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FEICULTE anos de história  

A Feicute - Feira Cultural Espírita  
começou a ser formatada  em uma reunião
da USE Distrital  Vila Maria, ocorrida no 
Centro Espírita Estudantes do Evangelho, 
no ano de 2002.

O objetivo era realizar um evento, em um espaço
público, unindo a Doutrina Espírita à atrações
culturais - foi escolhido o mês de outubro por
conta do nascimento do Codificador.

Em 19 de outubro de 2003 foi realizada
a 1a Feiculte que, desde então, passou a
colecionar programações de reconhecida 
qualidade e muitas histórias de superação 
e amizade.

A Feira passou por várias transformações,
adaptando-se às mudanças ocorridas ao longo 
do tempo, natural em um evento longevo.

Ao chegar à maioridade, dividimos com
vocês alguns desses momentos que entraram
para a história dessa Feira tão especial e 
importante.

Boa leitura!

USE Distrital Vila Maria
Setembro de 2020
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Palestras
Heloísa Pires - Família e Vício
Ricardo Mazzonetto - Depressão

1a Feiculte     19.10.03 - Clube  Thomaz  Mazzoni

Atrações 
Culturais

Coral «Ação e Amor»  Coral «Verdade e Luz» # #
Chorinho «As  4 na Madruga»  Exposição #
«Livros Espírita Raros» Teatro «Despertar da#
Consciência»/Grupo Jeans.

Outras
Atrações

Alimentação  Artesanato  Bombeiros   Livros# # #
Espíritas  Roupas  Recreação Infantil  Sacos# # #
Surpresa  Trailer Saúde.#

Curiosidades

Tornar o espaço do clube adequado ao evento deu um trabalhão 
danado, resultando em muito  cansaço e calos na mão.
O trabalho não foi menor para montar os estandes, iguais aos de 
eventos tradicionais, o que só foi possível graças ao trabalho do 
pessoal do CE Padre Zabeu - para se ter uma ideia, a 1a Feiculte teve
até uma planta do espaço.
Mas o final foi feliz, com uma deliciosa pizza, quase de madrugada!
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Planta elaborada para a 1a Feiculte
Imagem maior: distribuição de cadeiras
Imagem menor: barracas de alimentação e artesanato
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Palestras
Eder Fávaro - Papel do Espiritismo na Sociedade

Eliana Pantoja - Família e Educação

2a Feiculte     24.10.04 - Biblioteca da Vila Maria

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação  Artesanato  Livros Espíritas  # # #
Roupas  Recreação Infantil  Sacos Surpresa # #
# Trailer Saúde.

Curiosidades

Coral «Ação e Amor»  Chorinho «As  4 na Madruga» #
 Exposição Fotográfica «Revelando a Solidariedade»#
 Teatro «A loja de Deus» e «Portuga»/Melhor Idade,#

Iprem  Teatro «Presente da Espiritualidade».#

A exposição contou com fotos enviadas por participantes de todas
as Casas Espíritas unidas à USE Vila Maria à época, havendo as
escolhidas por voto popular e  profissional - fotógrafos da Foto
Ótica Maria Montessori, na Vila Maria Alta. Os prêmios foram
livros espíritas, entregues na Confraternização de Final de Ano!
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Fotografias ganhadoras do concurso 
Revelando a Solidariedade

Júri Popular

Primeiro e Segundo
lugares (abaixo):

Duas fotos de
Fábio Bottasin, 
CE Estudantes do
Evangelho.

Terceiro  lugar 

Foto de
Equipe da Sopa do

CE Gabriel Ferreira.

Eduardo Cordeiro,
na foto, desencarnou

anos depois!

.
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Fotografias ganhadoras do concurso 
Revelando a Solidariedade,

Júri Profissional

Primeiro lugar:
Juliana Lauritto,
CE Padre Zabeu.

Segundo  lugar 
Fábio Bottasin, CE

Estudantes do Evangelho.

Terceiro lugar 
Foto de
Equipe da Sopa do
CE Gabriel Ferreira.

