita Nascente de Sào Paulo, com o tema
“Tocando o Barco”, baseada na obra do Espírito Emanuel.
Contatos para maiores informações podem ser obtidos pelos fones: 35335956/99831-5721 (Claudia); 3523-4556/98223-6844, (Valter); 99613-1107,
(Marco Aurélio)35.
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15 CENTRO ESPÍRITA “EMMANUEL”

54. Centro Espírita "Emmanuel"35

Criação e fundação
“Em 1978, Antenor Ribeiro e a esposa, Eva Cortez Ribeiro, criaram ium
grupo familiar espírita, nesse mesmo endereço, numa sala, à parte, depois, nos
fundos da residência, ao qual, aos poucos, agregaram-se outros espíritas e
simpatizantes, como: José Cortez; Santa Cortez; Regina Cortez Laubstein;
Carlos Laubstein; Joana Paraiso; Luiz Machion Filho; Maria Massoni; Abílio
Massoni; Maria Ignez Massoni; Décio Fermino de Almeida; Elsa de Almeida;
Terezinha Russo Leite; Carmem de Pilla; Armando de Almeida; Roberto
Toppa; Adelino Chioveto35.
Aos 25 de janeiro de 1997, em Assembléia Geral, foi fundado o CE
“Emmanuel” e aprovado o estatuto social. Estavam presentes: José Mario
Rodela; Eva Adoração Cortez Ribeiro; Marcelo Renato Cardoso Seoanes;
Valderez Aparecida Catuzzo de Marcos; Gilmar Dietrich; Iara Magali Spaziante
de Oliveira; Vilson de Oliveira Bueno; Vani Conceição da Silva; Maria Ignez
Masoni; Vagner José de Marcos; Luiz Machion Filho.
Na oportunidade, foi eleita a seguinte diretoria, para o biênio 97/99:
Presidente José Mário Rodela; Vice-Presidente, Eva A Cortez Ribeiro; 1º
Secretário, Marcelo Renato Cardoso Seoanes; 2ª Secretário, Valderez Aparecida
Cattuzzo de Marcos. 1º Tesoureiro, Gilmar Dietrich; 2º Tesoureiro, Yara
Magali Spaziante de Oliveira; Diretor de Patrimônio, Vilson de Oliveira Bueno.
O centro aderiu à USEIRC aos 21/4/97.
Em fevereiro de 1999, foi adquirido terreno de 250 m2, na rua 27,
avenidas 40 e 42, Jardim “Santa Elisa”, para a construção de sede própria.
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Endereço: Rua Saburo Akamine, n. 288 – fundos – Bairro Wenzel – CEP
13.504-315.
99/2001: Presidente: José Mario Rodela; Vice-Presidente, Eva Cortez
Ribeiro; 1ª Secretária, Maria Helena Neme; 2º Secretário, Marcelo Renato
Cardoso Seoanes; 1º Tesoureiro, Gilmar Dietrich; 2º Tersoureiro, Vilson de
Oliveira Bueno; Diretor de Patrimônio, Renato Ferreira.
Frequentadores do CE.”Emmanuel”: Eva Cortez Ribeiro; Luiz Machion
Filho; Olimpio Basso; Vera Cassiano Dias; José Mario Rodela, Angela Boldrin
Rodella; Marcelo Renato Cardoso Sedanes; Vilson de Oliveira Bueno; Vani
Conceição da Silva; Iara Magali Spaziante de Oliveira; Maria Helena Neme;
Ana Rosa Seoanes; Gilmar Dietrich; Valderez Aparecida Cattuzzo de Marcos;
Lucia Helena de Camargo; Renato Ferreira; Maria Tereza Palma; Mônica
Pinhatti; Evaldo Carlos Wenzel; Celina Rocha Pocaia; Mafalda Sargaço.

Atividades e diretorias
As reuniões se desenvolvem com o seguinte programa: 2a – feira, estudo,
com Higino Zamoner Pauleschi e Doraci Zamoner Pauleschi; 3ª-feira,
trabalhos-práticos, com Eva Conceição; 5ª - feira, Vibrações a doentes, com Eva
Conceição; 6ª - feira, palestras e passes por José Mario Rodela.
Dia 21/08/99, iníciado o Grupo ”Caminhando com Jesus”, com Valderez
Aparecida Cattuzzo de Marcos, Eva Cortez Ribeiro, Vilson Bueno de Oliveira
e Celina Rocha Pocaia. Entregam cestas básicas para familias carentes e é lido
o Evangelho, seguido de comentário. Programam também visitas às instituições
“Nosso Lar” e “Emaús”.
Biênios 2001/2003 e 2003/2005: Presidente: Marcelo Renato Cardoso
Seoanes; Vice-Presidente, José Mario Rodela; 1º Secretário, Maria Helena
Neme; 2º Secretário, Eva Cortez Ribeiro; 1º Tesoureiro, Gilmar Dietrich; 2º
Tesoureiro, Vilson Oliveira Bueno; Diretor de Patrimônio José Mario Rodela.
Biênio: 2005/2007: Presidente: José Mario Rodela; Vice-Presidente, Luiz
Carlos Jugdar; 1ª Secretária, Valderez Aparecida Catuzzo de Marcos; 2ª
Secretária, Maria Cristina Dias da Gama Diotto; 1º Tesoureiro, Wison Corrêa
Bueno; 2º Tesoureiro, Octávio Paulino; Diretor de Patrimônio, Eva Cortêz
Ribeiro.

Programação
2ª - feira, Estudo de “O Livro dos Espíritos”, por Sebastião Euclides
Mineli e Maria Sueli Romero; 3-feira, Trabalhos Práticos com Eva Conceição;
6ª -feira, Palestras e Passes Espirituais por Marcio Luiz Abreu e Maria José
Maior Garrido35.
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Associaçáo de Estudos Espíritas “Emmanuel”

55. Associação de Estudos Espíritas
"Emmanuel" - Sede própria35

O prédio, em área de 250 m2, é a nova sede, própria, do centro espírita,
agora Associação de Estudos Espíritas “Emmanuel”, na rua 27, n. 176, avenidas
38 e 40, Jardim Residencial Santa Elisa. Inaugurada em 25/1/20i5, compreende
quatro salas: biblioteca, passes, trabalhos mediúnicos, sala para crianças.
Também salão para palestras, cozinha, dois banheiros e porão inacabado.
Diretoria. Presidente, Rosangela Maria Ribeiro Nogueira; VicePresidente, José Mario Rodela; Secretário, João Carlos Batista de Carvalho;
Secretário Adjunto, Roberto Braga Francisco; Tesoureiro, Sergio Roberto
Nogueira; Tesoureiro Adjunto, Vilson de Oliveira Bueno. Conselho Fiscal:
Renata Vanessa Ribeiro; Rodinei Cesar Ribeiro; Wilson José Ribeiro35. ”
Informações dadas pelo confrade José Mário Rodela.
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16 ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA “VINHA DE LUZ”

56. Associação Espírita "Vinha de Luz"35

Reuniões preliminares e fundação
“Ata da Reunião 001 - Aos 14 e 21 dias do mês de março do ano de 2006,
na residência localizada à rua Saibreiro II, n. 299, Vila Aparecida, município de
Rio Claro: SP, às 20 horas, reuniram o Sr. Sebastião Euclides Minelli, Sr. José
Francisco de Almeida e Sra. Maria Sueli Romero, com a finalidade de fundar
uma Associação Espírita beneficente, sem fins lucrativos. Após várias
deliberações ficou resolvido fundar a instituição tendo como objetivo principal
estudo da Doutrina Espírita e o atendimento às pessoas carentes. Foi discutido
a elaboração de um Estatuto conforme as leis brasileiras ficando o Sr. Mineli de
preparar e apresentar um projeto do Estatuto. Foi escolhido por unanimidade o
nome da nova instituição como Associação Espírita “VINHA DE LUZ”, sendo
a palavra Vinha escolhida por constar nos prolegômenos de “O Livro dos
Espíritos”, como o emblema do trabalho do Criador. A palavra “Luz”, que
completa o nome da instituição é uma homenagem à cidade de Paris na França,
que em 1857 era considerada a Cidade Luz, o berço do conhecimento. Ã ciência,
o conhecimento, a inteligência e a filosofia, marcaram o progresso da época O
Sr. José Francisco se comprometeu em apresentar modelos de logotipo para a
Associação. Ficou definido elaborar convites para outros companheiros
espíritas, a fim de formar os órgãos deliberativo e administrativo, em futura
reunião com estes, serão apresentadas as idéias para a formação da nova
Associação. Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 23 horas e eu
Sebastião Euclides Mineli, lavrei a presente Ata, que segue assinada por todos.
Rio Claro, 21 de março de 2006. Assinaturas Sebastião Euclides Mineli, José
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Francisco Almeida e Maria Sueli Romero”.
“Ata da Reunião 002 - Aos 25 dias do mês de março do ano de 2006, às
14 horas, na Sede da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio
Claro, localizada à rua 14 n. 240, Bairro São Benedito, Rio Claro/SP, reuniram
o Sr. Sebastião Euclides Mineli, Sr. José Francisco de Almeida e Sra. Maria
Sueli Romero, com a presença de companheiros espíritas convidados, o Sr.
Mineli falou aos presentes sobre a Associação a ser fundada e apresentou um
projeto do estatuto, em seguida a sra. Sueli falou das necessidades em se fundar
a Associação proposta e o Sr. José Francisco apresentou um logotipo para a
Entidade. Todos concordaram com o nome Associação Espírita Vinha de Luz e
com o logotipo. Foi proposta a data de 25 de março de 2006, como data oficial
de fundação da associação, por ser nesse dia comemorado o aniversário da USE
Intermunicipal de Rio Claro. Após os presentes foram convidados para nova
reunião a ser realizada no dia 15 de abril de 2006, com a finalidade de tomarem
posse como Associados Fundadores da Associação Espírita Vinha de Luz, tirar
as dúvidas quanto a elaboração do Estatuto, devendo os Conselheiros aprovar o
nome da Instituição, indicar os membros para a formação da primeira Diretoria
Executiva, marcar uma data para a aprovação do Estatuto, eleição posse da
primeira Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar a reunião foi
encerrada às 16 horas, sendo que eu Maria Sueli Romero, lavrei a presente Ata,
a qual segue assinada por mim, pelo Sr. Sebastião Euclides Mineli, e Sr. José
Francisco de Almeida. Rio Claro, 25 de março de 2006”.

57. José Francisco de Almeida e Sebastião
Euclides Mineli35

“Ata n. 003 - Reuniào ordinária de fundaçào da Associação Espírita
Vinha de Luz. Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2006, às 14 horas, na Sede
da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio Claro, localizada à
Rua 14, n. 240, Bairro São Benedito - Rio Claro/SP, reuniram o Sr. Sebastião
Euclides Mineli, Sr. José Francisco de Almeida e Sra. Maria Sueli Romero, com
a presença dos amigos espíritas convidados. O Sr. Mineli fez uma prece e deu
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início à reunião da Associação Espírita “Vinha de Luz”. De conformidade com
a reunião do dia 25 de março de 2006, tomaram posse como Associados
Fundadores da Associação Espírita Vinha de Luz, os companheiros que assinam
a esta Ata, passando a constituir o primeiro Conselho Deliberativo da
Associação. Foram tiradas todas as dúvidas quanto ao Estatuto da Associação.
Como primeira medida, o Conselho Deliberativo aprovou o nome da
Associação, como sendo Associação Espírita “Vinha de Luz e oficialmente
considerou fundada a instituição em 25 de março de 2006, data em que se
comemoram os 50 anos da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de
Rio Claro. O Conselho Deliberativo indicou para compor a primeira diretoria
do órgão os seguintes companheiros: Presidente Sebastião Euclides Mineli;
Departamento de Finanças: Sra. Natalina Marchesi; Departamento de Recursos
Humanos Sra. Maria Sueli Romero; Departamento de Patrimônio Sr. Glberto
Muccilo; Departamento de Pesquisa e Ensino da Cultura Espírita José Francisco
de Almeida. Foi marcado o dia 20 de maio de 2006, às 15 horas, para nova
reunião com a seguinte pauta: 1 - Aprovação do Estatuto; 2 - Eleição e posse da
1ª Diretoria Executiva da Associação. Nada mais havendo as tratar a reunião foi
encerrada às 16 horas, sendo que eu Maria Sueli Romero, lavrei a presente ata,
a qual segue assinada por mim, e pelos Conselheiros que assinam esta Ata. Rio
Claro, 25 de março de 2006, digo, 15 de abril de 2006. Tomaram posse como
Associados Fundadores da Associação Espírita Vinha de Luz, as seguintes
pessoas”: Sebastião Euclides Mineli, Maria Sueli Romero, José Francisco de
Almeida, Gilberto Mucillo, Diná Cristina Inforzato Butolo, Claudia Milani de
Almeida, Vera Dorkas de Lima Guedes, Natalina Marchese, Maria Mirtes
Pezzoti, Elias, Débora Luciana Andrikonis, Elza Ap. Máschio Doimo, Maria
Dias Piva, Renata Romero F. Santos, Telma Helita Wenzel Perdigão, Valdete
Andrade da :Silva, Zilda Antônia da Silva, Maria José Maior Garrido. Diretoria
com mandato de 20/05/2006 a maio de 2009. Presidente: Sebastião Euclides
Mineli; Vice-Presidente de Finanças, Natalina Marchese; Maria Sueli Romero,
Vice-Presidente de Recursos Humanos; Gilberto Mucillo, Vice-Presidente de
Patrimônio; José Francisco de Almeida, Vice-Presidente de Pesquisa e Ensino
da Cultura Espírita35. ”
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17 CENTROS ESPÍRITAS DE CIDADES VIZINHAS E
ADESOS À USEIRC
Centro Espírita “Amor à Caridade”
Avenida dois (2), n. 331, Centro, Itirapina, SP.
Fundação, sede e diretorias
“Jornal Espírita” n. 4, de abril e 5 de julho de 1995. “Em Itirapina, o
movimento que integra a USE-Regional de Rio Claro, desenvolve um trabalho
muito importante no campo doutrinário e assistencial. No ano de 1921,
precisamente no dia 25 de outubro, era fundado o Centro Espírita ”Amor e
Caridade”, mantendo, na ocasião, suas reuniões sempre em casas de confrades.
Até que em 1923 teve sua sede própria construída na rua 4, n.102, Vila Garbi.
A primeira diretoria foi formada por Zacharias Onofre (1), presidente; Ricardo
Bertasini, vice-presidente; Jasair dos Santos, secretário; Luiz Botter, tesoureiro;
Benedito Cruz, Zelador; Mariana Garbi, Zeladora. Os primeiros sócios foram:
José de Amo, Salvador de Amo, João de Amo e Leonardo de Amo. Neste local
o centro espírita passou sérias dificuldades permanecendo fechado por longo
tempo.
No dia 16 de março de 1949, com a eleição de nova diretoria, seu
presidente, Silvio A. Oliveira, escreveu para a Federação Espírita Brasileira
comunicando a reabertura do Centro, solicitou a remessa da segunda via do
registro junto à FEB e tomou providências para a regularização dos
documentos. Em 1957 o Centro Espírita “Amor e Caridade” foi transferido para
nova sede, na rua 2 n. 331, Centro, em área adquirida da Prefeitura Municipal,
com a seguinte diretoria: Hermes Vidal, presidente; Francisco Crivelli, vicepresidente; Nogueira de Souza, segundo-vice; Carlos Henrique Camargo,
primeiro secretário; José Romeiro Rodrigues, segundo secretário; Flávio
Montezino, primeiro tesoureiro; Conselho-Fiscal: João Afonso de Santis, José
Guimarães, Benedito Mirim, Carmo Giovanetti e Pedro Garcia Gonzáles35.”
Alterações estatutárias e diretorias
“O Centro teve o seu Estatuto reformado e registrado em 20 de junho de
1953, pelos diretores: Carmo Giovanetti, presidente; Lázaro Sabino Mira, vicepresidente; Hermes Vidal e Nádia Bertasini Branco, secretários; Flávio
Montezino e Wilson de Santis, tesoureiros; Francisco Crivelli, fiscal geral.
Outra reforma estatutária ocorreu em 1973 com os diretores: Amélio Antonio
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Rosalem, presidente; Aracy Augusto de Souza, vice; Aristides Gameiro e
Antonio Rosalem, secretários; Urbano Zambom e Silvio Cario. Tesoureiros:
Euclides Rufino Tocaia; bibliotecário: Afonso Florindo; zelador e Carrmo
Giovanetti, presidente de honra. Em agosto de 1972: - Ofício de CE “Amor e
Caridade”, de Itirapina solicitando adesão à UME, entregue em mãos pelo
secretário do centro, Carlos Henrique Camargo. Foram indicados como
efetivos: Lázaro Sabino Mira e Carlos Henrique Camargo, e como suplentes
Hermes Vidal e Luiz Favoretto35. ”

Departamento Assistencial “Lar da Criança”
De o “Jornal Espírita”, de 5 de julho de 1995: “Lar das Crianças: trabalho
incansável. Dando continuidade à matéria sobre a atuação do Movimento
Espírita em Itirapina e as atividades do Lar Espírita da Criança, estamos
divulgando a última parte deste trabalho, realizado pela equipe de Aristides
Gameiro: Departamento Assistencial: O Centro Espírita “Amor e Caridade”
criou em 31 de maio de 1973 o Departamento Assistencial “Lar das Crianças”,
que funcionou na Vila Cianeli em prédio cedido pelo Senhor Carmo Giovanetti,
local onde eram atendidas 80 crianças.O departamento teve como primeira
comissão executiva: Antonio Péricles Celere, Carmo Giovanetti, Walter
Varlengia, João Antonio Neto, Antonio Góes, Acácio José Novaes e Romilda
Caon Fonseca. Em 1974, o então prefeito Osvaldo Pereira desapropriou o
terreno da FEPASA, na Vila Garbi, para ser construída a sede própria do Lar.
No ano de 1976 foi iniciada a obra, mas um forte temporal destruiu o antigo
prédio e o Lar foi obrigado a transferir as atividades para as instalações
inacabadas. Passada a fase burocrática, com muitos voluntários trabalhando
pela sua oficialização, o Lar passou a se chamar “Lar Espírita da Criança” e
desde então vem prestando relevantes serviços à cidade de Itirapina. Abriga
hoje com todo o carinho 180 crianças, sendo 60 de 0 a 6 anos e 11 meses na
unidade de prestação de serviços “Carmo Giovanetti”, e 120 dos 7 aos 14 anos.
O Lar mantém convênio com a LBA, Secretaria da Criança e Bem Estar Social
e conta com o apoio da Prefeitura Municipal35. ”
Visitas ao presídio em Itirapina
Na pessoa de seu diretor, Aristides Gameiro, o Centro Espírita Amor à
Caridade“ integrou-se na campanha de assistència espiritual aos reeducandos
do presídio em Itirapina em colaboração colaborando com as equipes de Rio
Claro.
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Reeducandos - A Secretaria da Justiça autorizou em 1979 a criação de
um grupo, coordenado por Gentil Botelho Vieira, para assistência aos
reeducandos do presídio em Itirapina. Trabalharam no projeto: Gentil Boelho
Vieira, Nahum Carrasco, Antenor Picellli, Faustino Penalva, Angel Rojo Saiz,
Aristides Gameiro e Pedro Fini. Em 1984, por causa da passagem do regime
semi-aberto para o semi-fechado a presença dos reeducandos diminuiu. Os
trabalhadores continuaram com as atividades até 1986, quando foram
encerradas por total ausência dos reeducandos35. ”

Centro Espírita “Luz Divina”
Avenida 8 n. 219, Vila Garbi, Itirapina, SP.
Participação em Centro de Orientação e Educação Mediúnica - COEM
“Por volta de 1985 um grupo de pessoas desejava freqüentar trabalhospráticos mediúnicos e dadas as dificuldades começaram a freqüentar um Curso
de Orientação e Educação Mediúnica (COEM) solicitando a Sra. Marlene
Campese Casarim, espírita, trabalhadora da Seara de Cristã, ex - moradora de
Itirapina e que há poucos meses tinha se mudado para a cidade de São Carlos
sendo freqüentadora de Centros Espíritas daquela cidade, que, dentro de suas
possibilidades aplicasse um COEM para esse grupo na esperança de
“desenvolver” a mediunidade em algum de nós. Concordando com aplicação
do COEM, adquirimos apostilas do Centro Espírita ”Luz Eterna” da cidade de
Curitiba, Paraná, as quais recebíamos pelo reembolso postal. Como a presença
da senhora Marlene junto da gente era onerosa para ela que tinha que se deslocar
de São Carlos para esta cidade, envolvendo combustível, pedágio, desgaste
mecânico e físico. Reunimo-nos oferecendo a ela um retorno monetário para,
pelo menos cobrir os dois primeiros gastos já citados, o que foi gentilmente
recusado por ela que esteve presente em nossa cidade uma vez por semana
durante os 22 meses que durou o nosso primeiro COEM. ”
Definem-se as faculdades mediúnicas e reinicia-se o COEM
Com o COEM concluído e, graças à bondade do Alto, alguns dos
integrantes do nosso grupo desenvolveu algum tipo de mediunidade
psicográfica, psicofonia, e inclusive pintura mediúnica, tentamos iniciar nossa
participação nos trabalhos práticos do Centro Espírita Amor e Caridade.
Como estávamos imbuídos em trabalhar, solicitamos a presença de
palestrantes das cidades de Rio Claro e São Carlos, os quais vinham gentilmente
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nos brindar com palestras fortalecedoras.
Como queríamos trabalhar, minha esposa e Dulcina Rosalem de Santis e
eu, Edílson Luiz de Santis nos inscrevemos para fazer novo COEM no Centro
Espírita Nosso Lar na cidade de São Carlos, onde a senhora Marlene era uma
das aplicadoras do curso e, paralelamente, freqüentávamos o trabalho prático.
Depois de 22 meses, concluído o COEM, sugeri aos dirigentes daquele curso
que permitissem a senhora Marlene voltar a Itirapina para aplicar um novo
COEM, o qual foi feito sendo que na primeira semana eu aplicaria a aula teórica
e na seguinte, ela viria para junto de nós aplicando a aula prática, alternando as
aulas, até os novos 22 meses. Convidamos o Senhor Luiz Scalzittti da cidade de
Rio Claro para proferir uma palestra o qual gentilmente aceitou, explanando
sobre as funções de um Centro Espírita35. ”
Fundação do Centro Espírita: “Luz Divina”
“Reunimo-nos e fundamos um Centro Espírita para nós e para o povo de
Itirapina, sendo os sócios fundadores do Centro Espírita “Luz Divina” de
Itirapina, as seguintes pessoas: Antonio Natalino da Silva, Claudia Ignês de
Moraes Rodrigues Leite, Denira de Santis Vital, Dulcina Rosalem de Santis,
Edílson Luiz de Santis, Elio de Godoy Bueno, Elza Rute Engler Corrêa
Francisco, Guilherme Porcel, Íris Monteiro Branco Botura, Isaura Maria
Ignácio de Godoy Bueno, Jairo Alves de Morais, José Paulo Caon, Lucíola da
Silva Onofre, Márcia Maria Santini Góes de Santis, Maria de Lourdes Góes de
Lima, Maria Imaculada Vassello Braga, Majuro Aparecido Góes, Soeli
Aparecida Pezzan Porcel e Soeli de Fátima Aparecida, Luiz da Silva, que
permaneceu ativo por aproximadamente três anos (sem registro em cartório),
porém com uma diretoria onde o mesmo grupo supria o aluguel, água e energia
elétrica, adquirindo cadeiras e alguns poucos móveis35.”
Registro da entidade e diretorias
“Em 1998 decidimos registrar nosso Centro Espíritia na Federação, USE,
Cartório, Receita Federal, etc. confeccionando o estatuto, registrando-o em 28
de janeiro de 1999 no 2º Cartório de Registro Civil da cidade de Rio Claro,
sendo sua primeira diretoria e unicamente esta com vigência para um ano de
mandato, ou seja, até e 28 de janeiro de 2000, e as demais com dois anos de
mandato, as seguintes pessoas: Presidente Edílson Luiz de Santis, VicePresidente, Jairo Alves de Morais; 1º Secretário - Mauro Aparecido Góes; 2º
Secretário, Isaura Maria Ignácio de Godoy Bueno; 1º Tesoureiro, Francisco
Guilherme Porcel; 2º Tesoureiro, Dulcina Rosalem de Santis; Bibliotecário,
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Denira de Santis Vital; Diretor de Patrimônio, Maria Imaculada Vassello Braga.
CONSELHO - FISCAL: Elza Ruth Hengler Corrêa; Claudia Ignês de Moraes
Rodrigues Leite, Soeli Aparecida Pezzan Porcel e Elio de Godoy Bueno,
Suplente. O advogado que, caridosa e carinhosamente nos honrou com seu
nome e assinatura para registrarmos o Estatuto de nosso Centro Espírita Luz
Divina foi o Dr. Walter Verlêngia.
Compôs a diretoria do centro Espírita Luz Divina de Itirapina para o
biênio 28 de janeiro de 2000 a 28 de janeiro de 2002, as seguintes pessoas:
Presidente: - Soeli Aparecida Pezzan Porcel; Vice-Presidente: - Isaura Maria
Ignácio de Godoy Bueno; 1º Secretário, Maria de Fátima Taveira; 2º Secretário,
Derli de Santis de Oliveira Leite. 1º Tesoureiro, Claudia Ignês de Moraes
Rodrigues Leite, 2º Tesoureiro; - Eva Aparecida Faria Ortigosa; Diretor de
Patrimônio: - Francisco Guilherme Porcel; Conselho Fiscal: Mauro Aparecido
Góes; Elza Ruth Engler Corrêa; Jaira Alves de Moraes. Maria Helena Rocha,
Suplente. Biênio 28 de janeiro de 22/02 a 28 de janeiro de 22/04: Presidente; Jairo Alves de Moraes; Vice-Presidente: Ruy Luiz de Vasconcellos; 1º
Secretário: -: Elza Ruth Engler Corrêa; 2º Secretário: - Francisco Guilherme
Porcel; 1º Tesoureiro: - Edílson Luiz de Santis; 2º Tesoureiro: - jIsaura Maria
Ignácio de Godoy Bueno; Bibliotecário:-Dulcina Rosalem de Santis. Diretor de
Patrimônio: - Viviane Aparecida de Lima. Conselho Fiscal: - Maria de Lourdes
Góes de Lima; Soeli Aparecida Pezzan Porcel; Claudia Ignês de Moraes
Rodrigues Leite; Elio de Godoy Bueno, Suplente.
Como no ano de 2003 foi necessário fazer alterações no Estatuto de toda
a instituição religiosa, adequamos o nosso dentro das normas vingentes na Lei,
e também aproveitamos para mudar de biênio para quadriênio a vigência da
diretoria. Compôs a diretoria do Centro Espírita Luz Divina de Itirapina para o
quadriênio de 28 de janeiro a de 2004 a 28 de janeiro de 2008, as seguintes
pessoas: Presidente:- Kelza Ruth Engler Corrêa; Vice-Presidente:- Francisco
Guilherme Porcel; 1º Secretário:- Edílson Luiz de Santis; 2º Secretário:Dulcina Rosalem de Santis; 1º Tesoureiro:- Jairo Alves de Morais; 2º
Tesoureiro:- Isaura Maria Ignácio de Godoy Bueno; Bibliotecário:- Claudia
Ignês de Morais Rodrigues Leite; Diretor de Patrimônio:- Eva Aparecida Faria
Ortigosa. Conselho Fiscal: Denira de Santis, Vital Maria de Lourdes Góes de
Lima, Derli de Santis de Oliveira, Elio de Godoy Bueno, Suplente.
O advogado que caridosa e carinhosamente nos honrou com sua
assinatura para pudéssemos registrar o estatuto de nosso Centro Espírita Luz
Divina adaptado à nova Lei, foi o Dr. José Constant Robin.
Esta é a história da fundação do Centro Espírita Luz Divina de Itirapina.
Hoje o grupo que mantém as atividades deste Centro Espírita ficou menor em
número de participantes, mas continuará lutando para continuar em atividades
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esta casa de auxílio e oração. ” (Súmula das informações prestadas por Edílson
Luiz de Santis, Secretário do CE “Luz Divina”, sendo portador Mário Nogueira
Mascarenhas, presidente do C.E. “Léon Denis”, de Rio Claro)35.

Associação Espírita “Francisco Cândido Xavier”
Rua São Pedro, n.220, Recanto Flafer, Santa Gertrudes, SP.

58. Associação Espírita "Francisco Cândido Xavier"35

Formação de um Grupo de Estudos Espíritas
“Os planos para formar um grupo de estudos iniciaram - se em agosto de
1997, após uma feira de Livros Espíritas. Durante as festividades de aniversário
da cidade e através do Sr. Renato Pacheco de Almeida Filho, pois em Santa
Gertrudes não havia Casa Espírita e as pessoas tinham que se locomover até Rio
Claro. Após algum tempo e contatos com a Sra. Lílian Codo, Sra. Ruth Farina,
Srta Jane Garcia e Renato, reuniram-se na residência da Sra. Maria de Lourdes
Ferreira, onde foram relacionados nomes e endereços de pessoas espíritas para
planejar e formar um grupo de Estudos Espíritas. Os simpatizantes da doutrina
foram convidados de porta em porta; eu mesma fui convidada na minha casa, e
me ofereci para a ajudar e participei da última reunião de planejamento na casa
de D. Lourdes. ”
Início e local das reuniões do Grupo de Estudos Espíritas
“Através de contato com a diretora da EEPM “Maria Aparecida de
Arruda” a Sra. Lílian Codo, conseguiu a cessão de uma das salas de aula para
realizar as futuras reuniões, que seriam nas segundas-feiras, às 20 horas. E na
segunda-feira, dia 26 de abril 1999, às 20 horas iniciava Grupo de Estudos
Espíritas em Santa Gertrudes, assim chamado no início. Com uma prece inicial
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seguida de palestra proferida pelo sr. Renato Pacheco de Almeida Filho
acontecia nas dependências de uma escola a primeira reunião pública de um
Grupo Espírita em nossa cidade, havendo um bom número de presenças, pois a
maioria dos convidados compareceu à reunião. Após a palestra, foi falado da
importância e dos benefícios de uma Casa Espírita na cidade e convidados a
participarem do Grupo Espírita, com reuniões às segundas-feiras, no mesmo
horário. As reuniões foram se realizando. O Sr. Renato agendava palestrante
das Casas Espíritas de Rio Claro para o nosso Grupo. Tivemos muita
colaboração dos vizinhos amigos, nesta Casa. ”
Reuniões para a fundação de uma Casa Espírita
“No dia sete de junho de 1999, foi realizada a primeira ata de reunião
para conclamar os presentes a colaborarem com a iniciativa da fundação e
consolidação de uma Casa Espírita em nossa cidade. Convidaram os presentes
para auxiliarem o grupo, sendo constituída uma comissão para cuidar dos
trabalhos iniciais composta por Luiz Carlos Barel, Lílian Codo e Maria Sueli
Sciamana de Lima. Esta reunião contou coma presença das seguintes pessoas:
Sebastião Minelli, presidente da USE Intermunicipal de Rio Claro, Renato
Pacheco, Valter Martinez, Eurípedes Marchiori, Soeli Batista Minelli, Maria
Sueli Sciamana de Lima, José Marcelo Sciamana, Sueli Aparecida Seneme;
Márcia de Lima, Getúlio Garcia; Lúcia Garcia, Jane Garcia, Vera Lúcia; Sonia
Maria Giroto Marino, Darcy Carlevaro, Luiz Carlos Barel, Ruth Farina e Maria
de Lourdes Ferreira. O Sr. Renato reforçou a importância e os benefícios de
uma Casa Espírita, a comissão foi se ampliando, com a participação de outras
pessoas e surgiu a necessidade de procurar um local mais apropriado para
realizar os trabalhos espirituais de uma Casa Espírita. Foi sugerido que as
pessoas se mobilizassem para arrecadar fundos para a alocação de um imóvel.
Houve votação para escolher o nome para o grupo e depois de algumas
sugestões ficou aprovado, podendo ser alterado quando registrasse o estatuto, o
nome de sociedade Espírita de Santa Gertrudes.”
“Ata da reunião ordinária realizada aos 07 dias do mês de junho do ano
de 1999, EMPG Maria Aparecida de Arruda, em Santa Gertrudes, com a
finalidade de fundação de Sociedade Espírita no município de Santa Gertrudes.
Após uma prece e a exposição doutrinária, a reunião teve início às 20:40 hs com
a presença das seguintes pessoas - Sebastião Euclides Minelli - Presidente da
USE Intermunicipal de Rio Claro, Renato Pacheco de Almeida Filho - Membro
da USE Intermunicipal, Valter Martinez - Diretor do Departamento do Livro da
USE Intemunicipal, Eurípedes Marchiori, Expositor doutrinário do dia, Soeli
Aparecida Batista Mineli, Maria Sueli Sciamna de Lima, José Marcelo
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Sciamana, Sueli Aparecida Seneme Garcia, Vera Lúcia G. Milani, Sonia Maria
Giroto Marino, Darcy G. Carlevaro, Luiz Carlos Barel, Ruth Coelho Farina e
Maria de Lourdes M. Ferreira. O Renato falou aos presentes quanto à
necessidade de formação da Sociedade Espírita na cidade de Santa Gertrudes,
suas vantagens e benefício, comentou quanto a locação de um prédio como local
de trabalho, solicitou pessoas que poderão auxiliar na tarefa de cuidar da
Sociedade. Os participantes da reunião, na ocasião, sugeriram nomes para a
Sociedade como: - “S.E. Renascer”, “S. E. Espaço de Luz”, “S.E. Caminho da
Luz” e “S.E. “Jesus de Nazaré”. Por último foi escolhido de comum acordo com
os presentes uma comissão que cuidará das atividades iniciais da Sociedade,
sendo apontado os nomes da Sra. Lílian Codo, Sra. Maria Soeli, e Sr. Luiz
Carlos Barel. Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 21:20 horas.
Santa Gertrudes, 07 de junho de 1999. ”
Definição do nome, atribuições dos membros e locais para as reuniões
“Ata da reunião ordinária realizada aos 05 dias do mês de julho do ano
de 1999, na EMPG Profa. Maria Aparecida de Arruda, em Santa Gertrudes, com
a finalidade da fundação de Sociedade Espírita no município de Santa
Gertrudes. Após uma prece e a exposição doutrinária, a reunião teve início às
20:40 hs, com a presença da Comissão responsável pela formação da instituição,
o Sr. Renato Pacheco após conversa com os presentes, colocou no quadro de
giz, vários nomes, escolhidos pelos presentes, com o qual seria conhecida a
Sociedade, e ao final saiu vencedor o nome “SOCIEDADE ESPÍRITA DE
SANTA GERTRUDES; podendo com passar do tempo, ser escolhido outro
nome para a Sociedade. Ficou definido ainda as seguintes atribuições a nível de
Coordenadores: - 1º Tesoureiro Sra. Maria Sueli Siamana de Lima, cuida das
Fichas de Sócios; 2º Tesoureiro: Sra. Sandra Regina Seneme Ferreira. Cuidados
com prédio, abertura e fechamento de portas, organização de móveis etc. Sra.
Márcia de Lima e Dalvani Valdanha Bacher. Para cuidar dos livros Sra. Ruth
Coelho Farina e Maria de Lourdes M. Ferreira. Para cuidar da água e copinhos
Sra. Jane Garcia e Sr. Luiz Carlos Barel. Foi definido que as mensalidades
deverão iniciar-se no mês de agosto de 1999, devendo ser pagas até o meado de
cada mês; que a reunião do dia 12/O7/99, será na residência da Sra. Ruth, à av.
8, no 42, próximo ao Tan Tan, e que a reunião do dia 19/07/99, será na
residência da Sra. Maria Sueli, a rua E N. 262, próximo ao Tan Tan, ambas em
Santa Gertrudes/SP. Ficou a ser definido se as reuniões permaneceriam ou não
nas 2ª- Feiras, sendo sugerido fazê-las nas 5as.-Feiras, por ser o dia mais
favorável às pessoas do local. Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrouse às 21:30 hs. Santa Gertrudes, 05 de julho de 1999. Presidente da USE
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Intermunicipal. Sebastião E. Minelli. Coordenador - Renato Pacheco
Coordenadora - Lilian Codo 1º Tesoureiro Maria Sueli Siamana 2º Tesoureiro
Sandra Regina Seneme Coordenador (Água) Luiz C. Barel e Jane Garcia,
Coordenador (livros) Ruth e Maria de Lourdes Coordenador (Prédio) Márcia e
Dalvani. ”
Atividades doutrinárias, sede e inauguração oficial
“Em agosto de 1999 o Sr. Walter e o Sr. Renato sugeriram que o grupo
promovesse uma feira de livros espíritas para divulgar a casa e também
conseguir fundos durante as festividades da cidade que ocorre na praça central
de Santa Gertrudes, durante o mês de agosto. Nos meses de julho, agosto,
setembro conseguimos juntar quantia suficiente para as despesas; em outubro
do mesmo ano, foi alugado um imóvel na rua 4, n. 936, centro, para sediar nossa
casa. Em 14 de outubro de 1999, foi realizada a primeira palestra com o trabalho
de passes para a alegria dos freqüentadores que sentiam necessidade desse
trabalho em nossa Casa Espírita. No mesmo mês, dia 25, iniciava um ciclo de
estudos sobre o PASSE sob a orientação do sr. José Francisco de Almeida para
os trabalhadores e logo após também um curso sobre Atendimento Fraterno,
sob a orientação Srta Isabel de Brito.
A Casa foi inaugurada oficialmente no dia 14 de dezembro com a
presença de muitos irmãos das Casas Espíritas de Rio Claro, colaboradores que
muitos contribuíram para o crescimento e fortalecimento da “Casa” através das
palestras que aqui realizavam e como orador da noite o Sr. Sebastião Minelli,
que muito incentivou e apoiou o grupo no início
Em fevereiro do ano 2000 iniciamos “Curso de Orientação Básica sobre
o Espiritismo” e 05 de fevereiro estudo do “Livro dos Espíritos sob a
coordenação do Sr. Renato, que contou com participação do sr. José Carlos
Custodio para apresentação dos Prolegômenos. Depois sempre estudando e
procurando seguir os ensinamentos Espíritas: amai-vos e instrui-vos! ”
Organização e diretoria
“Em julho de 2002 registramos o Estatuto Social e o nome da Sociedade
Espírita de Santa Gertrudes foi alterado para Sociedade Espírita Francisco
Cândido Xavier, para homenagear nosso querido irmão Chico Xavier.
Em 13 de janeiro de 2002 foi realizada reunião para transferência de
cargos provisórios e que por falta de trabalhadores haviam sido acumulados
pelas Sras. Maria Sueli Sciamana de Lima e a Sra. Sandra Regina Seneme pelas
Sras. Vera Lucia Giroto Milani e Dalvani Valdanha Bacher. Foi composta uma
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diretoria simbólica, pois ainda não tínhamos Estatuto registrado, mas este fato
não nos impediu de realizar o trabalho, cursos, promoções para arrecadar fundos
para a manutenção da Casa e demais trabalhos realizados em uma Casa com um
Estatuto social e regimento interno. A partir do momento em que mudamos para
o imóvel locado iniciamos campanha para arrecadar livros usados para formar
uma biblioteca em nossa casa, que foi denominada Biblioteca “André Luiz”.
A primeira diretoria da Sociedade Espírita de Santa Gertrudes, a partir de
janeiro de 2000, quando ainda não tinha Estatuto registrado, foi a seguinte:
Presidente: Maria Sueli Sciamana de Lima; Vice-Presidente, Lourdes Tonetti;
Tesoureira; Dalvani Valdanha Bacher, 2ª. Tesoureira, Vera Lúcia Girotto;
Secretária, Cibele Regina Secco; 2ª Secretária, Jane Garcia; ’Diretor de
Doutrina, Renato Pacheco de Almeida Filho; Diretor de Patrimônio, Baltazar
Pires.
Participamos da primeira reunião da USE em 8 de janeiro de 2000, para
buscar mais conhecimentos e entrosamentos com as Casas Espíritas filiadas
como representante, pois não podíamos fazer parte do Conselho por não ter
registro em cartório, mas isto não nos impediu de executar todos os trabalhos e
obrigações de uma Casa Espírita.
A partir de junho de 2000 passamos a realizar reuniões mensais. Em julho
a Sra. Lourdes Tonetti deixou o cargo de vice-presidenta por motivo de
mudança e assumiu em seu lugar a Sra. Laila Guimarães B. Girotto.
Em 25 de julho de 2002 foi registrado o Estatuto Social1 e em anexo
relação dos sócios fundadores e colaboradores com a nova diretoria da
Sociedade Espírita Francisco Cãndido Xavier. Presidente: Maria Sueli
Sciamana de Lima; Laila Guimarães B. Girotto; Tesoureira, Vera Lúcia Girotto
Milani; 2ª. Tesoureira, Dalvani Valdanha Bacher; Secretária, Skônia Maria
Girotto Marino; 2ª. Tesoureira, Ruth Coelho Farina; Diretor de Doutrina,
Renato Pacheco de Almeida Filho; Diretor de Patrimônio, José Domingjues;
Conselho Fiscal: Lílian Martins Codo; Maria de Lourdes Ferreira; Márcia Maria
Marigo.”
(Descrição por Maria Sueli Sciamana de Lima)35.
Aos 23 de outubro de 2003 a entidade foi denominada Associação
Espírita “Francisco Cândido Xavier. ” Informação de Leila Marli Martins de
Oliveira Bueno, presidente, em 23/5/16.
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18 REUNIÕES DA UME – UNIME - USEIRC – SÚMULAS,
RESENHAS E COMENTÁRIOS35
1956 - Setembro - No CE “O Consolador”, estudo por José Pinto de
Godoy. Usam da palavra: Arnaldo Orso (Suicídio), Guilherme Alves, Eugênio
Borgiani, Dovílio Desiderá. O CE “Dr. José Campos Salles” pede licença de
seis meses. Outubro - Toma-se conhecimento da palestra a ser proferida por
Rodolfo Calligaris a 31 de outubro no CE “Fé e Caridade”, sobre Allan Kardec.
Novembro - Informa-se que no CE “Astral Superior”, Waldemar Wenzel
discorreu sobre “Prática de Trabalho Espiritual no Centro”. Casa de Saúde
“Bezerra de Menezes” agradece a realização de churrasco beneficente
promovido pela UME. Coleta para as despesas de viagem do Professor Anselmo
Gomes para, no mês de outubro, proferir palestra. Dezembro – informa-se que
no Centro Espírita “Tenda do Bom Pastor”, Eugênio Borgiani discorreu sobre
a parábola “O Grão de Mostarda” e Rodolfo Calligaris, sobre “Balanço
Espiritual”.
1957. Janeiro - Reunião no CE. “Dr. José Campos Salles” com palestra
por Eugênio Borgiani. Preside a reunião Elídio Taveiros, visto Arnaldo Orso
encontrar-se na Semana Espírita, em Jundiaí. Fala-se do Festival Beneficente,
em 31 de janeiro, com o fim de arrecadar fundos para o 1º Centenário da
Codificação do Espiritismo. Fevereiro – No CE “Fé e Caridade” Elídio Taveiros
faz palestra doutrinária. Em seguida, dá-se conhecimento: Conselho Espírita da
3ª. Região ou CRE – Campinas, à vista do Centenário da Codificação do
Espiritismo, programa visitas. Cabendo a Rio Claro as cidades de Campinas,
Piracicaba e Amparo. Comparecerão os palestrantes: Dr. Wilson Ferreira de
Melo, de Campinas, em 17/2; José Dias, de Rio Claro, em 24/2; Dr. Walter
Radamés Accorsi, de Piracicaba, em 17/3 e Benedito Gonçalves do Nascimento,
de Campinas, em 30/3. Março - “Aos trinta dias do mês de março de mil
novecentos e cinqüenta e sete, na Casa dos Espíritas, às 20 horas, com a
presença de grande número de confrades, dentre os quais o Sr. Benedito
Gonçalves do Nascimento, da cidade de Campinas, designado pelo Conselho
de Regional Espírita da 3ª Região para proferir uma palestra em nossa cidade,
tomou posse a nova Diretoria da União Municipal Espírita de Rio Claro, eleita
em 23 de março, com mandato até 30 de março de 1958 e assim constituída:
Presidente: Arnaldo Orso; Secretário Waldemar Wenzel; 2ª. Secretária,
Margarida Mungai; 1º Tesoureiro, Alfredo Karan; 2º Tesoureiro, Eugênio
Borgiani; Diretor de Estudos, Rodolfo Calligaris; Diretor de Assistência Social,
José Pinto de Godoy. Representantes junto ao CRE, 3ª Região: Arnaldo Orso;
José Pinto de Godoy; Waldemar Wenzel e Alfredo Karan. Conselho
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Deliberativo: Alfredo Karan; Dovilio Desiderá, Reynaldo Franchin e Julio de
Amo, pelo CE “Astral Superior”; José Pinto de Godoy, José Catuzo, João
Gaino, Manoel dos Santos Catré, pelo CE “Fé e Caridade”; Eugênio Borgiani,
Lineu de Oliveira, Paulo Raulino, Décio Firmino de Almeida, pelo CE “O
Consolador”; Margarida de Arruda, Margarida Machado Mungai, José Luiz
Vigeu, Rivail Pinheiro, pela Associação “Amor à Caridade” 1 ; Marconilha
Aparecida Lusch; José Gomes da Silva; Belmiro Burgue; Pedro Luschi, pela
Tenda Espírita “Bom Pastor”; Elídio Taveiros, Waldemar Wenzel, Rodolfo
Calligaris, Desidério Querino Bútulo, pela Casa dos Espíritas..
1 - A Associação Espírita”Amor à Caridade” localizava-se na avenida
“Visconde de Rio Claro”, lado par, avenidas seis e oito. Pelos registros, verificase que teve presença por certo tempo na União Municipal Espírita de Rio Claro.
Do documento que segue, podemos verificar a data de sua fundação:
“Associação Espírita Amor à Caridade. Reportagem de Nomart. Em data de 15
de agosto último a Associação Espírita “Amor à Caridade”, festejou o vigésimo
aniversário de fundação de sua Filial, na cidade de Rio Claro. 1 Assim, da sede
Matriz em S. Paulo, partiu grande caravana de diretores, associados e médiuns
em geral, chefiada pela nossa incansável confreira Dona Maria de Lourdes
Pereira Leite, afim de tomar parte nas festividades programadas pela Diretoria
daquela filial, onde a satisfação foi geral, estando o salão ricamente
ornamentado e repleto de pessoas. Fizeram-se representar nas festividades,
confraternizando-se em torno do mesmo ideal, as associações locais CE
”Redentor” C.E. “O Consolador”, C.E. “Allan Kardec”, C. E. “Luz e Verdade”,
C.E. “Fé e Caridade”, na pessoa do confrade Waldemar Wanzil, Casa dos
Espíritas de Rio Claro, na pessoa do confrade Alfredo Karan, e Mocidade
Espírita de Rio Claro, sendo esta última muito destacada nas solenidades
comemorativas, etc. Falaram vários oradores enaltecendo a data festiva e o
progresso daquela Filial, entre eles o nosso confrade Sr. Ricardo Gomes
Henriques, vice-presidente geral da Associação, Sr. Anísio Soares de Almeida,
secretário geral da mesma, além de vários visitantes e por fim usou da palavra
a nossa velha e estimada confreira Dona Maria de Lourdes Pereira Leite,
presidente geral da Associação a qual, em nome da Diretoria da Filial agradeceu
a todos os presentes e se congratulou com a família espírita de Rio Claro pela
inequívoca demonstração de fraternidade e compreensão dos sadios princípios
que norteiam a Terceira Revelação. À noite houve sessão solene, na qual foi
homenageado o Mensageiro, Guia Espiritual daquela Filial, e o mentor da
corrente “Amor à Caridade”, protetor João Oscalino que a todos trouxe palavras
de ânimo, de esperança e de confiança em Jesus. Foi uma das mais belas festas
que temos assistido, a qual sem dúvida ficará nos anais da história do
Espiritismo de Rio Claro. Parabens, pois, à Família Espírita de Rio Claro. ”
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59. Associação Espírita "Amor à Caridade"35