Curiosidade: quase deu empate no 1  1
lugar. O que determinou a colocação 

foi o ângulo inclinado da foto 2 -
demos trabalho ao júri profissional

o
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Palestras
João Demétrio Loricchio
Criminologia e Espiritismo

3a Feiculte    22 e 23.10.05 - Biblioteca da Vila Maria

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação  Livros Espíritas  Recreação # #
Infantil  #

Curiosidades

Coral «Ação e Amor»  Chorinho «As  4 na Madruga» #
 Literatura «Histórias de Otimismo», com Luzia#

Freitas  Seresta «A Majestade, o Sabiá».#

                           22.10.05 (tarde)

Nos empolgamos: o evento aconteceu em dois dias.Deu trabalho,
mas valeu a pena.

Uma tradição começa a surgir: a deliciosa macarronada feita pelo
pessoal do CE Luz e Verdade - claro que todo o cardápio, elaborado
por todas as Casas sempre foram igualmente deliciosos.
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Palestras
Danila Marques - Diabetes e Hipertensão
Amilcar Del Chiaro Filho - o Espiritismo e os 
problemas humanos

3a Feiculte    22 e 23.10.05 - Biblioteca da Vila Maria

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação  Livros Espíritas  Recreação # #
Infantil  #

Curiosidades

Coral «Verdade e Luz»  Coral «Servos de Jesus» # #
Dança Melhor Idade, Iprem  Música «Celso Santos e#
Sandra Aristela»  Música «Plínio Oliveira»  Teatro# #
«Quem será por nós?», FEESP  Teatro «Esquetes»,#
Melhor Idade, Iprem.

                           23.10.05

O Varal Literário «Sementes de Amor» foi um sucesso total,
com 46 textos em prosa e verso que foram julgados pelo público e 
pela Professora de Letras, Itacy Silva que, à época integrante da USE 
Santo Amaro.
A premiação, com livros espíritas, ocorreu na Confraternização da
USE Vila Maria, no final de ano.
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Textos ganhadores do concurso 
Sementes de Amor

Juri Popular - veja 2 textos empatados em 
primeiro lugar!

.

Lições de Vida
Zilda Sandrin (CEGF)

Hoje me recordo da infância...
Nunca ouvi você dizer que 
me amava,
Mas nunca me deixou sozinha...
Nunca me disse que eu era
importante pra você,
Mas perto de você me 
sentia segura.
Você não aprendeu a ler 
e escrever,
Mas os seus filhos ... nunca 
deixou que faltassem à escola.
Todos cresceram e aprenderam 
que o respeito ao próximo
É um fator importante para
o bem-estar da humanidade.
Hoje te vejo envelhecida,
com os cabelos brancos
E só tenho que agradecer
Se conheci a Deus, foi você
quem me mostrou.
Se conheci o trabalho 
honesto, foi através de seu 
exemplo.
Hoje posso dizer, que no 
jardim da minha existência
Você plantou a semente de
amor
Pois através de tudo o que 
me ensinou,
Eu tento plantar esta mesma
semente,
No coração das minhas filhas.
Obrigada, Mãe.

Reticências
Martha Rios Guimarães
(CEGF)

Trago um sorriso no rosto
E a mente livre,
Percebi que nessa vida
O que mais vale 
É o que  nada vale 
materialmente.

Meu desgosto morreu calado
Meu medo morreu cedo
Sem mentiras, sem propaganda,
Num gesto sem tradução.

As pedras que recebi
Serviram de alicerce
Para reconstruir dentro de mim
Um mundo novo
Que tem o amor como regra
E onde não há preconceitoe
E nessa doce ciranda
Sobrevivo,... vivo...

Meu ponto não é final
É uma reticência
Que mistura passado
Presente e futuro
Em um único tempo
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Textos ganhadores do concurso 
Sementes de Amor

Juri Profissional -  veja os primeiros colocados!.

Meditando
Mirian Fontanezzi Segna
(CEEE)

Ao fitar a noite com sua magnitude,
Do povoado céu de luzes estelares,
Ou do cinzento e escuro anoitecer.
Meus olhos veem estrelas infindáveis
E ao mesmo tempo um vazio sem fim
Como se eu fosse uma semente
Abandonada no jardim.

Em minha mente vejo com 
curiosidade
A vastidão do espaço infinito
E vejo a pequenez que em mim se
funde.
Mas na noite ou no dia mais
brilhante,
Nada seria tão interessante
Não fosse eu essa semente tosca.
Porque em meu bojo carrego a força,
Força maior que o Pai me deu. 
Sou semente do amor de Deus,
Que me criou para a eternidade
Embora milênios fossem precisos
Para eu em fim desabrochar.

Sou semente.
Carrego em mim o que preciso
Para aprender e evoluir
E agradeço ao nosso Pai
Porque só Ele me fez assim.

Tranças da minha infância
Martha Rios Guimarães
(CEGF)

As tranças de minha infância
ecoam em minha memória
Trazendo de volta lembranças 
amareladas adornadas com
Odores, sussurros, toques ...
Um flash-back mágico da época do 
riso farto, do amor latente,
Das cirandas encantadas, da primeira
lambida de onda, dos batizados de 
bonecas.

As tranças de minha infância 
enroscam-se em minh'alma
Despertando a criança que ainda sou, 
Secando lágrimas que às vezes 
teimam em escorrer pelas retinas,
Mostrando que o perdão não tem 
razão de ser para pessoas que se 
recusam a ser  ofendidas,
Lembrando que a alegria pode ser 
plena em todos os seres
E que a maior riqueza ainda é um 
abraço forte e sincero: 
Estremece, preenche, extasia ...
As tranças de minha infância trazem 
de volta uma época 
Que escoou pela ampulheta do tempo,
Enroscando meus passos com todo 
amor  que na vida há.

Análise da Profa. Itacy  Silva, que escolheu os vencedores.

O texto gramaticalmente correto,
é expressivo e inteligente. Trata o 
tema poeticamente ao mesmo 
tempo em que remete o leitor a 
verdades tratadas pela ciência e 
filosofia.

Belíssimo, gracioso... revela um 
autor  que lida com as palavras
com delicadeza e inteligência.
Muito bem escrito e envolvente.

Obs.: a análise foi feita sem que a professora
soubesse quem eram os autores.
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Palestras
Danila Marques - Alimentação e Saúde
Luiz Fernando Penteado - Papel da Família na sociedade
Wladisney Lopes - Pais e Filhos Companheiros de Jornada

4a Feiculte    22.10.06 - Casa da Cultura V. Maria/V. Guilherme

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação  Livros Espíritas  Recreação # #
Infantil  Trailer Saúde.#

Coral «Ação e Amor»  Chorinho «As  4 na Madruga» #
 Grupo Musical Interação  Exposição Infância USE # #

VM «Pais e Filhos, companheiros de jornada»  #
Teatro «Histórias para alegrar a vida»/ArtLuz  #
Teatro «Magia do Riso».

CuriosidadesO espaço estava muito danificado, exigindo grande trabalho para
limpeza e organização. Assim como a 1a edição,  precisamos levar
cadeiras das Casas da USE Vila Maria. E sem o apoio do IDEAL, à
época, CE Três Estrelas Divinas, para o transporte, teria sido muito
difícil.

Curiosidades



14

FEICULTE anos de história  H
I
S
T
Ó
R
I
C
O

Palestras
Danila Marques - O estresse da vida moderna
Eder Fávaro - O Espiritismo no Brasil
Paulo Ribeiro - 150 anos de Espiritismo

5a Feiculte    20.10.07 - Casa da Cultura V. Maria/V. Guilherme

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação  Campanha «Dê um abraço, crie um#
laço»  Livros Game «O Livro dos Espíritos  # » #
Livros Espíritas  Recreação  Infantil  Trailer # #
Saúde.

Coral «DeLuz»  Chorinho «As  4 na Madruga» #
 Jogral «Allan Kardec», Infância e Mocidade CEGF» #

# # Teatro «Deus é como açúcar»/Grupo Virtude  
Teatro «A Verdade», Melhor Idade, Iprem   Vídeo#
«Bandeirantes dos novos tempos» e «Chico Xavier.

Curiosidades

Lançamento do Game «O Livro dos Espíritos», da USE Vila Maria,
com perguntas e respostas sobre a obra inaugural do Espiritismo - e
que contou com a colaboração de integrantes das Casas da USE VM.
A iniciativa fez um grande sucesso com o público de todas as idades.
Outro grande sucesso foi a campanha «Dê um abraço, crie um laço»,
que ainda hoje enfeita o CE Luz e Verdade (abaixo o quadro)!