1 - Participamos da comemoração, por que responsável pelas aulas de
Evangelização Infantil do centro. As instituições presentes. (Data vênia):
Centro “Redentor”, (Racionalismo Cristão) rua três 617. Casa dos Espíritas; C
E “Verdade e Luz; Waldemar Wenzel.
Abril – Agradecimento ao CRE pelo comparecimento dos oradores José
Dias, Dr. Walter Acorsi, de Piracicaba, Benedito Gonçalves do Nascimento, de
Campinas, Waldemar Wenzel, Capitão Alcides Sarmento. Nomeada a
Comissão Organizadora do Primeiro Centenário da Codificação do Espiritismo:
Alfredo Karan; Elídio Taveiros; Rodolfo Calligaris; Waldemar Wenzel.
Programadas ligeiras palestras nas casas espíritas. Casa dos Espíritas, Rodolfo
Calligaris e Afonso Binhas; CE “Fé Caridade”, Arnaldo Orso; CE “Astral
Superior”, Waldemar A. M. Wenzel; CE “O Consolador”, Rodolfo Calligaris;
CE “Amor à Caridade”, José Milton Machado Luz; Tenda Espírita “Bom
Pastor”, Waldemar A. M. Wenzel. Abertura, dia 14, com palestra pelo Dr.
Wilson Ferreira de Mello, na Casa dos Espíritas. Dia 15, no CE “Astral
Superior”, programa artístico doutrinário pela Mocidade Espírita. Dia 16, no
CE “Fé e Caridade”, apresentação dos “Catecismos Reunidos”. Dia 17, no CE
“Amor à Caridade”, palestra por Sant’Clair Onofre: “Mediunidade e O Livro
dos Médiuns”. Dia 18, no CE “Fé e Caridade”, “O Livro dos Espíritos”, por
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Rodolfo Calligaris; Dia 19, no CE “Astral Superior”, O Evangelho Segundo o
Espiritismo”, por Waldemar Wenzel; dia 20, na Casa dos Espíritas,
encerramento com “O Céu e o Inferno”, por Waldemar Wenzel. Programa
diário na rádio local, de 15 a 20 de abril: Dr. Wilson Ferreira de Mello; Elidio
Taveiros; Rodolfo Calligaris; Waldemar Wenzel, Arnaldo Orso e Duzindo
Henrique Povoas. Amostra de livros na vitrine da Casa Mascote, cedida por
Afonso Frandi, avenida um entre as ruas quatro e cinco. No salão, anexo ao
Cine Teatro Variedades, na avenida um, cedido pelo Dr. Alfredo Fontes,
realizar-se-á a 1ª Exposição de Livros Espíritas, em homenagem ao Primeiro
Centenário de ‘O Livro dos Espíritos”. Maio – Convites: reunião festiva no CE
“Astral Superior”, dia 30, em homenagem a Joana D’Arc e com palestra por
Waldemar Wenzel; do CE “O Consolador”, dia 11, em homenagem ao Dia das
Mães; palestra por Pedro Alonso no CE “Fé e Caridade”; em maio e com data
a ser marcada; caravana à Piracicaba, no dia 19, em nome da UME, e dia 18,
em nome do Conselho Regional Espírita - CRE- Rio Claro; marcada a presença
de Waldemar A. M. Wenzel. Reunião Confraternativa no CE “Fé e Caridade”,
no dia 31, às 20 horas com exposição doutrinária por Rodolfo Calligaris. Junho
– Constituição do Departamento do Livro Espírita junto a UME e reunião no 2º
domingo do cada mês. Aquisição de 104 volumes para venda por intermédio
dos centros espíritas. Convite da Casa dos Espíritas para a palestra do Dr.
Francisco Gilio no dia 23 e Festival Beneficente, dia 27. Palestra, dia 28, por
Afonso Ubinha no CE “Astral Superior”. Julho – Reunião Confraternativa com
palestra por Leandro Guerrini, de Piracicaba, no CE “Fé e Caridade”, dia 27.
Presença de Arnaldo Orso, Waldemar Wenzel, Rodolfo Calligaris, Desidério Q.
Bútulo na Semana Espírita em Campinas. Agosto – Reunião Confraternativa no
CE “Astral Superior”, dia 24 e palestra pelo Prof. Anselmo Gomes, de São
Paulo. CE “José de Campos Salles” solicita afastamento temporário,
justificando não ter elementos para o representarem. Setembro - Fixação do dia
21 para a palestra por Jurandir Silva Marques no CE “Amor à Caridade”, em
comemoração do nascimento de Allan Kardec. Igualmente, para Rodolfo
Calligaris, no CE “Fé e Caridade”, no dia 3; Saint’Clair Onofre, no dia 4, no CE
“O Consolador” e Antonio Moreto Junior, na Casa dos Espíritas, no dia 5.
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60.Inauguração da Exposição do Livro Espírita, 1957: Shirley
Gaino, Dirce Gennaro, Roseli Siqueira Wenzel, Duzindo H.
Póvoas. Depois: Dr. Augusto Schmidt Filho (Prefeito); (?);
Arnaldo Orso; Virgílio Marques dos Santos. Atrás: (?); Waldemar
A. M. Wenzel; Rodolfo Calligaris; José Pinto de Godoy; Elidio
Taveiros, Alfredo Karan35.

61. Inauguração da Exposição do Livro Espírita, 1957. (?), Sidney de Paula, Arnaldo
Orso, Duzindo Henrique Povoas. Sentados: Vergílio Marques dos Santos, Rodolfo
Calligaris, Dr. Pedro Cabral, Elidio Taveiros e Alfredo Karan35.
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Novembro de 1957 a 31 de março de 1958. Correspondência: USE-São
Paulo, apoio e divulgação a favor do “Jornal Unificação”. Comparecimento, à
USE-São Paulo, em dezembro; Concentração Confraternativa realizada em Rio
Claro pela UME e CRE-Campinas, de 20 a 23 de fevereiro de 1958, com mais
de 100 pessoas. Palestras: dia 20, na Casa dos Espíritas, pelo Dr. Walter Acorsi;
dia 21, no CE “Astral Superior”, pelo Dr. Wilson Ferreira de Melo; de
Campinas; dia 22, no CE “Fé e Caridade”, por Thomaz Novelino, de Franca;
Almoço Confraternativo, dia 23, na Casa dos Espíritas. A coletividade espírita
apoiou em hospedagem, alimentação e despesas. Houve palestras radiofônicas
e divulgação pela Imprensa. A parte artística, a cargo da Mocidade Espírita de
Rio Claro e participação do “Catecismo” do CE “Fé e Caridade”.
Compareceram caravanas de Campinas, Amparo, Piracicaba, São Carlos, e
cidades próximas. Foram enviados convites a 72 entidades, apenas responderam
as seguintes: CE “Luz e Caridade”, de São Carlos; CE “Jesus Nazareno”, de
Mogi Mirim; UME de Amparo; CE “Operários da Verdade”, de Jundiaí; CE
“Cristo Redentor”, de São Carlos; CE “Familiar São Jorge”, Piracicaba; CE
“João Batista Brito”, Campinas; CE “Amor e Caridade”, de Valinhos; Clube
Cultural de Campinas; CE “Apóstolo Paulo”, Campinas e com o apoio de todos
os centros. Outras conferências: do Professor Urubatão Pitta, de Piracicaba, no
CE “Fé e Caridade”, aos 29 de março e do Professor Emílio Manso Vieira, São
Paulo, no CE “Astral Superior”, no dia 10 de março. Abril - Assembléia Geral
para eleição de diretoria para o biênio 58/60. Conselheiros: CE “Astral
Superior”: Dovilio Desiderá; Reynaldo Franchin; Júlio de Amo Martins. CE “O
Consolador”: Eugênio Borgiani; Rubens Borgiani; Paulo Raulino e Guilherme
Alves. Casa dos Espíritas: Elidio Taveiros, Sidney de Paula; Rodolfo Calligaris;
Desidério Quirino Bútulo. CE “Fé e Caridade”: José Pinto de Godoy; João
Gaino; Maria Pinto de Godoy; José Gobbo. Mocidade Espírita de Rio Claro:
Delmina Ribeiro; Joel Francisco Abade; Josely Gobbo. Não compareceram:
Tenda Espírita “Bom Pastor” e CE Associação Espírita “Amor à Caridade”.
Diretoria: Presidente, Arnaldo Orso; Secretário Sidney de Paula; Tesoureiro,
Alfredo Karam; Diretor de Estudos, José Miltom Machado Luz; Diretor de
Assistência Social, José Pinto de Godoy. Junto ao CRE: Arnaldo Orso; José
Pinto de Godoy; Sidney de Paula e Waldemar Wenzel. Agosto – Visita de
Virgílio Marques dos Santos, Bady Elias Cury, presidente da União Espírita
Mineira, e Chafic Nicolau Aun, de São Paulo e que são saudados por Duzindo
Henrique Povoas. Chafic diz do propósito da visita e passou a palavra a Bady
Elias Cury e diz que estava em visita de estudos às sociedades espíritas de São
Paulo para observar o movimento de Unificação. Às doze horas, o presidente
convocou os presentes para visita ao “Bezerra de Menezes” Após a visita, ou
seja, às 15 horas, voltaram para a reunião na Casa dos Espíritas, onde o Bady
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continuou relatando fatos interessantes sobre o movimento espírita no Brasil e
especialmente em Belo Horizonte e Pedro Leopodo onde reside e tem suas
atividades nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. ” Concentração
Espírita em Piracicaba, de 3 a 6 de julho com caravana de Rio Claro, inclusive
a Mocidade Espírita. Presença do Professor Rodalvis, que a convite viera do
Rio de Janeiro para Rio Claro a fim de realizar curso de hipnotismo. Outubro –
Dr. Wenefredo de Toledo, autor do livro “Passes e Curas Espirituais”, Edit.
Pensamento - com palestra na Casa dos Espíritas sobre “Influenciações
Espirituais”. Neste mesmo mês voltam as Reuniões Confraternativas, além das
de estudos, aos domingos, na Casa dos Espíritas.
1958/1959 Janeiro - Preside a reunião Arnaldo Martins Orso e presentes
os Conselheiros: Sidney de Paula Elídio Taveiros, pela Casa dos Espíritas;
Alfredo Karan e Dovílio Desiderá, pelo CE “Astral Superior”; José Pinto de
Godoy, João Gaino, pelo CE “Fé e Caridade”; Joel Francisco Abbade e Rivail
Wenzel, pela Mocidade Espírita Rioclarense. Presentes ainda José Milton
Machado Luz e José Dias. Fevereiro - Arnaldo M. Orso, Elidio Taveiros,
Jurandyr Ameida Godoy; Sidney de Paula, Casa dos Espíritas; Eugênio
Borgiani, CE “O Consolador”; José Pinto de Godoy, José Dias, CE “Fé e
Caridade”; Dovílio Desiderá, CE “Astral Superior”; pela Mocidade Espírita,
José Carlos da Costa Custodio. Carta da UME à USE-São Paulo, de 24/1,
indicando José Carlos da Costa Custodio para substituir Delmina Ribeiro no 1º
Curso Intensivo para Evangelizadores de Escolas de Moral Cristã, na Federação
Espírita do Estado de São Paulo, em janeiro de 1959. 1 Sugestão para que a
Mocidade Espírita de Rio Claro, com sede no CE “Fé e Caridade”, faça reuniões
em rodízio, a fim do ingresso de novos elementos e formação de outros
agrupamentos juvenis.
1 - Desde 1958 a Mocidade realizava reuniões na Casa dos Espíritas e das
quais participamos. Por volta de 1960, surge a Mocidade Espírita “Joana
D’Arc”, no CE “Astral Superior”, Mocidade Espírita “Dr. Pradinho”, na Casa
dos Espíritas”, em 1966, e mais tarde no CE “O Consolador”. Em “USE – 50
anos de Unificação”, Edições USE, de Eduardo Carvalho Monteiro, na página
191, o representante está na foto do “Grupo de Alunos e Professores”, embora
com a omissão do nome. Às páginas 315, (ob.cit.),“Anexo IV - Unificação”,
“Agradecimentos”, aos que colaboraram na pesquisa, segue citação “José
Carlos da Costa Custodio (Rio Claro)”.
Maio - Visita de Confraternização no CE “O Consolador”.
Agradecimentos ao Sr. Saburo Akamine e ao “Jornal Cidade” pela colaboração
na realização de 2ª. Exposição do Livro Espírita, período de 18 a 26 de abril.
Setembro - Reunião com os conselheiros: Rodolfo Calligaris, Arnaldo Orso,
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Sidney de Paula, pela Casa dos Espíritas; Eugênio Borgiani, pelo CE. “O
Consolador”; José Pinto de Godoy e Joel Francisco Abbade, pelo CE ‘Fé e
Caridade”; Dovilio Desiderá e José D’Amo pelo CE “Astral Superior”; Delmina
Ribeiro, Jocely Gobbo, pela Mocidade Espírita de Rio Claro. Decisões do CDE
- Conselho Deliberativo Estadual, reunido em junho de 1959: cotas ao 3º CRE
e UME-Rio Claro, devidas ao Jornal Unificação e Selos da USE. Despesas com
a impressão em opúsculo “Advertência Importante e Necessária aos Espíritas Movimentos Paralelos” “Circular da UME de Amparo, sobre a realização da 3ª
Semana Espírita de Amparo e VII Concentração Espírita da 3ª Região, realizada
no período de 13 a 19 de julho do corrente ano, tendo a UME sido representada
por Rodolfo Calligaris. ” Representaram a Mocidade Rosely Siqueira Wenzel e
José Carlos da Costa Custodio. Dentre os palestrantes estava o engenheiro e
parapsicólogo Dr. Hernani Guimarães Andrade, que autografou (18/7/59) a
obra, “A Teoria Corpuscular de Espírito”. Outubro – Divaldo Pereira Franco
comparece no dia 10 de outubro para conferência na Casa dos Espíritas.
Novembro a dezembro - Quermesse em benefício do Natal das crianças pobres;
José Carlos da Costa Custodio dá conta do que foi o Primeiro Curso Intensivo
para Evangelizadores das Escolas de Moral Cristã, sob o patrocínio da USE.

62.Centro Espírita “O Consolador” – maio/1959.(?);
Eugênio Borgiani, Guilherme Alves, Arnaldo Orso, José
Dias, Ercílio Coariguasi, João Gaino, José Gobbo, José
Pinto de Godoy, Elidio Taveiros, Duzindo H. Póvoas,
Paulo Raulino; Sidney de Paula, Rubens Borgiani35.
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1960. Janeiro - Agradecimento da UME de Piracicaba pela presença de
Rio Claro na inauguração da instituição Nosso Lar, na Semana Espírita da 3ª.
Região, tanto no dia 22, em que foi homenageada, como no domingo, dia 24,
no encerramento da solenidade. Maio - Assembléia Geral Ordinária para eleição
e posse do Conselho Deliberativo e Diretoria da União Municipal Espírita para
o biênio 1960/1962: Casa dos Espíritas: Arnaldo Orso; Elídio Taveiros; Sidney
de Paula. CE ‘Fé e Caridade”: José Pinto de Godoy; João Gaino; José Gobo;
Antenor Picelli. CE “Astral Superior”: Reynaldo Franchin; Dovilio Desiderá;
Alfredo Karan. CE “O Consolador”: Eugênio Borgiani; Paulo Raulino; Rubens
Borgiani e Octávio Martins. “Tenda Espírita “Bom Pastor”: José Milton
Machado Luz; Marconilha Aparecida Luschi; Belmiro Burghi Gomes.
Mocidade Espírita de Rio Claro: Delmina Ribeiro; Joel Francisco Abbade e
Josely Gobbo. Membros do CRE: Arnaldo Orso; Rodolfo Calligaris; Waldemar
Wenzel; Eugênio Borgiani. De o “Jornal Unificação”, de junho/julho/60:
“União Municipal Espírita de Rio Claro. Cumprindo as disposições estatutárias
da USE, foi eleita e empossada por Assembléia Geral realizada a 8 de maio de
1960, em sua sede à rua 10, 1135, a Comissão Executiva: Presidente: Rodolfo
Calligaris; Secretário, Sidney de Paula, Tesoureiro: Joel Francisco Abbade;
Diretor de Estudos, Arnaldo Martins Orso; Diretor de Assistência Sócial, José
Pinto de Godoy. Representantes junto ao CRE da 3 a Região: Efetivos: Rodolfo
Calligaris e Arnaldo Matins Orso: Suplentes: Waldemar Wenzel e Eugênio
Borgiani. Junho - No CE “O Consolador”: Joel Francisco Abbade fala das
dificuldades financeiras da Mocidade Espírita de Rio Claro, com a incumbência
em orientar as Escolas de Moral Cristã 1 que funcionam junto aos centros. CRE
– Campinas comunica que a cidade de Rio Claro foi escolhida para a sede da
27ª Região, composta por Araras, Analândia, Cordeirópolis, Corumbataí,
Descalvado, Itirapina, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, Santa Cruz da
Conceição, Santa Gertrudes. Convite para a inauguração da Casa de Saúde
“Bezerra de Menezes”, no dia quatro de janeiro.
1 Em Rio Claro, o ensino de Espiritismo para crianças recebeu diversos
enfoques e denominações. Em 1921, ‘INSTRUÇÒES Sobre A DOUTRINA
DA SCIENCIA ESPÍRITA OU Lições de Espiritismo - Para a escola dominical
do Centro Espírita “Fé e Caridade”. (15) O opúsculo, dividido em quatro partes,
continha perguntas e respostas sobre Deus, Astronomia, Os Espíritos e Moral
do Espírita. O autor, William Emmerson, assim se justificou: - “Este livrinho
foi organizado unicamente com o fito de, modestamente, auxiliar a propaganda
da Doutrina da Ciência Espírita, instruindo as crianças no caminho da Verdade,
preparando-as para o apostolado do verdadeiro cristianismo. ” Mais tarde,
talvez por preconceito e pressão externa, “Catecismo Espírita”; depois de 1950
e com os cursos das federativas espíritas, “Escola de Moral Cristã”; e hoje
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“Evangelização Infantil”.
Julho - No CE “O Consolador”, rua 6 n. 2429. Arnaldo Orso comunica
sobre a reunião realizada na Casa dos Espíritas para estudar e firmar ponto de
vista sobre as programações artísticas realizadas nos centros espíritas, em dias
de festas e comemorações; debates que contaram com a presença de diretores
do CE “Fé e Caridade” e Mocidade Espírita de Rio Claro. Agosto - No CE “O
Consolador”: Ofício de CE “Amor e Caridade”, de Itirapina solicitando adesão
à UME, sendo portador o secretário do centro, Carlos Henrique Camargo.
Indicados como efetivos: Lázaro Sabino Mira e Carlos Henrique Camargo e
suplentes, Hermes Vidal e Luiz Favoretto. Arnaldo Orso e Rodolfo Calligaris
assumem a incumbência de elaborar o documento - “Definição de Princípios” com o estabelecimento de normas para funcionamento das Sociedades Espíritas.
Alfredo Karan e Júlio D’Amo levam à diretoria do CE “Astral Superior” a
disposição da UME em se reunir para debate do assunto. Arnaldo Orso e Sidney
de Paula em Araras, dia 13, para palestra de Emílio Manso Vieira, de São Paulo.
Setembro - No CE “O Consolador”: lidas pelo presidente e aprovadas as
“Definições de Princípios”, com encaminhamento à Federação Espírita
Brasileira e USE-São Paulo. Outubro - No CE ”O Consolador”: Rodolfo
Calligaris, Arnaldo Orso, José Pinto de Godoy e Sidney de Paula informam que
compareceram no CE “Astral Superior” para discussão dos Preceitos Gerais da
FEB, “Definições e Princípios”, estes elaborados pela UME em 4/9/60. Publicase o documento na “Cidade de Rio Claro”. CE “Astral Superior” marca reunião
no dia 17 para discussão do documento. CE “Amor e Caridade”, de Itirapina,
comemora o dia 3 de outubro com palestra pelo Dr. Walter Acorsi e
comparecem por Rio Claro: Sidney de Paula; Waldemar Wenzel; José Pinto de
Godoy; José Gobbo; Saint’Clair Onofre; José Milton Machado Luz; Octávio
Martins. Novembro - No CE “O Consolador”: Programa para Comemoração do
Natal - dia 24, na Casa dos Espíritas; de manhã, com crianças e jovens, a cargo
da Mocidade Espírita; distribuição de presentes no Lar Betel e almoço para os
presos, na cadeia pública. Dezembro - Reunião no CE ”O Consolador”:
Informa-se que Jaime Ferreira de Albuquerque do 27ª CRE, Pirassununga,
proferiu palestra, no dia 1º, no CE “Fé e Caridade”. Presença de Dusolina
Desiderá Franchin, Vice-Presidente do CE “Astral Superior”, para conversa a
respeito do documento “Definições e Princípios”.
1961. Janeiro - Na Casa dos Espíritas: Preparo para a Semana do Livro
Espírita em abril. Congratulações à Mocidade Espírita e Delmina Ribeiro,
presidente, pelo almoço, no dia 6 aos detentos, preparado no Instituto “Allan
Kardec”. Aumento de mantenedores da UME com o fim de cobrir despesas com
o jornal “Unificação” e os “Selos da USE”. Fevereiro - Lista de assinaturas
205

enviadas para a Campanha em Defesa da Escola Pública. Março - Registro em
ata da homenagem póstuma ao Professor Anselmo Gomes, desencarnado em 16
de fevereiro de 1961, na capital do Estado. Abril - 2ª Semana Espírita e 3ª
Exposição do Livro Espírita, de 11 a 18 de abril. Maio - Comentários sobre as
palestras do jornalista espírita Jony Doin, uma delas no CE “Astral Superior”,
dia 18 de abril, inclusive sobre a opinião, que não agradou a todos, sobre
polêmica de espíritas locais com o padre Bonillha: “O irmão presidente aludiu
sobre às palavras do Padre Bonilha realizadas na praça pública com o combate
ostensivo ao Espiritismo. Indagou dos presentes se a UME deveria pronunciarse a respeito em praça publica. A resposta foi negativa. Pelas colunas da
“Cidade de Rio Claro”. o irmão Rodolfo Calligaris vem desenvolvendo
eficiente trabalho sobre a verdade da 3ª. Revelação, o que, indiretamente, não
deixa de se constituir em resposta àquilo que o Padre Bonilha vem dizendo em
suas conferências. Atentou-se também que os companheiros integrantes da
UME deveriam se abster de travar polêmicas, ressalvados os trabalhos em curso
pela imprensa, desenvolvidos pelos companheiros Jurandyr e Calligaris. (31)
julho: - Presidente lembra dos problemas que o CE “Verdade e Luz” enfrentam
com o seu departamento - Albergue Noturno - e apela para os centros
comparecerem na Assembléia do dia nove de julho, convocada pelo diretor da
entidade. CE “Astral Superior”: substitui o conselheiro Alfredo Karan por
Arnaldo de Almeida. Agosto - Resolvida a contento a questão no CE “Verdade
e Luz”. Convite da Casa de Saúde ”Bezerra de Menezes” à Casa dos Espíritas
para visita. Eleição no CE ”O Consolador”: Presidente: José Arantes de Mello;
Vice-Presidente, Arnaldo Orso; 1º Secretário, Rubens Borgiani; 2º Secretário,
Octávio Martins; 1º Tesoureiro, Paulo Raulino; 2º Tesoureiro, Décio Firmino
de Almeida. Setembro - Argemiro Martins Dias, Arsênio Fosatto, Maria
Rodrigues Torres na Diretoria do CE “Verdade e Luz” e Arnaldo de Almeida
no CE “José Campos Salles”. Novembro - CE “Amor e Caridade”, de Itirapina,
comunica eleição e posse de nova diretoria e indica como representantes:
Hermes Vidal; Luiz Favoretto, Lázaro Sabino Mira, Amélio Antonio Rosalem.
Dezembro - Carta da Casa de Saúde “Bezerra de Menezes” comunicando que
em reunião de diretoria foi decidido não se filiar à UME, por tratar-se de
entidade sem distinção de credo religioso. Carta a José Arigó hipotecando-lhe
solidariedade. Comparecimento a USE em São Paulo.
1962. Janeiro - Convites: Sain’Clair Onofre para a palestra que fará no
dia 12, com o tema “Desenvolvimento da Mediunidade”; Hermes Vidal, do CE
“Amor e Caridade”, de Itirapina, palestra de Waldemar Wenzel, com a presença
de irmãos de São Carlos, naquele centro. Carta de Congonhas do Campo (MG)
sobre José Arigó e também com a assinatura do Dr. Fritz. Fevereiro - Por
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iniciativa do CRE - Rio Claro Recepciona Jacob Holzmann Netto, de Curitiba,
para conferência no dia 25, domingo, no Grupo Ginástico Rioclarense. Março:
Circular do CDE - Conselho Deliberativo - da USE - São Paulo, em resposta ao
CRE - Conselho Regional Espírita - Rio Claro, sobre remessa mensal de
exemplares do Jornal “Ünificação”. Maio - Eleição e posse do Conselho
Deliberativo e Diretoria Executiva da UME para o biênio 1962/1964. Casa dos
Espíritas: Arnaldo Orso; Elidio Taveiros; Sidney de Paula. CE “Fé e Caridade”:
João Gaino; Joaquim Felício de Souza; Antenor Picelli. CE “O Consolador”:
Eugênio Borgiani; Arnaldo Orso; José Arantes de Mello; Paulo Raulino. CE
“Astral Superior”: Dovilio Desiderá; Reynaldo Franchin; Júlio D’Amo;
Arnaldo de Almeida. CE “Verdade e Luz”: Argemiro Martins Dias; Maria
Rodrigues Torres; João Campagnone; Arsênio Fosatto. CE “Amor e Caridade”;
Hermes Vidal; Luiz Favoretto; Lázaro Sabino Mira; Antonio Rosalem. Tenda
Espírita “Bom Pastor”: José Miltom Machado Luz; Marconilha Aparecida
Luschi; Belmiro Bulghe; José Gomes. Mocidade Espirita: Joel Francisco
Abbade; Rosely Siqueira Wenzel; Gelson Hohne; Terezinha de Jesus
Gonçalves. Conselho Regional Espírita: Arnaldo Orso; Rodolfo Calligaris; José
Pinto de Godoy; Reynaldo Franchin. No mesmo órgão, de junho/julho/62 - ”Foi
eleita e empossada no dia 6 de maio a nova diretoria da UME, de Rio Claro,
ficando constituída da seguinte forma: Presidente: Arnaldo Martins Orso;
Secretário, Jurandyr Almeida Godoy; Tesoureiro, Milton Machado Luz; Diretor
de Estudos, Rodolfo Calligaris; Diretor de Assistência Social, Argemiro
Martins Dias; Representante junto ao CRE da 27a Região: Efetivos, Arnaldo
Orso, Rodolfo Calligaris; Suplentes, José Pinto de Godoy e Reinaldo Franchin”.
Junho - Grupo de Estudos, aos domingos, pela Mocidade Espírita, ãs dez horas,
no Ce “Fé e Caridade”. Julho - Eleição do CRE - 27ª Região: Presidente:
Arnaldo Orso; Vice-Presidente, Jaime Ferreira de Albuquerque, de
Pirassununga; 1º Secretário, Rodolfo Calligaris; 2º Secretário, Dr. Eduardo
Gomes de Freitas, de Araras; 1º Tesoureiro, José Canzi Junior, de Araras; 2º
Tesoureiro, Bruno Lazarini, de Leme; Diretor de Estudos, Carlos Barromeu, de
Araras; Diretor de Assistência Social, Américo Aggio, de Pirassununga.
Outubro - “Constou dos trabalhos uma sugestão do companheiro Arnaldo Orso
a respeito de estudos preliminares para se organizar um movimento entre os
companheiros para construção de casinhas modestas, a fim de abrigar famílias
necessitadas. Debatido o assunto, tiveram os Conselheiros presentes a
oportunidade de fazerem as suas considerações e sugeriu detalhes surgindo
então a possibilidade dessas casas serem construídas no terreno de propriedade
do CE “Verdade e Luz” que se localiza na rua 14 avs. 25 e 27 nas medidas de
27 a 30 metros de frente e fundos, respectivamente,também sob as direção e
responsabilidade daquela Entidade, finalmente, dado questão do tamanho da
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área de terreno para as construções, sugeriu-se de se examinar os lotes de
companheiro Arnaldo Martins Orso, que se localiza nos fins da rua 6, logo
depois do pontilhão das Estrada de Ferro Cia Paulista, tendo afirmado o
Companheiro Arnaldo que doaria o seu lote se houvesse a possibilidade de se
adquirir os lotes ao lado do seu, por meio de permuta ou de outra maneira
conveniente e para a construção lá das casinhas, modestas para as famílias
pobres. Resolveu-se então, por sugestão do Presidente, suspender os trabalhos
para em seguida pudessem alguns Companheiros fazerem sua verificação nos
lotes referidos. Ainda com referência ao assunto registramos a sugestão do
Companheiro Sidney de Paula para se organizar uma comissão a fim de se
entenderem com os Deputados Hamilton Prado, Felício Castellano e outros para
se conseguir ajuda financeira. Novembro - “Por solicitação do Companheiro
Rodolfo Calligaris, o irmão Presidente Arnaldo Martins Orso, deu explicações
referentes a situação e condições dos terrenos para a construção das casinhas
modestas para as famílias pobres, assunto que constou da ata referente à reunião
anterior. Em prosseguimento os companheiros presentes, pela ordem, tiveram a
oportunidade de fazerem considerações, esclarecimentos e darem sugestões
para a realização da referida obra: registramos: a) Ficou combinado entre os
companheiros Arnaldo M. Orso e Argemiro Martins Dias, procederem uma
verificação dos terrenos a que se destina as construções na manhã do dia 19 da
corrente. b) Esclareceu-se que o terreno de propriedade do CE “Verdade e Luz”
onde devem ser construídas as casas se localiza na rua 16 entre as avenidas 25
e 27 e que suas medidas são de mais ou menos 27,90 metros de frente por 30
metros de fundo. c) Deliberou-se organizar uma ordem de providências para a
realização das construções, tais como: examinar os terrenos, ver possibilidades
de se adquirir lotes vizinhos, elaborar plantas para estudos e verificações etc. d)
Foram apresentadas sugestões de nomes para a obra, tais como vila, abrigo, Lar
“Esperidião Prado”, resolvendo-se que a UME dará todo o apoio para a criação
do ”Abrigo Esperidião Prado”, sob a orientação do CE ‘Verdade e Luz”.)
Sugeriu o Companheiro Sidney de Paula para que se fizesse a indicação de um
membro de cada Entidade adesa, a fim de que se constituisse uma Comissão
que deveria reunir-se no próximo domingo dia 25/11 para estudarem planos
para a construção. Resolveu-se então por sugestão do Companheiro Argemiro
M. Dias que todos os presentes deveriam comparecer na reunião do próximo
domingo, não apenas de um membro de cada centro adeso. Em seguida, os
irmãos presentes, com emoções de sentimentos, tiveram a oportunidade de
sentir a grandiosidade da obra a se realizar, quando, servindo-se da mediunidade
do Companheiro José Pinto de Godoy, o espírito do eminente Esperidião Prado
manifestou-se para dar sua opinião com incentivo e solidariedade, confirmando
a ajuda dos mentores espirituais para a realização da obra projetada. Dezembro
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– Convocação do CDE - São Paulo para reunião de 9 de dezembro, às 9 horas,
em Campinas. Arnaldo Orso informa sobre aprovação do Abrigo “Esperidião
Prado” e a construção de quatro casas iniciais, Rodolfo Calligaris apresenta o
Plano Bienal de trabalho da USE.
1963. Janeiro – Comissão de Médicos para examinar o caso Arigó. Abril
- Abrigo Esperidião Prado – Presidente esclarece que Jurandir Santiago
elaborou as plantas, faltando apenas alguns detalhes. Junho - Escola de Médiuns
na Casa dos Espíritas com convite de Saint’Clair Onofre por Jurandyr Almeida
Godoy. Comissão de construção do Abrigo “Esperidião Prado” e marcada
reunião no dia 5 de junho no CE “Verdade e Luz”. O Presidente comunica que
a planta do Abrigo “Esperidião Prado” estava no escritório do dr. Schmidt para
modificações. Sugere fazer indicação de nomes para a Comissão. É constituída
a seguinte comissão: Argemiro Martins Dias; José Pinto de Godoy; Orlando
Pedrosa; Delcides Viterbo; Arsênio Fosatto Arnaldo Martins Orso, Rodolfo
Calligaris, com o compromisso de reunir-se, pela primeira vez 1ª vez, na quintafeira, dia 5 de junho, no CE “Verdade e Luz”. 1 O presidente Complementa com
a leitura de artigo da Educadora Ana Maria Apparecida Novelino, denominado
“Lar Escola”2.
1 - Nos registros do CE “Verdade e Luz”, verificamos que a UME se
reuniu nesta instituição, como segue: “Aos 23/06/63, o Conselho Deliberativo
elege nova diretoria: Presidente, Orlando Pedrosa; Vice-Presidente, Delcides
Viterbo; Secretários, Derval Rego Barros e Arsênio Fosatto; Tesoureiro,
Antenor Picelli; Bibliotecário, Victório Sarti. Por proposta de Arnaldo Orso, é
aprovada a criação do Lar “Esperidião Prado”. Aos 30/06/63, Orlando Pedrosa
reúne a diretoria, extraordinariamente, e nomeia as comissões: Caixa
Beneficente – Presidente, Leonor Siqueira Ferreira; Secretária, Iracema
Siqueira Sarti; Tesoureira, Irene Aparecida Oliveira Leonardo; Albergue
Noturno – Presidente, Derval Rego Barros; Secretário, Arsênio Fosatto;
Tesoureiro, Antenor Picelli. “Lar Esperidião Prado” – Presidente, Delcides
Viterbo, Secretário, Rodolfo Calligaris, Tesoureiro, Orlando Pedrosa. Comissão
de Obras: Argemiro Martins Dias; José Pinto de Godoy; Arnaldo Orso e João
Isaias de Moraes.
Julho: Dá-se conhecimento da presença do presidente da UME nas
Assembléias Gerais Ordinárias do CE ”Fé e Caridade” e do CE “O Consolador”,
bem como da campanha de arrecadação de material para a construção do Lar
“Esperidião Prado”. Agosto - Lar Esperidião Prado: prossegue a construção
com o Livro de Ouro e campanhas para arrecadação de material de construção.
Serviço Social: registro pela UME de todas as famílias assistidas pelos centros
adesos.
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2 - É possível que a decisão de mudança de nome, isto é, de Abrigo para
Lar “Esperidião Prado” seja também em razão da leitura desse documento.
Setembro - De “Reformador”, agosto de 1963: 1ª Edição de “Parábolas
Evangélicas”, por Rodolfo Calligaris e com a seguinte nota da revista: “Rodolfo
Calligaris, cujos excelentes artigos estamos acostumados a apreciar nas páginas
de “Reformador” oferece-nos à meditação seus luminosos comentários às
parábolas e o Evangelho. Em cada parábola, quando racional e profundamente
estudado por Rodofo Calligaris, a alma e a ação moral que a narrativa sugere
sobressai em toda a sua verdade, força e beleza” outubro: Presidente dá
conhecimento, através do jornal “Cidade de Rio Claro’, das entidades espíritas
contempladas com verbas municipais. Rodolfo Calligaris quanto à
conveniência de exposição do livro espírita e conferências espíritas de 24 a
26/4/64.
1964. Janeiro - Exposição do Livro Espírita nos dias 26 a 31 de março
em comemoração ao 1º Centenário de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”,
por proposta de Rodolfo Calligaris. “Finalmente, tratou-se na reunião do Abrigo
“Esperidião Prado”, tendo o irmão Pedrosa cientificado os presentes dessa
situação, foi discutida ainda a possibilidade, a ser estudada, de passar a
responsabilidade da UME a construção do Abrigo, aguardando-se, porém,
Regimento Interno de Assistência a ser fornecido pela USE. ” Fevereiro:
Providências para realização da Semana Espírita e Exposição do Livro Espírita,
com inicio a 18 de abril. Março - Rodolfo Calligaris sugere aproveitar a III
Semana Espírita, a realizar-se de 18 a 25 de abril, para a inaugurar o primeiro
conjunto de habitações do Lar “Esperidião Prado”. Fixada a data de 19 de abril,
às 9 horas, convite ao deputado federal Dr. Hamilton Prado e seus familiares
para o ato inaugural. Arnaldo Orso informa aos centros a melhor oportunidade
para dirigirem seus pedidos de subvenção aos governos municipal, estadual e
federal. Ofício da UME ao governo municipal pleiteando elevação de verbas
para as instituições espíritas. Abril - Composição do Conselho Deliberativo da
UME e Eleição de Diretoria para o biênio 64/66. Casa dos Espíritas: Elídio
Taveiros; Arnaldo Orso; Sidney de Paula; Rodolfo Calligaris. CE “Fé e
Caridade”: João Gaino; Joaquim Felício de Souza; Antenor Picelli; José Maria
Andriolli. CE “Verdade e Luz”: Orlando Pedrosa; Derval Rego Barros; Arsênio
Fosatto e Jurandyr Almeida Godoy; CE “O Consolador”: José Pinto de Godoy;
Getúlio Martins; Adelino A. Carreira e José Frederico Torres. Mocidade
Espírita de Rio Claro: Delmina Ribeiro; Sérgio Desiderá; Romualdo Franchin.
Junto ao CRE: Elidio Taveiros, Arnaldo Martins Orso; José Pinto de Godoy;
Rodolfo Calligaris. CONVITE – A União Municipal Espírita de Rio Claro tem
a satisfação de convidar a todos, indistintamente, para a III Semana Espírita que
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promoverá nesta cidade, de 18 a 25 de abril de 1964, conforme programa
abaixo: CONFERÊNCIAS. Dias 18, sábado, Casa dos Espíritas, rua dez n.
1135, Dr. Apolo Oliva Filho de São Paulo. Dia 19 Domingo, C.E. “Fé e
Caridade”, Rua cinco n 709. Poeta José Soares Cardoso, de Ribeirão Preto. Dia
21, 3ª Feira, C.E. “Astral Superior”, rua 5-A n. 352, Profa. Elizabeth Steagall,
de S. Bárbara D’Oeste. Dia 23, 5ª Feira, C.E. “Fé e Caridade”, Rua 5 n. 709.
Dr. Walter Radamés Acorsi, de Piracicaba. Dia 25, Sábado, Casa dos Espíritas,
Rua 10 n. 1135, Sr. Richard Simonette, de Bauru. Nota: Estas Reuniões terão
inicio às 20 horas, sendo as conferências precedidas de breve parte artística, a
cargo da Mocidade Espírita de Rio Claro. EXPOSICÃO DE LIVROS
ESPÍRITAS. De 18 a 25 de abril – Das 9 à 21 horas- No salão da av. 1, 120.
INAUGURAÇÀO DO LAR “ESPERIDIÃO PRADO” (Para viúvas pobres,
com filhos menores). Dia 19 de abril, às 9 horas da manhã – A rua 16, avs. 27
e 29, com a presença de autoridades locais e familiares do patrono da instituição.
A todos que se fizerem presentes, nossos melhores agradecimentos. A
DIRETORIA 1.
De o Jornal “Cidade”: “Domingo, às 9 horas, instalou-se a reunião para a
inauguração do Lar “Esperidião Prado”. Foi expressivo o comparecimento do
público atendendo aos convites da comunidade espírita. Destacamos o sr.
Marcelo Mesquita, presidente da Câmara, D. Evelina Botti Cartollano,
presidente da PRF-2 e deste jornal o Cap. Fernando Cartolano, Sonia Catollano
Buschinelli, vereador Anibal Gullo, Antonio Passafaro, Dr. Waldecy Onofre,
Professor Elidio Taveiros, Dr. Reynaldo Prestes Nogueira, Juiz da Justiça de
Conciliação e Julgamento. Em nome da UME falou o Sr. Rodoffo Calligaris. O
Deputado Hamilton Prado, filho de Esperidião Prado, falou como convidado
especial, dando por inaugurada a instituição. O Sr. Arnaldo Orso prestou
homenagem à imprensa falada e escrita pelo quanto tem apoiado as iniciativas
de Rio Claro, e na sua menção colocou D. Evelina Cartolano pela sua honrosa
presença. Todos os presentes visitaram o primeiro grupo de instalações do Lar
Esperidião Prado”.
Maio - Escala de visitas de confraternização e oradores para a ocasião, de
16 de maio a 11 de agosto: Waldemar Wenzel; Elídio Taveiros; Arnaldo M.
Orso; Rodolfo Calligaris; João Gaino; Joaquim Felício de Souza; José Maria
Ándriolli; José Dias; Orlando Pedrosa; Jurandyr Almeida Godoy; José Carlos
da Costa Custodio; José Pinto de Godoy; Getúlio Martins; Saint’Clair Onofre;
Delmina Ribeiro. Junho - Caravana visita o CE “Amor e Caridade”, em
Itirapina; Rodolfo Calligaris profere palestra e faz doação de dois livros
doutrinários. Marcada palestra a cargo de Jacob Holzmann Neto, de Curitiba,
para o dia 4 de julho, às 20 horas, na sede do Grupo Ginástico Rioclarense.
Julho - 23 de agosto, domingo, às 14 horas, na Casa dos Espíritas, “Tarde da
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Caridade” promovida pela Mocidade Espírita. Agosto - Programada apresenta
da UME, no CE “Astral Superior”: dia 16, às 10 horas, com debates pela
Mocidade Espírita, de acordo com os itens propostos pela USE-São Paulo.
Rodolfo Calligaris presenteia os Centros e a Mocidade Espírita com exemplares
de sua obra: “O Sermão da Montanha”, editado pela FEB. Palestra por João
Stella, de São Carlos, no CE ‘O Consolador”, no dia 28, às 20 horas. Marcada
reunião para o dia 11, às 19:30 horas, para constituição do Lar Esperidião como
entidade autônoma. No CE “Verdade e Luz”, presidente, Orlando Pedrosa, aos
11 de agosto de 1964, em Assembléia Geral Extraordinária, por proposta de
Arnaldo Orso, o Lar “Esperidião Prado”, já com quatro casas, é declarado
entidade autônoma, gerida por um Conselho Administrativo constituído por
representantes das sociedades ligadas à União Municipal Espírita de Rio Claro.
Outubro - Cientifica-se palestras por Leandro Guerrini, de Piracicaba, dia 23,
no CE “O Consolador” e dia 19 com a Professora Yule Barbosa Ferraz, na Casa
dos Espíritas. Professora Delmina Ribeiro convida para festa com as crianças
do Lar “Esperidião Prado”.
1965. Janeiro - 4ª Prévia da III Concentração de Mocidades Espíritas do
E.S. Paulo. Região Centro Sul em Rio Claro. Artigo doutrinário de Rodolfo
Calligaris traduzido para o castelhano. Julho - Distribuição de “Reformador” e
“Unificação”. Notícias do Instituto “Allan Kardec” com a construção do
Pavilhão “Francisco de Assis”. Getúlio Martins e José Pinto de Godoy em
contato com os jovens. Setembro - Dia 2/10, espetáculo lítero-musical pela
Mocidade Espírita e indicação de José Carlos da Costa Custodio para coordenar
o evento. Arnaldo Orso lembra as prestações de contas de verbas recebidas pelas
instituições. Informa sobre a planta do Pavilhão “Francisco de Assis” ampliação do Instituto “Allan Kardec” com previsão de cinco anos para o
término.
1966 Abril - Apresentação de membros para o Conselho Deliberativo e
Eleição de Comissão Executiva para o biênio 66/68. Casa dos Espíritas:
Arnaldo Martins Orso; Elídio Taveiros; Sidney de Paula. CE “O Consolador”:
Ismael Tunney Pfeifer; José Frederico Torres e Irineu Travitzki; CE ”Verdade
e Luz”: Nelson Leonardo; Arsênio Fosatto; Cláudio de Santis. CE “Astral
Superior”: Matias Contato; Romualdo Arnold; Reynaldo Franchin; José
Martins Filho. CE “Fé e Caridade”: Joaquim Felício de Souza; José Maria
Andriolli; João Gaino; Antenor Picelli. Mocidade Espírita: José Carlos da Costa
Custodio, Jurandyr Almeida Godoy, Colini Domingues, Madalena Aparecida
Dias. CE “Amor à Caridade”: Erasto Lautenschlaeger. Junto ao CRE: Arnaldo
Orso; Elidio Taveiros; Joaquim Felício de Souza; José Carlos da Costa
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Custodio. Abril - Arnaldo de Almeida, pelo CE “José Campos Salles”, José
Carlos de Arruda, pelo CE “Amor à Caridade” comparecem extra-oficialmente.
Acatando sugestão de Antonio Lucas, de Campinas, Rodolfo Calligaris propôe
se realize aos domingos, na Casa dos Espíritas, reunião de estudo doutrinário; o
que é aprovado, no horário das 10 às 11 horas, com a responsabilidade de
Rodolfo Calligaris e Elídio Taveiros. Junho - Reunião Extraordinária dos
centros para a venda de ingressos para espetáculo, em Rio Claro, pela Banda
Infantil “Estrela Uberabense” Agosto: O presidente infoma nova diretoria do
CDE da USE, tendo Carlos Jordão da Silva como novo presidente.
Agradecimento ao Dr. Augusto Schmidt Filho, prefeito municipal, pelo
comparecimento espontâneo na apresentação da Banda Infantil “Estrela
Uberabense” e no oferecimento de donativo de 100 mil cruzeiros em nome da
municipalidade. Setembro - Reunião da USE, na cidade de Piracicaba, no dia
11 de setembro. Mantença da escala de visitas aos centros adesos. CE “Verdade
e Luz”, por seu representante, presta informações sobre a situação do Albergue
Noturno com respeito a zeladoria; após discussão são feitas sugestões. Outubro
- “Exame do Plano Trienal de Trabalhos da USE - União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo - discutido em de Piracicaba. Campanha para
Sede Própria da Federação Espírita Brasileira, em construção em Brasília.
Depois de lida a publicação feita na página 209 de “Reformador” de setembro
do corrente, deliberou-se que cada centro faça uma lista para receber as
contribuições, entre seus associados; a UME se encarrega de encaminhar as
contribuições, depois de recebê-las de cada centro” Dezembro: “O assunto
principal desta reunião foi a leitura e comentário sobre o artigo “Acerca dos
dons espirituais”, de Apolo Oliva Filho, inserto no Jornal “Unificação”, de
novembro de 1966, o qual deu ensejo a oportunos esclarecimentos
1967 Janeiro:- Arnaldo Orso diz que vai mudar-se para a cidade de São
Paulo, por motivo de suas funções bancárias, passando o cargo ao VicePresidente, Joaquim Felício de Souza. Agradece a colaboração que sempre
recebeu de todos os companheiros da UME, possibilitando-lhe levar a bom
termo as atividades da UME; fala de sua confiança no novo presidente, que
saberá bem conduzir os destinos da entidade. Fevereiro: Arnaldo Orso dispôese entrar em contato com os confrades de Limeira a fim de consultar sobre a
conveniência de passar-lhes a presidência do CRE - Conselho Regional Espírita.
Março - Ajuda de custo para as despesas com os participantes da I COMJESP,
em Ribeirão Preto. Abril - “O irmão representante do CE “Astral Superior” pede
escusas pela desagradável ocorrência naquele centro, verificada em dia do mês
próximo passado e em que certo orador de Ribeirão Preto, em vez de se
desincumbir da palestra anunciada, atendeu a pacientes a quem prometia curas
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espetaculares, tendo cobrado antecipadamente as “consultas”. Tal fato
desagradou as pessoas presentes mais esclarecidas”, e nesta reunião ressaltouse a necessidade de só se franquear a tribuna espírita às pessoas realmente
credenciadas. Orlando Pedrosa, informa que a situação do Albergue Noturno
foi resolvida depois de perseverante trabalho da diretoria do centro. Arnaldo de
Almeida pediu fosse a corrrespondência do Centro “Dr. José de Campos Salles”
endereçada ao mesmo, e não ao Centro “O Consolador”, onde funciona.
Marcada para o dia 13 de abril, naquele centro, palestra por Elidio Taveiros.
Maio - Relação dos centros espíritas e da importância que arrecadaram para a
campanha de construção de sede própria da FEB, em Brasília: Casa dos
Espíritias; CE “O Consolador”; CE “Astral Superior’; CE “Verdade e Luz”e CE
“José de Campos Salles”. Os representantes do Centro Espírita “O Consolador”
consultaram a opinião da UME sobre a vinda da mesma pessoa que já esteve
anteriormente no CE “Astral Superior”, para pronunciar uma conferência, mas
que, ao invés, deu receituário pago e demonstrou uma conduta pouco condizente
com os princípios da Doutrina. Depois de discutido o assunto, foi desaprovada
a vinda desse irmão sob o patrocínio de qualquer centro espírita adeso. Os
representantes do CE “O Consolador” pediram fosse dada uma resposta por
escrito, o que foi feito nos seguintes têrmos: “Centro Espírita ”O Consolador”
Rio Claro. Prezados irmãos diretores. Paz.! Apraz-nos vir à grada presença dos
diretores que têm a responsabilidade de dirigir esse Centro Espírita, a fim de
emitir o parecer desta entidade e à consulta formulada pelos representantes do
mesmo, na reunião da UME do dia 7 do corrente mês de março. Essa consulta
é se a UME aprovaria a atividade junto desse Centro, de uma pessoa que se diz
médium e espírita, a fim de atender a consultas e dar receituários. Pelo que é do
conhecimento desta UME, e agora, de todos os responsáveis pela orientação de
Centros em Rio Claro, considerando o ocorrido no CE “Astral Superior”, e
quando esse irmão lá esteve; que ele cobra antecipadamente pelas receitas ditas
“mediúnicas” que dá; que o seu atendimento e atitude é pouco cristã; que o
mesmo revela nenhum conhecimento doutrinário e nenhuma exemplificação
evangélica; e, finalmente, que a polícia pode criar embaraço aos Centros e
àqueles que cobram receitas e prescrevem receituàrios, esta UME desaconselha
que qualquer entidade a ela filiada acolha em seu ambiente pessoas que possam
comprometer a pureza dos princípios doutrinários e cristãos, sejam quais forem
os pretextos invocados. Rogando que a misericórdia de nosso Pai Celestial
recaia sobre todos vôs, subscrevemos fraternalmente pela União Municipal
Espírita de Rio Claro, Eldio Taveiros – Secretário´. Junho - Por sugestão de
Antonio Lucas, de Campinas, Rodolfo Calligaris propõe reunião aos domingos,
de manhã, das 9 às 11 horas, para studo de assuntos da doutrina, ficando
encarregados o autor da proposta e Elidio Taveiros. Julho - Discussão sobre a
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vinda da Banda Infantil “Estrela Uberabense”, em Rio Claro, marcada para o
dia 9 de julho, instituição espírita daquela cidade. Rodolfo Calligaris pede o
apoio de todos os centros. Agosto - Comunica-se eleição de nova diretoria do
CDE - USE - Sào Paulo, assumindo a presidência Carlos Jordão da Silva e
estando presentes representantes da UME - Rio Claro. Carta de agradecimento
ao prefeito Dr. Augusto Schmidt Filho pelo comparecimento espontãneo na
apresentação da Banda Infantil “Estrela Uberabense” e pela doação de 100 mil
cruzeiros em nome do Município. Setembro - Manoel dos Santos Catré e Celina
Simões, diretores da Assistência Social “Amantes da Pobreza”, comparecem a
pedem adesão à UME. Indicado Rodolfo Calligaris para proferir palestra na
Casa dos Espíritas no aniversário de nascimento do Allan Kardec Outubro:
Conferência em homenagem a Allan Kardec no dia 3 de outubro por orador de
Piracicaba. Solicita ao no CE “Astral Superior” Contato com a USE São Paulo
para instalação nesta cidade de um Curso Básico para Dirigentes de Trabalhos
Práticos. Novembro - Distribuição da Revista “Reformador” e do Jornal
”Unificação” aos representantes de centros e do “Anuário Espírita”, ano 1968.
Encarecida necessidade de que todos participem do Curso para Dirigentes de
Trabalhos Práticos. Dezembro - Leitura da Crônica pelo Espírito Irmão X
“Jesus e Simão”, publicada no “Reformador” do mês de dezembro. Curso de
Dirigentes de Trabalhos Espíritas com quarenta inscrições. Aviso das próximas
reuniões no CDE - USE em São Paulo.
1968 Janeiro - Comunicada a presença no dia 13 às 15 horas, em Rio
Claro, de Maria Aparecida Garbatti da FEESP, responsável pela divulgação das
escolas dessa entidade, para tratar da instalação de Escola de Médiuns, já com
52 inscrições. Aprovada a tabela de visitas confraternativas aos centros adesos.
Fevereiro - José Carlos da Costa Custodio propõe doação de livros para a
biblioteca dos detentos, encarregando-se da coleta. Urubatão Pitta, da UME de
Piracicaba, presente à reunião, oferece livros e Ismael T. Pfeifer encarrega-se
de buscá-los na vizinha cidade. Março - Resultados positivos alcançados pela
Escola de Médiuns. Programada palestra a ser proferida por Alexandre Barbosa
de São Carlos no CE “O Consolador”, no dia 16 de março. Abril - Reunião para
formação do Conselho Deliberativo e Eleição da Comissão Executiva para o
biênio 68/70. CE “Astral Superior”: Matias Contato; José Joaquim Nunes;
Romualdo Arnold. CE “Fé e Caridade”: Joaquim Felício de Souza; Antenor
Picelli. Associação Espírita Beneficente “Amantes da Pobreza”: Manoel dos
Santos Catré; João Delevedore e Joaquim Nery Rodrigues. CE “Verdade e
Luz”: Orlando Pedrosa. CE “O Consolador”: José Frederico Torres. Lar
Esperidião Prado: Delcides Viterbo; José Arantes de Mello e José Dias. Casa
dos Espíritas: Elidio Taveiros; Sidney de Paula. Junto ao CRE: Elidio Taveiros;
Rodolfo Calligaris; Joaquim Felício de Souza; Matias Contato. Maio 215