14
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Palestras Heloísa Pires - O Espírito e o Tempo
Jeferson Betarello - 150 anos Soc. Parisiense Est.Espíritas
Marcelo  Otsuka - Importância dos pés para a saúde

6a Feiculte    28.09.08 - Casa da Cultura V. Maria/V. Guilherme

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação  Exposição 150 anos da Revista #
Espírita e Soc. Parisiense Estudos Espíritas  #
Livros Game «O Livro dos Espíritos  Livros » #
Espíritas  Recreação  Infantil  Trailer Saúde.# #

Coral «Ação e Amor e Grupo Jeans»  MPB e Música#
Erudita «Luz e Harmonia»/flauta e violão Jogral  # 
«Soc. Parisiense de Estudos Espíritas», «Revista 
Espírita», «Unificar é  preciso», com Infância e 
Mocidade  CEGF»  Teatro «Juízo final ou, afinal, #
juízo», Grupo  Gestu.

Curiosidades

O Game «O Livro dos Espíritos», da USE Vila Maria, foi elaborado
em conjunto por participantes das Casas unidas. Passou a ser uma
ferramenta usada para estudo da obra que lhe deu o nome, sendo
usado com mais frequência pelos adolescentes e jovens.

15
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Palestras Roberto Ravagnani - Fazer o bem faz bem
Wladisney Costa - Espiritismo: ferramenta para
ser feliz

7a Feiculte    4.10.09 - Centro Espírita Gabriel Ferreira

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação  Game «O Livro dos Espíritos»  # #
Livros Espíritas  Recreação  Infantil.#

Coral «DeLuz»  Exposição "Galeria Espírita#
Vasículo Gomes»  MPB com a Soprano«Andréia Bien #
# Teatro «Getseemani»/Grupo Evangelho em Arte, 
CEEA Vídeos  com Temática Espírita.# 

16

Curiosidades

Mudanças de pessoal na Subprefeitura impediram liberação de 
espaços públicos. Mas nem por isso a Feiculte deixou de acontecer,
sendo realizada em uma das Casas da USE Vila Maria - mesmo com
programação enxuta, foi um evento delicioso!
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Palestras Debate com público:
Lindos casos de Chico Xavier

8a Feiculte    3.10.10 - Centro Espírita Estudantes do Evangelho

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação  Game «O Livro dos Espíritos» # #
Livros Espíritas  Atividade para crianças e #
jovens.

#  #Exposição «Livros de Chico Xavier»  MPB com 
flauta e violão «Luz e Harmonia Teatro «A flor do# 
perdão»/Grupo Virtude Teatro «Viagem à Cidade# 
de Cristal/CE Bezerra de Menezes.

17

Curiosidades

Realização da FeiculTEEN, com integrantes dos grupos de jovens da
USE Vila Maria e do CE Bezerra de Menezes, que apresentaram uma
peça de teatro, seguida de debate. 
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Palestras Debate - O Livro dos Médiuns: porque é tão 
importante
Wladisney Lopes - Falando sobre Mediunidade

9a Feiculte    01.10.11 - Centro Espírita Evangelho em Ação

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação  Game «O Livro dos Espíritos» # #
#Livros Espíritas  Recreação Infantil 

# Coral «Ação e Amor»/CEEA; Exposição «Obras da 
Codificação Espírita»  Teatro «Viagem à Cidade #
de Cristal/CE Bezerra de Menezes.

18

Curiosidades

Os Educadores Espíritas do CE Gabriel Ferreira realizaram pinturas
no rosto que fizeram muito sucesso com as crianças e com os pais
também!
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Palestras Fabiana Lauritto - Lidando com a Dislexia
Onivaldo Silva - O Consolador Prometido

10a Feiculte  14.10.12 - Centro Espírita Gabriel Ferreira

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação  Galeria Espírita Vasículo Gomes  # #
Game «O Livro dos Espíritos» Livros Espíritas # #
 Recreação Infantil 

Dança «Cia de Dança» Oficina de «Histórias em# 
Quadrinhos»/José Renato, Desenhista  Teatro #
«O julgamento de Judas Escariotes»/Grupo Virtude.

Curiosidades

A Cia de Dança Gabi apresentou uma coreografia homenageando «O
Livro dos Médiuns», mostrando o intercâmbio entre o plano material
e espiritual - encantador!