Programa na rádio PRF-2 com proposta de cotização entre os centros. Programa
de Visitas Confraternativas começando pelo CE “Astral Superior”. ”Noite do
Jovem Espírita” no CE “Fé e Caridade”, em homenagem ao Dia das Mães.
Continuação da Escola de Médiuns. Junho - 27ª CRE - Reunião no Lar “André
Luiz” em Pirassununga. Comissão Executiva eleita: Elidio Taveiros,
Presidente; Vice-Presidente, Benedito Cardoso, de Limeira; 1º Secrecretário,
Rodolfo Calligaris; 2º Tesoureiro, Martinho Olivato, de Limeira; 1º Tesoureiro,
Arceu Scanavini, de Araras; 2º Tesoureiro, José Canzi Junior, de Araras; Diretor
de Estudos, Fernando B. M. Gusmão; Diretor de Assistência Social, José
Pizarro Garcia, de Araras. Representantes junto a USE: Elidio Taveiros e
Benedito Cardoso. Julho - Prof. Nelson da Silva Barros e a esposa Aparecida
Ferraz Bastos, da FEESP comparecem para curso sobre passes espirituais, de 6
a 11 de julho. Felicitam a UME pelo muito que notaram já haver conseguido no
que tange à Unificação. Início de Programa Radiofônico a cargo da Mocidade
Espírita. Jurandyr A. Godoy convida, em nome da Mocidade “Dr Pradinho”,
para a Quermesse em benefício do Instituto “Allan Kardec”. Agosto - Manoel
dos Santos Catré informa o início de Escola de Moral Cristã no CE “Amantes
da Pobreza”. Mocidades Espíritas “Dr. Pradinho”e “Joana D’Arc” avisam que
a 2ª Prévia da Concentração de Mocidades Espíritas em São Caetano acontecerá
em Rio Claro. Sérgio Desiderá convida para a palestra de Terezinha Oliveira,
de Campinas, no CE “Astral Superior” Setembro: Presidente pede envio de
cópias de atas de reunião de diretoria. Reynaldo Franchin e Dusolina Desiderá
Franchin esclarecem sobre os trabalhos práticos mediúnicos do CE “Astral
Superior”. Dá-se conhecimento do quadro geral de visitas programadas aos
centros espíritas, sendo o primeiro o CE “Astral Superior”. Jurandyr Almeida
Godoy comunica a data de 21 e 22 de dezembro para a Prévia da Concentração
de Mocidades Espíritas. José Dias indaga sobre a colocação de livros na cadeia
pública local. Outubro -Sob a presidência de Elidio Taveiros A pauta é sobre as
Visitas de Confraternização, o direito de crítica e a pureza doutrinária.
Waldemar Wenzel fala sobre a responsabilidade das visitas recaírem sempre
sobre as mesmas pessoas; o Presidente. Salienta que o programa não está tendo
o mesmo sucesso do anterior; Manifestação de Reynaldo Franchin sobre
pessoas, que, em visita ao CE “Astral Superior”, comentam não gostar de
sistema de trabalho. Pela ordem, falam Antenor Picelli, Elidio Taveiros, José
Dias, Ismael Pfeifer, Reynaldo Franchin, Dovílio Desiderá, Joaquim Felício de
Souza, José Pinto de Godoy. Rodolfo Calligaris pondera sobre a questão e
conclui que os espíritas devem aceitar a crítica construtiva sempre com lealdade
e deixar de discordâncias, lembrando que a Doutrina está acima de tudo. As
Mocidades Espíritas “Dr. Pradinho e “Joana D’Árc” com pedido de cooperação
para hospedagem de participantes da Prévia para Concentração de Mocidades,
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em 21 e 22 de dezembro. O programa radiofônico da Mocidade recebe críticas
de Arsênio Fosatto e Rodolfo Calligaris. Sidney de Paula convida para o
conhecimento do novo refeitório do Instituto “Ällan Kardec”. Presentes
também: Eugênio Custodio; João Gaino; José Joaquim Nunes; Matias Contato;
Antenor Picelli; José Frederico Torres; Manoel dos Santos Catré; Sidney de
Paula e Orlando Pedrosa. Novembro - Mocidades Espíritas “Dr. Pradinho” e
”Joana D’Arc”, através de Jurandyr Almeida Godoy, pedem colaboração para
hospedagem dos jovens que virão para a 2ª. Prévia. Dezembro. Discussão sobre
a necessidade ou não da realização de trabalhos práticos-mediúnicos. Opinam
Rodolfo Calligaris, José Carlos da Costa Custodio; Joaquim Felício de Souza e
José Pinto de Godoy.
1969 Janeiro - Apresentação do resultado da Escola de Médiuns no ano
anterior: Matrícula, 88; eliminação, 50 e concluintes, 38. Fevereiro Convocação da UME para reunião na Casa dos Espíritas. Presença, à parte, do
Deputado Dr. José Felicio Castelano para tratar de assuntos de interesse do
Instituto “Allan Kardec”, após o que o presidente, Elídio Taveiros, reassume a
direção da reunião. Março - José Pinto de Godoy pede colaboração para a
ampliar o prédio CE “José Campos Salles”; Visita neste centro no dia 7 de
março. Reinício das atividades do Departamento de Assistência Social. Arsênio
Fosatto, com respeito às crianças do Lar Esperidião Prado” e por não estarem
freqüentando aulas de Moral Cristã. Discute-se então sobre a obrigatoriedade.
Abril - O Presidente lê mensagem dedicada a Bezerra de Menezes, psicografada
pelo médium Francisco Cândido Xavier: “Não sejais um deles”. Diretora de
Estudos da Mocidade Espírita “Joana DÁrc”, do CE “Astral Superior”,
Terezinha de Jesus Gonçalves comunica a fundação de Pré-Mocidade Espírita
nesse centro. Lida a ata de reunião do CRE - Conselho Regional Espírita, havida
em Pirassununga. Divulgação na rádio e jornal pela Mocidade Espírita sobre
sobre a comemoração de 31 de março. José Pinto de Godoy pede apoio para o
trabalho de remodelação de livros e registros do CE. “Dr. José de Campos
Salles”. Maio - Novo programa de visitas aos centros e primeira entidade ser
visitada, Casa dos Espíritas. Análise do documento Simpósio Centro Sulino.
Junho - Carta de Sérgio Desiderá como representante da Mocidade “Joana
D’Arc”, juntamente com Carlos Alberto Teixeira de Souza. Julho - CE
“Verdade e Luz” comunica eleição de nova diretoria e indica os representantes
junto à UME e Arsênio Fosatto relata as atividades do centro e do albergue. O
presidente diz que compareceu com Manoel dos Santos Catré no Conselho de
Auxílios e Subvenções de São Paulo para recebimento de verba. David Pereira
do Lago pergunta a Rodolfo Calligaris quantos elementos serão necessários
para o passe padronizado. O irmão responde que depende dos números de
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pessoas que procuram o passe. Agosto: CE “O Consolador” comunica eleição
de nova diretoria. Presidente, Eugênio Borgiani; Vice-Presidente, Guilherme
Alves; 1º Secretário, Rubens Borgiani; 2º Secretário, Ismael Tunney Pfeifer; 1º
Tesoureiro, Julio Oliveira Soares; 2º Tesoureiro, Reynaldo Rodrigues Torres;
Zelador Procurador, José Frederico Torres e Orador, José Carlos da Costa
Custodio. Igualmente, o CE “Fé e Caridade”, cujo relatório realçou o trabalho
de assistência social destacado pelo presidente da UME. O CDE da USE-São
Paulo sugere a divulgação e introdução do Culto do Evangelho no Lar.
Setembro - Valentim Lorenzetti, da FEESP, visita a Escola de Médiuns no dia
27 de setembro. Outubro - Discussão sobre programa radiofönico. Agosto Presidente comunica haver conseguido com o Diretor do “Diário do Rio Claro”
a publicação, aos domingos, de mensagem de Emmanuel, e que se denominará
“Coluna Religiosa”. Debatido o assunto deliberou-se que a Mocidade ficará
encarregada. Arsênio Fosatto sobre a possibilidade sobre exposição do livro
espírita na avenida um, ao lado do Banco do Brasil e a cargo da Mocidade
Espírita. No dia 15 de setembro o CE “Verdade e Luz” receberam a visita dos
centros adesos. Novembro: Relatório das visitas feitas entre os centros espíritas
adesos. Aviso sobre conferência do jornalista Joni Doin na Casa dos Espíritas,
no dia 8 de novembro e debate, no dia seguinte, com Irene Doin e a Mocidade
Espírita, convite extensivo aos pais. Discussão sobre exposição do livro espírita.
Encarregados Arsênio Fosatto e José Carlos da Costa Custodio para arranjarem
o local. Dezembro - Referências às mensagens de Emmanuel, publicados pelo
Diário do Rio Claro. Casa dos Espíritas e CE “Fé e Caridade” comunicam
alteração no quadro de representantes junto à UME.
1970 Janeiro - Presentes, Rubina Agda Zavarelli, presidente da Mocidade
“Dr. Pradinho”, Saint’Clair e outros jovens. Distribuição de 170 Anuários
Espírita, do IDE de Araras. Culto do Evangelho no Lar: José Carlos da Costa
Custodio, José Pinto de Godoy e Reynaldo Franchin dão opinião. José P. de
Godoy convida para a inauguração da ampliação do prédio do CE “José Campos
Salles”, nos dias 10 e 11 de janeiro, às 20 horas, Rua Saibreiro dois, avenida 46.
Encontro das Mocidades Espíritas nos dias 10 e 11. Doação em dinheiro ao
Instituto “Allan Kardec” pela Mocidade Espírita e através José Carlos da Costa
Custodio e Saint’Clair Onofre. CE “Verdade e Luz”, Orlando Pedroza afirma
que solicitou doação de terreno à prefeitura para ampliação da instituição.
Fevereiro - Reinício da Escola de Médiuns no dia 5 de fevereiro. Comunicação
de nova diretoria do CE “Dr. José de Campos Salles”. Proposta de Arsênio
Fosatto constar em ata voto de louvor aos irmãos desse centro pelos esforços na
construção de sede própria. Março: - Carlos Alberto Augusto de Souza em
substituição a João Gaino junto USE. Antenor Picelli comenta sobre a
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freqüencia à Escola de Médiuns, não satisfatória. Eleição da nova diretoria da
UME no dia 5 de abril. Arsênio Fosatto sobre a reforma do prédio do albergue
noturno. Abril - Constituição do Conselho Deliberativo e eleição de Comissão
Executiva da UME para o exercício 1970/1972. Representantes junto ao CRE:
Elidio Taveiros; Joaquim Felício de Souza; Reynaldo Franchin. Concentração
de Mocidades Espíritas - Região Centro-Sul do Estado de São Paulo: Iara Silvia
Valter, da Mocidade “Joana D’Arc” e Werther de Lima e Silva, da Mocidade
“Dr. Pradinho”, discutiram e aprovaram a concentração em Rio Claro. Maio –
É aprovada a proposta de José Carlos da Costa Custodio para a volta das
Reuniões Confraternativas e de Estudos. Junho - José Carlos da Costa Custodio
informa o roteiro de Reuniões Confraternativas, de Estudo, respectivamente,
nos dias 16 e 26, nos Centros Espíritas “José Campos Salles” e SEB “Amantes
da Pobreza”. Apresenta a campanha de construção do Pavilhão “Francisco de
Assis”, da Casa dos Espíritas. Saint’Clair Onofre sobre o interesse de Urubatão
Pitta e Walter Radamés Accorsi com respetio a ida dos companherios de Rio
Claro à Piracicaba para dar início ao Trabalho de Aplicação de Passes “Pasteur”
e que poderia constar de duas partes: a primeira, de estudos, por José Carlos da
Costa Custodio; a segunda, com demonstração prática do passe. Julho - Iara
Silvia Walter apresenta livro de Jacob Holzmann Netto “Espiritismo e
Marxismo” com renda nas vendas a favor da CENSUL e Maria Inês Graciani
sobre a vinda de Agosto - José Carlos da Costa Custodio propõe, quando da
realização de assembléias gerais em centros adesos, o comparecimento de um
representante da UME a fim de orientar e ajudar. Mocidade pede a UME a
indicação de três espíritas para compor a banca examinadora quando da
realização de CENSUL em Rio Claro de Rio Claro. A Comissão Municipal de
Mocidade Espírita ficou assim constituída: Maritana Garcia, Presidente; Iara
Silvia Valter; Secretária, Zilda Bagatini e Tesoureira, Maria Inês Graciani.
Setembro - Palestra pela Mocidade Espírita no CE “Fé e Caridade” ao ensejo
da Visita de Confraternização e de Estudos. Iara Silvia Valter exibiu o jornal
“Fagulha”, editado por jovens de Campinas, onde se publicam artigos variados
dentro da doutrina e também de Herculano Pires. Iara Silvia Walter colocou à
venda “Espiritismo Dialético”, de José Herculano Pires, ditado pela “Fagulha”.
Semana Espírita de 2 a 10 de outubro. Pontos de vista de Elidio Taveiros e de
Arsênio Fosatto sobre a obra: o primeiro achando-a indigesta e convidando os
presentes para ler a pàgina 25 do livro; o segundo, achando-a oportuna por
mostrar o porquê das religiões opressoras do passado. Outubro - Sobre a vinda
de Aparecida Garbatt para a revisão dos passes. Werther e Iara Silvia Walter,
das Mocidades “Dr Pradinho” e Joana D’Arc” falam sobre a falta de elementos
para o trabalho social e representação junto à UME. Novembro - Maria
Aparecida Garbatti comparece para revisão dos Passes Espirituais e no sistema
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de Entrevistas e encaminhamento à Escola de Médiuns. ”O presidente da UME
pergunta para os representantes da Mocidade se o rosto que aparece na capa da
“Fagulha” - Espiritismo e Marxismo”, de Jacob Holzmann Netto é a do Cristo
ou a de Marx. A irmão Iara diz ser de Cristo devido a semelhança. Numa breve
troca de opiniões acharam que deixaram dúvidas. A irmã Iara ficou encarregada
de obter esclarecimentos. Dezembro - Iara Silvia Walter exibe carta de
“Fagulha” quanto à identidade da personagem da capa com esclarecimento de
que não se trata do Cristo nem de Marx ou Kardec, mas surgiu da inspiração de
um dos componentes daquele grupo. Na troca de idéia, acharam os presentes
que o personagem ora se assemelha com o Cristo, ora se assemelha com Marx,
que leva a supor a tentativa de se lançar dúvida no meio espírita, principalmente
entre os jovens.1
1 - A Revista Internacional de Espíritismo de setembro de 1971, pagina
241, traz o artigo do Professor José Herculano Pires, em que o autor esclarece
a questão: ”Meu Desencontro com a “A Fagulha”. “O Lançamento em separata,
pela “A Fagulha”, do meu prefácio ao livro de Humberto Mariotti, “Dialética e
Metapsiquica”, põe finalmente às claras as minhas divergências com o
Movimento Universitário Espírita de Campinas. (...) Desde 1946, com a minha
tese “O Reino”, esta sim aprovada pelo Congresso Espírita da Alta Paulista,
realizado naquele ano em Marília, venho procurando contribuir para o
esclarecimento do problema social à luz do Espiritismo. E já naquela tese como
em seu posterior desenvolvimento em forma de ficção literária – forma que me
pareceu mais favorável à divulgação popular do assunto, minha posição é uma
só: o Espiritismo é uma doutrina dialética por natureza, mas na linha cristã
evangélica e não linha hegeliana espiritualista. Não na linha marxista que
critiquei e critico por considerá-la até mesmo antidialética. ”
1971. Janeiro: Leitura da mensagem: “Oração de Aniceto”. Conselheiros:
Maria Inês Graciani; Zilda Bagatini; Iara Silvia Walter; Elidio Taveiros; Sydney
de Paula; Joaquim Felicio de Souza; Sérgio Desiderá; Antenor Picelli; Arsênio
Fosatto; Orlando Pedrosa; Antonio Vitor da Costa; José Pinto de Godoy;
Eugênio Custodio; Manoel dos Santos Catré. Retrospecto das atividades da
Unime - União Intermunicipal Espírita. A Mocidade Espírita “Joana D’Arc”
comunica que participação do Curso Intensivo para Evangelizadores da Infância
na FEESP. Discute-se a realização de Semana Espírita com Exposicão de Livro
e conferências. CE “O Consolador” recepciona os visitantes do CE “José de
Campos Salles”, dia 15 de janeiro. Fevereiro: Ofícios dos centros espíritas
comunicando eleição de diretoria. Presenças: Zilda Bagatini; José Cunha
Godoy; Carlos Alberto Augusto de João Delevedore; Elídio Taveiros; Euclydes
Visnadi; José Pinto de Godoy Joaquim Felicio de Souza; Ismael Pfeifer;
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Antonio Vitor da Costa; Orlando Pedrosa; Arsênio Fosatto; Eugênio Custodio;
Octavio Paulino; Reinaldo Torres Manoel dos Santos Catré. Nomeação de
Comissão para Exposição do Livro Espírita. Venda do Anuário Espirita de
Araras. Próxima visita confraternativa no CE “Dr. José de Campos Salles”.
Março. Presenças: José Cunha Godoy; Carlos Alberto Augusto de Souza, Elídio
Taveiros; Euclydes Visnadi; Joaquim Felicio de Souza; Ismael Pfeifer; Antonio
Vitor da Costa; Orlando Pedrosa; Arsênio Fosatto; Iara Silvia Walter; Eugênio
Custodio; Octavio Paulino; Reinaldo Torres Manoel dos Santos Catré.
Faltaram: Jurandyr Almeida Godoy; João Delevedore; Ismael T. Pfeifer; João
Néri, Cirineu Hohne; Antonio Rodrigues Torres; Reynaldo Franchin Filho;
Nestor de Oliveira e Silva; Sérgio Desiderá; Jucineia Aparecida Tramentosi;
Maritana Garcia e Iara Silvia Walter; Nomeação de Comissão para exposição
do livro espírita. Venda do Anuário Espirita. Abril - José Pinto de Godoy pede
orientação para a remodelação dos livros de registros do CE. ‘José de Campos
Salles”. Programa-se visita no dia 14 de abril à Casa dos Espíritas. Discute-se
sobre a Exposição do Livro Espírita para o mês de abril Maio -- José Dias e José
Carlos da Costa Custodio comentam sobre Evangelização da Infância. Festa no
Dia das Mães na Casa dos Espíritas. Chegada de Francisco Cândido Xavier em
Araras, às 15 horas, com autógrafo de livro à noite. Junho - Comunicação de
eleição no CE “Verdade e Luz”. A pedido de José Dias faz-se a leitura do artigo
“Não! Pena de Morte”, publicado na “Revista Internacional de Espiritismo”.
Julho - Maria Inês Graciani (efetiva) e Raquel Picelli (suplente), como
representantes da Mocidade Espírita junto à UME. Agosto - Planejamento da
Semana Espírita a realizar-se a partir de 9 de outubro. Centro Espírita a ser
visitado, ”Astral Superior”. Setembro - Iara Silvia Walter informa estar a venda
“O Espiritismo Dialético”, de José Herculano Pires, Editora Fagulha. Elídio
Taveiros e Arsênio Fosatto opinam sobre a obra; o primeiro considerando-a
como difícil de entendimento, o segundo como positiva. Semana Espírita a
realizar-se de 2 a 10 de outubro. Reunião do CRE em Limeira no mês de
dezembro. Próxima visita de confraternização e de estudos no CE “Amantes da
Pobreza”, no dia 11 de novembro. Outubro - Referências à Exposição do Livro
Espírita e aos esforços do irmão Orlando Pedrosa confeccionando as estantes.
Novembro - Lido artigo da “Revista Internacional de Espiritismo” - “O
Espiritismo nas Encruzilhadas”, página 225. Sérgio Desiderá apresenta fotos da
Exposição do Livro Espírita. Sandra Stabeline apresenta jornal espírita do CE
“O Consolador”. Dia 16 de novembro, às 20 horas, visita de confraternização
ao CE “Amante da Pobreza”. Dezembro - Presidente orienta os centros quanto
a apresentação de relatórios nas assembléias gerais ordinárias de fins de
exercício e de mandato de centros espíritas. Reunião do CRE a 18 de dezembro.
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1972 Janeiro: Avaliação do trabalho do ano anterior. Jurandyr Almeida
Godoy lembra de quando aos domingos na Casa dos Espíritas o diretor de
estudos da UME reune-se com confrades para estudo de questões doutrinárias.
Elidio Taveiros considera que a reunião de estudos nas visitas de
confraternização funcionou a contento. Reynaldo Franchin: que no CE “Astral
Superior” a festa de Natal teve grande comparecimento. Fevereiro: CE “Dr. José
de Campos Salles” comunica eleição de nova diretoria e CE “Verdade e Luz”,
alteração de diretoria. O Presidente lê e comenta o artigo “A Unificação dos
Espíritas” e José Dias diz que o estudo é a base da unificação. Irmã Laura
Höhne: que José Carlos da Costa Custodio fará palestras sobre a mediunidade
às segundas-feiras no CE “O Consolador”. Discute-se o tema unificação e a
possibilidade de um programa radiofônico março - Miguel de Jesus Sardano
com palestra na Casa dos Espíritas, no dia sete. Não pode comparecer e é
substituído pela esposa. Therezinha de Jesús. Orlando Pedrosa, João Zaniboni,
Arsênio Fosatto e Abílio Rosário César encarregaram-se da Exposição do Livro
Espírita no Jardim Público. Abril - Comissão Executiva da UME para o biênio
72/74. Representantes junto ao CRE: Elidio Taveiros, José Carlos da Costa
Custodio; Reynaldo Franchin; Matias Contato. Assinaram a ata: Severino
Gomes de Araújo; Sandra Maria Stabelini; Renato Pacheco de Almedia Filho;
Ismael Tunney Pfeifer; Laura Hohne; José Pinto de Godoy; Orlando Pedrosa;
Antenor Picelli. Maio - O Presidente lembra da prestação ao Tribunal de Contas
do Estado e Elídio Taveiros quanto à Declaração do Imposto de Renda quando
da mudança de diretoria. Convite aos presentes para com ele visitarem o CE
“Amor e Caridade”, de Itirapina, com vistas à adesão a UME. Propõe a volta
das Visitas de Confraternização e de Estudos, iniciando-se no CE “Verdade e
Luz”, e com o tema “Obsessão”. Laura Höhne, convite do CE “O Consolador”
para a palestra de Terezinha Oliveira, de Campinas, no dia 17 de janeiro. Junho
- O presidente, José Carlos da Costa Custodio lê “O que pensamos”, de Castro
Alves, e pede a José Dias fazer a prece inicial, após o que externa, em nome dos
presentes, a satisfação de contar com a presença dos confrades de Itirapina, que
farão parte da UME, em nome do CE “Amor e Caridade”: Armélio Antonio
Rosalém; Aristides Gameiro e Urbano Zambom. Faz-se o registro de que no
mês de maio compareceu naquele centro um grupo de irmãos, para uma visita
de confraternização e convite para participar da UME - Rio Claro, a saber:
Waldemar Wenzel; Saint’Clair Onofre; José Carlos da Costa Custodio; Orlando
Pedrosa; Renato Pacheco de Almeida Filho; Euclydes Visnadi. Julho - Visita
no CE “Astral Superior” dia 7/7, com estudo de “Dos Inconvenientes e Perigos
da Mediunidade”, de “O Livro dos Médiuns”. Saint’Clair Onofre, Antonina
Custodio Picelli, Antenor Picelli comparecem ao CE “Amor e Caridade”, em
Itirapina, onde orientam sobre “Passes Padronizados” e “Passes Pasteur” sendo
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o tema para estudo: “Obsessão”. Sérgio Desiderá apresenta trabalho de
programação de ensino didático e pedagógco para as crianças das Escolas de
Moral Cristã. Agosto - Visita ao CE “José Campos Salles” e estudo de “O Livro
dos Médiuns” - “Influência do Meio”. Antonina Custodio, Picelli, Antenor
Picelli e Arsênio Fosatto estiveram no CE “Amor de Caridade”. em Itirapina.
Arsênio fazendo a palestra e o casal orientando sobre “Passes Padronizados. O
Presidente informa que a Casa dos Espíritas vendeu 400 obras em nome da
Livraria da UME. Palestra de Miguel de Jesus, de São Paulo, na Casa dos
Espíritas no dia 26 de agosto. Publicado na “Cidade”, de 25/8/72. Setembro Preparos para a VII Semana Espírita de Rio Claro. Exposição de Livros em
Itirapina, na Banca do Sidney, dia 3/10; em Rio Claro José Carlos e Arsênio se
encarregam da escolha do local. Palestras: Dia 30/9, sábado, por Terezinha
Oliveira, no CE ‘Fé e Caridade”. Dia 1º de Outubro, abertura da Exposição do
Livro Espírita. Dia 3/10, terça-feira, Leandro Guerrini no CE “Astral Superior”
e 7/10, em Itirapina, no CE “Amor e Caridade”. O presidente lembra sobre a
comissão para recepção. Palestra na rádio por José Dias, no dia 3 de outubro, às
12 horas. João Zaniboni diz que a divulgação da doutrina deve ser feita também
pala rádio. Formada uma comissão para esse assunto: João Zaniboni; Arsênio
Fosatto; Octávio Martins e José Carlos da Costa Custodio. Outubro - “Noite de
Vigília em Oração Pelo Brasil e Seus Dirigentes”, Comissão dos Festejos do
Sequicentenário da Independência de Santa Bárbara d’Oeste, encabeçado pela
Prefeitura, envolvendo todos os credos. Aos 14 de outubro parte caravana de
Rio Claro rumo ao Grupo Espírita “Caminho do Progresso” daquela cidade,
com regresso na madrugada do dia 15 e constituída por: José Carlos da Costa
Custodio; Antenor Picellli; Waldemar Wenzel; Orlando Pedrosa; Octávio
Martins; Herta Beig Foschini; Jurandyr Almeida Godoy; Desidério Quirino
Bútulo; Euclydes Visnady; Ramon Picelli; Abílio do Rosário César. No dia 4
de outubro, palestra por José Carlos da Costa Custodio no CE “Caminho de
Damasco”, Vila Rezende, ao ensejo da 15ª Semana Espírita de Piracicaba.
Novembro - João Zaniboni consegue horário gratuito na Rádio Educação e
Cultura. Às terças-feiras, quinze minutos, das 20 às 21:45 horas. Presidente diz
que aos 14 de outubro uma Caravana saiu, de Rio Claro, rumo a Santa Bárbara
do Oeste, em solidariedade à “Noite de Vigília”. No movimento de divulgação
do livro Arsênio Fosatto diz que Saint’Clair Onofre vendeu 18; Waldemar
Wenzel 25 e a UME 18. O Presidente do CRE Elidio Taveiros, João Zaniboni;
Orlando Pedrosa; Matias Contato e Abílio do Rosário César. “Coluna Regiosa”,
pela Mocidade Espírita “Dr. Pradinho”, com o título ”Diante do Bem”, por
Emmanuel e o médium Francisco C. Xavier em “Diário do Rio Claro”. Convite
para a reunião em Araras e na qual comparecerão Euclydes Visnadi, José
Carlos, 7/11/72. Palestra: José Carlos da Costa Custodio, no CE “Allan
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Kardec”, de Campinas, no dia 19 e a convite de Terezinha Oliveira. Dezembro
- Comenta-se sobre a reunião de confraternização realizada na Casa dos
Espíritas e Orlando Pedrosa estranha não haver acontecido o sorteio de livros.
Para o mês de dezembro suspensas as visitas. Empenho na comemoração do
Natal nos centros e a representação na reunião do Lar “Esperidião Prado”.
1973. Janeiro - Comunicação de eleição de diretoria da Casa dos
Espíritas. Fevereiro - Comunicação de eleição de diretoria do CE “O
Consolador” Março - Comunicação de eleição de diretoria do CE “Dr. José de
Campos Salles”. Abril - Relatório das atividades do ano de 1972. Aristides
Gameiro do CE “Amor e Caridade”, de Itirapina, fala dos excelentes resultados
que vem alcançando a Doutrina Espírita naquela cidade; menciona o programa
espírita levado ao ar pela Rádio Educação e Cultura, a caravana em visita àquela
cidade e de que foram participantes: Waldemar Wenzel; Saint’Clair Onofre;
José Carlos da Costa Custodio; Orlando Pedrosa. Renato Pacheco de Almeida
Filho; Euclydes Visnadi. É lido e comentado o trabalho apresentado pelo
confrade Sérgio Desiderá. Reuniões em comemoração a Allan Kardec: Dia 16,
CE “Astral Superior”, “O Céu e o Inferno”, por José Carlos da Costa Custodio,
com 70 pessoas; Dia 20, na Casa dos Espíritas, “Livro dos Espíritos”: por José
Carlos da Costa Custodio e com a participação de 80 ouvintes; Dia 24,
Sociedade Espírita Beneficente “Amantes da Pobreza”, Antonina Custodio
Picelli, em torno de “O Livro dos Médiuns”; Dia 26, CE “Verdade e Luz”,
Leonardo Ciasca com a ”Gênese”; Dia 22 e 29, na Rádio Educação e Cultura,
Rodolfo Calligaris e Elidio Taveiros; encerramento deu-se nos dia 31 no CE
“Fé e Caridade” com a ligação de ‘O Livro dos Espíritos” com as demais obras
da Codificação Kardequiana, por José Carlos da Costa Custodio. Em alguns
centros, mini-exposição do livro espírita. Maio – Presidente lembra que o Diário
Oficial lembra prestação de contas às entidades sociais. Visita a Itirapina por
ele, Antenor Picelli, Orlando Pedrosa, Matias Contato e Octávio Martins, no CE
“Amor e Caridade”. Aristides Gameiro, desta entidade, sobre refeições dadas
às crianças pobres, nos domingos, naquele centro. A Casa dos Espíritas dissolve
a Mocidade Espírita “Dr. Pradinho”, ficando sem representante na UME. Junho
- Mocidade Espírita “Dr. Pradinho” continua sem diretoria. João Zaniboni irá
com membros da Mocidade Espírita expor livros espiritas no Jardim Público de
Rio Claro. Julho - “Mensagem Espírita Cristã”, pela Rádio Educação e Cultura.
Rodolfo Calligaris: “Porque Sofremos”; José Carlos da Costa Custodio:
“Parapsicologia e Espiritismo”; Leonardo Ciasca, “Ás Curas no Espiritismo”;
Octávio Martins: “O Principiante Espírita”. Leonardo Ciasca orienta sobre os
passes no CE “O Consolador”. Agosto - CE “O Consolador”: Substituição de
Severino Gomes de Faria por Joaquim Neri junto à UME. O Jornal ”’Diário do
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Rio Claro” cede espaço para Coluna Espírita por José Carlos da Costa Custodio.
João Zaniboni e Hélio Koch Godoy expôem livros espíritas no Jardim Público
e pessoalmente comunicam à UME. Setembro - O CE “O Consolador” agradece
a presença quando da conferência de Teresinha Oliveira, de Campinas, no dia
18 de agosto. Outubro - Início da Semana Espírita e Sérgio Desiderá esclarece:
Dia 6, ”Espiritismo e Mediunidade“, no CE “Astral Superior”; dia 11,
“Espiritismo e Profissão”, no CE “O Consolador”; dia 13, “Espiritismo e
Sociedade”, na Casa dos Espíritas. Novembro - Eugênio Custodio do CE “José
de Campos Salles” informa o início das aulas de Moral Cristã e a Assistência
Social. Dezembro: Renato Pacheco de Almeida oferece préstimos aos centros
espíritas para registros de entidades. José Fernando Domingos da Sociedade
Espírita Beneficente “Amantes da Pobreza”, como suplente junto à UME.
1974 Janeiro: Presidente agradece presença de João Gaino, Renato
Pacheco de Almeida e José de Lima. CE “Amantes da Pobreza” pelo
recebimento de crianças do Lar “Esperidião Prado” para aulas de Moral Cristã.
Fevereiro - Carta do CE “Fé e Caridade”, indicando Patrocínio Rezende, João
Gaino, Antenor Picelli e José de Lima como representantes. Do CE “José
Campos Salles”: Eugênio Custodio; João Zaniboni; José Pinto de Godoy; José
Cunha Godoy. Do CE “O Consolador”: Julio Soares; Tertuliano Penteado;
Otilia Ramalho; Tereza O. Soares e Esmeralda Custodio Casagrande. Março Reynaldo Franchin pede consignar em ata louvor pela divulgação da Doutrina
no jornal “Diário do Rio Claro” com a publicação semanal organizada por José
Carlos da Costa Custodio, jornal onde também escreveram José Dias, Rodolfo
Calligaris, Duzindo Henrique Povoas. 1 O representante do CE “Amor e
Caridade”, de Itirapina, recebeu a emissão de posse do terreno onde será
instalado o Lar da Criança com 1750 m2.
1 - Por volta do mês março de 1973, o amigo Luso dos Santos Ferro,
cronista de ”O Diário do Rio Claro”, procurou-nos dizendo estar autorizado
para convidar-nos para, uma vez por semana e neste matutino, escrever sobre
Espiritismo. Em seguida dirigimo-nos ao Rodolfo Calligaris combinando
dividir o trabalho, cabendo-lhe a parte evangélica e a nós a científica e
filosófica. Por razões contrárias à sua vontade não pode prestar a colaboração.
Em agosto de 1973, publicávamos a primeira “Coluna Espírita”, às terçasfeiras; em 1988 interrompemos, não por nossa vontade, e reinicíamos de 1993
a 1994, entrosado com o José Francisco de Almeida, da Área de Divulgação da
USE-Rio Claro, com a sigla MUE - Movimento Unificado Espírita. Voltamos
à divulgação pelo “Diário”, novamente por intermédio de Luso dos Santos Ferro
e com o incondicional apoio de Raphael Raya Junior, redator chefe, e uma vez
por semana, porém não mais com aquele título, embora exclusivamente sobre a
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Doutrina e até 2001. Conseguimos levar aos leitores cerca de 470 trabalhos;
Abril - Eleição da Comissão Executiva da UME para o biênio 74/76.
Presidente: Elidio Taveiros; 1º Secretário, Renato Pacheco de Almeida; 2º
Secretário, Euclydes Visnady; 1º Tesoureiro, Sidney de Paula; 2º Tesoureiro,
José Carlos da Costa Custodio; Diretor de Estudos, Sérgio Desiderá.
Representantes junto ao CRE: Elidío Taveiros; Euclydes Visnady; Matias
Contato; José Carlos da Costa Custodio. Maio - Apresentação de relatório do
movimento de livros vendidos no mês de abril. Próxima visita de
confraternização no CE “Dr. José de Campos Salles”, com o estudo sobre a
Encarnação dos Espíritos. Antenor Picelli informa a abertura do Bazar
Beneficente no CE “Fé e Caridade”. Sydney de Paula alerta com respeito aos
débitos com a Secretaria da Receita Federal. Junho - Visita de confraternização
no “CE Astral Superior”. Encontro Regional de Dirigentes Espíritas; Sugestão
para fazer também no âmbito da UME. Julho - Visita ao CE “Astral Superior”
e estudo de “A Encarnação dos Espíritos”. Agosto:- Encontro de Dirigentes
Espíritas, no dia 31. Assunto: Mediunidade. Setembro:- O Presidente faz
comentários a respeito da referência sobre Allan Kardec no jornal Diário do
Rio Claro. Discussão sobre o termo Espírita e é pedido a José Carlos para
explicar como surgiu a palavra. Novembro:- Visita de Confraternização e de
Estudos no CE “Fé e Caridade” e com o tema: “A Encarnação nos Diferentes
Mundos”. Relatório de distribuição de livros inclusive na Banca do Anésio, na
avenida um, ruas quatro e cinco. Dezembro: - SEB “Amantes da Pobreza”:
representantes: Oswaldo Motta; José Fernando Domingos; Antonio Ramom de
Oliveira e Carlos Teixeira.
1975 Janeiro: Convite para inauguração do Pavilhão ”Francisco de
Assis”, do Instituto “Allan Kardec”, Casa dos Espíritas, aos cinco de janeiro, às
quinze horas. Fevereiro - Visita Confraternização ao CE “José Campos Salles”.
Assunto: “Transmigração Progressiva”, por Elidio Taveiros. Livraria da UME
continua em atividades, bem como a distribuição do “Jornal Unificação” e o
“Anuário Espírita”. Sérgio Desiderá apresenta o Plano de Evangelização
Infantil, com suporte da Mocidade Espírita. Março - CE “Verdade e Luz”
comunica eleição de nova diretoria e apresenta relatório do exercício findo.
Escolha do CE “Amor e Caridade”, de Itirapina, para a próxima visita e Octavio
Martins se oferece para os primeiros contatos. Abril: - Visita de
Confraternização no CE “O Consolador”, estudo do cap. IV “Livro dos
Espíritos”. Maio: É cancelado o programa “Mensagem Espírita Cristã” pela
direção da Emissora através de carta vinda por José Carlos da Costa Custodio.
Junho: No dia 1º de junho de Reunião Ordinária Mensal da UME na cidade de
Itirapina no CE “Amor e Caridade” e com a presença de Elídio Taveiros, pela
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Casa dos Espíritas; Antenor Picelli e Patrocínio Rezerde, pelo CE “Fé e
Caridade”; Eugênio Custodio, pelo CE “José Campos Salles”; Tertuliano O.
Penteado, pelo CE “O Consolador”; Arsênio Fosatto, Octávio Martins e
Orlando Pedrosa, pelo CE. “Verdade e Luz”; Matias Contato, pelo Lar
“Esperidião Prado”; sendo recepcionados pelo presidente da entidade Armélio
Rosalem, o Tesoureiro Urbano Zambom, Aristides Gameiro, Secretário. O
associado Carlos Giovanetti, solicita esclarecimentos de como melhor moldar
os trabalhos em centros e como proceder para a realização dos trabalhos
públicos e privados segundo os princípios kardecistas. Entre apartes durante a
explicação da presidência concluiu-se pelos princípios de “O Livro dos
Espíritos’ e “O Evangelho Segundo o Espiritismo”. Orlando Pedrosa adianta a
participação de Rodolfo Calligaris com palestra neste centro no dia 26/6 e dá
informação do êxito alcançada pela palestrante Sara Bonilha no CE “Verdade e
Luz”, nas dependências cedidas pelo CE “Fé e Caridade”. Julho:- Após reunião
no CE “Amor e Caridade”, de Itirapina, os confrades dirigiram-se ao Lar da
Criança onde distribuído almoço a 85 carentes. Nova diretoria da Mocidade “Dr
Pradinho”: Presidente: Guilherme Mônaco de Mello; Vice: Eliana Picelli; 2º
Carlos Eduardo Colabone; 1º Tesoureiro, Luiz Sérgio Puga; 2º Secretário,
Ismael Mario Gaino Bonatti. Leitura da “Carta aos Centros Espírita”, da USE –
adequação do centro espírita. Sérgio Desiderá diz que a Escola de Médiuns
continua sob a orientação de Antonina Custodio Picelli e José Carlos da Costa
Custodio. Agosto: Registra-se que Rodolfo Calligaris não pode comparecer na
Reunião Confraternização no CE “Amante da Pobreza”, por motivo de saúde.
“É registrado o desencarne do confrade José Dias, ocorrido em 23/7/75. Foi
comentado entre os presentes que o sr. José Dias foi um batalhador incansável
nas lides espíritas, só se afastando quando as condições de saúde o obrigaram.
No seu velório compareceram muitas pessoas e o confrade José Carlos da Costa
Custodio proferiu uma prece minutos antes de ser levado para o cemitério1. ”
Na reunião seguinte, o presidente propõe a seguinte correção: “O irmão
Leonado Ciasca proferiu prece no velório pelo passamento do confrade José
Dias, e José Carlos da Costa Custodio, antes de ser baixado à sepultura o irmão
acima citado, teceu, em rápidas palavras, o necrológio do mesmo1. Reunião de
7/9/75.
Setembro -- O deputado Dr. José Felício Castellano, por requerimento
651/75, propôe consignar em Atas dos Trabalhos Legislativos votos de pesar
pelo falecimento do Prof. Rodolfo Calligaris, ocorrido a l1/8, no “Diário da
Assembléia, de 19/8. A 17 de agosto. É lido pela Presidência a Coluna
“Destaque”, pelo editor Ribeiro Mancuso, 1 editada pelo “Jornal Cidade de Rio
Claro”, de 17/8/75, e que o homenageia reverenciando a inteligência e ao valor
moral de Rodolfo Calligaris. Também a “Alavanca”, de Campinas, “O Clarim”,
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de Matão e a revista “Reformador”, mencionam o ocorrido.
1 “Em destaque – Homenagem – Ontem foi sepultado o corpo de Rodofo
Calligaris. Com 61 anos de idade o notável extinto possuía o vigor de um jovem,
sendo o seu desenlace surpreendido a todos que o conheciam e estimavam.
Rodolfo era um dos mais competentes cultivadores da filosofia espírita de
Kardec, impondo a sua soberba capacidade de escritor com a produção de vários
excelentes livros. Habitualmente as suas teses continham fundamentos morais
e relevantes, contribuindo para o entendimento de toda a gama de problemas
sociais da época em que vivemos. Milhares de livros de Rodolfo foram
esparramados pelo Brasil inteiro, levando as mensagens mais belas e profundas
do seu espírito tangido pela inspiração oriunda de um protetorado repleto de
luzes. Foram inúmeros os seus trabalhos rápidos para a imprensa, salientandose algumas vezes a alta convicção e a sua grande soma de conhecimentos, em
situações polêmicas. Reunindo um cabedal imenso de conhecimentos da
doutrina kardeciana, já com o conceito de emérito escritor, Rodolfo passou a se
procupar com os trabalhos de tribunas, granjeando o respeito geral como grande
conferencista. Ante-ontem o Rodolfo partiu para o mundo cuja grandiosidade
sempre apregoou e defendeu. Dir-se-ia ter completado a sua missão na área
restrita da Terra para se entregar à missão maior na área ilimitada dos destinos
dos espíritos, com ascendência sobre todos os mundos, onde quer que a sua
palavra possa ser transformada em semente do bem, da verdade, da coragem de
crer e da importância das virtudes. Prestamos a nossa homenagem. R.M.”
Outubro - Palestra pelo poeta e jornalista José Soares Cardoso com o tema
“O “Mordomo Infiel”, dia 10, no CE ‘Fé Caridade”. Em seguida, José Carlos
da Costa Custodio falou sobre a desencarnação de Eugênio Borgiani aos
27/9/75. Que, no velório, por solicitação da família fez uma prece e precedeu-a
com alguns fatos de sua vida espírita. Falou também que ele participou, na
década de 1930, no CE ‘Fé e Caridade”; também na fundação de CE “O
Consolador”, em 1943, ao lado do casal Guilherme e Emília Palma Alves, bem
como na fundação da UME. Ainda por solicitação da família e no CE “O
Consolador”, discorreu sobre aspectos da personalidade deste irmão.
Coordenação da 2ª COMECELESP, com Sérgio Desiderá, Guilherme Mônaco
de Mello; Saint’Clair Onofre, Carlos Eduardo Colabone, Raquel Picelli, Marli
Wenzel, Magali Lourenço, Manoel Martins Ferreira, Carlos Roberto de
Camargo, Delmina Ribeiro, Eliana Picelli, Renato Camargo, Telma Perdigão,
Iolanda Godoi, Aida Crespo, Renato Pacheco de Almeida Filho, Sérgio Puga.
Novembro; Apresentação de relatórios do movimento do livro espírita. Convite
da Mocidade Espírita, presente à reunião, para a Tarde de Pratos a realizar-se
no Saguão da Prefeitura Municipal. Dezembro - Convites dos centros adesos
para as confraternizações de fim de ano. Sérgio Desiderá informa a data da
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COMECELESP: 16, 17 e 18 de abril de 1976. O presidente ressalta a
necessidade das mocidades serem representadas na UME e na USE-São Paulo.
Jose Carlos da Costa Custodio lembra que as comunicações para reuniões
ordinárias e assembléias a expressão mais adequada é “convocar” e não
“convidar”.
1976 Janeiro - Visita de Confraternização no CE “Fé e Caridade”.
Campanha para construção de duas salas para aula de moral cristã no CE “José
Campos Salles”. SEB “Amantes da Pobreza” com novo horário para
atendimento da farmácia. CE “Amor e Caridade”, em de Itirapina, informa
construção de terceiro cômodo da Casa das Crianças. Caravana, com partida da
Casa dos Espíritas, para Visita de Confraternização neste centro e estudo de “O
Livro dos Espíritos”, questão 58. Visita ao CE “Verdade e Luz”, dia 7 de março,
com estudo do Cap, IV, questão 258, de “O Livro dos Espíritos”. Fevereiro: O
Vice-Presidente Arsênio abre a reunião após a leitura da mensagem “Obreiros”
feita por Euclydes Visnadi. Fosatto faz prece em memória de Luiz André
Ferreira da Costa, um dos fundadores da Casa dos Espíritas. Visita ao CE
“Amor e Caridade”, de Itirapina, no dia 20 de fevereiro, às 20 horas. Estudo do
capítulo VI de “O Livro dos Espíritos”, questão 258. O ponto de partida: Casa
dos Espíritas. Março - Visita programada para o dia 18 de março no CE
“Verdade e Luz”. Representante desta entidade discorre sobre as instalações da
futura Casa Transitória. O CE “José de Campos Salles” com campanha de
material de construção. Abril - Curso de passes espirituais no CE “O
Consolador”. Formação do Conselho Deliberativo e eleição da Comissão
Executiva da UME para o exercício 76/78. CE “Verdade e Luz”: Arsênio
Fosatto; Orlando Pedrosa; Octávio Martins; Milton Nunes Leite. ASB
“Amantes da Pobreza”: Oswaldo Motta; José Fernando Domingos; CE “O
Consolador”: Maria Conceição Ferreira de Almeida; João Outeiro Pinto;
Esmeralda Custodio Casagrande; CE “Astral Superior”: Reynaldo Franchin;
Lar “Esperidião Prado”: Matias Contato. Casa dos Espíritas: José Carlos da
Costa Custodio; Euclydes Visnady; Elidio Taveiros; Sidney de Paula. CE
“Amor e Caridade”: Aristides Gameiro; Armélio Rosalém; CE “José Campos
Salles”: Eugênio Custodio; Walter Martinez; Mário Zambello. Realização da
COMECELESP, de 15 a 18, em Rio Claro, com participação de 160 jovens da
região, com reunião plenária sobre “O -Homem, Origem, Evolução e
Desenvolvimento Espiritual”. A Comissão de Supervisão e Avaliação a cargo
de São João da Boa Vista e Rio Claro. Durante o evento palestra por Leandro
Guerini, tema “Juventude Atual”, na Casa dos Espíritas, no dia 15. Dia 16, Dr.
Ary Lex, na Sociedade Italiana e encerramento com a Noite de Artes, na
Organização Escolar Alem. Maio - No dia 14, realização de Visita de
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Confraternização e de Estudos, no CE “Campos Salles”, com estudo de “A
Escolha das Provas”, de “O Livro dos Espíritos”. Junho - Sérgio Desiderá sobre
o alojamento dos jovens na COMECELESP em Rio Claro e presença do orador
Luiz Carlos Raya, na Casa dos Espíritas, dia 26. Julho - Representação junto ao
CDE em São Paulo. Visita ao CE “O Consolador”, em data a ser marcada. Visita
ao “Astral Superior”, com estudo de Cap. VI, parte V, questão 204, de “O Livro
dos Espíritos”. Agosto - Dr. Antonio de Almeida Silva Filho, de São Carlos,
realiza palestra no CE “O Consolador”, dia 24; e Maximiliano Baruto, de
Araras, no dia 7, no CE “Fé e Caridade”, com o tema “A Descoberta Científica
do Espírito”. Setembro - No dia 10, Visita ao CE “Verdade e Luz”, aniversário
de sua fundação. SEB “Amantes da Pobreza” agradece a visita no centro no dia
6/8 e ao expositor José Carlos da Costa Custodio. Outubro - Sérgio Desiderá
expõe programa para Exposição do Livro Espírita e a Semana Espírita nos dias
1º a 17 com a presença dos conferencistas, na seguinte ordem: dia 10, Dr. Walter
Acorsi, no CE “Fé e Caridade”; dia 14, no CE “Astral Superior”; Rubens Braga
com a palestra “A Vida de Jesus”. Dia 16, na Casa dos Espíritas, o poeta José
Soares Cardoso, de Ribeirão Preto. Exposição do Livro Espírita na avenida um
n. 405, ex-Caixa Econômica Federal. Novembro - CE “O Consolador”,
Quermese Beneficente para reforma e ampliação da sede. Reunião do CRE na
Casa dos Espíritas. Dezembro:- Visita de Confraternização de Estudos no CE
‘Fé e Caridade”. Participação das Mocidades Espíritas no Curso Para Dirigentes
de Mocidades em Pinhal, contando com oito mocidades, por Rio Claro.
1977 Janeiro - Lar da Criança do CE “Amor e Caridade”, de Itirapina:
convite para a Festa do Milho. Sérgio Desiderá apresenta o movimento da
Mocidade Espírita e o programa para o Sesquicentenário de Rio Claro. Oswaldo
Motta sobre o atraso de ”Reformador”. Fevereiro - Visita de Confraternização
e de Estudos realizada, no dia 21 de janeiro, na SEB “Amantes da Pobreza”:
Expositor, José Carlos da Costa Custodio e próxima visita no CE “Astral
Superior”, dia 28/2/77, tema questão 893 de “O Livro dos Espíritos”, Leis
Morais. Março, - Carta ao Monsenhor Jamil Abif Nassif pela qual a UME
oferece informaçôes sobre a História do Espiritismo em nossa cidade. Em
resposta, de 13/12/77, o reverendo aceita e agradece a gentileza da UME1.
Numa tarde, econtrei-me com o saudoso Enoch Borges de Oliveira, da
1ª Igreja Presbiteriana, na avenida tres e rua quatro, em frente ao palacete do
Dr. Alfredo Fontes, quando me interpelou dizendo que se quisessemos incluir
informações sobre o Espiritismo no Sesquicentenário de Rio Claro deveríamos
fazê-lo e entregar até o dia seguinte, pois que o trabalbo já estava sendo
encerrado. Ignoravamos estivessem escrevendo mais uma história sobre Rio
Claro e da solicitação feita a UME. Imediatamente redigimos um resumo
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histórico e o enttegamos à comissão, vinte e quantro horas após, e que foi
registrado nas folhas 338 e 339 da obra histórica - Rio Claro Sesquicentenária1.
Abril - Orlando Pedrosa, do CE “Verdade e Luz”, fala das dificuldades
com a Casa Transitória. Antenor Picelli sobre a construção de prédio anexo ao
centro para a sede da Assistência Social. CE “Amor e Caridade”, de Itirapina, é
declarada de Utilidade Pública Municipal. Visita ao CE “José Campos Salles”.
Maio: Rubens Braga profere palestra no CE “Astral Superior”, no dia 18, com
o tema: “O Bom Samaritano”. Junho - SEB “Amantes da Pobreza”: palestra por
Octávio Martins, no dia cinco; Oswaldo Motta, sobre reforma de estatuto e
construção de palco. José Carlos da Costa Custodio sobre a Casa dos Espíritas,
a “Coluna Espírita”, a divulgação do livro, inclusive na Banca do Anésio
Spiller. Sydney de Paula sobre a venda de 349 volumes. Julho - Paulo Borin
Franzim substitui Rui de Almeida na presidência da Mocidade Espírita “Dr.
Pradinho”. Programa da Semana Espírita do Sesquicentenário. Visita
Confraternativa e de Estudos no CE “Fé e Caridade”, com “A Volta da Alma”,
de “O Livro dos Espíritos”. Palestra na Casa dos Espíritas, no dia nove, por
Isabel Quirino Bueno, de Santa Bárbara D’Oeste. Afastamento de Leonardo
Ciasca da Escola de Médiuns e assunção de Octávio Martins, Antonina
Custodio Picelli e Saint’Clair Onofre. Dr. Luiz Carlos Raya, 2ª visita ã Casa dos
Espíritas, no dia 16, com o tema “Pensamento e Vida”. Agosto - Dia 20: visita
à Associação Beneficente Espírita “Frei Rogério Neuhaus”, fundada
recentemente em Cordeirópolis, com palestra por José Carlos da Costa Custodio
e Elidio Taveiros no centro comunitário. Visita ao CE “Amor e Caridade”, em
Itirapina, quando Elidio Taveiros desenvolve o tema “A Emancipação da
Alma”, de ‘O Livro dos Espíritos”. Dia 21, reunião do CRE, em Araras.
Setembro - Movimento do Albergue Noturno publicado com regularidade no
‘Diário do Rio Claro”, pelo diretor Arsênio Fosatto. Dia 24, palestra por
Cristiano Roque Portella, de Limeira, na Casa dos Espíritas, com o tema
“Períspírito e Efeito Quirilian”. Aristides Gameiro expõe livros na banca de
jornal de Itirapina. Outubro - Semana Espírita em homenagem ao
Sesquicentenário de Rio Claro, no período de 1 a 9. Dr. Jaime Monteiro, de
Barros, de Ribeirão Preto, na Casa dos Espíritas. Coral “Luther King”, de São
Paulo, na Filarmônica Rio-clarense. Dia 4/10, Dr. Wilson Ferreira de Mello, de
Campinas, com palestra no CE “Astral Superior”, Dia 6/10, Dr. Luiz Sérgio de
Lima Gomes, de Itapira, no CE “Fé e Caridade”. Dia 8/10, Audição de Conjunto
Pró-Cordas, Projeto Música - Escola de Música de Piracicaba, no Auditório da
Câmara. Visita ao Lar “Esperidião Prado” e ao Instituto “Allan Kardec”. Dia
9/10, Encontro de Dirigentes Espíritas, na Casa dos Espíritas, com Almoço
Confraternativo no Lar Espírita “Esperidião Prado”; às 17 horas. Exposição do
Livro Espírita. Novembro - Poder Público Municipal dá denominação de Praça
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“Allan Kardec” ao cruzamento da rua 14 (rotatória) com a avenida Visconde de
Rio Claro, (n.2281, de 27/9/77). Delibera-se solicitar junto ao autor e ao
municipio a mudança de local e, caso contrário, mandar ofício manifestando
desinteresse. Comentário de Sérgio e demais irmãos sobre a Semana Espírita,
seus aspectos negativos, e o elogiável trabalho da Mocidade Espírita. Dezembro
- Elídio Taveiros assume a secretaria em lugar de Renato Pacheco de Almeida.
Inauguração do Departamento de Assistência Social “José Lauria”, no CE “Fé
e Caridade”. Endereço e data: avenida 9, dia 18 às 9 horas.
1978 - Eleição da Comissão Executiva da UME: 78/8 Janeiro - Sérgio
Desiderá com informações de que nos dias 18 e 19 realizar-se-á na cidade a
COMECELESP. Confraternização no CE “José Campos Salles”, com estudo
do capítulo 20 de “O Livro dos Médiuns”. CRE: Curso Intensivo de
Evangelizadores para o período de 18 e 19 de fevereiro, em Rio Claro. O
Presidente Octávio Martins comparece na Assembléia Geral do Conselho
Deliberativo da USE e presta informações. Fevereiro - Preparativo nos dias 28
e 29 de fevereiro recebendo os jovens da III COMECELESP. Nova diretoria do
CE “Amor e Caridade”, de Itirapina. Aniversário de fundação do CE “Amantes
da Pobreza”, no dia 10 de março. Programa-se visita ao CE “José de Campos
Salles”para o dia 17, às 20 horas. Março - Relatório do CE “Verdade e Luz” e
do CE “O Consolador”. Assembléia Geral Ordinária no CE “José de Campos
Salles” e marcada Visita de Confraternização e de Estudos neste centro para o
dia 14 de março. Abril – Rubens Braga com palestra sobre Joana D’Arc, no dia
29, no CE “Astral Superior”. Eleição de Comissão Executiva da UME para o
biênio 78/80. Representantes junto ao CRE: Octávio Martins; Elidio Taveiros;
Euclydes Visnadi e Orlando Pedrosa. Estiveram também presentes: Herta Beig
Foschini; José Pinto de Godoy; Oswaldo Motta; Antenor Picelli; Patrocínio
Rezende; José F. Domingos; Sérgio Pestana; Matias Contato; Orlando Pedrosa;
Terezinha Russo Leite; Eugênio Custodio; Octávio Paulino; Reynaldo
Franchin. Maio - Arístides Gameiro, do CE ”Amor e Caridade”, de Itirapina,
sobre o sucesso na campanha de novos sócios. Sérgio Desiderá, da Mocidade
Espírita “Joana D’Arc” sobre as reuniões de Evangelização Infantil, feitas em
rodízio nas cidades vizinhas. Visita de Confraternização e de Estudos no CE
“Verdade e Luz” com base em temas da Escola de Médiuns. Junho - Relatório
da Mocidade “Dr. Pradinho”, sob a orientação de Saint’Clair Onofre e Sérgio
Desiderá representando a Mocidade “Joana D’Arc”, do CE ”Astral Superior”.
Agradecimentos de Arsênio Fosatto a Eliana Picelli e Ney Pignataro Fina:
palestra proferida no CE Verdade e Luz”. Incumbido Ruy Brienza de Almeida
para falar no CE “Fé e Caridade” sobre “O Joio e o Trigo” “O Cristão Dentro e
Fora do Templo Espírita”. Rubens Braga, palestra no CE “Fé e Caridade”.
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Aristides Gameiro dispõe sobre desvinculação da Casa da Criança do CE
“Amor e Caridade”, condição para registro na Promoção Social.
Esclarecimentos de Dusolina Desiderá Franchin sobre os trabalhos espirituais
do CE “Astral Superior” ao Vice-Presidente Elidio Taveiros, que substitui
Octávio Martins, ausente com o secretário em virtude de excursão à Casa
Tranitória de São Paulo com a Mocidade Espírita “Dr Pradinho”. José Carlos
da Costa Custodio, Secretário “ad-hoc”, intervém com ponderações sobre malentendidos e as partes acordam entre si. Agosto - Encontro de Dirigentes
Espíritas e com presença. Dr. Alfredo Roberto Neto, da USE-SP, que discorre,
na Casa dos Espíritas, sobre “A Importância da Estrutura Familiar”. José Carlos
da Costa Custodio lembra que a “Coluna Espírita” no “Diário do Rio Claro”
completa cinco anos e tem chegado ao “Jornal Regional de Presidente
Prudente”, sendo distribuído entre Deputados e Secretários de Estado. Setembro
- Dia 30, palestra pelo confrade Dr. Luiz Carlos Raya, conterrâneo, médico e
pediatra de renome em Ribeirão Preto, abrindo a XI Semana Espírita com tema
evangélico-doutrinário. Dia 4. CE “Astral Superior”, Rubens Braga “A
Reencarnação e os Laços de Família”. Dia 7, na Casa dos Espíritas, Richard
Simonetti, com “Mediunidade de Pictoriografia”, através de slides. Dia 14.
Visita Confraternativa no CE ‘Verdade e Luz” e palestra pelo engenheiro
Roberto Benatti. Outubro - Relatório de Atividades da Mocidade Espírita Dr.
“Pradinho” e mais o da VI Exposição do Livro Espírita, sob sua
reponsabilidade. José Carlos da Costa Custodio comparecerá à USE-SP com
dois jovens a serem designados. Oswaldo Motta da SEB “Amantes da Pobreza”
sobre as aulas de Moral Cristã a cerca de 50 crianças, aos sábados; iniciação em
costura e bordado para meninas, nas quartas-feiras e farmácia, nas sextas-feiras.
Reynaldo Franchin, para consignar menção de louvor pela divulgação da
Doutrina através da “Coluna Espírita” no jornal “Diário de Rio Claro”.
Novembro - Solicitação ao conselheiro Sérgío Pestana, do CE “O Consolador”
para que a diretoria do centro marque data de visita ao centro. É comunicado
nova diretoria da Mocidade “Dr. Pradinho”. Dezembro - O Presidente Octávio
Martins e José Carlos da Costa Custodio dirigem - se ao CE “O Consolador” e
falam com a presidente a respeito de representatividade deste centro junto à
UME. Palestra do Presidente no CE “José Campos Salles”, na Visita
Confraternização e de Estudos e sobre a Mediunidade. Confraternização dos
concluintes da Escola de Médiuns da Casa dos Espíritas aos 14 de dezembro.
1979 Janeiro - Venda de livros: 135. Acordo para com o reinício da
Escola de Médiuns, aos 17 e 18 de março. No dia 17, palestra aos dirigentes do
curso no CE “Fé e Caridade”; no dia 18, informações para os dirigentes.
Fevereiro - Reunião do CRE -27ª Região dia 18, 9 horas, na Casa dos Espíritas,
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de Limeira. Nova diretoria do CE “Astral Superior”. Transferência da Reunião
de Dirigentes de Trabalhos Espíritas para 17 e 18 de março. Sérgio Desiderá
com convite para o Encontro de Confraternização de Mocidades Espíritas, em
Araras, nos dias 10 e 11 de fevereiro. Março - No SEB “Amantes da Pobreza”,
Rubens Braga com a palestra ”A Vida de Jesus”. Nomeada comissão para o
Encontro de Dirigentes Espíritas: Ismael T. Pfeifer; Reynaldo Franchin;
Antenor Picelli e Antonina Custodio Picelli. Abril - O Presidente agradece a
Olga de Mello e a Euclydes Visnadi pela hospedagem dos irmãos visitantes no
Encontro de Dirigentes Espíritas, dia 25/3. Dia 24, no CE “Astral Superior”,
José Carlos fala sobre a adequação do Centro Espírita. Maio - Aristides Gameiro
informa sobre assembléia em que o Lar da Criança se desligou do CE “Amor e
Caridade”. Confraternização no CE “Verdade e Luz” com palestra por
Domingos Marquiori. Dia 26 de maio, Terezinha Oliveira no CE “Astral
Superior”. Junho - Curso de Passes por Leonardo Ciasca no CE “O
Consolador”. Reynaldo Franchin sobre a palestra de Terezinha Oliveira e o
encontro com as mocidades “Dr. Pradinho” e “Joana D’Árc”, no CE “Astral
Superior”. Convite de José Carlos da Costa Custodio para visita ao Instituto
“Allan Kardec”, com 50 crianças. Julho - Visita Confraternativa no CE “O
Consolador” e palestra de Nair Mariano, de Piracicaba. Arsênio Fosatto sobre a
autorização publicada e que autoriza o Município permutar terreno com o do
centro espírita, com vistas a ampliação do Albergue Noturno, na avenida cinco
ruas 15 e 16. O convênio celebrado com a USE para visitas aos detentos do
Presídio de Itirapina é examinado e formada equipe com Aristides Gameiro,
Antenor Picelli, José Carlos da Costa Custodio, Octávio Martins, João Cândido
da Silva, Sérgio Pestana, Matias Contato, e Patrocínio Rezende. Agosto - Gentil
Botelho Vieira e Nahum Carrasco, da cidade de São Paulo, comparecem para
as explicações sobre a programada visita semanal de assistência espiritual aos
reeducandos do Presídio de Itirapina. Vieira, representando a USE, para assinar
convênio com a Secretaria do Presídio. Visita de Confraternização e de ativa:
Ismael T. Pfeifer “A Felicidade não é deste Mundo”. Setembro - No dia 25/8,
reunião com a USE a respeito de métodos a serem utilizados junto aos detentos
do presídio de Itirapina. Foram formados grupos de dez visitadores. Palavras
que deverão ser empregadas na reunião do dia 5 no CE “Fé e Caridade”. Visita
prevista para o dia 15 de setembro. Convite de Sérgio Desiderá para o Encontro
de Confraternização de Mocidades Espíritas. Elidio Taveiros elogia o trabalho
de Sérgio Desiderá na evangelização, no âmbito do CRE. Visita Confraternativa
e de Estudos no CE “Fé e Caridade”, com Sérgio Desiderá desenvolvendo o
tema “Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai”. Aristides Gameiro pede auxílio
para elaboração de Estatuto. Formada a comissão: José Carlos da Costa
Custodio; Elidio Taveiros; Reynaldo Franchin e Aristides Gameiro. Outubro 234

A Semana Espírita aberta aos 14/10. Dr. Walter Acorsi, no dia 18/10 e
encerramento no CE ”Fé e Caridade”, com Silvio de Araújo e Aziz Curi “A
Vida de Bezerra de Menezes”, em slides e o filme sonoro sobre a Pictoriografia
Mediúnica. Visita ao Presídio de Itirapina e depois CE “Amor e Caridade”, para
avaliação e prece. Convite da Associação Beneficente “Frei Rogério Neuhaus”,
Cordeirópolis com Bazar e Primeira Feira do Livro Espírita. Novembro - Gentil
Botelho Vieira, Nahun Carrasco e Franciso Prado de Oliveira, este em visita, e
dois primeiros da Comissão de Assistência ao Presídio. VII Semana Espírita
realizou-se com ampla divulgação pelo jornal e rádio. Sérgio Perizoto, de
Piracicaba. Exposição do Livro Espírita no antigo prédio do Banco Comercial
de São Paulo, avenida um, ruas quatro e cinco, (fotos) com colocação de 159
volumes. Domingos Marquiori profere palestra no CE ‘Fé e Caridade”.
Dezembro - Gentil Botelho Vieira relata sobre a visita ao presídio em Itirapina
e afirma contar com 28 colaboradores, além de visitantes. Registro sobre o êxito
da Campanha “Auta de Souza”, promovida pela Mocidade Espírita “Dr.
Pradinho”.
1980 Janeiro - Avisos de assembléias no Lar “Esperidião Prado”, na Casa
dos Espíritas e no CE “José de Campos Salles”. Renato Pacheco de Almeida
Filho convida para Curso de Evangelização Infantil na Casa dos Espíritas, de
16 a 19 de fevereiro. Gentil Botelho Vieira relata as visitas ao Presídio de
Itirapina, destacando que nas quinze semanas houve a participação de 34
reeducandos e 28 colaboradores. Antenor Picelli sobre a Escola de Médiuns do
CE “Fé e Caridade”. Oswaldo Motta diz que a farmácia do CE “Amantes da
Pobreza” está aberta ao público carente três dias por semana. Abilio Rosário
César sobre a visita aos enfermos da Santa Casa no dia de Natal. Reinício do
Curso de Orientação Mediúnica nos dias 21, à noite, e 19 para a turma diurna.
Fevereiro - Gentil Botelho Vieira relata sobre o Seminário de Visita aos
Presídios, realizado em São Paulo e sobre o curso para preparar as comissões
de visitas aos presídios. José Carlos da Costa Custodio, Gentil Botelho Vieira;
Octávio Martins e Rubens Braga. CE “Fé e Caridade”: Patrocínio Rezende
dispõe quanto à ampliação do centro. Comunica-se o movimento da Livraria da
UME. Março - Comenta-se a Visita de Confraternização e de Estudos feita ao
CE “O Consolador”, no dia 22 de fevereiro. O CE “Amor e Caridade” e o Lar
da Criança, em Itirapina tem nova diretoria. José Carlos da Costa Custodio fala
sobre atualização da biblioteca da Casa dos Espíritas. Sérgio Desiderá sobre o
Curso de Evangelização Infantil, durante o Carnaval, na Casa dos Espíritas.
Abril - Eleição de Comissão Executiva da UME, biênio 80/82: Presidente:
Octávio Martins; Secretário, Euclydes Visnadi; Tesoureiro: Sidney de Paula.
Representantes junto ao CRE: Octávio Martins, Euclydes Visnadi; Orlando
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Pedrosa e Antenor Picelli. Os demais cargos não foram preenchidos, uma vez
que os irmãos presentes, que reúnem conhecimentos necessários nos serviços
da doutrina, estão impossibiltandos de novos compromissos. Assinaram a ata:
Bernardino Brunetti Fraga; Sérgio Pestana; José Fernando Domingos; Matias
Contato; Eugênio Custodio; Orlando Pedrosa; Oswaldo Motta; Patrocínio
Rezende; Abílio Rosário César; João Cândido da Silva. Maio - Início da obra
de ampliação do Albergue Noturno – Casa Transitória, do CE “Verdade e Luz”.
Prêmio Nobel para o F.C. Xavier. Antonio Magalhães doa 30 livros aos
presidiários. João Cândido, do CE “Astral Superior” diz da homenagem a Joana
D’Arc, no dia 30. Joaquim Felício de Souza sobre a reforma do CE “Fé e
Caridade”. José Carlos da Costa Custodio com informação de que Arnaldo Orso
esteve em Rio Claro com a sugestão para UNIME (União Intermunicipal
Espírita) promover semana em memória de Rodolfo Calligaris, juntamente com
divulgação e venda de seus livros, doando-se o resultado ao Lar “Samaritano”
Junho - Departamento Regional de Evangelização Infantil - DEMEI: Formação
de Monitores, em Limeira, dias 5, 6, 7 e 8 de junho. José Carlos da Costa
Custodio dizendo que a Unime encomendou 100 volumes de “A Vida em
Família”, de Rodolfo Calligaris, para a venda na semana consagrada em sua
memória, e renda destinada a um lar de velhos e com palestra no 15 de agosto
e presença da família. Julho - Faustino Penalva colabora na visita aos
presidiários e coordena a parte de despesas. Agosto - Palestra por Mauro
Mendonça, convidado de Arnaldo Orso, do Rio de Janeiro, na Casa dos
Espíritas e com a presença da família de Rodolfo Calligaris e de público
convidado. Setembro - Ao ensejo do aniversário do CE “Verdade e Luz”, Visita
de Confraternização e de Estudos com Gentil Botelho Vieira como palestrante.
Vieira informa fazer um ano de trabalho junto ao Presídio em Itirapina. Aula
inaugural do Curso de Espiritismo, dia 13, com presença de Gilberto Aielo, com
a esposa, e que é também coordenador da Assistência Espírita à Penitenciária
do Estado de São Paulo. Outubro - VIII Semana Espírita de Rio Claro, de 19 a
25/10. Palestra no CE “Astral Superior’, 21/10, por José Carlos da Costa
Custodio, com o tema: “Aviso Chegada e Entendimento”, de “Seara dos
Médiuns”, Emmanuel, F.C. Xavier; No CE ”O Consolador”, 23/10, por Rubens
Braga e na Casa dos Espíritas, por Nair Mariano, de Piracicaba. José Carlos da
Costa Custodio dispõe sobre mundanças nos trabalhos espirituais da Casa dos
Espíritas: de 2ª - feira; do Grupo “Francisco de Assis”; Curso de Doutrina
Espírita, às terças-feiras, com 139 inscritos, sob a coordenação de Doroty Rosa
Lacerda Fini, auxiliada por Rubens Braga e que vem encaminhando voluntários
para a visita aos detentos. Novembro - Departamento de Mocidade do 27º CRE:
Cordenador, Renato Pacheco de Almeida Filho; Secretário, Ramon Picelli;
Tesoureiro; Egilberto Picelli. CE “Verdade e Luz”, Albergue Noturno: 202
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pernoites; 340 lanches; 102 pares de sapatos; 157 peças de roupas. Divulgação
do livro: 105 volumes. Dezembro - Dr. Almeida Silva Filho, de São Carlos,
palestra na Casa dos Espíritas, no dia 13/12. Aristides Gameiro: Campanha
para o Natal e festa no Lar da Criança em Itirapina.
1981 Janeiro: O Presidente Octávio Martins informa haver comparecido
com Orlando Pedrosa na reunião do Conselho Deliberativo (CDE) Estadual em
14/12/80. Sandra Maria Stabelini secretária do DEMEI – Departamento
Municipal de Evangelização Infantil - para apresentar relatório de atividades de
1980 e calendário das reuniões para o exercício de 1981. Fevereiro: Representantes efetivos juntos à UME: Euclydes Visnadi; Ismael T. Pfeifer;
José Carlos da Costa Custodio; Domingos Marquiori; Maria Conceição Ferreira
de Almeida; Sandra Maria Stabelini; Sérgio Pestana; Décio Bertolli; Livro
Espírita exposto na Banca do Anésio. Março. Sandra Maria Stabelini informa
que Leonardo Ciasca realiza curso de passes no Centro Espírita “O
Consolador”; Abril - Gentil Botelho Vieira sobre colaboração dos espíritas na
construção da sede própria da USE - São Paulo. Maio - Próxima visita de
Confraternização e de Estudos no dia 20 de maio no “Amantes da Pobreza”.
Sandra Stabeline: 2ª palestra do DEMEI -Departamento de Evangelização
Infantil - no CE “Astral Superior”, no dia 16 de maio às vinte horas. Junho:- IX
Encontro de Dirigentes Espíritas em Campinas, reunindo os diversos CRE da
Região com 24 cidades e 165 pessoas para a leitura e discussão da Carta aos
Centros Espíritas, por Mehri Sebha. Caravana de Rio Claro comparece com
Saint-Clair Onofre, Antenor Picelli, Antonina Custodio Picelli, José Carlos da
Costa Custodio, Reynaldo Franchin, José Pinto de Godoy, além de Elidio
Taveiros. (Foto-arquivo). Julho - Doação de livros aos presidiários de Itirapina
pela Professora Nair Ribeiro, bibliotecária da Casa dos Espíritas, assim como o
Instituto de Difusão Espírita (IDE), de Araras, com 100 livros. Gentil Botelho
Vieira com palestras no CE “José Campos Salles”. Agradecimento do CE “Fé
e Caridade” pela presença na inauguração da sede do Departamento de
Assistência social “José Lauria” e ao expositor José Carlos da Costa Custodio.
Dia 25 de julho, no CE “Consolador”, Maximiliano Barutto, de Araras, com
palestra doutrinária. Vibrações para Hermes Vidal, que se encontra enfermo.
Dia 17, na Casa dos Espíritas, presença do eloqüente conferencista Newton
Boechat, após passagem por Araras e Limeira. Agosto - Prece de abertura por
Walter Martinez. Comunica-se a palestra de Francisco Alvarez no dia no CE
“Amantes da Pobreza”, nos dias 18 de julho. Gentil Botelho Vieira sobre o
movimento de visitas aos reeducandos do Presídio de Itirapina. Antenor Picelli
agradece a presença à inauguração da ampliação e aniversário do centro quando
foi palestrante José Carlos da Costa Custodio. Setembro - Dia 17/9, a Professora
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Maria Luiza Schmidt Redher profere palestra no CE “Verdade e Luz” ao ensejo
do aniversário de fundação e com o tema “A Vida de Léon Denis”. Saint’Clair
Onofre informando que o dr. Estevão de Almeida Prado, filho do Dr. Pradinho,
desencarnou. José Carlos da Costa Custodio expõe que o Dr. Pradinho foi um
dos fundadores da Casa dos Espíritas. Outubro - Aristides Gameiro e Urbano
Zambom realizam palestras no Presídio de Itirapina. Visita de Confraternização
e de Estudos no dia 17 na Casa dos Espíritas e encerramento do Curso de
Espiritismo com a presença de Eder Fávaro, da USE. Sandra Maria Stabelini
com detalhes sobre a Confraternização de Evangelizadores Espíritas de 11/10.
Octávio Martins dizendo que o Elidio Taveiros transfere residência para São
Paulo. Orlando Pedrosa: que Elidio prestou grande colaboração na construção
da Casa Transitória; José Carlos acrescentando que ele trabalhou na Casa dos
Espíritas desde seus primeiros tempos. Novembro - Arsênio Fosatto
agradecendo o comparecimento no aniversário do Centro e dispondo sobre o
andamento da construção da Casa Transitória. Associação Espírita “Frei
Rogério Neuhaus”, de Cordeirópolis, convidando para o Bazar Beneficente e 1ª
Feira do Livro Espírita no dia 18/10/81. Carta do confrade Elidio Taveiros
despedindo-se em virtude de mudança para São Paulo, ao mesmo tempo
sugerindo normas quanto a assistência social; sendo, pois, discutido o assunto
entre os presentes. Dezembro - Visitação na ASB “Amantes da Pobreza” com
palestra por Ismael T. Pfeifer. Eleição de Diretoria no CE “Fé e Caridade”,
biênio 81/83: Presidente: Antenor Picelli; Vice-Presidente: Joaquim Felício de
Souza; 1º Secretária: Antonina Custodio Picelli; 2º Secretário: João Correa
Bueno; 1º Tesoureiro: Antonio Luiz Pereira Teixeira; 2º Tesoureiro, Maria
Amélia Rosalem. Representantes junto à UNIME: Antenor Picelli; Joaquim
Felício de Souza; Patrocínio Rezende; Bernardino Brunetti Fraga e Antonio
Luiz Pereira Teixeira.
1982. Janeiro. Presença da Caravana “Jésus Gonçalves”. Assembléia
Geral Ordinária do Lar “Esperidião Prado”, no dia 23, para a renovação de um
terço do Conselho Administrativo. Reynaldo Franchin: que no dia de Natal o
CE “Astral Superior” vestiu e calçou 34 crianças. Fevereiro - Representantes
junto à UME: Sandra Maria Stabelini; Maria Conceição Ferreira de Almeida;
Sérgio Pestana e Décio Bertoli, pelo CE “Consolador”, Eugênio Custodio;
Ademir Martinez; Walter Martinez; Wanderlei B. da Silva, pelo CE “José
Campos Salles”: Informa-se da vinda da Caravana “Jésus Gonçalves” em Rio
Claro e propõe-se a realização da Semana Espírita, de 29/3 a 3/4/82, a fim de
esclarecer o público a respeito da Hanseníase, principalmente sob o prisma
espírita; os oradores por conta da Caravana e a propaganda por conta da cidade.
Março - No dia 14, reunião com CDE da USE/SP no Instituto de Educação
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”Hilário Ribeiro”, no Itaim. Pedido de auxílio para as despesas com o transporte
das caravanas rumo ao Presídio de Itirapina. Abril - A Semana Espírita realizase a contento e com despedida da Caravana “Jesus Gonçalves”. Eleição da
Comissão Executiva da UME para o biênio 82/86. José Carlos da Costa
Custodio lembra a desencarnação do confrade Patrocínio Rezende, sua
participação no CE “Fé e Caridade”, Lar “Esperidião Prado”, equipe de visitas
aos reeducandos do Presídio em Itirapina, e endereça-lhe uma prece. Encontro
de Dirigentes de Trabalhos Espíritas, em Limeira, em estabelecimento de
ensino, com a presença de 330 pessoas e somadas as de Rio Claro. Maio Representantes da ASB ”Amantes da Pobreza” junto à UME: Carlos Teixeira;
Antonio Gonçalves da Silva; José Fernando Domingos; Adalberto Teixeira;
Pelo CE “Amor e Caridade”, Aristides Gameiro com a informação de que a
Creche Espírita foi fundada e citação do horário para os caravaneiros e
visitantes ao presidio. Orlando Pedrosa dá os nomes dos diretores do 27ª CRE:
Presidente: Fernando Norberto Massaro; Vice-Presidente, Wellington
Mercatelli; 1º Secretário, Wilmar Blezer; 2º Secretário, Paulo Manoel Borges;
1º Tesoureiro, Walter Oliveira Alves; 2º Tesoureiro, Joaquim Felício de Souza.
Conselho deliberativo do CRE: Rio Claro: Ismael T. Pfeifer; Octávio Martins;
Joaquim Felicio de Souza; Orlando Pedrosa. Limeira: Benedito Cardoso;
Wilmar Blezer; Fernando Norberto Massaro; e Odécio Lucke. Araras: Paulo
Manoel Lopes Garcia ’Walter de Oliveira Alves; Welington Mercatelli e Acácio
Carciofi. Junho:- Carta de Walter Rodrigues Venâncio agradecendo
acolhimento dado pela UNIME à Caravana “Jésus Gonçalves”. Reunião a 26/9
no CE “O Consolador”, pelo transcurso de aniversário, com palestra por
Terezinha Oliveira, de Campinas. José Carlos com informação da estada de
Arnaldo Orso em Rio Claro e deixando a sugestão para a UNIME promover
atividades em torno do cinqüentenário da desencarnação de Esperidião Prado.
Dado o conhecimento da desencarnação de Maximiliano Baruto, de Araras e do
comparecimento ao velório por José Carlos da Costa Custodio, Orlando
Pedrosa, Octávio Martins e Euclydes Visnadi. Julho - Sandra Stabeline: reunião
do DEMEI no CE “José de Campos Salles”, no dia 25 de julho. Em 26/9 no CE
“O Consolador” conferência por Terezinha Oliveira, de Campinas, pelo
transcurso do aniversário do centro Em 20/11 no CE “Fé e Caridade”; em 12/12
na Casa.dos Espíritas. Pela Casa dos Espíritas, José Carlos da Costa Custodio
informa que o Instituto “Allan Kardec” está ministrando o Culto do Evangelho
no Lar para as meninas internas. Agosto - Encontro de dirigentes de Mocidades
Espíritas em Limeira, nos dias 28 e 29. Visita no CE “Fé Caridade”, no dia 8 de
agosto, aniversário da entidade. Setembro - Octavio Martins e Orlando Pedrosa
apelam para a UME apoiar os caravaneiros que visitam os reeducandos do
Presídio de Itirapina na parte de despesas e junto ao Professor Faustino Penalva.
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Visita de Confraternização e de Estudos no CE “Verdade e Luz”, no dia 10 de
setembro, aniversário da instituição, com exposição doutrinária a cargo de
Ismael Tunney Pfeifer. Outubro: Presença de diretores da UME na USE e
eleição de Antonio Schiliró para o biênio 82/84. Novembro:- O confrade
Manuel de Aquino realizará palestra no CE “O Consolador” com o tema “A
Hanseníase à Luz da Doutrina Espírita” e com a presença da Caravana “Jésus
Gonçalves”. Dezembro: - Comentário de Aristides Gameiro quanto a pouca
freqüência no CE “Amor e Caridade”. Octávio Martins sugere comparecimento
de caravana de Rio Claro a fim de estimular os ausentes e outras pessoas da
cidade.
1983 Janeiro. Caravana a Pirapitingui. Fevereiro:- Desencarnação de
Guilherme Alves, um dos fundadores do CE “O Consolador”. José Carlos da
Costa Custodio fala dos 10 anos da “Coluna Espírita”. Março: “Coluna Espírita”
de 27/3: “Sob o patrocínio da Unime (União Intermunicipal Espírita), nesta 5ª
feira, dia 31, às 20 horas, realizar-se-á conferência doutrinária, pelo Professor
Universitário, José Justino Castilho, de Limeira, que desenvolverá tema alusivo
a Allan Kardec. Ao ensejo, as entidades adesas à Unime confraternizar-se-ão.
Compareçam. Local – rua 10, no 1135. ” Eleição no CE “Astral Superior”.
Representantes junto à Unime: Claudio Bocaiuva, Reynaldo Franchin e Osmar
Rossatti. Abril: José Carlos da Costa Custodio e outros irmãos compõem o
Departamento de Doutrina do 27º CRE sob a coordenação de Walter Alves de
a Araras. José Carlos informa sobre a criação do Grupo de Estudos, aos
domingos na Casa dos Espíritas, ao lado da Evangelização Infantil Julho; No
jornal “Cidade de Rio Claro”, de 28/7: Aniversário do centro “O Consolador”
dia 30 e presença de Mariluza Vasconcellos, promoção da UNIME Agosto:
Aristides Gameiro sobre Visita aos Reeducandos do Presídio de Itirapina. José
Carlos sobre a desencarnação de Paschoa Brunelli Pastenack (Dona
Pascoalina), no dia 11 de julho de 1983; que ela exerceu a mediunidade durante
40 anos, fundando o Grupo “Francisco de Assis”, e patrocinando a construção
do Pavilhão, com o mesmo nome, no Instituto “Allan Kardec”. CE Astral
Superior”, palestra pelo Professor Sérgio Desiderá, com o tema “Joana D’arc”,
vulto da História Universal” Setembro. Participação do Encontro de Dirigentes
Espíritas, em Limeira, com a participação de 133 pessoas. CE “O Consolador”:
Sandra Stabelini sobre a intenção de reforma do prédio do centro. CE “Verdade
e Luz”: Visita de Confraternização e de Estudos no transcurso do dia de
aniversãrio, 10 de setembro, com palestra por José Carlos da Costa Custodio,
com o tema “Os Trabalhadores da Última Hora”.
No período de 5 de setembro de 1983 a novembro de 1994, na falta dos
livros de atas do período, recorremos a informações de alguns dos participantes
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das reuniões; também de noticias veiculadas em o ”Jornal Cidade” ”Diário”,
neste com a “Coluna Espírita” e “MEU RIO CLARO” ou Movimento Espírita
Unificado, boletins informativos, a exemplo de “O Caminho” (2000 a 2004), da
Casa dos Espíritas.
De 4/9/: “ÄSSISTÊNCIA RELIGIOSA AOS REEDUCANDOS DO
PRESÍDIO – A União Intermunicipal Espírita de Rio Claro, com a coordenação
do Prof. Faustino Penalva, continua, todos os sábados, com início às 19 horas,
o trabalho de assistência espiritual junto aos reeducandos do Presídio de
Itirapina. O convênio foi feito pela USE com a Secretaria da Justiça de São
Paulo. Caravana, composta por seis pessoas, semanalmente visita àqueles
irmãos, que cumprem sentença penal. O trabalho não visa proselitismo, mas
solidariedade e o despertar dos bons sentimentos no homem, filho de Deus”.
CARAVANA PARA PIRAPINGUI – “Em todos os domingos de cada mês,
compõem-se comitiva para visita aos irmãos acometidos pela Hanseníase, que
vivem em Pirapitingui. Os visitantes unem-se à Caravana “Jésus Gonçalves”,
que, há longo tempo, vem realizando expressivo trabalho junto àquele centro de
recuperação, bem assim no esclarecimento do público deste e de outros estados
da Federação, quanto à moléstia em si mesma e no apoio ao hanseniano. Os
interessados em compor a caravana poderão telefonar ao sr. Octávio Martins e
à Srta Rubina Zavarelli, fones: 24-3438e24-4971”. “Cidade de Rio Claro”, de
29/9/83: “A União Intermunicipal Espírita de Rio Claro, realiza a partir deste
final de semana a IX Semana Espírita em homenagem ao “Codificador”. A
Semana se estenderá até o dia 8 com o seguinte programa: sábado, às 20 horas,
palestra a cargo do Dr. Luiz Carlos Raya, que falará sobre a Caridade, na Casa
dos Espíritas. No dia 6, também às 20 horas, aula inaugural do COEM – Centro
de Orientação e Educação Mediúnica, na Casa dos Espíritas. No dia 8, ãs 20
horas, encerramento da Semana com o Dr. José Justino de Castilho,
participando da inauguração das novas instalações da biblioteca do Centro
Espírita “Astral Superior”, na rua 5-A com as avenidas 26-A e 28-A, 532, Vila
Alemã. “Coluna Espírita” de 15/10: “ENCONTRO DE EVANGELIZADORES
E EVANGELIZANDOS. Ao ensejo da Semana da Criança, como todos os
anos, os grupos de Evangelização Infantil dos centros espíritas de nossa cidade
reunir-se-ão envolvendo pais, evangelizadores e participantes. O encontro será
neste domingo, a partir das 9 horas, no Parque Infantil ”Dr. Paulo Koelle”, rua
12, av. 5. Trata-se de uma promoção do DEMEI (Departamento Municipal de
Evangelização Infantil).
1984. “Coluna Espírita”: “Eleição na União Intermunicipal Espírita. No
dia 8 da corrente, com inicio às 9 horas, realizou-se a reunião mensal das
Sociedades Unidas” que compõem o Conselho Deliberativo da UNIME. Nos
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termos do artigo 16 do Estatuto Social da USE (União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo) elegeu-se a seguinte Comissão Executiva da UNIME,
para o biênio 84/85: Presidente: José Carlos Custodio; Vice-Presidente, Orlando
Pedrosa; Secretário, Fernando Lorenzon; 2º Secretário, Arsênio Fosatto; 1º
Tesoureiro, Sidney de Paula; 2º Tesoureiro, Octávio Martins. No Centro
Espírita “Verdade e Luz”, avenida dois n. 745, nesta 5ª. Feira, às 20 horas, os
centros espíritas adesos à UNIME (União Intermunicipal Espírita)
comparecerão para a Visita de Confraternização e de Estudos. De 24 de maio:
Conferência no CE “Fé e Caridade”. No próximo dia 26, às 20 horas, nesta
Entidade, sita na rua 5 no 709, o Dr. Nestor Masotti, de São Paulo, realizará
conferência doutrinária. No domingo, às 9 horas, comparecerá à Casa dos
Espíritas, na rua 10, n. 1135, para reunião com o Conselho Regional Espírita e
com a seguinte agenda: 1 – Apresentação dos representantes das Unimes junto
ao CRE, (efetivos e suplentes) e posse dos mesmos junto ao órgão; 2 – eleição
da Comissão Executiva do CRE para o próximo biênio; 3 - Palavra ao Sr. Nestor
Masotti que discorrerá sobre “O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. ”
De 17/7/84 “Palestra Sobre o Aborto”. No dia 21, sábado, às 20 horas, no Centro
Espirita “Fé e Caridade”, na rua cinco, n. 709, realizar-se-á pale stra doutrinária
sobre o aborto por Nércio Antonio Alves, de São Paulo, o qual é médium
psicógrafo, tendo recebido mediunicamente “Assim Pensa Rosemeire”, pelo
Espírito com o mesmo nome. Agosto: “Confraternização Regional de
Mocidades Espíritas. Neste domingo, 5 de agosto, na Casa dos Espíritas, rua 10.
n. 1135, reunir-se-ão jovens espíritas de Araras, Limeira, Pirssununga, Rio
Claro, Porto Ferreira, a fim de confraternizarem-se e promoverem estudos sobre
o tema ”Conhecimento de ti mesmo - tua maior necessidade”. O Encontro
iniciar-se-á às 9 horas, prolongando-se no período da tarde, após o almoço
confraternização no CE Espírita “O Consolador”, rua 6, n. 2429. ” Centro
Espírita “O Consolador” - 41 Anos de Existência. (...) Como parte da
comemoração a entidade programou a recepção da Caravana “Jésus
Gonçalves”, composta dentre outros pelo psicólogo Cariri Gerotto de Freitas,
Antonio Arisa (Vice-Presidente), o advogado Dr. Erli, a médium de
pictoriografia (pintura) Cláudia Rosa, e o lider do movimento Valter Venâncio,
No dia 28, com a casa lotada, inclusive com a presença do Dr. Cláudio Zerbo Secretário da Promoção Social do Município, debateu - se a questão
“hanseníase” e o “estigma da lepra” (preconceito injustificável e desumano),
bem como sobre a desativação dos hospitais de hansenianos, isto é, a forma um
tanto precipitada com que se vem desocupando essas casas de saúde, sem tempo
para que os hansenianos e a sociedade preparem-se psicologicamente para a
convivência”
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63.Feira do livro espírita – dezembro /201535