19
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Palestras Wellington Valeriano - Cuidados com o corpo
Orson P. Carrara - O Espiritismo no século 21

11a Feiculte  14.10.13 - Centro Espírita Gabriel Ferreira

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação  Galeria Espírita Vasículo Gomes  # #
Game «O Livro dos Espíritos» Livros Espíritas # #
Recreação Infantil 

Coral«As Três Estrelas Divinas» Coral«DeLuz#  # 
Institucional «USE Vila Maria» Oficina «Fotografia# 
e Imagem»/Henrique Guimarães,  fotógrafo e 
produtor de vídeo.

Curiosidades

20

Henrique Guimarães, Rique, participou da Feiculte nr. 1, ajudando a
organizar o espaço - era apenas uma criança. Retorna 10 anos depois,
já na Universidade de áudio e vídeo, para a Oficina de Fotografia!

A Feiculte começou com a tradicional macarronada, promovendo a
união entre todos!
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Palestras Fabiana Lauritto - Déficit de Aprendizagem
Alda Sandrim - Espiritismo para crianças

12a Feiculte  04.10.14 - Centro Espírita Padre Zabeu

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação Livros Espíritas Recreação # # 
Infantil com «Baú de Histórias»

Contação de Histórias «Baú de Histórias»/Projeto 
Ouvir e Contar»  Coral«Ação e Amor/CE Evangelho  
em Ação» Dança «Cia de Dança Gabi»#  

Curiosidades

Novamente, a Cia de Dança criou uma coreografia especial. Desta
vez, a ideia foi homenagear o trabalho de Educação Espírita da
Infância. Para isso, contou com a presença de Tainá Mesquita, 7
anos, frequentadora das reuniões infantojuvenis do CE Gabriel 
Ferreira.

21
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Palestras Ricardo Pedersolli - Influência da Tecnologia
Marcos Milani - Família conectada: família feliz?

13a Feiculte  03.10.15 - Centro Espírita Gabriel Ferreira

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação  Galeria Espírita «Vasículo Gomes» #
# # Livros Espíritas Recreação Infantil 

Exposição «Galeria Espírita Vasículo Gomes»  #
MPB «Walter Marciano» Mural de História # # 

em Quadrinhos sobre «Tecnologia e Família»

Curiosidades

22

No espaço para alimentação foram selecionados vídeos com shows
de Plínio Oliveira para deixar o ambiente mais acolhedor. E, como
ninguém é de ferro,  a mesa com salgados e doces também estava
perfeita - será que por isso esse espaço foi bem procurado?
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Palestras Martha Rios Guimarães - A leitura como alternativa
ao entretenimento tecnológico
Jeferson Betarello - Papel do livro na difusão
da Doutrina Espírita

14a Feiculte  01.10.16 - Biblioteca Pública da Vila Maria

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Alimentação  Livros Espíritas Recreação # # 
Infantil «Cantinho da Leitura». 

Leitura de Textos em Cordel Leitura Dinâmica#  # 
Quem conta um conto... Teatro «Infância CEEA»# 

Varal Literário «Era uma vez... o livro e o# 
homem» Vídeo «Os fantásticos livros voadores # 
do Sr. / outros vídeos.

Curiosidades

Ações de estímulo à leitura foram o ponto forte. Em «Quem conta um
conto...», o público indicou livros que foram importantes em sua
vida.
Já em «Leitura Dinâmica», algumas pessoas leram trechos de  obras
que são clássicos - nessa ação, destacamos a participação de  Sidnei
Batista, da USE Pinheiros, que encantou a todos!

23
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Cinco autores participaram do Varal Literário
Era uma vez... o livro e o homem - que ficou
exposto na Biblioteca Pública da Vila Maria..

Estação Imaginação 
Julio César Oliveira 
 

Animada caminhada que fiz, enquanto as paisagens passavam rapidamente à minha 
frente, naquele vagão de trem. Estava andando por uma calçada de paralelepípedos 
antigos, talvez do século XVI, acompanhando meus amigos, logo atrás deles naquele 
passeio por Veneza. Estava ansioso por quando seria o momento de chegar ao ponto 
em que as gôndolas encostariam e eles embarcariam.   
 