1985 - Coluna Espírita - de março: Palestra por Rubens Braga, com o
tema: “Evangelho e Renovação”, na Sociedade Espírita Beneficente “Amantes
da Pobreza”. De Maio - 30/5: Conferência Doutrinária - Rubens Braga, “A Vida
de Jesus”, no dia 1º de junho, no CE “Astral Superior”. De agosto - 7/8/85:
Presença de Eloísa Pires, de São Paulo para palestra em torno da obra de José
H. Pires, “O Reino”, dia 17 no CE “Fé e Caridade”. Continuação, dia 30,
domingo, às 9 horas, na Casa dos Espíritas, para reunião de estudos. De julho 17/7/85: No CE “O Consolador”, dia 20, às 20 horas, aniversário de fundação
com a Caravana” Jésus Gonçalves”, e presença da médium de pictoriografia
Ana Rosa.Ferreira, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e o Coral “Munhóz”, de São
Roque e no dia 1º de junho, no CE “Astral Superior, com o tema ”A Vida de
Jesus” por Rubens Braga. Do Departamento de Orientação Doutrinária do CRE
- Rio Claro: Assistência Espiritual Espírita, Atendimento Fraterno, Exposição
Evangélico-Doutrinária, Aplicação de Passe, Plantão de Passe, visitas aos
Enfermos, Visita Fraterna. Final Reunião Plenária com Rubens Braga, José
Carlos C. Custodio, Jairo Capasso, Octávio Martins, Acácio Carciofi, Local:
Lar André Luis, Pirassununga, dia 27 de outubro, domingo, das 8:30 às 9 às 15:
30 horas.
1986 1. III Feira do Livro Espírita no Jardim Público. Coluna Espírita De setembro: dia 30: Jornada Espírita “Allan Kardec”; Dia 1/10, Casa dos
Espíritas, palestra por Dr. Luiz Carlos Raya; Dia 4, Dr. Romário de Araújo
Mello, de Campinas, no CE “Fé e Caridade”; dia 8, Profa. Sueli Ana Trevisan
Brocato, de Araras, no CE “Fé e Caridade”; dia 11, Cristiano Roque Portella,
Limeira, no CE “O Consolador”; dia 15, Prof. Justino de Castilho, no CE
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“Astral Superior”; dia 18, José Carlos Ângelo Cintra, de São Carlos, na ASB
“Amantes da Pobreza”; dia 22, Dr. Walter Oliveira Alves, de Araras, no CE
“José Campos Salles”; dia 25, Dr. Antonio de Almeida Silva Filho, de São
Carlos, na Casa dos Espíritas; dia 29, Dr. Walter Radamés Accorsi, no CE “Fé
e Caridade” De dezembro - /86: “Feira do Livro Espírita. Nos dias 12,13 e 14
de dezembro, das 9 às 21 horas, no Jardim Público, realizar-se-á a 3ª Feira do
Livro Espírita, numa promoção da União Intermunicipal Espírita de Rio Claro
e sob o patrocínio da Administração Municipal. Trata-se de feira sem fins
lucrativos, mas de divulgação cultural através de centenas de obras de escritores
da atualidade e do passado, além das mediúnicas, versando sobre poesia,
literatura, romance, filosofia, ciência, religião, evangelho, educação, e tantas
outras ligadas às ciências especializadas, incluindo-se as de literatura.
Prestigiem.
1987 Coluna Espírita” de 13/8/87: Conferências Espíritas – No próximo
dia 15, sábado, com início às 20 horas, no CE “Fé Caridade”, rua 5, n. 709,
realizar-se-á conferência sobre “Evangelho à luz do Espiritismo”, por Nércio
Antonio Alves, de S. Paulo, o qual mantém nesta cidade uma obra para 200
crianças. O conferencista é autor de diversas obras, inclusive psicografadas. O
evento é em regosijo a mais um aniversário do centro. No dia 16, às 10 horas,
em Itirapina, no CE “Amor e Caridade”, o conferencista discorrerá sobre o
Aborto, tema já desenvolvido, doutra feita, em Rio Claro, com grande sucesso.
” “A União Intermunicipal Espírita comparecerá com os centros adesos à Casa
dos Espíritas, sábado, para reunião da Comissão Executiva do CRE, com a
presença de Nestor Masotti, da USE – São Paulo, com a palestra “Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita”.
Nota: O pesquisador não encontrou os livros de atas dos anos 1988 a 1991
1992 Junho/julho: Boletim Informativo, Ano II, no 22 (Departamento
de Divulgação da Unime Rio Claro): “Unime de Rio Claro tem nova diretoria
para o biênio 92/94: Presidente: Luiz Gonzaga Scalziti, Vice: José Roberto
Neder, Secretários: Sebastião Minelli (1º), Tercília Schiareli de Mello (2º),
Tesoureiros: Oswaldo Esteves (1º) e Oswaldo Alota (2º). A todos uma boa
administração. (...) Conselho Regional Espírita: Presidente: Wilmar Blezer;
Vice: José Roberto Neder; Secretário, José Francisco de Almeida; Tesoureiro,
José Carlos Custodio. ”
1993 Inauguração da Livraria Espírita “Páginas de Luz”1 de “O Diário do
Rio Claro”, de 17/4. Palestra e Inauguração da Livraria Espírita. Hoje, a partir
das 20 horas, na Casa dos Espíritas (anexo ao Instituto “Allan Kardec”) será
proferida palestra sobre ‘Livro Espírita” com a irmã Therezinha Oliveira, da
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cidade de Campinas. O evento faz parte programação da inauguração da
Livraria Espírita “Paginas de Luz”, que acontecerá no dia 18, domingo, às 9
horas, na rua 4, entre as avenidas 3 e 5, numa promoção da União das sociedades
Espíritas de Rio Claro. A partir de 2ª. Feira, a Livraria atenderá normalmente
no horário das 9 às 18 horas. ”

64.Inauguração da Livraria Espírita “Páginas de Luz”, 1993 35

A inauguração da livraria constou de abertura pelo coordenador do
evento, Walter Martinez. Em seguida, falaram sobre o ato: José Roberto Neder,
José Carlos da Costa Custodio sobre “O Livro Espírita”. O confrade Eurico
Araújo pediu para falar. Compareceram, dentre outros: Aparecida Bonoto;
Bernardino Brunetti Fraga; Jurandyr Almeida Godoy: Arsênio Fosatto; José
Francisco de Almeida; Mary Augusta Leonardo Custodio; Euclydes Leite;
Yolanda Leite; Pedro Evaristo Fini; Claudecyr José Thans; Marlene Scarpa
Padulla; Roseli Wenzel Corrêa; Cairbar de Souza Araújo; Aline e Andrezza
Martinez; Oswaldo Alota; Roberta Chinelato Honório; Moacyr Honório;
Ramon Picelli; Antenor Picelli; Bianca Scarpa; Antonio Pignata Sobrinho;
Ismael Tunney Pfeifer; Luziara Pfeifer; Joaquim Felício de Souza. Jornal
Espírita n, 1, set/94.
Agenda da USE - Fevereiro/1993: - Palestra no CE “José de Campos
Salles”, Orson Peter Carrara, “O que é ser Espírita” e na SEB “Léon Denis”,
Pilares da Evolução”, pelo mesmo conferencista. Curso Integrado de Ciência,
Filosofia e Religião na USE- Rio Claro. Início 13 de fev. De 2003. Boletim
Informativo, ano III, n.23, março/maio 93: “No mês de maio o pessoal do
Departamento de Divulgação da Use está empenhado na realização da Zonal
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Bloco “B” em nossa cidade”. “MEU Rio Claro” em “O Diário”, junho de 1993
a novembro de 1994. De 23/6/93: Cinqüentenário de Instituição Espírita. Após
breve histórico da instituição, descreve: “Trabalhos de 2ª feira aos sábados, das
20 às 21 horas. Terça-feira, das 14 às 15 horas e de sábado, às 14 horas, com
Evangelização Infantil e Mocidade Espírita. Assistência Espiritual ao Público e
aos Hansenianos. O centro é dirigido por D. Maria Conceição Ferreira de
Almeida, Vice-Presidente, Esmeralda Custodio Casagrande, 1ª Secretária,
Sandra Maria Estabelini, 2ª Secretária, Márcia Rodrigues. 1º Tesoureiro,
Rosângela Fátima Gomes, 2ª Tesoureira, Maria Luiza D. da Silva. ConselhoFiscal: Décio Bértoli, Josué Gabriel da Silva e Renato Leonardo. De 29/7: “No
ensejo do Cinqüentenário de fundação, o centro promoverá palestra, nesta
quinta-feira, às 20 horas, pelo confrade José Carlos da Costa Custodio e no
próximo sábado, às 14 horas, plantio de árvore pelas crianças da Escola de
Evangelização e em alusão ao Cinqüentenário”.

65. Plantio de árvore. D. Lia, a 3ª a contar da esquerda35
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De 12/8/93: “União das Sociedades Espíritas (USE) de Rio Claro: dia 19,
domingo, às 9 horas, em Americana, Zonal da USE, Rio Claro. Dia 14, às 14
horas, na Casa da Oração, rua 14, avenida 19 e 21, reunião dos centros espírítas
adesos à USE Rio Claro. Dia 22, domingo, às 9 horas, no CE “Verdade e Luz”,
(Casa Transitória) av. 5, ruas 15 e 16, reunião da USE – Pirassununga, Leme,
Araras, Rio Claro, Limeira. Dia 29, domingo, às 9 horas, em Americana, Zonal
da USE, Rio Claro. 9/9/93: Conferência no CE “Verdade e Luz” – Curso para
Entrevistadores. De 17/7: CE “José Campos Salles”. Casa da Oração, dia 15,
às 14 horas. 9..9/93. Em regosijo aos 58 anos de fundação, o CE “Verdade e
Luz” (Casa Transitória), av. 5, no 1415, a confreira Wanda Bonomo proferirá
conferência sob o título “Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento:
instruí-vos, eis o segundo”. De 26/8/93: “No Centro Espírita “Astral Superior,
rua 5-A, Vila Alemã, avenidas 26 e 28, com início às 20 horas. A primeira aula
deu-se nesta segunda feira e a próxima na segunda, às 20 horas. Inscreva-se.”
“40º Aniversário do CE “Astral Superior”. Apresentação do Coral do centro e
apresentação do conhecido cantor Jean Carlo. O prédio do centro foi reformado.
Além da mocidade espírita, evangelho para crianças, assistência social,
orientação espiritual, biblioteca, conta o Centro com o COEM - Orientação e
Educação Mediúnica, quinta–feira, às 20 horas. ” De 12/9: “Caravana da
Fraternidade “Jésus Gonçalves” - Como acontece todos os meses, neste 2º
domingo, com partida defronte à Casa dos Espíritas, 7 horas, saiu a Caravana
da Fraternidade rumo a Pirapitingui (Itu) com o objetivo de levar aos
hansenianos o conforto espírita. No ensejo, entregaram material de higiene.
Livraria Espírita “Páginas de Luz”, rua 4, avenidas 3 e e 5, funciona todos os
dias a partir das 9 horas. Lá o caro leitor poderá encontrar obras de Chico
Xavier, Divaldo Pereira Franco, Herculano Pires, Zibia Gasparetto e outras. ”
De “O ‘Diário do Rio Claro”, de 15/10/93: 11/01/94: “Eleição na União das
Sociedades Espíritas. – A USE de Rio Claro realizará assembléia geral para
eleição de nova diretoria para o biênio 94/95. Convida todos os centros espíritas
adesos a compareceram na sede, rua 14, n. 240...UMAS E OUTRAS” :
Mediunidade – Neste domingo, às 8:30 horas, na Casa dos Espíritas, a USE –
União das Sociedades Espíritas de Rio Claro promoverá um Encontro de
Dirigentes, Médiuns, Atendimento Fraterno para palestra do Prof. José Carlos
da Costa Custodio, havendo em seguida, um debate entre os presentes sobre a
Mediunidade de Cura, Magnetismo de Cura e Passes. A entrada é franca. ” “AS
FACES DA FÉ NA TRILHA DA LUZ” - Opinião sobre o Natal por Silvio
Lopes, Igreja Presbiteriana, Walter Schmidt – Igreja Luterana, Monsenhor
Jamil Nassif Abib, Vigário Episcopal de Rio Claro e de José Carlos da Costa
Custodio, Espírita e de outros credos. ” “MEU Rio Claro” De 11/01/94 –
“Eleição de diretoria no CE ‘Fé e Caridade’. 1/O3/94: “USE Rio Claro tem nova
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diretoria: A União das Sociedades Espíritas de Rio Claro elegeu Comissão
Executiva, a saber: Presidente: Luiz Gonzaga Scalzitti; Vice-Presidente,
Sebastião Euclides Minelli; 1º Secretário, Cap. João Carlos Sanches; 2º
Secretário, João Piovezam; 1º Tesoureiro, Osvaldo Luiz Esteves; 2º Tesoureiro,
Osvaldo Alota; Departamento de Divulgação: José Francisco de Almeida;
Evangelização Infantil: Iara Walter e Doutrina: José Carlos da Costa Custodio.
17/04/94: Livraria Espírita e seu primeiro aniversário e com Walter Martinez
como coordenador e equipe de voluntários. ”Novembro/94: “Prossegue hoje o
Encontro de Trabalhadores Espíritas de Rio Claro, na sede da Casa dos
Espíritas, rua 10, n. 1135, a partir das 9 horas. Á promoção do Encontro é do
Departamento de Divulgação da União das Sociedades Espíritas de Rio Claro.
O Encontro teve início ontem com a palestra do jornalista Wilson Garcia falou
sobre a Comunicação no Centro Espírita. Programa: Na quarta-feira, às 22
horas, na TV Rio Claro, o professor José Carlos Custodio será o entrevistado
do telejornal, falando sobre temas espirituais. Custodio é membro atuante do
Movimento Espírita Rioclarense”.
1994 Jornal Espírita - Órgão de Divulgação da USE-Rio Claro, 1 ficou
assim constituído: Jornalista responsável, Alba Soares da Silva. Conselho
Editorial: Hilário Sanches; José Carlos da Costa Custodio; Luiz Gonzaga.
Scalzitti e Sebastião Euclides Minelli. Fotografia: Foto Santa Cruz. Produção:
Gráfica: – Jornal Regional Rio Claro. Impressão: Jornal Cidade de Rio Claro.
1 - De vida efêmera, setembro de 1994 a março de 1996, com tiragens
bimensais. No entanto, o periódico registrou e divulgou importantes realizações
doutrinárias: os 100 anos de Espiritismo em Rio Claro, com o relato de fatos
desde o ano de 1895; despertou a consciência histórica nos espíritas, resultando
o Memorial da Casa dos Espíritas e a atual Assessoria Pró-Memória da USE. O
número um, de set/94: “Livraria Espírita presta grande colaboração; Uma das
grandes conquistas do Movimento Espírita de Rio Claro foi, sem dúvida, a
inauguração da Livraria Espírita ”Páginas de Luz”. (...) A Livraria funciona de
segunda ao sábado, das 9 às 18 horas. Seu corpo funcional é constituído por
voluntários. Diretoria: ”Presidente, Valter Martinez; Vice: Irene S. Alves; 1º
Secretário, José Francisco de Almeida; 2º Secretário, Oswaldo Alota; 1º
Tesoureiro, Claudecir José Thans. Conselho Fiscal: Roseli Wenzel Corrêa;
Marlene Padula e José Carlos da Costa Custodio.
“O Jornalista Queid falou no aniversário do “Astral”. O jornalista José
Queid Huaixan, de São José do Rio Preto esteve no dia 20 de agosto no CE
“Astral Superior”, por ocasião do aniversário do centro. Cerca de 150 pessoas
lotaram as dependências do Astral para ouvir sobre a “A importância do
Evangelho na Vida do Homem Moderno”. (...) Ao final o jornalista abriu espaço
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para perguntas e questionamentos da platéia. ” “No próximo dia 15, quintafeira, às 20 horas, na Casa dos Espíritas, acontecerá palestra com o professor
Luiz Carlos Raya. O tema a será “A Família”. Á palestra faz parte do programa
da USE que instituiu em 1994 o “Ano Internacional da Mulher”. Reunião da
USEIRC - União das Sociedades Espíritas Intermunicipais. Dez/94: “O
Presidente elogia as duas entrevistas dadas pelo irmão Custodio, na Rádio e
Televisão de Rio Claro, no Dia de Finados onde o mesmo demonstrou
conhecimento, tato e bom senso, pautado unicamente em Kardec”. José
Francisco sobre o Curso de Espiritismo e a Feira do Livro Espírita de dezembro
de 1994 com o horário dividido entre os centros e mais os voluntários. Elisabete
Custodio Conduta sobre a palestra no “Amantes da Pobreza” com o tema
“Vícios” e no “José de Campos Salles”, “Eutanásia e Pena de Morte”. José
Carlos da Costa Custodio fala sobre o Centenário do Espiritismo e sobre as
entrevistas, na Tev e Rádio, nesta última pelo espaço de 50 minutos, graças à
desistência do vereador que o antecederia. Tesouraria: saldo de poupança e
inclusa importância da Casa de Oração. Nelson Golfieri convida para festas
natalinas e bazar beneficente. Luiz Gonzaga Scalzitti, pelo “Astral Superior”,
justifica a ausência de Sebastião Euclides Minelli. N. 2 – Dezembro de 1994:
“Encontro de Expositores contou Wilson Garcia. A USE de Rio Claro realizou
no mês de outubro o II Encontro de Expositores e Divulgadores Espíritas. (...)
No dia 23, CE “Astral Superior”, conduzido pelo professor José Carlos da Costa
Custodio, abordando “Divulgação pela Palavra”, “Linguagem Doutrinária” e
”Considerações sobre o Expositor Espírita”. A segunda etapa, dia 29 pelo
jornalista Wilson Garcia com palestra na Casa dos Espíritas, sobre
“Comunicação no Centro Espírita: envolvendo os aspectos Cultural, Técnico e
Domínio. (...) O encerramento deu-se no dia 30, de manhã, em que ele
considerou: “O Centro Espírita é aquilo que somos, que pensamos, portanto,
devemos saber o quanto tem de nós e o quanto tem de Allan Kardec”. “Finados
Rádio e Tev – José Carlos da Costa Custodio (...) foi entrevistado e respondeu
perguntas sobre a vida após a morte, a visão do Espiritismo sobre o Dia de
Finados e a situação da atual sociedade do Brasil e do mundo sob a ótica espírita.
A entrevista foi realizada no dia 2 de novembro, a pedido da direção do
programa “A Notícia do Tamanho da Verdade”, da Rádio Cultura (gravada) do
Jornal de Rio Claro e da TEV Rio Claro (gravada)”. FEIRA DO LIVRO
ESPIRITA “A União das Sociedades Espíritas de Rio Claro, inicia hoje, a Feira
do Livro Espírita, décima primeira edição (...) Mais de 500 títulos e três mil
livros estarão à disposição. ” “CENTENÁRIO – O próximo ano marcará o
centenário do Espiritismo em Rio Claro. O professor Custodio divulgará os
principais acontecimentos do período. Encerramento do COEM: Dia 24 de
novembro foi encerrado o COEM na Casa dos Espíritas com a importante
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palestra por Jaíro Capasso. ”
1995 1º Centenário do Espiritismo em Rio Claro. 2. Encontro da Família
Espírita. 3. Congratulações pela fundação da Casa Espírita “Fraternidade”. 4
Zonal Centro em Rio Claro. 5. Pesquisa: “Subsídios para a História do
Espiritismo em Rio Claro”. 6. - Cartão Postal do Centenário do Espiritismo.
Reunião da USEIRC de, 14/1/95: Departamento de Divulgação informa a venda
de 1615 livros na feira de dezembro de 1994 e o saldo de poupança inclusos
CR$705,24 da Casa de Oração e mais o reinício do COEM e Curso Básico de
Espiritismo. José Francisco de Almeida sobre a possibilidade da Feira de Livro
Espírita no Bairro do Cervezão. Pelo Departamento de Doutrina, José Carlos da
Costa Custodio diz que está preparando uma série de artigos sobre a História do
Espiritismo para o Jornal Espírita de Rio Claro e dá conhecimento sobre o Curso
de Expositores com a presença de Wilson Garcia de São Paulo. O irmão Hilário
Sanches da ASB “Amante da Pobreza”, comenta sobre a construção de
presépios e a introdução de outras práticas e símbolos natalinos nos centros,
procedimento que entende ferir a doutrina. A respeito, comentaram os irmãos
José Carlos da Costa Custodio e Luiz Gonzaga Scalzitti. O irmão Nelson Luiz
Golfieri procurou explicar e justificar o ocorrido no CE “Fé e Caridade”. O CE
“Verdade e Luz” comunicam o movimento do Albergue com 7.695
atendimentos. Antenor Picelli lembra sobre a Assembléia Geral Ordinária no
Lar Espírita “Esperidião Prado e parabeniza o diretor do CE “Verdade e Luz”.
Fev/95: Relatório do exercício de 1994 do CE “José de Campos Salles”;
Sebastião Minelli justifica ausência de Aristides Gameiro, do CE “Amor e
Caridade”, de Itirapina. O CE “José de Campos Salles”: relatório do exercício
de 1994 e convida para a palestra de Miguel Sebastião de Lima, aos 11/2 e
Curso Básico de Espiritismo. O presidente autoriza a impressão, sob as
expensas da USEIRC, do “Cartão Postal”, idealizado e destinado à cultura e
memória dos batalhadores do Espiritismo; em Rio Claro, de autoria do irmão
Cairbar de Souza Araújo, ao qual é dada a palavra demonstrando conhecimento
também de nossa historia.
Jornal Espírita N. 3, de Fev/1995: “100 anos de Espiritismo - o
Movimento Espírita de Rio Claro está em festa com o Centenário do
Espiritismo. A USE local orgorganiza uma série de atividades que marcará a
importante data. As comemorações vão desde palestras até a confecção de
postal, adesivo e livro. O Professor José Carlos da Costa Custidio faz um
levantamento completo sobre a Doutrina Espírita desde o início com Esperidião
Prado. Ao lado a reprodução do logotipo comemorativo ao centenário. ”
“Acervo Histórico do Espiritismo – Ao completar 100 anos de vida em nossa
cidade, a USE irá inaugurar o acervo histórico (...) Para montarmos essa
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memória estamos convocando todos os amigos, companheiro os simpatizantes
que possuam qualquer objeto, livro, e revista, boletim, jornal, fotos ou
conheçam pessoas que tenham qualquer material que registre a história destes
cem anos, que entrem em contato pelos telefones 234720 (à noite) com
Francisco.ou 2423889 (durante a noite) com Alba”.
José Carlos da Costa Custodio. Entre os assuntos destaca-se “O
Missionário” (Arquivo), jornal espírita lançado em Rio Claro por volta de 1921.
Páginas 4 e 5. Subsídios para a História do Espiritismo em Rio Claro” Reunião
da USEIRC, de abril/95: “C.E José de Campos Salles” - Curso de Expositor
Espírita. Festa de Confraternização no CE “Astral Superior”, com palestra de
Ciro Alves de Souza; CE “José de Campos Salles”, palestra com Amílcar Del
Chiaro, em 6 de maio, com o tema “Cantai Comigo a Luz da Eterna Aurora”,
título de seu último livro. Ampliação do quadro de sócios do Clube do Livro
Espírita, por proposta de Paulo Chabbuh e Luiz G. Scalzitti. Jornal Espírita N.
4, de abril/95: “Disk – Livro Espírita – A Livraria Espírita “’Páginas de Luz”
lançou o Disk- Livro. Através do telefone 23 2136 você ficará sabendo sobre os
lançamentos e poderá receber o exemplar solicitado no prazo máximo de 48
horas. Feira do Livro Espírita no S. Benedito e Cervezão. A partir de maio o
Movimento Espírita de Rio Claro, através da Livraria Espírita “Páginas de Luz”,
estará realizando a Feira do Livro Espírita em bairros de Rio Claro.
CENTENÁRIO – Nas páginas 4 e 5 amplo material informativo sobre a história
do Espiritismo em Rio Claro, documentado pelo professor – Primeiro Período
– Grupos e Atividades Espíritas, CE “Fé e Caridade” e ”O Missionário”.
Reunião da USEIRC, de maio/95: Recebimento do ”Dirigente Espírita” e
notícia do Congresso Mundial. Carmencita Ignatti apresenta Virginía Mello
para substituí-la em razão de mudança para outra cidade. Paulo Mello organiza
um Book fotográfico da Casa Transitória. Nelson Luiz Golfieri comunica o
início de obras para ampliação do prédio com construção de salas para
Evangelizaçäo Infantil. Walter Martinez sobre a Feira do Livro no Cervezão
também no Bairro “São Benedito”, de 9 a 11 de junho. Cairbar de Souza Araújo
esclarece ao Nelson Golfieri que o Espiritismo em Rio Claro começou em 1895
e com a conversão de Esperidião Prado. Propõe restauração do retrato de
Esperidião e seja colocado na pinacoteca de ex-prefeitos, que existe no Paço
Municipal; o que é aprovado. Reunião da USEIRC, de junho/ 95: CE “Verdade
e Luz”: Cairbar de Souza Araújo dispõe sobre o Curso de Médiuns, Curso de
Entrevistadores e Operação Inverno, realizados nesse centro. Casa dos
Espíritas: Curso Básico de Espiritismo com Custodio e Pedro Fini e mais o
COEM com a 3ª. Apostila. Discute-se sobre a possibilidade de fundação de
centro espírita em Santa Gertrudes. Mocidade Espírita colabora com a Tarde de
Pizza no CE “Amor e Caridade”, de Itirapina. José Francisco de Almeida
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agradece a José Carlos da Costa Custodio a colaboração que permitiu o êxito
do 3º Encontro de Expositores Espíritas, com o tema “Como Dialogar com os
Espíritos”. Jornal Espírita N. 5, de julho/95: “Centenário do Espiritismo” - 2º
Período – CE “Fé e Caridade”, CE “Verdade e Luz”, CE “O Consolador” e Casa
dos Espíritas. Lar da Criança de Itirapina – A segunda parte da matéria que fala
do Movimento Espírita de Itirapina destaca a criação do Departamento
Assistencial Lar da Criança, que hoje atende cerca de 180 crianças num trabalho
muito bonito da equipe de Aristides Gameiro. Encontro da Zonal Desperta
Interesse - A Zonal-Centro e a USE de Rio Claro realizaram o encontro de
Trabalhadores Espíritas no dia 27 de março no CE. “Verdade e Luz”. O tema
“Como Dialogar com os Espíritos”, apresentado pelo professor José Carlos da
Costa Custodio, recebeu total atenção dos presentes (foto – arquivo). O
jornalista Ivan René Franzolin proferiu palestra neste Encontro, no CE “José de
Campos Salles”, falando sobre a ”Comunicação Espírita”; um apanhado geral
de seu livro: “Como Melhorar sua Comunicação”. Aos 6 de junho de 1995, o
“Jornal Cidade” - Comunidade - dedicou uma página inteira a respeito da
Doutrina e ilustrando com a foto da inauguração da Livraria Espírita “Páginas
de Luz”,
Ilustrou com as fotos de Esperidião Prado e Allan
Kardec e com o titulo “Espiritismo completa cem anos em R.C.” Reunião da
USEIRC, de julho/95: Reinicio da Mocidade Espírita “Dr. Pradinho”. Votação
para a compra de telefone para a USE. Vereadores: Raquel Picelli Bernardinelli
e Sérgio Desiderá propondo que o prédio da 1 Casa de Oração seja usado para
abrigo de crianças e adolescentes, no esquema do Conselho da Criança e do
Adolescente, sendo convidados a formular proposta através de ofício a
USEIRC. Encontro da Família Espírita em 19 e novembro. Reunião da
USEIRC, de Set/95: Terezinha Oliveira, de Campinas, no CE “Astral Superior”.
9º e 10º Congresso Estadual de Espiritismo Outubro/95: Presidente Luiz
Gonzaga Scalzitti congratula-se com Margarete de Lima Piazentim e Mafalda
Sargaço pela fundação da Casa Espírita Fraternidade. Jornal Espírita N. 6, de
outubro/95 - “Encontro da Família Espírita é bem recebido pelos espíritas. – Em
sua primeira edição, o evento reuniu 330 pessoas. Adultos, jovens, crianças. No
último dia 26, na Unesp Bela Vista, a USE promoveu o I Encontro da Família
Espírita. Durante toda a manhã, divididos em grupos, os adultos puderam
discutir e desenvolver as atividades dentro do tema “E a Famíia, Como Vai? ”.
Dalva Bonoto, coordenadora da equipe, disse que todos estão conscientes da
presença de falhas que precisam ser sanadas lembrando que em nenhum
momento faltou o apoio do Plano Espiritual”. “Movimento Espírita inaugura
centro espírita no Cervezão. (...) as instalações já estão definidas e estão
localizadas na avenida M-25, 836, Ruas M 7 e M 8, perto da Drogaria Caetano.
X!! Feira do Livro Espírita, de 8 a 17 de dezembro, acontece no Jardim Público
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de Rio Claro, promoção da União Espírita USE. Confraternização das PréMocidades No dia 19 de outubro aconteceu a confraternização das PréMocidades dos Centros Espíritas de Rio Claro. Casa dos Espíritas comemora o
cinquentenário (...). Para comemorar o aniversário a diretoria está programando
a realização das seguintes solenidades, que serão realizadas no dia 6 de janeiro,
sábado. ” (Filme - Arquivo - Casa dos Espíritas). “Subsídios para a História do
Espiritismo em Rio Claro – 1946 a 1995 – continuação: o Centro Espírita
“Verdade e Luz”- Casa Transitória. Casa Espírita “Fraternidade” já atende no
Cervezão. No dia 4 de novembro foi inaugurado oficialmente a Casa Espírita
“Fraternidade”, na av. M-25, ruas M-7 e M-8, no bairro do Cervezão. `A noite,
grande festa para a família espírita que contou com a presença de muitos amigos
e a senhora Marlene Padula soube conduzir o tema “Ide e Pregai” com muita
inteligência e inspiração. No final a diretoria, sob a presidência da competente
Margarete de Lima Piazentin, ofereceu pequena confraternização com
salgadinhos e refrigerantes. Os jornais: “Diário” e “Cidade”, de 6/1/96,
reservaram meia página, com fotos, e comentários do fato. Reunião da USEIRC,
de Nov/95: Cessão da farmácia da SEB “Amantes da Pobreza para CE “Astral
Superior”, pelo presidente Oswaldo Motta e ouvida a diretoria. Tarde de
Autógrafos por Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho, e 7 a 17. Encontro da
Família Espírita na quadra coberta da UNESP. José Carlos da Costa Custodio
justifica ausência na inauguração da Casa Espírita “Fraternidade” em razão de
na data encontrar-se como delegado junto à Conferência de Obras Sociais com
fórum em Rio Claro.
1 - O ‘Diário do Rio Claro”, de 18/3/76 registra a existência e
funcionamento da Sociedade “Amor à Beneficência” sob a presidência de
Renato Pacheco de Almeida. Igualmene, a “Cidade” de 3/7/84, dispõe a respeito
da Casa da Oração e do Albergue Noturno”: “COM O FRIO NÚMERO DOS
QUE PROCURAM ALBERGUE AUMENTA. “ Em Rio Claro existem duas
entidades que se ocupam deste trabalho, o Albergue Noturno e a Casa de
Oração, esta última atendendo apenas mulheres e crianças, em contraposição ao
primeiro, que somente recebe pessoas do sexo masculino. Para o responsável
da “Casa de Oração”, Renato Pacheco de Almeida, o frio não parece ter
provocado um aumento significativo e sim o desemprego, que provocou uma
elevação de 40 por cento no número de pessoas que, de abril a julho, procuram
aquela entidade (...). Com o aumento das pessoas necessitadas, acentua-se ainda
mais os problemas de alojamento e refeição suportados com grande esforço
graças ao trabalho de alguns poucos voluntários. A Casa de Oração, cuja lotação
máxima é de 37 pessoas, recebe em períodos mais calmos (verão por exemplo)
uma média de 7 pessoas diariamente, em constante revezamento na ocupação
dos leitos e de 10 a 15, que buscam apenas refeição”. Nota: A Sociedade “Amor
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à Beneficência”, fundada a 26 de março de 1962.
1996. 1. EDITHE - Encontro de Dirigentes e Trabalhadores Espíritas. 2.
Subsídios para a História do Espiritismo em Rio Claro Março - Reunião da
USEIRC, de Fev: Palestra de Octávio Martins no CE “José de Campos Salles’,
em 9 de março. Relatório da Feira do Livro no período de 8 a 17/2/95, com a
venda de 1190 livros. Wilson Garcia, palestrante no CE ”Astral Superior”, a
17/8. Matéria publicada no Diário em dezembro a respeito do 80º aniversário
do CE “Fé e Caridade”. Sebastião Euclides Minelli recorda as dificuldades por
que passa o CE ”Amor e Caridade”, de Itirapina. Ciretram desocupou
dependências da sede social da Casa da Oração Jornal Espírita N. 8, de março
de 1996: “Astral Promove II EDITE. No próximo dia 30 de março o Centro
Espírita “Astral Superior”, promove o II EDITE – Encontro de Dirigentes e
Trabalhadores Espíritas, a partir das 14 horas. `A noite, o jornalista Queid, de
São José do Rio Preto, fará palestra. No mesmo dia a diretoria do “Astral
Superior” inaugura a Farmácia. (...) José Queid Tufaile Huaixan é dirigente do
Grupo Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de São José do Rio Preto. É
jornalista e editor do jornal “A Voz do Espírito” e promove naquele município
o Entrade – Encontro de Trabalhadores e Dirigentes Espíritas, que reúne quase
400 espíritas vindos de todas as partes do Brasil para estudos da Doutrina
durante dois dias. O tema da palestra, à noite, “A Parábola do Bom Samaritano”.
“Livraria escolhe diretoria”. Comunicado: Até dia 31`de março de 1996, serão
recebidas inscrições de chapas interessadas nas eleições da nova diretoria da
Livraria Espírita “Páginas de Luz”. A Assembléia Geral Ordinária acontecerá
dia 12 de abril de 1996, às 14 horas, no CE “Amante da Pobreza”. “Subsídios
para a História do Espiritismo em Rio Claro. Período: 1946 a 1996 – Prof.
Cevezão Lahr; Enir Lopes Lanzoni, Joaquim Felício de Souza; Tercilia e Alba
Soares da Silva, sob a divulgação da Doutrina.
1997 Projeto - Reforma do prédio da USE. Janeiro -Reunião da USEIRC,
dia 18, Assembléia Geral Ordinária para eleição do Conselho Deliberativo e
Diretoria Executiva da USEIRC, período 1997 a 1999. Tesoureiro, Sebastião
Euclides Minelli fala sobre a situação do prédio da USEIRC, que foi ocupado
pelo Ciretram. Falaram Arsênio Fosatto; Nelson Luiz Golfieri, José Mario
Rodella; Juliano, Gilberto Torres; Luiz Ganzaga Scalzitti Rosangela
Hauptmann, Dari Vívan; Jair Cervezão Lahr, Enir Lopes Lanzoni, Joaquim
Felicio de Souza, Carlos Teixeira, Tercília Schiarelli de Melo, Alba Soares da
Silva e analisam sobre a divulgação da Doutrina e analisam a ausência de alguns
centros nas reuniões da USEIRC. Fev/97: Cyro Fumagalli no Encontro Zonal
do dia 22, em Campinas. Sebastião Euclides Minelli diz do projeto de
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construção em duas etapas e demolindo a parte que não interessa da casa atual,
após parecer de comissão e arquiteto. Palestra de Eliseu Florentino da Motta
sobre “Deus”, na Casa dos Espíritas, dia 27/2. “Obsessão em Família”, no
“Amante da Pobreza”, pelo dr. Ronaldo Meirelles Campos; dia 23, Queide
Tufaile Huaixan no CE “Astral Superior”. De abril/97: Nelson Golfieri anuncia
Estevão Camolese, no CE “Fé e Caridade”, no dia 26/6 com palestra no dia 26,
no Centro Cultural. Dia 7/6, Wilson Garcia “Uma Janela para Kardec”, no CE
“Astral Superior; José Mário Rodella diz que o CE “Emmanuel” funciona na
casa do falecido Antenor Ribeiro e que depois de sua desencarnação fizeram
uma sala de 4x8m para os trabalhos que são nas 3ª, 4ª, 5ª - feiras, com
doutrinação, estudo e vibrações. Maio/97: Planta da Sede da Sociedade.
Relatório das dificuldades com a USEIRC que vem quitando as dívidas públicas
citadas nas atas anteriores. Feira do Livro Espírita de 6 a 15. José Francisco de
Almeida anuncia teatro no Centro Cultural e ali também uma Feira do Livro
Espírita. Julho - III Encontro da Família Espírita em 21/9 agosto/97: Djalma
Argolo com palestra no CE “Verdade e Luz”, no dia 14/8. Renato Pacheco de
Almeida Filho anuncia a Feira do Livro na praça central de Santa Gertrudes e
no domingo, às 15 horas, palestra de Sebastião Euclydes Minelli naquela
cidade. Iara Silvia Walter sobre o Encontro Semestral da EMEI, 13/9/97. Higino
Paoleschi João Paoleschi recém-chegados de São Paulo comparecem à reunião;
Ofício para a Ciretram desocupar o lugar e isenção do IPTU de 91 a 96; Samuel
Augusto com palestra no CE “Astral Superior’; Rosângela Hauptmann diz da
criação de mais dias de trabalhos no centro, e que Higino e João Pauleschi
assumiram a coordenação. Outubro - Envio do nome de José Carlos da Costa
Custodio para a ficha de cadastro Nacional de Historiadores e Pesquisadores da
História do Espiritismo Nacional. José Francisco de Almeida: III Encontro da
Família Espírita a 21/9/97 no CAIC com 450 irmãos. 97: No CE “Verdade e
Luz”: I CONTRADE - Conferência de Trabalhadores e Dirigentes Espíritas.
Presença de Abel Glaser, de São Paulo, José Äntonio Lucas Baleeiro, de
Ribeirão Preto, Orson Peter Carrara, de Mineiros do Tietê. 8/11/97: Aristides
Gameiro pede realização da Feira do Livro Espírita em Itirapina.
1998. Feira no Shopping Center de Rio Claro. Janeiro/98: Encontro
Regional da USE com a presença do Vice-Presidente, Antonio Lucas Baleeiro
e Wilson Garcia no CE “Campos Salles”. Restituição do IPTU à Casa da Oração
de $43.482,00, pois foi isentada. Feira do Livro no Shopping Center. Raul
Diotto Jr. do CE “Astral Superior”, comunica III EDITE - Encontro de
Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, a 14/3/98: DEMEI colabora com o
próximo Feira do Livro Espírita. 11/4/98: Presença de Enio Schies que fala dos
trabalhos do centro que dirige e proposta de construção de Hospital Infantil em
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terreno doado pela Prefeitura e sobre a fundação de uma rádio espírita em nossa
cidade. José Carlos da Costa Custodio, pelo Lar Espírita “Esperidião Prado”,
sobre o Seminário de Evangelização a realizar-se de 1 e 2 de agosto. Sebastião
Euclydes Minelli diz que em visita ao CE “Luz Divina”, em Itirapina, proferiu
palestra para 60 pessoas. José Francisco de Almeida sobre o Encontro da
Família no dia 20/9. Reunião de 11/7/98: Clayton Levy, de Campinas, palestra
no CE “Fé e Caridade”. Set/98: O Presidente, Sebastião Euclides Minelli, apela
para o CE “O Consolador” comparecer às reuniões da USEIRC. Pelo CE “Leon
Denis”, Dalva Bonoto traz apostila do Curso de Evangelizandores. II Encontro
de Dirigentes e Trabalhadores no Centro Cultural, dia 22/1, com a presença da
Dra. Marlene Severino Nobre, Eloísa Pires e Perri de Carvalho. 10/10/98:
Demolição e construção da sede da USE. Feira do Livro de 11 a 20/12, no
Jardim Público. Encontro da Familia Espírita com 491 pessoas. Novembro/98:
Palestra no dia 19 na Casa dos Espiritas ao ensejo do COEM, por Jairo Capasso
e no dia 5/12 com o Dr. Júlio César Fornazari, de Catanduva. Joaquim Felício
de Souza, pelo CE “Fé e Caridade”, convida para a inauguração das salas para
evangelização infantil, assistência social e curso profissionalizante, graças
também ao empenho de Jaír Cervezão Lahr e Moacyr Lahr. 8/4/98, com
“Alternativa de Palestras em Reuniões Públicas”, Luiz Lucena Almeida e “O
Centro Espírita Como o Agente de Mudança na Sociedade.”
1999: Presença de Raul Teixeira. Clube do Livro Espírita com 440
sócios. Janeiro: Apresentação de Gilberto Mucillo, do Departamento de
Assistência Social e Bazar; Carlos Roberto Carvalho pelo CE “André Luiz”.
Terezinha Oliveira com palestra no CE “José de Campos Salles”, em 6 de
fevereiro. Fev/99 - Encontro da Família Espírita em 15 de março. Dr. Julio
César Fornazari na Casa dos Espíritas em 25 de fevereiro. Março/99: Existência
de cinco mocidades espíritas em Rio Claro. Oswaldo Cordeiro, de Mirassol, na
Casa dos Espíritas, com palestra: “O Homem e o 3º Milenio” abril/99”: Nelson
Luiz Golfieri, pelo CE “Fé e Caridade”, anuncia para o dia 10, Raul Teixeira no
Centro Cultural e Estevão Camoleze, no dia 7 de agosto. Maio/99: Walter de
Oliveira Alves, de Araras, no CE “André Luiz” Junho/99: Dr. Romário, de
Campinas, no dia 3/7 em Rio Claro, para falar sobre o aborto. Clube do Livro
com 440 sócios. Elisabete Custodio Conduta e Dari Vivan pelo pela Casa
Espírita “Fraternidade”: confratenização com almoço. Feira do Livro no
Shoppign, no período de 16 a 25/7. Apresentação da planta do prédio da USE.
Julho/99: Dívida referente a Casa da Oração: o Fórum cobrou, mas aprovou a
forma de quitação da dívida. Envio de calendário para atividades do ano 2000
para os centros. Apresentação, em seguida, do Estatuto do CE “André Luiz”; na
parte conflitante e, pelo depoimento, concluiu-se pelo desligamento. Agosto:
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Ofício ao CE “André Luiz”. Larissa Machion: campanha das latinhas para
arrecadação de fundos para ao COMECELESP. Dona Maria Conceição Ferreira
de Almeida (Dona Lia) fala das atividades do CE “O Consolador”. Raul Diotto
Júnior convida para a palestra no CE “Astral Superior”, por Rita Foolker”. Pelo
Lar Espírita “Esperidião Prado”, Iara Silvia Valter fala da campanha de
arrecadação no Micro-Preço. Pela Casa dos Espíritas, Urbano Salmazo
apresenta Expedito Fegadolli Sobrinho, tesoureiro daquela instituição.
Rosângela Hauptmann do CE “Verdade e Luz”, fala do Curso de Passes e
convida para a palestra de Mariluza Vasconcellos, dia 18/9, às 20 horas, e às 14
horas com pintura mediúnica. Set/99: Internet da USE Rio Claro e idéia de um
espaço. Virgínia Bonatti Mello será a representante. Sebastião Euclides Minelli
deseja mudar o lugar de reunião para que todos acompanhem o andamento da
construção da sede. Resultado do jantar beneficente da USE e descontentamento
sobre a não realização do Encontro da Família Espírita. Pedro Evaristo Fini
sobre a palestra de Cristiano Roque Portella na Casa dos Espíritas. Outubro/99:
Encontro da Família Espírita - diz Dalva Bonotto - não será no ano 2000. Feira
do Livro Espírita, de 2 a 12 de dezembro. Renato Pacheco de Almeida Filho
fala da fundação da Sociedade Espírita de Santa de Gertrudes. Novembro de 99:
Programa de visita aos centros de Itirapina. Jantar beneficente para o telhado e
estrutura de ferro e quem está custeando é a Livraria Espírita. Encontro da
Família com a comissão: Iara Silvia Walter; Roseli Wenzel Correa, Renato
Pacheco de Almeida Filho, Dalva Bonoto. Visita à Sociedade Espírita de Santa
Gertrudes.
2000. Formação do Conselho Deliberativo e eleição de Diretoria
Executiva. Arquivo Histórico na Casa dos Espíritas. Feira do Livro Espírita no
Choppign Center de Rio Claro. Encontro da familia espírita. CONTRADE Conferência dos Dirigentes e Trabalhadores Espíritas. Janeiro - Reuniào no dia
de 8: Constituição do CD e DE para o triênio 2000 a 2003. Conselho: Sebastião
Euclides Minelli, José Francisco de Almeida; Luiz Gonzaga Scalzitti, Oswaldo
Alota; Claudecir José Thans; Hilário Jorqueira Sanches; Carlos Teixeira; Raul
Diotto Junior; Joaquim Felicio de Souza; Rosângela Hauptmann; Aristides
Gameiro; Gilberto Rodrigues Torres; José Mário Rodela; Urbano Salmazo; Iara
Silvia Walter; Eva Cortez Ribeiro; Marcelo Renato Cardoso Seoanes; Maria
Helena Neme; Pedro Evaristo Fini; Merival Gomes Santiago; Jurandyr Almeida
Godoy; João Rovai; Claudete B. Monagnana, Euripedes Marchiori; Maria
Aparecida B. Juliano; Paulo Jacob Severo; João Paoleschi; Maria Sueli Romero
e Gilberto Mucillo. Diretoria Executiva, Presidente: Sebastião Euclides Minelli,
Vice-presidente; José Francisco de Almeida; 1º Secretário, Maria Sueli
Romero; 2º Secretário, Nelson Luiz Golfieri; 1º Tesoureiro, Oswaldo Alota; 2º
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Tesoureiro, Claudecir José Thans; Diretor de Patrimônio, Gilberto Mucillo;
Sebastião Euclides Minelli e Marcello junto a USE Regional. Minelli pede
apoio na conclusão da construção da sede e lê o artigo 43 do estatuto: ”Em caso
de dissolução o patrimônio será revertido a favor das Sociedades Unidas ou
quem a maioria destas indicarem”. Fevereiro - Presente Soeli Aparecida Pezzan
Porcel, presidente do CE “Luz Divina”, de Itirapina. Posse dos departamentos.
Larissa Machion, Mocidade; Eventos: Maria Antonia Giuliana; Divulgação:
Virginia Bonatti de Mello; Comunicação, José Francisco de Almeida com o
Relatório de 1997 a 1999. Virgínia apresenta cartaz com divulgação da USE e
Encontro da Família. Cristiano Portela com palestra no CE “José Campos
Salles”. Dia 11 de março aniversário da AEB ”Amantes da Pobreza”, palestra
por José Carlos da Costa Custodio. Na parte final, o presidente reuniu-se com o
pessoal do Encontro da Família Espírita. Março/2000: Convite para ocupar a
função de Coordenador de Doutrina da USE ao José Carlos da Costa Custodio
e que todas as propostas serão discutidas na segunda parte da reunião.
ENTRADE no CE “Astral Superior”, dia 25. Dari Vivan, da Casa Espírita
”Fraternidade”, fala da compra de terreno para construção de sede própria. E da
mesma sorte Marcello Roberto Cardoso Seoanes com respeito ao CE
“Emmanuel”. Elisabete diz que o Clube do Livro vendeu 446 volumes. Dalva
Bonoto que Encontro da Família Espírita terá o tema “Liberdade
Responsabilidade”. No mês de maio Alkindar de Oliveira estará com palestra
no SESI. Junho: José Carlos fala das obras básicas do Espiritismo com as
seguintes perguntas: Quem Coordena os expositores da Casa? Como está a
qualificação dos expositores? Quais os critérios na seleção? O grupo de doutrina
tem avaliado as exposições? Julho: Notícia de que a primeira mocidade espírita
funcionou no CE “Amor e Caridade”, de Itirapina, ano de 1929. Comunicado
de que Júlia Nezu, Norberto e Irene Gaviolli comparecerão para Seminário
sobre a Mediunidade. Agosto: O Estatuto do CE “Luz Divina”, de Itirapina, foi
votado e apreciado e feita sua adesão à USE-Rio Claro. Outubro: O Presidente
dispõe sobre a Confraternização de Final de Ano. Fábio Mortari dá noticia do
4º Encontro de Mocidade com o tema “Aborto”. Dari Vivan comunica e explica
a renúncia da presidência por parte do Renato Pacheco de Almeida Filho.
Urbano Salmazo: inauguração do Arquivo Histórico na Casa dos Espíritas, dia
31 de outubro. Feira do Livro Espírita em Rio Claro e em Itirapina no mês de
dezembro. Grupo Espírita, de Corumbataí pede a presença de confrades para
falar de Espiritismo. Nov./Boletim Informativo “O Caminho” Casa dos
Espíritas – Anos I e ll – números 1 a 21 - de janeiro de 2000 a fevereiro de 2002.
“Casa dos Espíritas, de 2, 9 e 16/00, Estudo sobre o Passe. 15/4/00, palestra de
Oswaldo Cordeiro, de Mirassol, na Casa dos Espíritas. Encontro da Família
Espírita. No dia 28 de maio do corrente ano, foi realizado o V Encontro da
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Família Espírita de Rio Claro e Região. (...) A participação foi considerada boa,
levando-se em conta a não realização do encontro em 1999. (...) A avaliação é
realizada no final de cada encontro e, a aceitação do formato do Encontro é os
90% dos participantes. Porém, a Coordenação do Encontro sempre está aberta
para as críticas que possibilitem a melhoria dessa atividade”. Atividades
Espíritas em Rio Claro: 7 a 15/7/00, Feira do Livro Espirita no Shopping Center
Rio Claro. Dia 5/8, às 20 horas, no Salão Nobre do Paço Municipal, em
comemoração ao aniversário do “Fé e Caridade”, palestra com o Dr. Nubor
Faccuri. Tema: “A Comunicação no Movimento Espírita”. 16/9: no CE
“Verdade e Luz”, em comemoração ao aniversário de fundação, palestra por
Francisco do Espírito Santo, médium, escritor e orador internacional. Local:
avenida. 5, n. 1415. 1ª Feira de União Fraterna das Casas Espíritas. Dia 17 de
setembro, a partir das 10 horas, na rua 14 n. 240, avenidas 17 e 19”. COEM –
Centro de Orientação e Educação Mediúnica, Casa dos Espíritas – comunica
que dia 23/11/2000, às 20 horas, encerra-se o IX COEM com a palestra do Dr.
Júlio César Fornazari, de Catanduva. Atividades Espíritas em Rio Claro:
Participe da CONTRADE/2000: Conferência dos Trabalhadores, Dirigentes e
Espíritas de Rio Claro. (...) Dia 26 de novembro, domingo, das 9 às 17 horas,
no Centro Cultural “Roberto Palmari”, rua 2, 2880, Lago Azul. Programação:
Moradas e Atividades no Além”- Alcyr Luiz Tonoli /SP. Autor de: “Reencontro
de Almas”. “Segredos de uma Vida”; “Direito de Existir”. Júlia Nezu / SP VicePresidente da USE/SP: “A Família em Face do Novo Milênio”. “Perdão” –
“Caminho da Felicidade”, Nelson Morais, SP. De 8 a 17 de dezembro, Feira do
Livro Espírita no Jardim Público. Do “Diário”, de 1º de novembro de 2000:
“Campanha de Doação de Livro Espírita Usado. A União das Sociedades
Espíritas está realizando a Campanha de Doação do Livro Espírita”. Agosto:
Dia 5, aniversário do CE “Fé e Caridade”, palestra pelo dr. Nunor Fakuri e dia
20, somente para dirigentes espíritas; palestra com Renné Franzolin: “A
Comunicação no Meio Espírita”. Numa iniciativa da USE e tendo por local o
CE “José Campos Salles”, realizou-se, no domingo, cedo e à tarde, Seminário
sobre Mecanismos da Mediunidade, com a coordenação de Wladimyr Sanches,
com entrega de apostilas, versando: “A Comunicação entre os Espíritos através
da Mediunidade”.
2001 Janeiro: Relatório Anual. Larissa Machion, do Departamento de
Mocidade, Relatório de Atividades do ano 2000 e Calendário para o ano 2001.
Comunica realização do TREEM para o dia 21 e a ampliação da Mocidade em
Itirapina. Isabel de Brito se apresenta como coordenadora do Clube do Livro
Espírita e apresenta relatório. Elisabete Nogueira S. de Oliveira com relatório
do Encontro da Família Espírita. Maria Sueli Romero apresenta planílha para o
259

ano 2001, Fev/2001: Eventos: Arte no Centro Cultural, dia 17/3. No CE
“Verdade e Luz”, lançamento do livro de Jovelina Moratelli. Encontro da
Família Espírita com a Comissão. Odair Mariano; Larissa Machion; Roseli
Wenzel Corrêa; Eurípedes Marchiori, que se encarrregarão do encontro na
UNESP. Feira do Livro Espírita, de 6 a 15 de junho: coordenadora Isabel de
Brito. Março: Artigo no “Jornal Cidade”, de 23 de fevereiro, sobre a construção
do Hospital Espírita, e a resposta da USE, no mesmo jornal, em 2 de março.
10/03/01 - Em comemoração ao quadragésimo terceiro aniversário da
Sociedade com Feira do Livro, dia 6 às 15 horas, no Shopping Center. Março/01
“O caminho” -2001: Sociedade Espírita Beneficente “Amantes da Pobreza”,
palestra com o orador Emanuel Cristiano, na sede da USE - Rio Claro. 17/3/01
- Grupo de Teatro e Dança do IDE, às 20 horas, no Centro Cultural “Roberto
Palmari”. Entrada: um livro espírita usado ou um quilo de alimento não
perecível. Abril/2001: Marcello Renato Cardoso Seoanes comunica início da
construção do prédio para futura sede do CE Emmanuel”. Maria Sueli Sciamana
de Lima convida para palestra em Santa Gertrudes; Izabel de Brito para a Feira
do Livro, de 6 a 15, no Shopping Center. Maio/2001: Presidente fala da
promoção mensal para ajudar o término da construção da sede; que a USE
assumiu o CONTRADE. Junho/2001: Odair Mariano agradece as inscrições
feitas no Encontro da Família Espírita. Raul Diotto Júnior do “CE ”Astral
Superior”, no dia 30/6, sobre Seminário: “A Visão Espírita Sobre o Amor”, no
dia 30/6. Pedro Evaristo Fini convida para palestra do Dr/ Eliseu Florentino da
Motta. José Carlos da Costa Custodio comenta o artigo de revista sobre teologia
e Espiritisimo e deixa claro a necessidade de estudo e de conselho espírita nos
centros. Maria Sueli Romero comenta artigo do “Arauto”, sobre a morosidade
do movimento espírita. Tercilia Chiarello Mello convida para confraternização
no CE “José de Campos Salles”. Julho 2001: Presença da Equipe de Wladimir
Sanches, da USE-SP, para desenvolver os estudos do dia. Terezinha Oliveira,
de Campinas, no dia 25 de agosto no CE “José de Campos Salles”, Nelson
Golfieri sobre a palestra de Miguel de Jesus Sardano, sábado, às 20 horas, no
CE “Fé e Caridade” e a de Estevão Camolesi, dia 29/90, na sede da USE. Feira
do Livro no Jardim Público para auxiliar a Casa Espírita “Fraternidade” e o CE
“Emmanuel”. Elisabete Nogueira S. de Oliveira fala da Feira da União Fraterna,
para dezembro, e do bom andamento da feira do livro no shopping. Agosto de
2001: DEMEI com nova diretoria. Mocidade comunica o evento “Arte de
Viver” com presença de 69 jovens. Dari Vivan sobre a compra de terreno no
cervezão, Rua M 8, av 23 e 25. CE “Verdade e Luz”: pintura mediúnica no
Centro Cultural. Sergio Desiderá trabalha na Câmara Municipal para conseguir
uma feira de livro espírita definitiva. Festa na USE com crianças e a presença
das de Limeira. Terezinha Russo Leite, presidente do CE “Verdade e Luz”, fala
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sobre as relações humanas, confrontos e desacordos. O CONTRADE nessa casa
com 20 inscrições. 08/04/01 - Segunda Feira, União Fraterna, na sede da USE.
26/4 - Aniversário da Sociedade Espírita de Santa Gertrudes. De 6 a 15/7/01,
24ª Feira do Livro Espirita no Shopping Center Rio Claro. 07/07/01 - Palestra
com Ricardo Pinfild, na Casa dos Espíritas, às 20 horas. Tema - “Gesto de
Amor”. 05/08/01 - Aniversário do CE “Fé e Caridade” com palestra de Miguel
de Jesus Sardano, dia 4/8/01, às 20 horas, nas dependências do centro. 23/l8/01,
aniversário do CE “Astral Superior”, com palestra de Terezinha Oliveira, no dia
25, às 20 horas. Tema: “Ante as Transições da Vida”. Aniversário do CE “Luz
Divina de Itirapina. 30/8/01 - Palestra com o professor Cristiano Roque Portela,
na Casa dos Espíritas, às 20 horas, sobre passe espiritual. ” “Atividades em Rio
Claro e Região: 02/09/01 - Almoço Confraternativo nas dependências do
Instituto “Allan Kardec”; 10/09 - Aniversario do CE “Verdade e Luz”; 10 a
16/09/01, Feira do Livro Espírita, no Jardim Público, em prol dos centros
“Fraternidade”, “Emmanuel” e Soc. Espírita de Sta Gertrudes; 16/09/01 Palestra e Pintura Mediúnica com Valdelice Salun, no CE “Verdade e Luz”.
23/09/01 - 1º Encontro Estadual sobre Atividades Mediúnicas na sede da USE,
das 8:30 às 18 horas. 29/09/01 - Palestra do CE “Fé e Caridade” na sede da
USE, às 20 horas, com Estevão Camolese Junior. 12/10/01 - Presença de
Divaldo Pereira Fraanco no Ginásio de Esporte “Felipe Karan”, com palestra e
a convite da USE-Rio Claro e na mesma data Aniversário do CE “Fraternidade”
20/10/01. Palestra com Eliseu Florentino da Mota Júnior, na Casa dos Espíritas,
às 20 horas. 25/10/01 - Aniversário do CE “Amor e Caridade”. 28/10/01 CONTRADE, na sede da USE. Vagas limitadas. O evento será realizado
somente para Dirigentes e Trabalhadores Espiritas e será em forma de
Seminário. Horário das 9 às 18:30. 26ª Feira do Livro Espírita no Jardim
Público,15/12/01. 10/03/02: Palestra de Sérgio Villar na ASB Amantes da
Pobreza”, rua 13, 25-BE. ” Nov/2001: Feira do Livro no Jardim Público.
Sebastião Euclides Mineli consulta sobre a permancência ou não da ENCOESP,
na USE, em São Paulo; aprova-se a continuação. José Carlos da Costa Custodio
convidado pela Polícia Militar para falar em homenagem às praças no dia de
Finados. Estiveram presentes, dentre outros e além das famílias dos
homenageados, o comandante do destacamento, João Paulo Sanches, o vereador
Sérgio Desiderá.
2002. Repercussão da desencarnação de Francisco Cândido Xavier.
Entrevista na “Rádio Clube de Rio Claro” com José Carlos da Costa Custodio
e Sérgio Carnevalle sobre o médium. Janeiro - Dia 26 com o quinto aniversário
do CE “Emmanuel”: festividades no salão da USE-Rio-Claro, a partir das 19:30
horas, e palestra de Orson Peter Carrara, de Mineiros do Tietê. Fev/2002: Curso
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de Cultura Espírita em Campinas, aos sábados. Março/02: Feira do Livro
Espírita em 6/4, em Corumbataí. Abril/02: Sérgio Desiderá: oficialização da
Feira do Livro Espírta. Maio/02: Feira no Shopping. José Carlos da Costa
Custodio: sobre os estudos quanto à venda de bebida em ambiente da USE, por
haver gerado dúvidas e questionamentos, decidiu-se fazer estudo sobre a
liberdade e a conveniência das coisas à luz da Doutrina e, finalmente, por a
questão em votação. Odair Mariano fala sobre o resultado do Encontro da
Família Espírita. Repercussão da desencarnação de Francisco Cândido
Xavier.1) Em 2 de julho, dia do enterro de Chico, já a partir das 11:30 horas
Sérgio Carnevalle anuncia que, às 12 horas, comparecerá ao seu programa “Show do Meio Dia” o Professor José Carlos da Costa Custodio para falar sobre
o médium. O programa, com pergunta e respostas e com observações do
radialista, durou aproximadamente 40 minutos (gravação-arquivo). Em 4/7/02,
no “Jornal Cidade” - Jaime Leitão, em “Toque Rápido” homenageia-o com a
crônica “O ser humano Chico Xavier”. Da “Cidade”, de 2/7/02/02: “Médium
mineiro deixa mais 400 obras psicografadas. “O Diário do Rio Claro”: Chico
Xavier será enterrado hoje. O médium começou a entrar em contato com
manifestações espíritas aos quatro anos e escreveu mais de 400 obras: Segue
amplo comentário com três fotos: a casa, em Uberaba, o médium durante sessão
e psicografando. Agosto: Casa Espírita “Fraternidade” comunica o inicio de
construção de sede no Bairro do Cervezão, Rua M 0 482. Dia 26, Cristiano
Roque Portella comparece no CE do Encontro REIEM as pessoas gostaram do
estudo. Maria Sueli Sciamana de Lima diz que vão mudar o nome do centro
para “Francisco Cândido Xavier”. Gilberto Mucillo sobre o Bazar da USE.
26/05/02 - VII Encontro da Família Espírita de Rio Claro. Tema: “Em busca de
novo ideal entre conhecimento, razão e sentimento”. Dia 26 de maio, das 8:30
às 14 horas, na EESG “Chanceler Raul Fernandes”. 30 de junho - com as
famílias asistidas - almoço na sede da USE. O5 a 20/07/02, V Feira do Livro
Espírita de Rio Claro no Shopping Center, das 10 às 22 horas. 26/08/02,
Aniversário do Centro Espírita “Luz Divina”, de Itirapina. 6/10:
Confraternização com as crianças, na sede da USE. Dezembro/02, 9 a 24, Feira
do Livro Espírita no Jardim Público e confraternização dos espíritas na sede da
USE, dia 14/12, às 20 horas. Nov/02: Palestra com Jessil de Andrade.
2003. Formação de Conselho e eleição de Diretoria Executiva. Encontro
da Familia Espírita. Janeiro: 11/1/03: Encontro da Família Espírita a 21/9/97 no
CAIC com 450 pessoas. Posse dos seguintes conselheiros Sebastião Euclides
Minelli; José Francisco de Almeida; Oswaldo Alota; Claudecir José Thans;
Carlos Teixeira, Joaquim Felício de Souza; Aristides Gameiro, José Mário
Rodela; Iara Silvia Walter; Marcelo Renato Cardoso Seoanes; Walter Martinez;
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Merival Gomes Santiago; Eurípedes Marchiori; Maria Sueli Ramos; Carlos
Teixeira; Dari Vivan; Virgínia Bonatti Mello; João Carlos Sanches; Nelson
Luiz Golfieri; Fábio Luiz Mortari; Larissa Machion; Igor Machion; Mário
Nogueira Mascarenhas; Jairo Alves de Moraes, Maria Sueli Sciamana de Lima;
Osvaldo Luiz Esteves; Mário A de Carvalho; Edílson Lima de Santis; Luiz
Gonzaga Scalzitti; Antonio Francisco Jacinto; José Carlos da Costa Custodio;
Angelita de Morais Ferro. Presidente: Sebastião Euclides Minelli; VicePresidente, José Francisco de Almeida; 1ª. Secretária, Maria Sueli Romero; 2º
Secretário: Carlos Teixeira; 1º Tesoureiro, Osvaldo Alota; 2º Tesoureiro,
Eurípedes Marchiori. Diretor de Patrimônio, José Mário Rodela. Fevereiro Departamentos da USEIRC: Arte - Larissa Machion; Social e Bazar - Gilberto
Mucillo; Mocidade Espírita - Igor Machion: Infância - Angelita de Morais
Ferro; Livro - Dari Vivan; Pesquisa e Cultura, José Francisco de Almeida e
Maria Sueli Romero. Orson Peter Carrara palestra “O que é ser Espírita”, no CE
“José de Campos Sales” Projeto Ciência, Filosofia e Religião, a partir de abril,
na USEIRC. Março - Palestra de Orson Peter Carrara, na SEB “Léon Denis”,
“Pilares da Evolução”. Elisabete Nogueira S. de Oliveira e Dalva Bonotto sobre
o Encontro da Família Espírita e participação da USEIRC. Maria Suelil
Sciamana de Lima informa sobre o aniversário do CE “Francisco Cândido
Xavier”, no dia 26 de abril e a presença do Prof. Moacyr Magnarelli, falando
sobre “Caridade Essencial - Amor Fraterno”. Walter Martinez com respeito às
dificuldades na construção de sede própria do centro. Abril/2003: Claudecir
José Thans: em 17 de maio promoção de Pizzas. Encontro da Família Espírita
em 21 de setembro com participação da USE. Marcello Roberto Cardoso
Seoanes diz da construção vagarosa da sede do CE “Emmanuel”. Virgínia
Bonatti Melo, do CE “Verdade e Luz”: Curso Básico; início de Evangelização
Infantil e, na parte social. Estudo do tema “A Violência Intra-Família”.
Maio/03: Dari Vivan fala da informatização da Livraria Espírita e do aumento
de freqüência da Casa Espírta “Fraternidade”, estando o grupo disposto em
auxiliar a conclusão da construção da sede própria. Com participação da USE,
Encontro da Família Espírita na escola “Prof. João Baptista Leme”, no dia 21
de setembro, com o tema “Família hoje, que cenário é esse? ”. Junho. Eurípedes
Marchiori, pelo CE “José de Campos Salles”, esclarece sobre a entrega de cestas
básicas com a colaboração da Secretaria da Ação Social da Prefeitura. Dari
Vivan sobre o andamento da Casa Espírita “Fraternidade”, em fase de reboque
da parte interna. Comenta sobre o movimento espírita em Corumbataí,
comandado pela Sra. Alba Soares da Silva e sobre a doação de 14 cadeiras para
aquele centro; finalmente sobre a Feira no Shopping, de 7 a 19/7. Angelita de
Morais Ferro informa sobre a Formação e Recoabilitação Espiríta dia 27/7. Igor
Machion diz que as Mocidades estão em atividades em todos os centros e da
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realização do “Arraiá Espírita” na sede da USEIRC, no dia 19 de julho. Palestra
no CE “Verdade Luz“: tema: “Como surgiu o Espiritismo na Terra e o Deus da
Doutrina Espírita”. Maria Sueli Romero propõe palestra aos sábados nas casas
espiritas e sobre a Loja de Artezanato na USE. O evento foi transferido para a
Casa dos Espíritas. Julho/03: Projeto para a instalação definitiva da Feira do
Livro Espírita no Jardim Público em que Sérgio Desiderá se prontifica em falar
com o prefeito, uma vez que o projeto, já discutido, passou dos 120 dias,
devendo ser aprovado pela Câmara. Dari Vivan com pedido de voluntários para
a Feira do Livro de dezembro. CE “José de Campos Salles” com distribuição
de cestas básicas mensais, além do almoço mensal, no recinto do centro, para
os pobres. Igor Machion sobre o “Chá”, na sede da USEIRC em 28/9.Angelita
de Morais Ferro sobre “Requalificação de Evangelizadores de Infância”, em
Rio Claro, dia 25 e depois em outras cidades. Elisabete Nogueira S. de Oliveira
sobre o Encontro da Familia. Maria Sueli Romero: Curso Integrado de Doutrina
Espírita. “O Cristianismo ”Os Evangelhos” “Como se comunicam os Espíritos”,
às 20 horas na USE. Agosto - Larissa Machion: “Chá Artístico”, dia 26 de
outubro. Walter Martinez: Feira do Livro em Ipeúna; da inauguração do centro
de Corumbataí, no 30 de agosto, às 17 horas denominado CE “Francisco de
Assis”, com palestra de Amarildo Salinas Ruiz. O presidente fala da dedicação
de Walter Martinez junto aos centros de Santa Gertrudes, Corumbataí e Ipeúna.
Olga sobre o Encontro da Família no dia 20 de setembro. Setembro: O
Presidente Sebastião Euclydes Minelli: considerações sobre alguns precedentes
de casas que têm deixado de comparecer às reuniões da USE e justifica falta de
Maria Sueli Sciamana de Lima, de Santa Gertrudes. Feira no Shopping, de 7 a
19 de julho, com 327 livros. Joaquim Felício de Souza relata os trabalhos com
dias e horários do CE “Fé e Caridade”. Comissão de Eventos: Diná Cristina
Bútulo, Cristina Inforzato e Carlos Jugdar. Marcello Roberto Cardoso Seoanes
sobre Seminário na USE, dia 19/10. Família Consangüinea e Espiritual”, por
Claudene Carneiro e outro tema pelo Sr. Wladimir Sanches: ”Influência dos
Médiuns nas Comunicações”. Larisssa Machion: apresentação da peça em
Corumbataí na inauguração. Dari Vivan: inauguração no Rua M 8, 622, av. 23
e 25, com palestra de Amarildo Salina Ruiz. Feira do Livro Espírita em
dezembro no Jardim Público. Maria Sueli Romero informa que a USE deve ter
um Site próprio e que doou 21 cadeiras para para CE de Corumbataí. Encontro
da Família com 120 inscritos e que será na Casa dos Espíritas. Outubro, dia 12:
Almoço de Confraternização na sede da USEIRC. Orientação sobre o novo
Código Civil. Joaquim Felício de Souza convida para visita às novas instalações
do CE. ‘Fé e Caridade”. Claudecir José Thans lembra o “Chá” do dia 25 e
Larissa Machion a respeito da 2ª. Prévia da COMECELESP. Igor Machion
sobre acontecimentos na EMEI “Dr. Paulo Köelle”. Novembro: José Gabriel da
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Silva diz que o Encontro da Família foi satisfatório e entrega o relatório.
Sebastião Euclydes Minelli fala que o Estatuto da USEIRC dever ser
modificado, assim como das casas espíritas. Nomeada a comissão: Maria Sueli
Romero, José Francisco de Almeida, Marcello Roberto Cardoso Soanes.
Empréstimo de cr$4.500,00 da Livraria Espírita para o forrar toda a sede e que
será pago mensamente. Igor Machion pede cópias de chaves do “flizer” da USE
e vai continuar na promoção de pães de queijo. Sebastião Euclides Minelli pede
para o Gilberto Mucillo fazer quatro cópias. Dalva Bonoto entrega documentos
do próximo Encontro da Família Espírita a realizar-se aos aos 19/9 e pede
adesão da USE Convite da USE-Rio Claro. Palestra do Professor Wladimir
Sanches, ao ensejo do aniversário do CE ‘Emmanuel”, que falará sobre
Clonagem, na sede da USE, rua 14 n. 240. 21/09/03: Encontro da Famíla
Espírita, na Casa dos Espíritas. 02/08/03. Jornal Cidade de Rio Claro, Seção
Intervalo - Centro Espírita “Fé e Caridade” comemora 96 anos. Entidade
filantrópica presta assistência social e espiritual através de bazar beneneficente.
Doação de cestas básicas e evangelização infantil. (Inserida foto do prédio em
que funcionam os departamentos). Na ocasião, a entidade promove palestra com
Antonio Demarchi e pré-inauguração das novas instalações, e seu prédio ”Fé e
Caridade” merece a comemoração devido ao bonito trabalho de assistência
social que promove. ” Dezembro -: Assembléia Geral para mudança do Estatuto
de acordo com o novo Código Civil. USEIRC fundada aos 26/12/66, UME aos
26/3/56. Um ano depois UNIME e depois USEIRC Intermunicipal. Aos 25 de
março de 1962 Sociedades de Amor a Beneficência ou Casa de Oração que
26/2/66, USEIRC.
2004 . Oficialização da Feira do Livro Espírita no Municipio: Lei 3422,
de 13/2/94: autores Raquel Picelli e Sérgio Desiderá, a ser realizada anualmente
no mês de dezembro. O Centenário do nascimento de Allan Kardec. Janeiro dia
10 de 2004 - Minelli abre a reunião da USE e a seguir coloca à disposição de
todas as casas espíritas o recinto para eventos e palestras. Iara Silvia Walter
sobre Encontro da Família Espírita em 19 de setembro. Comissão: Mário Tadeu
N. Traina, Tesoureiro; Denise Inforzatto, Secretária; Dalva Bonoto, 1ª
Coordenadora; Elisabete Nogueira S. de Oliveira, 2ª Coordenadora; Iara Silva
Walter, Cordenadora de Estudo. Iara Silvia Walter pede apoio a Minelli, o qual
responde que a USE é de todos e as casas espíritas e os presidentes é que formam
o Conselho e a este é que se deve pedir o apoio. Marcello Roberto Cardoso
Seoanes diz que no dia do aniversário do CE “Emmanuel” haverá palestra.
Assunto: “Ação do Pensamento nas Curas Espirituais”: Uma Visão Quântica”
e por Norberto Gaviolli. Diz que a organização do Encontro da Família Espírita
não está de acordo com o sistema da USE, que é a unificação de todos os eventos
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realizados em Rio Claro e estes eventos têm um organizador que é o Claudecir
José Thans. Geraldo Falcone, de Ajapi, sobre a possibilidade de fundar um
núcleo naquela localidade com o nome de “Estudos Espíritas”. Sérgio Desiderá
sobre o projeto, em trâmite na Câmara, Banca do Livro Espírita. Tercília
Schiarelli de Melo sobre mudança no estatuto do CE “José de Campos Salles”.
Sebastião Euclides Minelli diz que se reuniu com mais 15 pessoas desta cidade
dia 10/2 para pressionar a aprovação do projeto que o autoriza Feira do Livro
Espírita no Jardim Público. Quando Sérgio Desiderá, autor d o projeto, assumiu
a tribuna dois vereadores contrários se retiraram e o projeto foi aprovado
tornando-se lei. Angelita de Morais Ferro: Encontro de Estudos Espíritas a
29/2/04, na sede da USEIRC. Aniversário com palestra AEB “Léon Denis:
“Casamento na Visão Espírita”, dia 13, por Paulo Cesar Lodi., Dari Vivan sobre
a Feira do Livro Espírita, no Jardim Público. Encontro da Família Espírita, dia
11/3. Richard Simonetti “Como Adquirir Serenidade”, pelo CE “Fé e
Caridade”: dia 19/2. Terezinha Oliveira, em Sta Gertrudes, dia 24/4. Abril José
Carlos da Cosa Custodio –Renato sobre o Encontro da Família e Evangelização
Infantil. Maio - Aristides Gameiro diz que no dia 29 logrou resolver as
divergências que colocaram em risco a harmonia da Casa. Renato Pacheco de
Almeida Filho: regularização dos papeis da Casa Fraternidade; que a Feira do
Livro Espírita acontecerá no Jardim Público, de 6 a 15 de junho; o Encontro da
Família Espírita, em 22/9/96. Encontro da Mocidade Espírita: um sucesso e com
os temas “O Medo e o Amor na Adolescência”, e “Aborto e Estupro”. Encontro
da Família no dia 29. Junho: palestra de Eliseu Florentino no CE “Astral
Superior”, dia 22 e falecimento de Alberto Marques Duque, um dos fundadores
da Casa dos Espíritas. Walter Martinez sobre a Feira do Livro Espírita, de 1 a
15 de junho. 15/6: Alessandra Golfieri pelo Departamento de Evangelização do
CE “’Fé e Caridade”, sobre o “Encontro” a realizar-se no CE “Astral Superior”,
no dia a 30. Reunião da USEIRC, de Agosto/96. O Presidente da USE, Luiz
Gonzaga Scalzitti sobre a inauguração da sede do Centro Espírita “André Luiz”;
Richard Simonetti, no dia 30/8, no CE “Fé e Caridade”; na Casa dos Espíritas,
dia 27, Wilson Garcia, dia 17 de agosto no “Astral Superior” e dia 22, Eliseu
Florentino da Mota Junior. Solicita-se a CIRETRAN que desocupe a Casa da
Oração. Feira do Livro no Jardim Público, de 6 a 15, diz Walter Martinez,
rendeu a venda de 1150 obras. E em 1º lugar o Evangelho. II Encontro da
Família Espírita. Sebastião Euclides Minelli diz que a sede da USEIRC pode e
deve ser usada pelos espíritas. Reunião da USEIRC, outubro: Jurandyr Almeida
Godoy visitou o confrade José Pinto de Godoy, que está com 90 anos; sugere a
visita de outros espíritas. Diz que aquele irmão ajudou fundar casas espíritas e
foi presidente em algumas delas. 19/9, Presidente AEB “Léon Denis” comenta
a baixa freqüência. Richard Simonetti “Abaixo a Depressão”. Sta Gertrudes
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com palestra do “Prof. Romário, de Campinas. E mais a Feira do Livro Espírita.
Setembro Dari Vivam, em razão de motivos profissionais, deixa a direção da
Livraria Espírita e Sebastião Euclides Mineli assume-a. Programa-se a Feira do
Livro Espírita no Jardim Público. Outubro: Dari Vivan não poderá assumir a
Feira do Livro Espírita em dezembro. Nov/dez de 2004: No mês de dezembro
a Casa dos Espíritas estará vendendo o tradicional Panetone de Natal. Parte da
rede será destinada para ao Encontro da Família Espírita. 9/11/04, Almoço de
Confraternização na Casa dos Espíritas. Local: Instituto “Allan Kardec”.
29/11/04 Palestra de Oswaldo Cordeiro, de Mirassol, na Casa dos Espíritas.
Dezembro - 4/12/04: Grupo Teatral do COEM, com peça teatral “Evangelho no
Lar”, na Casa dos Espirítas, às 20 horas. De 24 a 12/12/04, Feira do Livro
Espírita no Jardim Público. Redação da cidade de Rio Claro publica matéria
alusiva ao centenário de nascimento de Allan Kardec1.
Havíamos solicitado ao jornalista Roberto Santana menção na “Cidade
de Rio Claro” sobre o Centenário de Allan Kardec. Após outubro,
comparecemos algumas vêzes à redação passando dados para a matéria1. Era
fim de dezembro e temíamos não mais a publicasse. O Alto, porém, preparavanos uma surpresa: comparece em novembro em Rio Claro o Padre Oscar
Gonzalez Quevedo para um curso de Parapsicología de dois dias no Colégio
“Puríssimo Coração de Maria”. “A Cidade de Rio Claro”, de 29 de dezembro,
de 2004, página 15, publica então entrevista com o padre: (Quevedo
desmistifica ET’s, espíritos e demônios) onde mais uma vez nega os fenômenos
espíritas: “ ... O espiritismo é uma ignorância tremenda. Os conhecimentos
adquiridos com a comunicação com os mortos por médiuns célebres como Allan
Kardec e Chico Xavier são falaciosos e errôneos. ” Providenciamente, no dia
seguinte – o jornal edita (30/12/04), quase uma página: “Espíritas celebram 200
anos do nascimento de Allan Kardec e com os subtítulos: “Filosofia de Kardec
passa por método e ciência”: “Ação social e caridade são legados dos espíritas
de Rio Claro. ” (Da redação). Na USE ”Desdobramento”, Emancipação
Desprendimento do Espírito” por Norberto Gaviolli e Irene W Gaviolle com
“Auto - Estima, Posso ou não Posso Pensar em Mim”.
2005 Janeiro: Projeto Livraria Espírita; Joaquim Felício de Souza
agradece pelo comparecimento na palestra de 15/12/04 no CE “Fé e Caridade”.
O visitante, Sr. Urbano Salmazo, diz que haverá eleição de diretoria na Casa
dos Espíritas; Maria Sueli Romero convida para palestra de Wladimir Sanches”,
sobre “Clonagem, Reencarnaçao e seus Mecanismos.”; o Presidente fala sobre
a ausência de algumas casas nas reuniões da USE; Urbano Salmazo sugere
visita em rodízio nas casas espíritas; Igor Machion apresenta relatório da
Mocidade Espírita de 2004 e da arrecadação para a CONJESP de 2006, em Rio
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Claro; conta com cinco mocidades ativas e 30 jovens; Sebastião Euclides
Minelli, reorganizando a Livraria Espírita e deixa a vice-presidência para José
Francisco de Almeida e fala do projeto de instalação de outra livraria e no prédio
da rua 14, atual USEIRC; do resultado da Feira do Livro Espírita no Jardim
Público: venda de 1500 volumes. Fevereiro: Dívida da USEIRC com a Livraria
Espírita, na importância de $4.020,00 é perdoada com aprovação geral; Saldo
atual da dívida: Cr$5.943,51; Maria Sueli Romero sobre o DEPECE Departamento de Pesquisa e Ensino de Cultura Espírita, a realizar-se às quartasfeiras, na USEIRC, com “Estudo da Mediunidade”, na 5ª feira com o “Conhecete a ti mesmo”; Larissa Machion apresenta o programa artístico; Igor Machion
sobre o CONJESP, de 13 a 16 de junho, pedindo ajuda para os custos de parte
do evento, cujo total é de cr$3.500,00; Aniversário do CE “José Campos Salles”
com Norberto Gaviolle, falando sobre o Tríplice Aspecto da Doutrina Espírita.
Março: Diário Oficial do Estado, de 16/2/05, execução fiscal da Caixa
Econômica Federal versus Sociedade “Amor e Beneficência” - Renato Pacheco
de Almeida, Pedro Rodrigues, julgando extinta a presente execução fiscal
contrra a sociedade. Palestra em Santa Gertrudes com Amarildo Luiz Salina, de
Rio Claro, no Centro. Cultural daquela cidade; Claudecir José Thans fala sobre
Almoço Confraternativo na USE. Abril - CE “José Campos Salles”: inscrição
para o Curso de Expositor de Doutrina e palestra de Amilcar Del Chiaro, no dia
6 de maio; Festa de Confraternização no CE “Astral Superior”, dia 19 e palestra
por Ciro Alves de Souza; Ampliação do quadro de sócios do Clube do Livro
Espírita, por proposta de Paulo Melo e Paulo Chabbuh; Luiz Gonzaga Scalzitti
propõem que a Livraria seja departamento e não autônoma. Maio: Reunião da
USE de forma bimensal; Dia 25/9, Encontro da Família na Casa dos Espíritas;
informa Elisabete N. S. de Oliveira, Site da USE em fase final. As casas
Espíritas e-mail no provedor da USIRC. Julho: Reunião de Outubro da USE-SP
em Rio Claro. Encontro da Família Espírita com o tema “À vida em Família,
Que história estou construindo? Setembro. Sebastião Euclides Minellie:
Livraria Espírita compra computador. Outubro - Palestras: Plínio de Oliveira,
“Pequena História do Amor”, dia 26, na USEIRC; José Carlos da Costa
Custodio, dia 15, na Casa Espírita ”Fraternidade”, com o tema “Espiritismo Ciência, Filosofia e Religião em Espírito e Verdade”; dia 5ª Feira, na Casa dos
Espíritas, “Allan Kardec”. Coordenadores do Encontro da Família”: Iara Silvia
Walter, Vice: Elisabete Nogueira S. de Oliveira; 1ª Secretária, Wanda Bonomo;
2ª Secretária, Roseli Wenzel Corrêa; Tesoureiro, Marco Tadeu Traina.
Novembro - Palestra por Wladimir Sanches: ”Como Tomar Decisões”. Larissa
Machion pergunta se já existe um chapa, pois que gostaria de apresentar uma.
Maria Sueli Romero, Vice-Presidente pede para Sebastião Euclides Minelli
responder e ele cita os artigos que permitem e restringem o direito dos que
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podem ser presidente e tesoureiro e só podendo aqueles que já exerceram esses
cargos. Indagados os demais presentes se pretendiam candidatar-se a esses
cargos declararam negativamente.
2006 Formação de Conselho Deliberativo e eleição de Diretoria
Executiva. Assessoria Pró-Memória.Programa Nascente. Janeiro: Reunião
realizada aos 14 de janeiro de 2006, com inicio às 14 horas, na sede social da
USE, rua 14 n. 240. O Presidente solicita aos presentes para que formem chapas
para a eleição da diretoria da USE. Larissa Machion apresenta uma chapa para
o triênio 2006 a 2008: Presidente: José Carlos da Costa Custodio; VicePresidente, Larissa Machion; 1º Secretário, Fábio Luiz Mortari; 2º Secretário,
Claudecir José Thans; 1º Tesoureiro, Eurípedes Marchiori; 2º Tesoureiro,
Oswaldo Alota; Diretor de Patrimônio, Gilberto Mucillo. Sebastião Euclides
Minelli apresenta relatório da Livraria e o resultado da Feira do Livro Espírita
no Jardim Público. Janeiro - Ata da Assembléia Geral Ordinária para eleição do
Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva da USE. Casa dos Espíritas:
Merival Gomes Santiago e Pedro Evaristo Fini; “CE “Fé e Caridade”, Joaquim
Felício de Souza e Nelson Golfieri; Casa Espírita “Fraternidade”, Walter
Martinez e Francisco de Assis de Almeida; CE “Emmanuel”: José Mário
Rodela; Sociedade Espírita Beneficente “Léon Denis”, Mário Nogueira
Mascarenhas e Carlos Teixeira. CE “José Campos Salles”, Maria Aparecida
Carvalho e Tercilia Chiarello de Mello. CE “O Consolador”: Iara Silvia Walter
(representante) e Lar Espírita “Esperidião Prado”. Sociedade Espírita
Beneficente “Francisco Cândido Xavier”: Maria Sueli S. de Lima. Ausentes.
“Astral Superior”; “Amor e Caridade”; “Luz Divina”. CE “Verdade e Luz”:
João Paolesch. Associações com dez presenças. Efetivos: Merival Gomes
Santiago, Pedro Evaristo Fini, Joaquim Felício de Souza e Nelson Luiz Golfieri,
Mario Nogueira Mascarenhas e Carlos Teixeira. Maria Conceição Ferreira de
Almeida, Iara Silvia Walter, João Paolesch e Edson Montemor. Chapa I:
Presidente, José Carlos da Costa Custodio; Vice-Presidente, Larissa Machion;
1º Secretário, Fábio Luiz Mortari; 2º Secretário, Claudecir José Thans; 1º
Tesoureiro, Eurípedes Marchiori; 2º Tesoureiro, Wagner Silva; Diretor de
Patrimônio, Gilberto Mucillo. Chapa II: José Francisco de Almeida; Presidente,
Carlos Teixeira, Vice-Presidente; 1ª Secretária, Maria Soeli Romero; 2ª
Secretária, Diná Cristina Butulo; 1º Tesoureiro, José Mário Rodela; 2º
Tesoureiro, Marcello Renato Cardoso Seoanes; Diretor de Patrimônio, Luiz
Carlos Jugdar. Representantes junto a USE em São Paulo e na 27ª Região
Espírita: José Franciso de Almeida e Marcello Renato Cardoso Soanes. Diretor
da Livraria Espírita, Sebastião Euclides Minelli. Na ata foi colocada a seguinte
ressalva: ”A votação foi muito conturbada, vários aspectos do estatuto foram
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discutidos e na hora da votação a chapa I renunciou na pessoa da Presidência,
José Carlos da Costa Custodio, ficando a chapa II vencedora e responsável pelo
triênio seguinte”. Fevereiro: fica decidido reuniões em rodízio, sendo a última
confraternização na sede da USE e distribuído Calendário de reuniões.
Assessoria Pro-Memória USEIRC: convite e aprovaçào para José Carlos da
Costa Custodio promover o registro e resgatar a História Movimento Espírita
em Rio Claro dos 50 anos da USEIRC e dos centros espíritas. Página da USE
na Internet e atualização do “site”. Palestra no CE “Léon Denis“, no seu
aniversário na sede da USE: Palestra no CE José de Campos Salles”, por
Octávio Martins. José Francisco apresenta tela inicial do site USE Riio Claro.
Março, Santa Gertrudes, no CE “Francisco Cândido Xavier”: O Presidente
apresenta organograma funcional da USE. Apresentação de José Carlos da
Costa Custodio para o acervo Histórico o qual informa aos presentes o material
que possui, como recortes e toda a história até o ano de 1996 e pede a
complementação com informações do período. Programa Nascente: entrada
com convite para alguns grupos. Presidente fala dos custos elevados para a
manutenção da Livraria Espírita na avenida quatro. Razão pela qual propôe sua
transferência para o prédio da USE na rua catorze, resolvendo também a
necessária reforma da parte da frente do prédio. A aprovação do projeto ficou
transferida para a outra reunião. Palestra, respectivamente, com perguntas e
respostas, sobre a Encarnação dos Espíritos, pelo Dr. Marcelo Roseira Ferro e
José Carlos da Costa Custodio, na ASB “Léon Denis”, no dia 11 de março. Igor
Machion diz que a CONJESP receberá mil jovens e discorre sobre fundos e
equipe. De “O Dirigente Espírita (Unificaçào), n. 94, maio e junho de 2006: A
CONJESP - Confraternização de Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado
de São Paulo, com a participação de cerca de 1000 pessoas, entre os jovens
inscritos para participar das atividades e os trabalhadores envolvidos no evento.
Os estudos foram realizados sobre o tema ”Sexo”: - “Não reprimir nem aviltar;
educar”; realizados em salas de aula, acompanhados por apresentações artísticas
e atividades de integração. Esteve presente José Antonio Luiz Balieiro, 2º VicePresidente da USE. Os resultados da CONJESP puderam de ser notados no
entusiasmo dos jovens e na participação nos demais eventos, já programados,
da área de Mocidade. Estiveram representadas, na 8ª CONJESP, 184 mocidades
de 92 cidades, incluindo Vitória, ES, e Belo Horizonte. MG. Abril - Reunião
no CE “Léon Denis”, no dia 8: José Carlos faz apresenta resenha com fatos
espíritas, e submete-os à apreciação dos centros a fim de que as complementem
com outras informações. Quanto a USEIRC propriamente dita está pesquisando
nos livros atas desde 25 de março de 1956. Igor Machion pede colaboração para
a CONJESP. Projeto Nascente já conta com três grupos: Estudos Espiritas, em
Ferraz; Associação Espírita “Vinha de Luz”, aos 25/03/06, com sede na rua 14,
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n. 240 e com 20 pessoas. Casa do Caminho, aos 19/4/06, Caminho 3 n.o 131,
Allan Gray, Distrito de Ajapi, Presidente, Geraldo Falconi. Fica aprovada
transferência da Livraria Espírita “Vinha de Luz” para a rua 14, sede da USE.
Convite para a palestra, na Casa dos Espíritas, dia 13 de maio, que será proferida
Gumercindo de Conceição, de Mirassol. Anotações do Livro de Atas da USERio Claro, período de dezembro/94 a 25/3 de 2006. Maio - José Carlos da Costa
Custodio fala sobre do desenvolvimento do trabalho de pesquisa da história nas
casas espíritas e em outras fontes. Igor Machion pede a colaboração de todos na
realização da CONJESP em Rio Claro e solicita material de cozinha à USE.
Projeto Nascente já com três grupos: ”Grupo de Estudos do Livro dos Espíritos,
no Distrito de Ferraz. Associação Espírita “Vinha de Luz”, fundada em 25/3/06,
com sede provisória na USE; Estudos Espíritas “Casa do Caminho”, fundada a
19 de abril de 2006, com endereço no Caminho três, n..131, Allan Gray, Distrito
de Ajapi. Junho - Na sede da USE-Rio Claro. O presidente da ASB “Léon
Denis”, Mário Nogueira Mascarenhas faz a prece de abertura, após o que o
Secretário lê a ata da reunião. Em seguida, demonstra-se o movimento
financeiro para aprovação do Conselho. É lido o pedido de justificação das
ausências para os três próximos meses, da Casa dos Espíritas e para que a
reunião marcada naquela casa em agosto seja cancelada. O presidente diz da
importância da leitura do jornal “Unificação” da USE-SP. Abre 50 minutos para
discussão sobre sobre temas para palestras nas casas espíritas: Iara Silvia Walter
sugere escolha de temas e Carlos Teixeira dispõe que não se deve fugir da
Doutrina. No “Pró-Memória”, José Carlos da Costa Custodio fala da pesquisa
feita em jornais da cidade, sobretudo no “Alpha” para compor seu trabalho. Do
CE “Fraternidade”: pedindo prorrogação de prazo para pagamento de dívida.
Proposta para encontro de expositores de doutrina e também com vistas às
comemorações a Allan Kardec. José Carlos da Costa Custodio diz que estão
faltando os livros de 1986 até 1994. Feira do Livro Espírita em Santa Gertrudes
aos 20 de agosto. O CE “Fraternidade”, das dificuldades na construção da sede.
Julho - Na sede da USE-Rio Claro. Presidente pede correções no cadastro de
informações dos centros espíritas e da importância da representação regional. A
Associação Espírita ”Vinha de Luz” aguardando o CNP, que já está registrada
em cartório, e que pedirá imediatamente filiação (adesão) USE.Rio Claro. O CE
“O Consolador comunica o aniversário e palestra. É pedido a José Carlos da
Costa Custodio para incluir na memória histórica o “Projeto Livraria”. Agosto
de 2006: Na sede da USE-Rio Claro. Ordem do dia: leitura e entrega de
correspondências; contribuição mensal. Conselho Deliberativo: Conclusão de
Projeto. Projetos em Andamento: Assessoria Pró-Memória da USE; Projeto
“Livraria Espírita. Palavra livre. Áreas de Trabalho da USE Rio Claro. Reuniões
em rodízio: 9/9 CE “Emmanuel”; 14/10 CE “Fraternidade; 11/11 Lar Espírita
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“Esperidião Prado”; 9/12 Sede da USE. Setembro: Reunião na sede da USERio Claro: O Presidente explica as despesas com a construção da Livraria
Espírita e passa a palavra ao Tesoureiro para que apresente o balancete.
Sugestão para que as palestras de outubro sejam feitas em torno de Allan
Kardec. Todos os centros presentes confirmaram programa. ”O CE “Fé e
Caridade”, dado a dificuldade que seu presidente encontra para mudar o quadro
de palestras já programadas, terá o Prof. Custodio abordando o tema em duas
reuniões públicas. Encaminada à USE-SP o pedido de adesão da AE “Vinha de
Luz”. “Pró-Memória”: José Carlos da Costa Custodio diz que está terminando
a garimpagem de documentos e fotos. Elisabete N. S. de Oliveira diz que o
Encontro da Familia foi mudado para 8 de outubro. A Presidente do Lar
Esperidião Prado agradece a presença na inauguração de ampliação da obra e
passa documentos para o responsável do “Pró Memória”: ”Dossiê do Lar
Espírita “Esperidião Prado” - 1964 a 2006. O documento consta de oito títulos,
inclusive o registro de famílias e usuários que passaram pela Lar, num total de
70 mães e 650 crianças. Gilberto Mucillo sobre o Bazar da USE e Joaquim
Felício de Souza sobre a palestra de Jairo Capasso na inauguração do COEM
no CE “Fé e Caridade”. José Mário Rodela, do CE ‘Emmanuel”, fala das
dificuldades da nova diretoria e da documentação legal. Outubro. Na Casa
Espírita “Fraternidade”: Justificada a ausência de Elisabete Nogueira S. de
Oliveira do CE “O Consolador”, do jovem Felipe S. de Oliveira, coordenador
do SITE da USE - Rio Claro, de José Carlos da Costa Custodio e de Maria Sueli
Romero. O Presidente parabeniza o CE “José Campos Salles” e o CE
“Emmanuel” pela assiduidade às reuniões. Pede a Sebastião Euclides Minelli,
da Área de Divulgação, para falar a respeito da Livraria Espírita e Valter
Martinez repensar data para a Feira do Livro. Os representantes informaram
sobre às alusões a Kardec que se desenrolam no centro durante o mês de
outubro.
Destaques
Fundada a UME as reuniões realizam-se nos centros, depois na Casa dos
Espíritas e, por breve tempo, no CE “Verdade e Luz”. “Visitas Confraternativas
e de Estudo” sucedem-se, em rodízio, por vários anos. Na década de 90 em sede
própria, rua 14 n. 240, antiga Casa da Oração, depois Sociedade “Amor à
Beneficência”. É construído prédio, cuja primeira etapa dá-se em janeiro de
2006, incluso o salão para quatrocentas pessoas e projeto da reforma da frente
para a transferência da Livraria Espírita“Páginas de Luz35. ”
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66.Casa da Oração - Sociedade “Amor à Beneficência” e sede da
USEIRC – década 90.

67. Casa da Oração – Sociedade de Beneficência – fundos ´década de 90
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68.Fundos transformado em salão35

69. USEIRC e Livraria Espírita “Páginas de Luz” atuais - Rua 14, 240. Valdiney
Procknow, Vice-Presidente e Presidente da USEIRC37.

Comemora-se o Centenário de “O Livro dos Espíritos”, abril de 1957,
com palestras, debates e exposição de livros. Repetem-se as exposições em
lugares centrais, inclusive nas Semanas Espíritas, resultando a Feira do Livro
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Espírita, Livraria Espírita “Páginas de Luz”, o Clube do Livro Espírita, sendo
os últimos tranferidos para a sede da USEIRC. A Feira é oficializada por lei
municipal, n. 3422 de 13/2/2004, projeto de lei de autoria dos vereadores Sérgio
Desiderá e Raquel Picelli Bernardinelli. É instituído “O Dia do Espíritismo no
Município de Rio Claro”, por Lei n. 4446, de 31/12/2012, projeto de autoria de
Sérgio Desiderá e a ser comemorado no dia 18 de abril de cada ano.
A Unificação enseja o DEMEI - Departamento Municipal de
Evangelização Infantil. Em 1956, reaparece a Mocidade Espírita no CE “Fé e
Caridade”, depois é fundada a Mocidade Espírita “Joana D’Arc”, no CE “Astral
Superior” e a Mocidade Espírita de Rio Claro - MERIC - que colaboram na
Evangelização Infantil, nas campanhas de arrecadação de gêneros, como a
“Auta de Souza”, em encontros doutrinários, abrilhantados com parte artística.
Destaque-se a Concentração da Juventude Espírita do Estado de São Paulo –
CONJESP - em 2006, em espaço físico da Sociedade de Ensino Claretiano,
merecendo o elogio de pessoas de outras religiões. Do movimento resulta
tsmbém o Lar “Esperidião Prado”, o Bazar Permanente, a sede da USEIRC, a
divulgação doutrinária, com cursos, intercâmbio com palestrantes e
conferencistas dos centros da cidade, da região e do Estado; visitas ao Presídio,
em Itirapina, década de 1980, coordenada por Gentil Botelho Vieira e com
apoio da USE-São Paulo; visitas aos hansenianos em Pirapitingui e intercâmbio
com a Caravana “Jésus Gonçalves”, vindo à cidade para eventos doutrinários,
inclusive em 9/3/82. Culmina com o Encontro da Família Espírita, durante dez
anos, com participação de irmãos de círculos espiritualistas4.
A unificação colabora na criação da Casa Espírita Fraternidade, no
Programa Nascente, oferecendo espaço físico provisório na sede da USEIRC
aos centros recém-fundados, como exemplo a Associação Espírita “Vinha de
Luz” A ação extrapola os limites do município com adesão de centros espíritas
da cidade de Itirapina. Com Odécio Luke, que, com outros, consolida o
Espiritismo em Cordeirópolis, fundando o CE “Frei Rogério Nehaus”. Em
Santa Gertrudes, com a Associação Espírita “Francisco Cândido Xavier”. Em
Ipeúna, Grupo Espírita “Caminho de Jesus”.
Desde a fundação, integra o Conselho Espírita - 3º CRE-Campinas.
Depois sede do 27o CRE - Limeira; Araras; Leme; Pirassununga, Rio Claro.
Promove encontros, palestras, semanas espíritas abrangendo diversas áreas
doutrinárias, como curso de entrevistadores, expositores de doutrina, de
dirigentes de entidades, de centros espíritas, de dirigentes de sessões espíritas,
de mocidades espíritas, com a presença de conferencistas de outras cidades e
componentes da USE – Capital, a saber: Emílio Manso Vieira; Ary Lex; Ignácio
Giovinne; Alcebíades Bertani; Eurípedes de Castro; Nestor João Mazotti
(1978,1984); Eder Fávaro (1981); Abel Glaser (1998); Atílio Campanini;
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Wilson Garcia; Ivan René Franzolin; Amilcar Del Chiaro; Wladimir Sanches,
Norberto Gavioli e outros.
Divulga a doutrina pelo rádio, jornal e encontros. Rádio Educação
Cultura, 1970 a 1973 - “Mensagem Espírita Cristã” com Rodolfo Calligaris,
José Carlos da Costa Custodio, Duzindo Henrique Póvoas, Leonardo Ciasca,
Octávio Martins. Nos jornais “Cidade” e “Diário”, Rodolfo Calligaris, 1950 a
1975, José Carlos da Costa Custodio 1969 a 2000, Jurandyr Almeida Godoy,
Arsênio Fosatto, Duzindo Henrique Póvoas e Mocidade Espírita “Dr.
Pradinho”.
Incentiva: A COMECELESP II, 18/4/76, em Rio Claro, com o Dr Ari
Lex, na Sociedade Italiana; Dr. Jaime Monteiro de Barros, na Casa dos
Espíritas; Dr. Wilson Ferreira de Mello, no CE “Astral Superior”; Dr. Luiz
Sérgio de Lima Gomes, no CE, “ Fé e Caridade”. Com a Quinta Exposição do
Livro Espírita, na avenida um 328; Audição do Coral ”Luther King”, de São
Paulo, na Filarmônica Rio-Clarense; Audição do Conjunto de Cordas “PróMúsica”, da Escola de Música de Piracicaba. Casa Aberta no Lar Espírita
“Esperidião Prado” e no Instituto “Allan Kardec”.
Promove o Encontro de Dirigentes Espíritas do 27o CRE na Casa dos
Espíritas. Jornada Espírita “Allan Kardec”, em 30/09/86: Dr. Luiz Carlos Raya,
de Ribeirão Preto; Prof. Romário de Araújo Mello, de Campinas; Profa. Sueli
Ana Trevisan Boscato, de Araras; Cristiano Roque Roland Portella, de Limeira;
Dr. José Justino Castilho, de Limeira; José Carlos Angelo Cintra, de São Carlos;
Dr. Walter Oliveira Alves, de Araras; Dr. Antonio de Almeida Silva Filho, de
São Carlos e Dr. Walter Radamés Accorsi, de Piracicaba.
Em 1995, no Centenário do Espíritismo, lança o Jornal Espírita de Rio
Claro, editando “Subsídios para a História do Espiritismo em Rio Claro” pesquisa espírita por José Carlos da Costa Custodio, parte do Projeto “PróMemória” da USEIRC.
Presidentes da USEIRC: Arnaldo Martins Orso; Prof. Rodolfo
Calligaris; Prof. Elídio Taveiros, Prof. José Carlos da Costa Custodio; Octávio
Martins; José Rubens Braga da Silva; Joaquim Felício de Souza; Ismael Tunney
Pfeifer; Hilário Jorqueira Sanches; Luiz Gonzaga Scalzitti; Sebastião Euclides
Minelli; José Francisco de Almeida; Carlos Teixeira, João Carlos Sanches4.
Diretoria atual: Presidente, Claudia Rosalem; Vice, Rosana de Souza
Ormundo; 1º Secretário, José Geraldo Costa Junior; 2º Secretário, José
Francisco de Almeida; 1º Tesoureiro, Emília Akemi Komori; 2º Tesoureiro,
Gabriel Antonio Moura; Diretor de Patrimônio, Edgard Itsuo Kawahama
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19 APÊNDICE
Traços biográficos de espíritas
Esperidião Prado
Discurso pronunciado pelo deputado federal Dr, Hamilton Prado
por ocasião da inauguração do Lar “Esperidião Prado”, em Rio Claro, aos 19 de
abril de 1964.
“Meus senhores, e minhas senhoras. Minhas primeiras palavras as de
agradecimento à União Municipal Espírita de Rio Claro por render homenagem
ao meu pai Esperidião Prado de maneira nobre quão útil e duradoura ao designar
seu nome o conjunto de habitações agora solenemente inaugurado. As
caracteristicas marcantes da pessoa de Esperidião Prado foram a caridade.
Assim, o conjunto de habitações, em que a solidariedade humana se afirma com
a inspiração da fé, o nome se ajusta e como o mais prestimoso tributo que se lhe
pode dar. Sua vida foi de lutas. O pai ao envolver-se na revolução de 1842,
encabeçada pelo Padre Diogo Antonio Feijó, perdera todos os bens. Porisso,
nascido que fora aos 4 de dezembro de 1859, em Silveiras, menino ainda,
começou a trabalhar na Central do Brasil como graxeiro, depois como
telegrafista. Nesta qualidade é que veio para a Cia. Paulista de Estradas de Ferro,
em Morro Grande, de cuja estação passou depois a ser chefe. Tal era sua
situação quando se casou, aos 24 anos, com Jordelina Pereira. Nesta estação
assistiu ao nascimento de seu primeiro filho. Transferiu-se logo depois para Rio
Claro onde veio trabalhar na Companhia Bancária do Dr. Joaquim Teixeira, o
velho “Teixeirão”. Integrando a Guarda Nacional no posto de capitão, esteve
em 1892, em Santos, defendendo a legalidade. A 13 de outubro de 1899, foi
noeado serventuário do antigo oficio do Registro Geral de Hipotecas de Rio
Claro, função à qual acumulou a de Escrivão do Juri. Posteriormente, foi o
titular do 1º Tabelionato da cidade. Foi, também, vereador e vice-prefeito
chegando a assumir, temporariamente, a Prefeitura desta cidade. Tal foi, em
rápido bosquejo, a vida formal de Esperidião Prado.
Todavia, todo o encanto de sua existência está entre as linhas rígidas
dessas ocorrências, na luz e sombra, nos altos e baixos dos ideais nutridos, das
decepcões vividas, das aspirações alimentadas e dificuldades vencidas.
Realmente, para criar e educar seus dez filhos, nove dos quais nascidos em Rio
Claro, várias vezes hipotecou a casa em que morava. Para poder, ao lado dos
encargos familiares, manter o “Centro” de reuniões espíritas, e o pequeno jornal
“O Missionário”, em cujas colunas pregava os ensinamentos espiritualistas e os
principios cristãos, resumia seu guarda-roupa a dois ternos de brim e um de
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casimira e um único par de botinas de elástico. Na fé encontrava, porém, todo
o estímulo para as suas lutas, para os pequenos e grandes sacrifícios e para ainda
correr com superior desapego em socorro de quantos dele precisavam. Em sua
casa, todas as manhãs, era uma romaria de pobres colonos e trabalhadores que
iam buscar os vidros de homeopatia, para se tratarem. Muitos ficavam para o
almoço, na cidade.
Sua conversão ao Espíritismo deveu-se ao dr. Bertino de Moraes,
advogado esclarecido, de nobres priucípios, que aí por 1895 entregou-lhe para
ler livros de Léon Denis e Allan Kardec. Passados alguns dias, Esperdião Prado
sentiu-se contrafeito ao ter que dizer ao amigo que ainda não correspondera à
sua gentileza, lendo os livros emprestados. Todavia, ao reparar a falta cometida,
encontrou na leitura que fez, a resposta que ansiava para as interrogações que
se fazia sobre os problemas da vida, dos destinos, da dor. Daí por diante fez a
sua biblioteca de livros espíritas, que era também a a biblioteca dos seus amigos.
Fundamentalmente leal e honesto, não sabia ter apenas as convicções. Impunhase-lhe vivê-las. E, porisso, cuidou de organizar um “Centro” para a prátrica e
difusão do Espiritismo; promoveu encontros e conferências de espíritas
destacados de outros lugares, publicou folhetos e, depois, jornais para a difusão
dos ensinamentos.
Tal atitude no início deste século, neste interior de São Paulo, requeria
caráter resoluto, espírito de sacrifício, pela imcomprensão reinante que
confundia a doutrina e a a filosofia espíritas com a magia, e a prática com a
feitiçaria, criando reservas e prevenções que somente a lisura, a suavidade, a
tolerância e a bondade poderiam superar.
Muitos foram os seus companheiros de dedicado proselitismo. Lembrome em Mathias Reis, Júlio Rocha, Eugenio Camparotto, José Lauria, Teodoro
Bianchi, Vicente Breternitz, Adelina Glória e dos médiuns Prof. Arthur Fontes,
José Rocha, Paulo Ferraz, Ismênia e Sebastiana Reis, Enid Elias, José Barbosa
de Oliveira e outros, cujos nomes se desfazem na penumbra do passado.
E por Rio Claro, na pregação da nova doutrina, passaram então Batuira,
Vinícius, Cairbar Schutel, Prof. Faustino e tantos outros que a convite vinham
trazer a contribuição dos ensinamentos já alcançados e cujos nomes ficaram
como pontos marcantes de luz no caminho da expansão do Espiritismo entre
nós.
Esperidião Prado viveu as suas convicções com intensidade e ao
avizinhar-se da morte elas o iluminavam. À minha frente, enquanto escrevo
estas linhas, tenho a carta que a 11 de dezembro de 1927, quatro anos antes do
desenlace, quando uma crise quase o vitimou, escreveu para os que iria deixar
logo mais. Eis a sua mensagem, mensagem de fé, de esperança, de humildade.
“Oito horas da tarde.
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Minhas últimas vontades, que exijo e espero sejam rigorosamente
cumpridas. – Quero que o meu enterro seja o mais simples; nada de luxo ou
pompas. Dispenso túmulo; seja o meu corpo depositado em uma sepultura
comum, rasa, com uma simples cruz, dispenso coroas e flores. Peço
encarecidamente que não chorem, minha morte, nem a lamentem. Como sabem,
eu não creio na morte. Para minha crença e fé, ela não existe. Meu espírito é
imortal, continuando a viver no além; o seu progresso será infinito e terá que
alcançá-lo, no tempo. É a lei. É a lei divina que se cumpre a que devemos
respeitar. Parto alegre e contente, pois que cumpro com prazer essa lei bendita
de Deus”.
Minhas senhoras e meus senhores.
Que Deus nos permita, a todos nós, transeuntes fugazes que somos nesta
imensa escola de ensinamentos espirituais, que é o mundo, que ao nos
avizinharmos do inevitável e supremo instante da que chamamos Morte, a nossa
consciência possa estar tão tranquila, a fé tão firme, a esperança de redenção tão
segura e a alma tão cheia de júbilo, como ocorreu com o homenageado de hoje,
o meu saudoso pai Esperidião Prado.
Dr. Hamilton Prado, ”Jornal Cidade de Rio Claro. 25 de abril de 1964
José Lauria
E brilhe a vossa luz diante dos homens” Jesus, Mt v. Tal, em essência, a
vida de José Lauria. Não deixou “a candeia sob o alqueire”, ao contrário, fê-la
brilhar e resplender diante dos homens, deixando um rastro luminoso ao longo
de sua exemplar existência, como pai extremoso esposo, cidadão e seareiro
espírita. Nasceu na Itália em 1886 e emigrou para o Brasil. Foi casado com
Maria B. Lauria. Em 1902 residiu em Poços de Caldas (MG) e veio com a
família para Rio Claro em 1908. (1). De instrução primária, exerceu com
responsabilidade a profissão de barbeiro, residindo na rua 5 no 59.
Constituiu família com dignidade e os filhos, laboriosos e progressistas,
contribuíuram para o desenvolvimeno de nossa cidade. Preocupado com as
dores do próximo e dotado de pronunciada faculdade mediúnica, acudia aos
enfermos do corpo e da alma, com desinteresse e humildade, mercê do que se
fez credor de positiva assistência espiritual e que se patenteou no alívio a
inúmeros rio-clarenses e pessoas das cidades vizinhas, várias das quais não se
pejaram em registrar o fato à posteridade. Atendia, diariamente, aos doentes e
pedia-lhes uma carta posterior, confirmando ou não a melhora ou a cura
recebida.
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Certa vez, encaminharam-lhe um homem subjugado por Espírito
violento, amarrado e dentro de uma carroça. Da porta de sua casa, antes mesmo
de se lhe aproximarem o doente, levantou a destra e ordenou, energicamente:
“Em nome de Jesus, afastem-se dessa criatura”. Então, o homem livre do
obsessor espirituais, semi-desperto e atônito, indagava aos circunstantes:
“Onde estou? O que me aconteceu? ” Um homem, no sítio, não queria mais
comer, nem banhar-se e trancafiara-se dentro de um quarto, fugindo até mesmo
à aproximação dos familiares. Lauria, foi chamado e após passes espirituais fêko voltar à normalidade, O filho de Francisco Pinheiro sofrera acidente
resultando o comprometimento do braço e o médico queria amputá-lo, mas, sob
os passes espirituais de José Lauria, inclusive com emplasto de fubá, o braço
foi recuperado.
Seus filhos, Pedro e Antonio contavam também que o médico José
Rinaldi, em suas periódicas visitas à cadeia pública de Rio Claro, levava-o para
ajudá-lo, pois dentre os enfermos, era possível haver casos devido apenas a
influências espirituais, confundidos como ainda hoje com dornças mentais. À
época parece que o único hospital psiquiátrico existente no Estado era o
“Juqueri” ou “Franco da Rocha, onde, aliás, devido o reconhecimento de seus
trabalhos de assistência a doentes, tinha Lauria livre acesso, internando e
desinternando doentes.
Jairo Pimentel (JAP) na crônica “Apelo ao Barão”, no “Diário do Rio
Claro”, de 1973, dentre outras coisas, disse: “... Havia aqui uma pessoa que
lutava e batalhava pelo Espiritismo, fazendo tudo para a divulgação daquela
religião psíquica científico, com que ele mesmo dizia: o saudoso José Lauria.
Os tempos eram duros e, embora havendo entre os espíritas alguns adeptos de
bolsa recheada e conta em banco esses escurrupichavam timidamente e
temerosamente algum dinheirinho para a causa, tudo em segredo e em
anonimato, no mais respeitoso segredo humano. Assim o Centro Espírita “Fé e
Caridade” menina dos olhos do José Lauria existia por teimoso, frequentado
que era por gente humilde e simples e dolorosamente sem dinheiro, sem
condições de tirar dez tostões do bolso para manutenção da casa. Assim foram
as sessões de encarnação, de levitação, de transporte, os centros se limitavam a
passes e mais passes aos doentes e sofredores e de doutrinação aos espiritos
desorientados e possessórios, curando possuídos e chamados loucJosé Lauria
tinha um poder enorme ao dar os seus passes e é preciso que se conte, por muitas
vezes me curou de terríveis dores de dentes com seus passes repletos de fluidos,
fluidos esses que faziam a água borbulhar e era tomada como um santo remédio
para muitos males.
(...) E quando foi iniciada a construção do centro no terreno da rua 5,
avenida 9! Que luta gente! Que sacrifício! A construção subia custosamente,
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consumindo dinheiro e mais dinheiro, parando quando era preciso parar e
continuando quando se podia continuar fazendo com que José Lauria, volta e
meia tirasse a chapéu da cabeça e esfregasse, num gesto muito seu, os cabelos
rentes, cortados a escovinha. Mas Lauria carregava o centro nos ombros. Sem
ele nada do que foi feito poderia rer sido feito. Foi uma luta que o absorvia
inteiramente, fazendo–o deixar os seus interesses particulares para segundo
plano. ( ... ) O Caso é que o Centro Espírita “Fé e Caridade” esta aí até hoje,
com sede própria, difundindo a fé espírita e fazendo caridade sem cogitar a
quem.
Aloysio Pereira, em carta de 25/07/85, disse-nos: “Lembro-me com
saudade do José Lauria, sucessor de Esperidião, quando este se mudou de Rio
Claro. Era um homem gordo, baixo, de fala italiana e muito popular e
estimado.”
Mais do que um médium, Lauria revelou-se espírita consciente,
preferindo a união ao isolamento, integrando-se, ao lado de Esperidião Prado,
Mathias Reis, Eugênio Camparotto, no grupo do CE “Fé e Caridade”, assim
como em sua reabertura em 1920, como o primeiro centro espírita de Rio Claro.
Entretanto, o maior desafio ainda estava por vir: - o bom ânimo se arrefecera
em não poucos dos que se uniram iniciamente em torno da entidade e inclusive
de seu jornal, “O Missionário”, encerrado em 1925 e a situação agravada com
a mundaça de Esperidião Prado para São Paulo, em 1924.
A instituição, já funcionara em prédio de sua propriedade, em 1920, mas
continuava sem sede própria e há quatro anos na avenida um n o 23, transferindose, em março de 1925, para a avenida dois no 17, com parte dos móveis
guardados na União Comercial. Assim sendo, a sede própria para o CE. “Fé e
Caridade” vinha sendo a ideia obstinada de José Lauria e com o que ele
despertou novamente os espíritas a se aglutinarem, salvaguardando assim a
continuidade do Espiritismo em Rio Claro.
Aos 15/03/24, com a autorização da diretoria, auxiliado por João
Rodrigues Torres, arregaça as mangas e põe-se, incansavelmente, pela cidade,
arredores e sítios, na intensa e difícultosa campanha de arrecadação de fundos,
graças a qual e em terreno comprado à vista, foi possível, aos 15 de junho
de1926, realizar-se a primeira reunião de diretoria em sede própria, à rua 5 n o
65, hoje 709.
Em julho de 1928, Esperidião Prado, remete-lhe a seguinte carta: Prezado
confrade José Lauria. Rio Claro. Que a paz do Senhor esteja convosco. Faltaria
com um sagrado dever, e cometeria uma falta irreparável, se não viesse, como
venho cheio de gratidão, por mim e pelo Centro Espírita “Fé e Caridade”, como
seu Presidente, no tempo de minha gestão, nesse cargo; agradecer o teu
concurso e o teu esforço empregado na construção do Prédio atual do mesmo
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centro, que devido a teu amor pela nossa causa, não medias sacrifícios não só
de tua saúde como de interesses, para chegar ao fim de seus compromissos
tomando sob a responsabilidade da tua honrada palavra. Infelizmente meu
precário estado de saúde, não me permitiu estar aí para auxiliar não foi preciso
devido ao teu ascendrado amor, pelo nosso Centro, e a amizade, que nos dedica.
Bem merecias ser dignificado com o Título de irmão benfeitor,
benemérito, como reconhecimento de teus inestimáveis serviços, que prestastes
à causa da Ciência Espírita aí consubstanciada no Centro Espírita “Fé e
Caridade” do Rio Claro. Um amplexo abraço do Confrade e amigo grado.
Esperidiào Prado. Ex-Presidente.
Lauria presidiu o centro de 1927 a 1930, sendo que neste ultimo exercício
saldou a parcela restante do empréstimo feito sob hipoteca para a compra
daquele terreno e em reunião, a diretoria concedeu-lhe o título de benemérito.
No fim da existência, Lauria teve o pressentimento de sua desencarnação.
Regressando de Corumbataí, onde fora atender a mais um caso, disse a seu filho,
Pedro: “Hoje vou desencarnar”. Era o dia 4 de dezembro de 1932 e, tal como o
pressentira, Lauria desprende-se da matéria após cumprir a missão que o Alto o
incumbira.
Paschoa Brunelli Pasterack contava que ela e o marido Francisco
Pasternack, residindo na cidade de Corumbataí, receberam na véspera do
acontecimento a visita de Lauria dizendo que ali comparecera para atender a um
casal que passava por problemas espirituais. Convidado a permanecer e
pernoitar não aceitou dizendo ter urgência em regressar a Rio Claro. (Jornal
Cidade de Rio Claro, página A 8, de 04/08/2013).
Dr. José Vasconcellos de Almeida Prado Júnior

70. Dr. José V., de
Almeida Prado
Jr.31
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Dr.José Vasconcellos de Almeida Prado Junior – o Dr. Pradinho - nasceu
na cidade de Itú (SP) aos 09 de março de 1877, sendo seus pais José
Vasconcellos de Almeida Prado e Gertrudes Neves de Almeida Prado. Fez
estudos preparatórios e secundários em sua cidade natal e transferiu-se depois
para São Paulo, onde ingressou na Faculdade de Direito, vindo a bacharelar--se
em Ciências Jurídicas e Sociais em 1900.
Era irmão de Eduardo de Almeida Prado, que foi agricultor e político na
cidade de Rio Claro. Casou-se com Letícia Negreiros de Almeida Prado e teve
com ela três filhos: Dr. Estevam de Almeida Prado (Homeopata); Carlos
Mariano de Almeida Prado (Funcionário Público); Fernando de Almeida Prado
(Engenheiro Agrônomo) e Stella Letícia de Almeida Prado (Professora).
Residiu no casarão da avenida 1, n0 28, onde moraram seus sogros, Estevam
Cardoso de Negreiros e Umbelina de Assis Negreiros, atual n0 608 e sede da
Prefeitura Municipal na década de 196027.
Em 1901, ingressou na Brigada Nacional. No mesmo ano, ligou-se ao
Partido Republicano Histórico, que tinha como liderança, em Rio Claro, o Cel.
Marcello Schmidt, em cujo partido Almeida Prado Junior, mercê de sua
inteligência e sinceridade de propósitos, conquistou o respeito dos
correligionários, tendo em Limeira (1907,1909,1910), na prévia eleitoral,
exuberante vitória sobre os seus antagonistas, os “Sallistas” - grupo do Cel.
Joaquim Salles - (irmão de Campos Salles)36. Na qualidade de presidente do
diretório político local, foi recepcionado pelo povo e banda de música na
estação férrea da cidade. (“Alpha”, de 28/09/1907).
Em 29 de agosto, recebeu de seus companheiros a honrosa incumbência
de representar a Câmara na Conferência Nacional para a escolha do Presidente
da Nação. Em 5/4/1909, seu partido, o “Histórico”, solidarizou-se com o
Governador do Estado contra a imposição da candidatura de Hermes da Fonseca
à Presidência da República36.
Aos 2 de fevereiro de 1910, no salão da Sociedade “Noites Recreativas”,
foi alvo de magna manifestação. Depois de saudado pelo Dr. Teixeira das Neves
Júnior, fez belíssimo discurso elogiando o Cel. Marcello Schmidt e disse: “a
generosidade dos rio-clarenses constitue sempre a ser o seu maior título de
benemerência36. ”
Exerceu o cargo de Vereador à Câmara Municipal de Rio Claro, por
algumas legislaturas: 1911,1921 a 1923, sendo o autor do bebedouro, construído
na Praça da Liberdade, canto da rua 6 com a avenida 5, melhorando o
calçamento e outros benefícios6. Foi Senador7 e Deputado Estadual pelo Distrito
Eleitoral de Rio Claro nos anos de 1910, 1911,1918, 1920, 1921 a 1923,
acumulando com as funções de Secretário e Vice-Presidente15.
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Incentivou e colaborou com a Instrução Pública, sendo que, de 1903 a
1904, atuou com empenho na Comissão de Fundos para a construção da Escola
Primária Gratuita da Loja Maçônica “Estrela do Rio Claro”, valendo-lhe, por
isso, a honra de lançar-lhe a pedra fundamental, a convite de seu Presidente o
Major José Jacinto de Moraes, escola que chegou a contar com 150 alunos e
mais tarde supervisionada pela Associação Feminina e Beneficente, de São
Paulo, comandada por Anália Franco. (Alpha, 11/01/1907, 19/01/1909 e
Registros da Loja Maçônica Estrela de Rio Claro”, 25/01/1907).
Em 1909, encaminhou verbas para a instalação do Segundo Grupo
Escolar (depois, “Marcello Schmidt”). Conseguiu, junto ao Estado, a criação e
instalação da Escola Profissional, em Rio Claro, sob Lei n0 1633, de
13/12/1918, a qual, depois dirigida pelo Prof. Armando Bayeux da Silva,
contava em 1922 com 322 alunos15. Em sessão da Câmara Municipal, de
17/08/1921, da qual era presidente, ele e seu primo - o vereador Capitão
Esperidião Prado- propuseram o contrato de prédio para as Escolas Reunidas
de Santa Gertrudes e Itirapina. Em sessão da Cãmara de 15/1/1919, o Cel.
Marcello Scmidt propos consignar em ata voto de louvor e agradecimento pelo
empenho à consecução da criação da Escoa e ao presidente do Estado15.
Prestou igualmente relevantes serviços para a filantropia e cultura. Em
16/07/1909, ele e esposa contribuíram 3 com fundos para a construção da Santa
Casa de Misericórdia. Aos 20/02/1914, entregou doações do Orçamento do
Estado à Sociedade São Vicente de Paulo. Com a fundação do Hospital dos
Lázaros (1909) e instalação (1914), conseguiu para esta instituição contribuição
anual da Prefeitura e do Estado. Foi fundador do Centro Operário de Instrução
e Beneficência (1901) e seu nome consta da relação dos que contribuíram para
o engrandecimento da Sociedade Italiana de Instrução e Beneficência e do
Grêmio Recreativo dos Empregados da Companhia Paulista de Estradas de
Ferro. 36
Em 19183, assumiu a presidência da tradicional Sociedade Filarmônica
Rioclarense, que se apagara por algum tempo, remodelando-lhe o prédio,
reencetando suas atividades, inclusive a vinda de concertos com artistas
amadores, da Capital e recepcionou em suas dependências o Governador do
Estado. Na música apreciava “Berceuse”, de Brahms e “Meditação”, de Thais.
Quando o Grupo Ginástico Rioclarense festejou seu primeiro aniversário com
um baile na Sociedade Italiana, ele fez, naquele local, o convite para que os seus
associados viessem a ocupar a área sito à avenida 3, ruas 2 e 3. (“Diário de Rio
Claro”, de 24/08/94). Por volta de 1945, com autodeterminação e energia,
retomou o tradicional Gabinete de Leitura Rioclarense, reorganizou o Conselho,
assumiu a presidência da Diretoria, devolvendo a direção aos associados e,
através da Comissão Reorganizadora (1947), a Entidade teve novo surto de
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progresso. (Revista “Idéia”, 23/07/51, do Gabinete de Leitura Rioclarense e
Artigo de Luzo dos Santos Ferro, no “Diário do Rio Claro”, de O2/O6/97).
Zulmiro Ferraz de Campos, em conferência “História de Rio Claro”, no
Cine Teatro “Variedades”, em 20/06/1927, disse: ”Tanto na Monarchia, durante
62 anos, como na República, Rio Claro, foi sempre governado ou administrado
por homens da estatura de um Capitão Mor Negreiros, de um Visconde de Rio
Claro, do Cel. Barbosa, de Joaquim Teixeira das Neves, Alfredo Ellis, Gualter
Martins, Marcello Schmidt, Dr. Almeida Prado Júnior e Ignácio Mesquita”.
No início do século, ingressou na Loja Maçônica “Estrela de Rio Claro”,
exercendo importantes cargos, inclusive o de Grão-Mestre do Grande Oriente
do Estado de São Paulo, em 1 de setembro 1917.
Sua conversão ao Espiritismo deu-se por volta do ano de 1930, durante
uma viagem ao interior do Estado, para um confronto com o administrador de
sua fazenda, que, segundo informações, não estava correspodendo à
expectativa. A esposa, após arrumar-lhe a mala, lembra-se de passar-lhe às
mãos “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, dado pelo primo Esperidião
Prado. No trem, com a leitura do livro, sente algo de novo dentro de si e ao
término da viagem, arrefecidos os ânimos, resolve em paz e a contento os
problemas com o administrador. Dai por diante, aprofunda-se no estudo do
Espiritismo e passa a divulgá-lo pela escrita, palavra, tribuna e exemplos27.
Foi o êmulo de Antonio Lucas na fundação da Casa dos Espíritas. Em
1945, ele e Francisco Leal Lucas levaram aquele médium, que morava na
Capital, ao Sr. Virgílio Marques dos Santos, na residência do qual participavam
de trabalhos espíritas, a fim de que transmitisse o recado que, em São Paulo,
recebera do Espírito de Bezerra de Menezes e que consistia no apelo que fazia
para a fundação de uma casa para unir os espíritas de Rio Claro.
Aceita a solicitação de Bezerra por Virgílio, depois pelo grupo, puseramse ao trabalho e com a posterior adesão de três centros espíritas, aos 4 de janeiro
de 1946, reuniram-se em Assembléia Geral, por ele secretariada e, com a
aprovação do projeto de Estatuto Social, de sua autoria, fundaram a Casa dos
Espíritas.
Foi o tesoureiro da primeira diretoria dessa instituição e em 1947
indicado para representá-la junto à União Social Espirita (USE), em São Paulo.
Em seguida, assumiu as palestras evangélicas, aos sábados, e com o confrade
José Dias, aos domingos, pela PRF-2, Rádio Clube de Rio Claro aspalestras
evangélico-doutrinárias.
Com o fim de reforçar os trabalhos espirituais da Casa dos Espíritas,
iniciou e presidiu, em sua residência, na rua 3 n0 443, as sessões espíritas, onde
também compareciam pessoas de Campinas e Limeira. Depois, transferiu-as
para o C.E. “Fé e Caridade”, com trabalhos abertos, às sextas-feiras e, privados,
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aos domingos, que, a partir de junho de 1952, transferiram-se definitivamente
para a Casa dos Espiritas, avenida 1 n0 441, às sextas-feiras. De Rio Claro,
frequentavam os referidos trabalhos: Saint-Clair Onofre; Cléia Onofre; Ida
Bútulo Franzoni; Desidério Quirino Bútulo; Jorge Fernandes; Iolanda Teixeira
Leite. Dr. Achiles de Brito; Ana Felício de Souza; José Dias, João dos Santos
Ferro, Vilma Stein; Maria Braga de Carvalho Torres; Antonio Lucas; Antonina
Custodio, e que a partir de 1957, passaram a funcionar na nova sede da Casa
dos Espíritas, rua 10 n0 1135, sob a firme direção de Saint-Clair Onofre e que o
comandou até o fim de sua existência.
Também realizava palestras no C.E. “Fé e Caridade” e, aos domingos,
neste centro, orientava a Mocidade Espírita com roteiro de estudo sobre “O
Evangelho Segundo o Espiritismo”,
Admirador do trabalho realizado pelo padre Bento a favor dos
hansenianos, em Itu, organizava caravanas a esta cidade, incluíndo a Mocidade
Espírita do C.E. “Fé e Caridade” para visitas aos locais em que viveu e morreu
aquele que fez da caridade um verdadeiro apostolado; depois a Pirapitingui,
junto aos enfermos, com a presença, o diálogo fraternal e o auxílio material.
Por índole e formação era afeito à caridade e exercia-a com o cuidado de
não ofuscar o necessitado. Por isso, quando sabia de alguém em carência,
mandava um anônimo colocar sob a porta, sem que ninguém o soubesse,
determinada importância, ou cestas básicas por charreteiros e sem se identificar.
Fatos constatados por Saint’Clair Onofre e confirmados para mim por Osório
Honorato; – este, desde menino, seu companheiro nos serviços de cartório.
O “Dr. Pradinho”, como afetivamente era chamado pelos amigos,
desencarnou no dia 12 de março de 1959, em Campinas, onde estava residindo.
“Diário do Rio Claro”, de 12/3/59, informava: “Falecimento - Dr. José
Vascondelos de Almeida Prado Jr. No Hospital Vera Cruz, em Campinas, às 19
horas, de quinta-feira última, faleceu o dr. José Vasconcellos de Almeida Prado
Junior, figura de real valor graças aos dotes esplêndidos de seu espírito bem
formado, de sua cultura vasta e seu talento reconhecido. Cativava o pranteado
morto aqueles que o rodeavam, pelas qualidades belas que formavam na sua
personalidade de escol. Exerceu a deputação estadual por Rio Claro, e após a
senatoria por São Paulo. Em nossa cidade, foi oficial da Segunda Circunscrição
do Registro de Imóveis. Deixou viúva d. Letícia Negreiros de Almeda Prado, e
os filhos dr. Esteves Jose, dr. Carlos Alberto, Estela e Fernandp Licino,
atendendo desejo manifestado pelo extinto, a família enlutada fez transladar os
restos mortais para a nossa cidade. O seu sepultamento ocorreu às 17 horas no
Cemiterio Municipal, sendo numerosíssimo o acompanhamento fúnebre, num
atestado seguro da consideraçaõ e respeito devido ao ilstre desaparecido.
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Do outro lado da vida, plenamente identificado com a Doutrina Espírita,
há anos vem sendo instrumento de esclarecedoras mensagens espirituais,
quando não dele próprio, dirigidas à comunidade espírita e em especial à Casa
dos Espíritas e ao CE “Fé e Caridade”. Em sua memória a Casa dos Espíritas
fundou em 1966 a Mocidade Espírita “Dr. Pradinho Espírita “Dr. Pradinho”.
José Dias
.

71. José Dias31

José Dias nasceu aos 27 de janeiro de 1896, em Travanca de São Pedro
D’Alva, Portugal, sendo seus pais Antonio Dias Martins e Albertina da
Conceição. Com 13 (treze) anos de idade, veio para o Brasil e foi residir em
Cordeirópolis, antiga Cordeiro, São Paulo, onde seu pai passao a trabalhar como
maquinista na Companhia Paulistade Estradas de Ferro.
Com 15 (quinze) anos de idade, José Dias ingressou na mesma empresa
como auxiliar de maquinista e ascendeu ao cargo de Fiscal de Combustível,
aposentando-se em 1949, após 38 (trinta e oito) anos de exemplar folha de
serviço com elogio de chefes e engenheiros, como Dr. Jaime Cintra, Jaime
Brandy, Sidney Gray, Dr. Starck, Dr. Neslson Betin, dentre outros.
José Dias casou-se e enviuvou-se três vezes: em 1923, com Elisa
Quaresma, em Cordeirópolis, que lhe deixou quatro filhos, uma mulher e três
homens; de 1937 a 1943, com Olga Wenzel, em Rio Claro, espírita militante e
de cujo casamento nasceu uma filha; de 1956 a 1962, com Rosa Quaresma, em
Campinas.
Desde criança, revelou sensibilidade e amadurecimento de espírito: com
10 (dez) anos, presente ao enterro do avô paterno, veio-lhe à mente, repetidas
vezes: “Mas, eu também já morri”Ainda na juventude, sentiu-se atraído para o
Espiritismo: um colega de serviço, em Cordeirópolis, entegou-lhe um livro
espírita e achando-o interessante passou a estudá-lo. Daí por diante, organizou
biblioteca doutrinária, cujas obras, sobretudo o Evangelho Segundo o
Espiritismo, valeram-lhe como roteiro de vida, na pregação doutrinária, bem
assim na vivência do lar como esposo dedicado, pai extremoso, educando os
filhos à luz da 3ª Revelação.
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De 1934 a 1935, assumiu a presidência do CE “Fé e Caridade”, entidade
pioneira em Rio Claro (SP), onde, ao lado de Sebastião Ferreira da Silva,
Ignácio Rodrigues Siqueira e outros, levou a bom termo a ampliação da sede
social, cujas festividades de inauguração deram-se aos 03.10.1936, tendo ele
usado a palavra ao lado de Caetano Mero, convidado especial, que então
representava a União Federativa Espírita Paulista.
O desempenho profissional exigiu-lhe mudanças para cidades, como
Jaboticabal, Dois Córregos, São Carlos, Campinas, Rio Claro, mas, em todas,
participando ativamente do Espiritismo. Nessas andanças privou da amizade,
dentre outros confrades, com Romeu de Campos Vergal, família Campelo,
Cairbar Schutel, em Matão. João Leão Pitta, quando de passagem por Rio Claro,
hospedave-se em sua casa.
Anualmente, comparecia nas festas de aniversário de “O Clarim”. Do
livro “Cairbar Schutel – o Bandeirante do Espirittismo”, de Eduardo C.
Monteiro e Wilson Garcia, da Casa Editora “O Clarim”, extraímos o que segue:
“Usa da palavra, agora, José Dias, de São Carlos, que falou em nome dos
espíritas de Matão, agradecendo as homenagens dirigidas ao seu querido chefe.
Declarando-se também discípulo de Cairbar Schutel e, caloroso, entusiasta,
expressivo, sincero, diz agradecer aquelas vivas demonstações de afeto e de
carinho, em nome do próprio homenageado, que, ainda, o inspirava no
momento”.
Na década de 1940, de volta a Rio Claro, reenceta as atividades no CE
“Fé e Caridade” e em dezembro de 1946 é o orador na inauguração do palco e
da reforma do Centro. No mesmo ano, aos 4 de janeiro, parcipa da fundação da
Casa dos Espíritas, que tinha também por finalidade a de confederar os espíritas
de Rio Claro, sendo nomeado seu representante junto à união Social Espírita de
São Paulo, hoje USE. Conselheiro Administrativo dessa sociedade, cotiza com
os demais irmãos para o mobiliário e instalação da sede provisória, a av. 01 n.
441. Na parte espiritual, assume as palestras doutrinárias, aos sábados.
Nessa ocasião, e por vários anos, pela PRF-2 – Rádio Clube de Rio Claro,
aos domingos e pela manhã, por meia hora, levou aos lares esclarecedoras
páginas evangélico-doutrinárias.
Seu entusiasmo pela ela Doutrina não arrefecia, envolvia e contagiava;
em 1950, visitando parentes em Portugal, aproveitou o ensejo para contactar
com diversos grupos espíritas e ali fazer palestras.
De regresso a Rio Claro, eleito presidente da Casa dos Espíritas,
concretizou a almejada compra de terreno para a futura sede social e, por sua
proposta, nele fo instalado, em 1952, o Refeitório “Allan Kardec”, na rua 10 n.
1123 – para distribuição de sopas aos pobres. Em seqüência, integrou a equipe
para lançamento da pedra fundamental do prédio da sede, em 1956, e cuja
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inauguração deu-se aos 03 de abril de 1960, juntamente com o Instituto “Allan
Kardec” – para crianças excepcionais deficientes mentais. Em 1966, colaborou
no lançamento da pedra fundamental do Pavilhão “Francisco de Assis”, desse
instituto, inaugurado aos 05 de janeiro de 1975.
Atuou no movimento de unificação dos espíritas de Rio Claro e de que
resultou a fundação da União Municipal Espírita, em 1956 e o Lar Espírita
“Esperidião Prado”, em 1964, sendo conselheiro de ambas as entidades.
Ao lado de José Pinto de Godoy e do casal Maria e João Gaino, continuou
a apoiar o CE “Fé e Caridade” com palestras ao público e presença nos trabalhos
espirituais.
Afável e atencioso, não se excusava em atender aos que, aflitos e
sobrecarregados, lhe batiam à porta da casa, até mesmo em avançada hora da
noite. Visitava doentes em residências e hospitais e, quando solicitado,
aplicava-lhes passes espirituais. Não raro, comparecia aos velórios com
palavras confortadoras e sentida prece para os familiares e ao que partiu.
Sua desencarnação deu-se aos 22 de julho de 1975, no Hospital de
Beneficência Portuguesa, em Santo André, e o sepultamento no cemitério
Evangélico, em Rio Claro. Na ocasião, José Carlos da Costa Custodio, em nome
da família espirita rio-clarense e dos centros espíritas adesos a UME, enalteceulhe a personalidade espírita e elevou prece ao Criador.
Convicto e transparente nas ações, José Dias deixou-nos o bom exemplo.
Em Rio Claro, deve-se-lhe também a iniciativa da primeira Livraria Espírita,
não obstante a incompreensão ainda existente com respeito ao Espiritismo. Por
volta de 1946, não titubeou em colocar em seu estabelecimento comercial – a
Livraria e Papelaria dos Estudantes – na principal avenida da cidade e anexo à
Casa dos Espíritas, algumas dezenas de livros doutrinários; uma como que
“Mini Livraria Espírita”, ao público interessado e que seus filhos souberam
levar avante e por muitos anos. Em homengem ao destacado espírita, o CE “Fé
e Caridade” inauguraram em suas dependências a Biblioteca “José Dias”.
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Rodolfo Calligaris

72.Rodolfo
Calligaris31

“Nasci a 30 de outrubro de l9l3 na cidade de Americana, São Paulo. Sou
filho de Leopoldo Calligaris, de nacionalidade italiana e de Estella Paschon
Calligaris, brasileira, sendo o terceiro de oito irmãos. Passei a residir em Rio
Claro, São Paulo, desde que tinha um ano de idade.
Fiz o curso primário no Grupo Escolar “Cel. Joaquim Salles”, de 921 a
925. Papai, modesto carpinteiro, nas Oficinas da Cia. Paulista de Estradas de
Ferro, além da numerosa prole, sustentava, também, seus velhos pais e sogros.
Para prover a manutenção de tão numerosa família, “biscateava” em casa à
noite, e, como fosse músico, sempre obtinha algum ganho extra tocando em
uma corporação musical e num “jazz”.
Sendo, pois, bastante precária a situação econômica familial, uma vez
concluído o curso primário, precisei empregar-me, como aprendiz de mecânico
numa oficina local, onde trabalhei durante três anos.
Em l929, tive a felicidade de ingressar na citada ferrovia, como praticante
de escriturário, e, com uma parcela de que ganhava, pude frequentar um curso
noturno de contabilidade no Instituto “Joaquim Ribeiro” (na época escola
particular), concluindo-o em l932, classificado em primeiro lugar e tendo sido,
por eleição dos colegas, o orador da turma.
Com os conhecimentos adquiridos nesse educandário e muito esforço
pessoal, como audidata, melhorei consideravelmente minhas aptidões
intelectuais, e que me ensejou relativo sucesso na carreira ferroviária, na qual
de promoção em promoção, consegui chegar ao posto de assessor
administrativo.
Na década de l940, funcionava anexo às Oficinas da Estrada, um curso
para formação de artífices vinculado à Escola Industrial mantida pelo Governo
do Estado, onde, vez por outra, era chamado a substituir algum professor
faltoso, até que, em l943, fui contratado pelo então Interventor Federal em São
Paulo, para ali ministrar aulas de Português, sem prejuízo de minhas atribuições
nos escritórios da C.P.
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Anos depois, ou seja, em l946, com o advento do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial, o referido Curso Ferroviário transformou-se em
unidade escolar autônoma, sob a denominação de Escola SENAI Ferroviária,
cabendo-me, então, a honra de ser designado seu primeiro Diretor, já agora com
o tempo integral a serviço do magistério. Nessa função permaneci durante 2l
anos, vindo a aposentar-me em janeiro de 1967.
Malgrado os apoucados estudos com que pude ilustrar-me, desde muito
jovem senti forte pendor para as letras. Haja vista que, a partir dos l8 anos,
versos e crônicas de minha autoria começaram a aparecer em jornais
rioclarenses e depois em publicações do Rio de Janeiro, hoje desaparecidas.
Ainda no verdor dos anos, escrevei uma comédia para rádio-teatro,
intitulada “Dinamismo”, levada ao ar duas vezes pela P.R.F.2- Rádio Clube de
Rio Claro.
Até os 21 anos fui católico apostólico romano (filiado à Congregação
Mariana), mas, nessa idade, ao ler “O Evangelho Segundo o Espiritismo”,
colocado em minhas mãos por minha namorada (depois esposa), tive a
impressão de que estava apenas recordando a doutrina nele exposta, pois
aceitei-a e assimilei-a de imediato, sem qualquer restrição, tornando-me espírita
convicto. Empreendi, em seguida, a leitura de toda a obra de Allan Kardec, e
mais as de Léon Denis, Gabriel Dellane e outros, datando daí meus primeiros
escritos doutrinários, que vieram a ser publicados em “Alvorada de uma Nova
Era”, revista editada em São Paulo pela Sinagoga Espírita “Nova Jerusalém”,
em “Reformador”, órgão da Federação Espírita Brasileira, etc.
O Centro Espírita “Fé e Caridade”, na época dirigido pelos saudosos
confrades Sebastião Ferreira da Silva e Ignácio Rodrigues Siqueira, foi a
primeira instituição a que me liguei, e onde fiz meus primeiros ensaios como
pregador da Doutrina.
Posteriormente, emprestei minha modesta colaboração à Casa dos
Espíritas em cuja entidade, por longos anos, ao lado de Elídio Taveiros, Arnaldo
Martins Orso, Waldemar Ava Max Wenzel, Sidney de Paula, Saint-Clair
Onofre, Delmina Ribeiro e outros valorosos companheiros de ideal, além de
ocupar diversos cargos de diretoria, integrei a quadro de expositores, fazendo
uma palestra por semana.
Ao movimento de unificação dos espíritas, igualmente, não fui omisso,
de vez que, por mais de um decênio, fiz parte dos quadros executivos da União
Municipal Espírita e do Conselho Regional. Programas radiofônicos de caráter
doutrinário, fi-los há tempos, na Rádio Clube e continuo a fazê-los na Rádio
Educação e Culttura.
Sou um dos fundadores do Lar Espírita “Esperidião Prado”, obra de
amparo a viúvas pobres com filhos menores, inaugurada em l964, e desde sua
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fundação não lhe tenho faltado com minha parcela de trabalho em seus órgãos
administrativos.
Agora, com a saúde abalada e a conselho médico, já não posso manter o
mesmo rítmo de atividades desenvolvidas durante todos esses anos, mas
acredito, sem falsa modéstia, que os cinco livros que deixo publicados, por
algum tempo ainda, continuarão a dar o testemunho do meu amor e de minha
dedicação à causa da qual é figura exponencial o ínclito missionário Allan
Kardec. Rio Claro, fevereiro de 1975. ”
Aos l5 de agosto de l975, desencarnava em Rio Claro o Prof. Rodolfo
Calligaris com a diade de 6l anos, deixando a esposa, Irene Massa Calligaris,
tres filhos e netos. Seu supultamento deu-se no dia l6, às nove horas, afluindo
ao velório e enterro, além dos familiares, inúmeros amigos e confrades. No
ensejo, em nome da Casa dos Espíritas e da UNIME falarram, respectivamente,
Leonardo Ciasca e José Carlos da Costa Custodio.
Seu passamento e vida foram objetos de notícias e comentários de
diversos órgãos da Imprensa, como “O Clarim”, “Alavanca”, “Reformador”,
“Cidade do Rio Claro, Coluna Espírita do “Diário do Rio Claro” e acróstico “In
Memoriam - Rodolfo Calligaris”, de Walter Radamés Accorsi, de Piracicaba,
publicado na “Cidade de Rio Claro”, no mesmo mes.
Por propostra do Deputado Dr. José Felício Castellano, constou em ata
da Assembléia Legistativa do Estado de São Paulo, de l9/08/75, referëncias a
Rodolfo Calligaris, após o panegírico e lida sua biografia.
São de sua lavra inúmeros artigos inseridos nas páginas dos jornais
“Diário do Rio Claro”e “Cidade de Rio Claro”, como a série “Os fenômenos
Espíritas”, “Que são os sonhos? ”, dentre outras, inclusive de cunho evangélico.
Não era polemista, mas, quando preciso, respondia à altura, como na réplica que
deu sob o título “O Baixo -Espiritismo ou Afro-Catolicismo”, por este último
jornal. Posteriormente, escreveu diversas obras espíritas, hoje difundidas por
todo o território nacional, como “Parábolas Evangélicas”, “O Sermão da
Montanha”, “As Leis Morais”, “Páginas de Espiritismo Cristão”, “A Vida em
Família”. Seu último artigo - “Terapêutica do Alcoolismo”, foi publicado no
“Diário do Rio Claro aos l6/06/75. 1
Sua existência terrena foi um inconsteste libelo ao que se chama
inoperança e ociosidade. Lançou-se ao bom combate e por isso venceu e venceu
bem. Colaborou com a Casa dos Espíritas, nela exercendo diversos cargos,
inclusive o de presidente.
Ajudou-a na construção da sede própria (l956- l957), como também na
instalação de seus departamentos - Assistência Social “Allan Kardec” e
Instituto “Allan Kardec”, para excepcionais deficientes mentais (l960), bem
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assim na ampliação com o Pavilhão “Francisco de Assis”, redigindo -lhes
Estatuto e Regimento Interno.
Trabalhou com outros companheiros de ideal na a formação da União
Municipal Espirita em l956 e nela participando ativamente, inclusive no 270
Conselho Regional Espírita. Foi um dos fundadores do Lar Espírita “Esperidião
Prado”, sendo seu primeiro presidente e conselheiro e neste afé o fim da
existência terrena.
Em Rio Claro ministrou aulas de Esperanto, que conhecia com
profundidade e e se relacionou com o comecido esperantista, Prof. Ismael
Gomes Braga. Participou como expositor na Escola de Pais e foi diretor do
Centro Operário de Instrução e Beneficência.
O jornal “Cidade de Rio Claro”, de l7/O8/75, em sua seção editorial e
assinada por Ribeiro Mancuso, publicava: “Em destaque - Homenagem. Ontem
foi sepultado o corpo de Rodolfo Calligaris.
Com 6l anos de idade, o notável extinto possuia o vigor de um jovem,
tendo o seu desenlace surpreendido a todos que o conheciam e estimavam.
Rodolfo era um dos mais competentes cultivadores da filosofia espírirta
de Kardec, impondo a sua soberba capacidade de escritor com a produção de
vários excelentes livros. Habitualmente as suas teses continham fundamentos
morais e relevantes contribuindo para o entendimento de toda a gama de
problemas sociais da ëpoca em que vivemos. Milhares de livros de Rodolfo
foram esparramados pelo Brasil inteiro, levando as mensagens mais belas e
profundas do seu espírito tangido pela inspiração oriunda de um protetorado
repleto de luzes.
Foram inúmeros os seus trabalhos rápidos para a Imprensa, salientandose algumas vezes a alta convicção e a sua grande soma de conhecimentos, em
situações polêmicas.
Reunindo um cabedal imenso de conhecimentos da doutrina
Kardequiana, já com o conceito de emérito escritor, Rodolfo passou a se
preocupar com trabalhos de tribunas, granjeando respeito geral como grande
conferencista. Anteontem Rodolfo partiu para o mundo cuja grandiosidade
sempre apregoou e defendeu. Dir-se-ia ter completado a sua missão na área
restrita da Terra para se entregar à missão maior na área ilimitada dos destinos
dos espíritos, com ascendência sobre todos os mundos, onde quer que sua
palavra possa ser transformada em semente do bem, da verdade, da coragem de
crer e da importância das virtudes. Prestemos a nossa homenagem reverente à
inteligência e ao valor moral de Rodolfo Calligaris31. (Obs: O Prof. Rodolfo
Calligaris, seis meses antes de seu passamento, passou-me às mãos e à porta de
minha residência a presente autobiografia).
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Reynaldo Franchin

73. Reynaldo
Franchin15

Aos 2 de junho de l990, em Rio Claro, desencarnava o confrade Reynaldo
Franchin, deixando a esposa, Dusolina Desiderá Franchin, além de dois filhos
e cinco netos. Nascido nesta cidade aos 26/07/l9l3, tendo como pais Domingos
Franchin e Elvira Schio Franchin, Reynaldo iniciou seus estudos no Grupo
Escolar “Marcello Schmidt”, com prosseguimento na Escola Profissional de
Rio Claro, vindo a aperfeiçoar-se em São Paulo.
De volta a Rio Claro, casou-se em l939 e ingressou na Companhia
Paulista de Estradas de Ferro, como marceneiro, da qual, após 11 anos de
serviço, despediu-se para abraçar a profissão de Representante Comercial, em
que se aposentou, depois de quase 25 anos de trabalho.
Calmo, atencioso e lhano no trato, por onde passou, Reynaldo Franchin
granjeou respeito e consideração das pessoas. Com a família foi pródigo em
atenções e cuidados, estendendo-os aos netos e embora a profissão lhe exigisse
contínuas viagens arranjava tempo para atividades comunitárias, como as do
Décimo Quarteirão de Amigos.
Foi em Campinas que ele e esposa voltaram-se para o Espiritismo e
através do médium “Seo Lazinho”, tendo os três, logo em seguida, ajudados por
outros companheiros de ideal, fundado o Centro Espírita “Astral Superior”, em
Rio Claro, aos 23 de agosto de 1.953.
Então, com as mãos no arado e sem olhar para trás, durante mais de três
décadas, dedicou-se ativamente ao centro, tendo assumido a presidência por
inúmeros anos. Participou, em nome da entidade, em l956, da fundação da
União Municipal Espírita, sendo dela ativo conselheiro e mais tarde presidente.
Em decorrência de sua participação na UME, participou da fundação do Lar
Espírita “Esperidião Prado”. Nesta instituição, de viúvas pobres com filhos
menores, além de conselheiro, foi presidente, ininterruptamente, durante l8
anos, tendo ao seu lado a constante colaboração de sua esposa Dusolina.
Mesmo depois de desligadas da Instituição, as famílias eram objeto de
sua atençáo, pois continuava a ajudá-las na construção de casa própria. Com o
avançar da idade, deixou a direção, mas assumiu a presidência do Conselho
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Administrativo da Entidade, permanecendo no cargo, apesar de doente, até a
sua passagem para o Mundo Maior.
Enfrentou a enfermidade com coragem e resignação recebendo nos
últimos dias de sua existência inequívocas demonstrações de amizade, carinho
e reconhecimento por parte dos que o conheceram e nele identificaram “o
homem de bem”, na feliz expressão contida em “O Livro dos Espíritos”.
No dia de seu enterro, uma multidão compareceu ao velório e cemitério
para prestar-lhe as pulims homenagens, tendo-as feito também o confrade e
vereador Sérgio Desiderá, pela família, e José Carlos da Costa Cstodio pelo Lar
Espírita “Esperidião Prado” .
Publicado em “O Clarim”, agosto/90, pg.4
Waldemar Ava Max Wenzel

74. Waldemar
A.M. Wenzel31

Aos 83 anos e com fecundo trabalho na Seara do Bem, desencarnava em
Rio Claro, aos 13/11/92, o operoso seareiro espírita Waldemar Ava Max
Wenzel, após enfermidade que aos poucos lhe esgotou as forças físicas, mas
não lhe abalou a fé, estrela guia de sua existência.
Nascido nesta cidade aos 09 de setembro de 1.909, teve como pais Max
Wenzel Júnior e Júlia Nedog Wenzel. Cursou o Primeiro Grupo Escolar e aos
15 anos, em São Paulo, trabalhou com os parentes e aprendeu o ofício de
marceneiro. De volta à terra natal ingressou na Companhia Paulista de Estradas
de Ferro, onde, com dedicação, ascendeu a diversos postos, inclusive o de
professor de marcenaria do SENAI, anexo às oficinas e terminando a carreira
como chefe de oficina.
Identificado com os reclamos sociais de sua terra, atuou no seio de
instituições, como a Assistência Humanitária Rioclarense e o Centro Operärio
de Instrução e Beneficência.
No verdor dos anos, teve o seu despertar para a Seara Espírita e integrouse no Centro Espírita “Fé e Caridade”, ombreando com espíritas do quilate de
Sebastião Ferreira da Silva, José Dias, Ignácio Rodrigues Siqueira, sendo,
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depois, o Secretário desta entidade pioneira. Relacionando-se com Cairbar
Schutel, participou do movimento que culminou com a fundação, em São
Carlos, em 1.93l, da Associação de Propaganda Espírita do Estado de São
Paulo, sendo seu representante na região, em 1932.
Volta e meia lembrava-se com carinho de João Leão Pitta, que em suas
andanças e pregações doutrinárias passava por Rio Claro, assim como de João
Fusco, aos quais atribuia benéficas influências na sua formação doutrinária. O
primeiro, quando em visita ao C. E. “Fé e Caridade”, embora não o conhecendo,
identificou-o no meio da assistência e concitou-o a colaborar com presidente
daquela casa.
Casado com Rosalina Siqueira, edificou o lar espírita em que Ruth,
Rivail, Rosemar e Roseli educaram-se sob bons exemplos e interessaram-se
pelo Espiritismo. Este sucesso, frisava, devia-o à esposa.
Fiel aos compromissos que assumira, atuou, por longos anos, na Casa dos
Espíritas, inclusive em seus quadros diretórios, bem assim como diretor de seu
departamento, o Instituto “Allan Kardec”. Participou, também, da fundaçào da
União Municipal Espírita, sendo encarregado da comissão para palestras junto
aos centros espíritas recém-adesos ao órgão.
No C.E.”Fé e Caridade” (56 a 60) e na Casa dos Espíritas (70 a 80)
estimulou as Mocidades Espíritas, orientando-as e encaminhando-as para outras
atividades dentro do centro. Viveu distribuindo livros e nos quais, com esmero
e capricho, redigia belas dedicatórias com o enaltecimento de vultos espíritas
com incentivo ao progresso.
Com ardente vontade de fazer o bem e pureza de sentimentos, como
recomenda a questão 556 de “O Livro dos Espíritos”, Waldemar Wenzel ajudou
e aliviou a inúmeras pessoas que acorriam à Casa dos Espíritas em busca do
diálogo fraterno, do passe espiritual, aliando a essas atividades sua acurada
sensibilidade e grande intuição.
Ao seu enterro, além dos familiares e amigos, compareceu expressivo
número de confrades para reverenciar-lhe a memória. Pela família e pela Casa
dos Espíritas, falou e elevou prece ao Criador o confrade José Carlos da Costa
Custodio.
Pubicado na Revista Internacional de Espiritismo .de jan/93
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Maria Zugularo Gaino

75. Maria Z. Gaino*

Nasceu em Bebedouro, aos 20 de agosto de 1903 e deencarnou em 1984
nesta cidade de Rio Claro. Unindo-se em 1920 com o ferroviário João Gaino e
de cujo matrimônio, que perdurou por mais de sessenta anos, veio à luz vários
filhos. Residindo em Rio Claro, por volta de 1952, ela e o marido agregam-se
ao C.E. “Fé e Caridade”, participando das atividades do centro, dirigido pelo
abnegado Sebastião Ferreira da Silva, que, ao lado de outros obreiros, desde o
ano de 1930 vinha mantendo o legado espiritual de Esperidião Prado e José
Lauria, a saber: trabalhos práticos-mediúnicos; passes; palestras; Espiritismo
para crianças; a assistência material aos pobres e a farmácia do centro.
“Procurai primeiramente o Reino de Deus e sua justiça e todas as demais
coisas vos serão dadas por acréscimo”, disse Jesus. (Mt, 5). Maria Gaino
possuia a faculdade mediúnica, mas foi junto à família, na árdua e espinhosa
missão no sacrário do lar, como mãe extremosa e dedicada esposa, que
aureolou-se da luz de que se serviram os bons Espíritos para levarem-na,
lentamente, ao dificultoso exercício da “mediunidade de serviço” pelo contato
mais intenso com a multidão de aflitos e sobrecarregados, que passaram a se lhe
aproximar em busca do alívio, seja no CE “Fé e Caridade”, onde atuou
incansavelmente por mais de trinta anos, seja ainda, embora com prejuízo da
privacidade doméstica, aos que bateram à fua porta, na rua 2 no 1897.
Em 1955, à vista da necessidade de registros nos órgãos competentes, o
atendimento a carentes no CE “Fé e Caridade” é transformado em
Departamento de Assistência Social e Maria Gaino eleita tesoureira, vindo,
posteriormente, exercer outras funções e o cargo de presidente. Com a passagem
de Sebastião para o Mundo Espírita e após o mandato de seu sucessor, José
Pinto de Godoy, seu esposo João Gaino assume, em 1962, a direção do centro
e ambos passam a realizar também os trabalhos espirituais de atendimento ao
público, às segundas-feiras, às 19 horas.
Maria Gaino tinha por hábito a prece durante a manhã, à qual juntaramse às poucas outras pessoas. Porém, desde o dia em que pela oração o neto
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enfermo foi socorrido, a reunião transformou-se em trabalho regular de preces
aos enfermos do corpo e do espírito, às quartas-feiras, com início às 14:30 horas;
e isto por volta de 1966. Por acréscimo, o núcleo contribuiu para diversificar e
aumentar as atividades de assistência social, valendo citar os trabalhos manuais
ali iniciados, como os de crochê, os de tricô, os enxovaizinhos, os bazares,
ajudando a multiplicar o número de prestadores de serviço inclusive no centro
espírita, seja nos trabalhos espirituais, seja-nos de Assistência Social, dos quais
participava ativamente.
Enaltecendo o trabalho, afirmou Jesus: “Meu Pai trabalha até hoje e eu
trabalho também“ E Allan Kardec acrescenta: “Para ser proveitosa, deve a fé
ser ativa; não deve adormecer”. Para Maria Gaino – que é para nós uma lição
de vida - a fé traduzia-se na constância e na perseverança no trato com o trabalho
doutrinário. Este fato, ao lado da simplicidade e entusiasmo a irradiarem-se de
sua pessoa simples e meiga, contribuia para despertar a confiança nos que se
lhe aproximavam, e sensibilizando-os, à força de seus exemplos, a ligarem-se
espontaneamente ao trabalho em equipe, resultando a harmonia e aumentando
os resultados.
Após seu passamento espiritual, que se deu em 1984, o grupo transferese para o centro, obedecendo ao mesmo programa, dia e horário e onde funciona
até hoje.
Em 1999 o C.E. “Fé e Caridade”, por feliz iniciativa de sua diretoria e em
reconhecimento aos seus trabalhos, presta-lhe homenagem com a entronização
de seu retrato na sala de costuras do Departamento de Assistência Social “José
Lauria”, ratificando o penhor de reconhecimento aos seus inestimáveis serviços
à causa do Bem, elevando assim o conceito e o respeito do Espiritismo e da
Instituição na comunidade espírita e na sociedade rio-clarense.
*A foto acima foi extraída da crônica escrita por Waldir Aidar em
homenagem às Bodas de Diamante, comemoradas pelo casal João Gaino e
Maria Zugularo Gaino. Publicada no “Diário” de 31/1/1980.
Paschoa Brunelli Pasternack

76. Paschoa B.
Pasternack31
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“Paschoa (Pascoalina) Brunelli Pasternak nasceu no sítio do distrito de
Santa Maria, em Araras, aos 16 de maio de 1901, filha de Luiz Brunelli e
Eugênia Brunelli, ambos de nacionalidade italiana.
Alguns anos antes de seu passamento, a biografada ditou para mim os
trechos colocados acima. Mais tarde, Vanda Bonomo entrevistou-a, como
consta do Boletim Informativo n. 18, maio-junho/1991 do Clube do Livro
Espírita “Sementes de Luz”.
“Um pouco antes de vir para o Brasil, um Espírito apareceu a seu pai
pedindo-lhe rezar uma missa a favor de sua alma; tratava-se de um companheiro
que trabalhara com ele num estábulo e que morrera assassinado. Assustados,
ele e esposa, não mais quiseram ficar naquele lugar e, dentre outros motivos,
planejaram vir para o Brasil, mas o patrão os estimava e não queria que viessem.
As cartas para a Fazenda “São José”, de Rio Claro, que era o lugar para onde
deveriam chegar, foram desviadas, graças ao que não empreenderam a viagem,
evitando o embarque no navio que veio a naufragar nas águas da “Estrólica”,
Itália. Mais tarde, por um médium, houve a confirmação de que o desvio das
cartas fora ação da providência e através dos Espíritos.
“Ainda criança, via e contactava com os espíritos: aos dois anos, foi por
eles salva das patas de um cavalo; três vezes socorrida, por lhe faltar a
respiração, com passes espirituais e mais a aplicação de massagens com óleo,
através sua irmã Tereza, também médium. Auxiliada pelos Espíritos, conseguiu
debelar a crupe e um tumor de que fora acometida. Pela obsessão de seu primo,
Güerino Brunelli, seu tio Augusto veio ao Espiritismo e, nos trabalhos que mais
tarde ela organizou em sua residência, seu sobrinho Erick Brunelli desenvolveu
a mediunidade.”
“Morando na Fazenda Sertãozinho (fazendinha), Bairro dos Lopes, Rio
Claro, Pascoalina vinha à cidade em charrete conduzida pelo sobrinho José
Brunelli, ficando na casa dessa irmã, mais velha, Tereza B. Barthmann, na rua
três avenidas dezesseis e dezoito, para aprender a costura e ali conheceu a
médium Sebastiana de Souza Santos (Vó). Aos 14 anos, sofreu pertinaz
enfermidade na coluna vertebral, conseqüência de acidente com ferimentos e
levada a um médium em São Caetano, este lhe disse que o seu problema só seria
resolvido através daquela médium. Piorando e ficando à morte, foi, realmente,
com o concurso de Sebastiana, auxiliada por dona Olímpia, que os Espíritos lhe
restituíram a saúde e com elas, na rua 3 avenidas vinte e vinte dois e vinte e
quatro, iniciou o desenvolvimento mediúnico, auxiliada pelo espírito de Carlos
Gabriel de Souza, irmão de Sebastiana, que fora farmacêutico e desencarnara
acidentalmente pelo disparo de uma arma.
Sebastiana Souza Santos – conhecida como “Vó”. Por volta do ano de
1947, acolhia crianças em sua residência, rua 2, esquina da avenida 22,
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conforme informações da Profa. Irene Aparecida de Oliveira Leonardo.
Conhecêmo-la em 1957 na visita da Mocidade Espírita à Casa das Crianças
“São João da Escócia”, de cuja fundação participara em 4/10/1952 e incumbida
com outras senhoras de cuidar das crianças.”
“Pascoalina foi ensinar corte e costura em Itirapina, na residência de
Zacarias Onofre, para dona Maria, esposa daquele conhecido espírita, chefe dos
Escritórios da Cia. Paulista de Estradas de Ferro, na cidade e que eram genitores
do não menos conhecido espírita o Saint-Clair Onofre, que em 1927 freqüentou
a mocidade espírita do CE “Amor e Caridade”, local. O convite fora feito por
Sebastiana, que se empregara na casa do casal e onde Pascoalina veio conhecer
o professor Francisco Pasternack, de Piracicaba, mas nascido em Brotas, aos
2/l10/1899, que lecionava na cidade, morando então na pensão de dona
Efigênia. Do encontro resultou o casamento, aos 13/11/l1926, em Rio Claro,
com a cerimônia realizada na casa de sua irmã Tereza, visto ainda residir no
Bairro dos Lopes.”
“Casados, foram morar em Itirapina e participavam dos trabalhos
espíritas de Sebastiana, em Rio Claro e, com ela, dos de Zacharias, naquela
cidade. Porém, interromperam: - a profissão e a saúde do marido exigiu-lhes
mudanças para diversas cidades, como de Itirapina para Corumbataí (por
permuta), quando recebem a visita (1932) do conhecido médium José Lauria,
em serviço espiritual naquela localidade e que, logo após, desencarnou em Rio
Claro; depois, para Dourado, durante onze anos e onde fazem amizade com a
espírita Izaura Guinelle; após, para Rifaina (1945) e da qual, por inadaptação
ao clima, para Mairinque; Ali, Francisco adoece e retornam a Corumbataí. Com
melhoras, vão para Santo André (1950) e, por problemas no coração, o esposo
pede afastamento do cargo de professor primário, vindo ambos residir em Rio
Claro. ”
“Pascoalina não teve filhos, mas ajudou a criar uma sobrinha. Cuidou de
Maria Umbelina, irmã de criação do esposo, que, idosa, desde Mairinque
passara a morar com eles nos últimos anos, ficando doente e impossibilitada de
andar, Pascoalina desvelou-se em cuidados até sua desencarnação. Ela não era
espírita; nasceu em Itu e ali conhecera e se afinara com o abnegado Padre Bento,
que, depois, foi um dos Espiritos protetores dos trabalhos realizados por
Pascoalina.”
“Às vezes, diante de certas pessoas, sem que lhe declarassem e
independente de sua vontade, detectava-lhes a enfermidade pela clarividência
mediúnica. Em Dourado, acometida por uma “penaris”, viu, pela primeira vez,
o Espirito “Dr. Walter”, que, durante o sono e pela madrugada, passou a levála, em “desdobramentos”, às ditas pessoas e a outros doentes, resultando-lhes
melhoras e até o restabelecimento da saúde. Ainda aí, pela médium Branca de
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Barros, de Rio Claro e casada com engenheiro naquela cidade, o espírito padre
Chico falou-lhe da mediunidade de cura e da missão que teria pela frente.
Receosa de que não lhe dessem crédito, manteve em segredo essas ocorrências,
só as revelando mais tarde quando no exercício do mandato mediúnico. ”
Foi – como ela o afirmou várias vezes – somente no ano de 1954, alguns
meses após a desencarnação de Francisco, que, em sua casa, avenida vinte no
695, teve o tempo e as condições para que ”Dr. Walter” iniciasse os trabalhos
propriamente ditos e que perduram até hoje. Pode, assim, exercer a dupla e
importante função: primeira, a de organizar e administrar o grupo de
encarnados; segunda, a de emprestar, durante vinte e nove anos, a mediunidade
de psicofonia e clarividência sonambúlicas e de efeitos físicos, a fim de que ele,
abaixo de Deus e de Jesus, comandasse diretamente os trabalhos de ajuda
espiritual aos enfermos físicos e, no final dos quais, ainda por seu intermédio, e
de quando em quando, os espíritos de Padre Bento, Gabriel e Padre Chico
transmitissem enérgicos e salutares conselhos para o grupo.
Em Dourado distribuía gêneros e roupas para os pobres. Em Rio Claro,
preocupada com a infância e em memória ao marido, ofereceu suas economias
para iniciar o Pavihão “Francisco de Assis”, com vistas a melhorar o
atendimento aos excepcionais deficientes mentais do Instituto “Allan Kardec”,
na rua 10 no 1123, cuja pedra fundamental foi assentada aos 30/08/1966 e a
inauguração aos 5/1/75. Legou, em testamento, o prédio de sua residência a
favor da Casa dos Espíritas.
Num dos trabalhos, e por seu intermédio, e de que participamos, “Dr.
Walter”, preveniu que a médium passaria por algumas dificuldades. Daí por
diante sua saúde passou a declinar. Na enfermidade recebeu o apoio de parentes,
vizinhos e confrades, dando-se sua desencarnação aos 11 de julho de 1983.
Nos últimos anos, Pascoalina manifestava o desejo de que, após sua
passagem para o outro lado da vida, em sua casa fosse construída uma obra de
caridade e empenhou-se em fazer economias para esse fim. Assim, nesse local
e em sua homenagem, aos 20 de setembro de 1989, foi solenemente instalada a
Casa da Gestante “Pascoalina Pasternack”.
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Carta de Eduardo Carvalho Monteiro35

302

20 POSFÁCIO
“Subsídios” - Destinatários
“Subsídios para a História do Espiritismo em Rio Claro” destina-se ao
Pró-Memória da USEIRC e ao Arquivo Histórico das Associações Espíritas
objeto desta pesquisa.
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1. A vida de Esperidião Prado. Hamilton Prado. Jornal Cidade de Rio

Claro de 25/4/64.
2. Carta de Aloysio Pereira (SP), de 26/05/85, a José Carlos da Costa
Custodio.
3. Vultos da História Rioclarense – Resumos Biográficos, 2ª. Edição
Ampliada, ano 1982, pag. 107 e Miscelânia – 1984 – pág; 90. Oscar
de Arruda Penteado.
4. Santo André, Rua das Goiabeiras no 300, carta de Francisco Prado
de Oliveira, de 06/11/1979, a José Carlos da Costa Custodio.
5. Carta (cópia) do Dr. Mirabeau Prado, R. Leopoldo Miguez, 67, apto
401, Copacabana R.J. de 25/11/90, a Maria Luiza Schmidt Redher,
Rio Claro. Rua 12 no 3131. 15
6. Vultos da História Rioclarense - Resumos Biográficos - 2ª Edição
Ampliada, páginas 119, 120. Ano 1982. Oscar de Arruda Penteado.
7. “Indio Tamoio Prado – O Poeta Esquecido”, pag. 59 - Aloísio
Pereira. Arquivo do Município de Rio Claro. 1985.
8. Casa no 43 da rua sete, defronte à antiga Praça “Riachuelo”, depois
Rio Claro Futebol Clube e hoje “Espaço Livre”. Lançamento de
Impostos Prediais fls 35-v. anos 1906, 1915 e 1917. Arquivo
Histórico.
9. Casa da rua sete n 41, Lançamento de Imposto Predial, 1901, 1906,
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