O tempo estava quente, muito quente naquele vagão de trem, fruto do ar condicionado 
quebrado, talvez pelo excesso de pessoas. Mas o ar gelado daquele início de tarde, de 
um outono já bem próximo do inverno, enquanto a gôndola estava fixa e meus amigos 
subiam cortava a minha face e me deixava satisfeito. Finalmente embarcamos! Um 
esbarrão mais forte e quase perdi contato com meus amigos! 
 

Os canais de Veneza, a cidade das cidades, o sonho de um dia levar Ângela, moça 
bela, mais que bela, linda, mais que linda, maravilhosa!!! Mãos suaves, olhar 
marcante, cabelos encaracolados de um louro escandinavo que combinavam com seus 
olhos de um azul da cor do céu. Voz melodiosa e apaixonante. Como meus amigos 
estavam, naquela gôndola, de mãos dadas... Outro esbarrão e dessa vez eu quase os 
perdi! 
 

Voltei e os procurei. Estavam agora perto daquelas ruínas de Roma... não, melhor 
procurar melhor... o café em frente aquela torre inclinada... Pisa.. também não... ah, 
aqui está... as pontes passam e o meu casal favorito continua pelos canais ouvindo 
agora o cantarolar do condutor da gôndula. 
 

Que vontade de falar com Ângela. Que vontade de vê-la. Que vontade de... ops! É 
minha estação! 
 

Fecho o livro e deixo meus amigos lá, namorando em Veneza, enquanto sou 
empurrado pra fora daquele vagão calorento quando a porta se abre e todos saem 
correndo. Vou de encontro a Ângela! 

Conheça um texto de cada um deles!



25

FEICULTE anos de história  H
I
S
T
Ó
R
I
C
O

.

Era uma vez... o livro e o homem 
Lindací Dourado 
 
Tudo começa assim: 
Era uma vez... Branca de Neve e os sete anões 
Era uma vez... Cinderela 
Era uma vez... A Bela e a Fera 
Era uma vez... o Gato de Botas 
 

O homem com dons que Deus lhe deu 
Usando sua imaginação, começa devanear 
Desse devaneio começa uma viagem 
Viagem que vai à mundos distantes 
                            

Nestes mundos tão distantes 
Criam lindos sonhos 
Sonhos que nos levam 
A lugares que vão além 
A além da nossa compreensão 
                                                 

Sonhamos que podemos ser o que quisermos 
Podemos até ser uma princesa 
E despertar um grande amor 
Um príncipe em seu cavalo branco 
Nos levará a um mundo de fantasia 
               

Assim começa a grande viagem 
O homem através do livro 
Nos leva ao mundo da imaginação 
E tudo começa com “Era uma vez...” 
 

Seremos felizes para sempre 
E sempre poderemos contar 
Com o livro que o homem escreveu 
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Era uma vez... o livro e o homem - Mariana Sandrim Aguillar 
 

Era uma vez uma garotinha que da vida nada sabia. Ela vivia presa as fantasias e 
brincadeiras que os desenhos e filmes da televisão lhe proporcionavam. Isso não tem 
nada de errado, mas sua imaginação acabava ali. 
 

Toda criança se inspira em alguém e tenta ser igual tal pessoa. Para essa garotinha, não 
seria diferente. Certo dia ela viu sua irmã mais velha lendo um livro. Ela tentava 
conversar, chamar para brincar, chamar a atenção de alguma maneira. Mas para sua 
irmã, aquele livro era mais importante que tudo. Ela respirava aquela história, e a 
garotinha quis saber do que se tratava. O que poderia ser mais legal do que brincar 
fingindo ser o personagem de um desenho ou um super herói de filme? Intrigada que 
ela estava e curiosa que ela era, ela esperou sua irmã mais velha sair de casa para ir 
escondida no quarto e pegar o tal livro. E ela o abriu e começou a ler. E ali ela 
descobriu a história de um menino que era órfão e vivia uma vida limitada, até que um 
dia lhe contaram que ele era mágico. E ele descobriu a magia que era ser feliz. E junto 
com ele, a garotinha descobriu a magia de um livro. Suas fantasias já não estavam 
mais presas. Sua imaginação já não era mais limitada. 
 

A vida foi passando, a garotinha foi crescendo e descobrindo que além dos livros 
daquele menino mágico, existia todo um mundo de outros livros com histórias tão 
fascinantes quanto. Livros sobre heróis, contos de fada. Livros sobre filosofia e 
culinária. E até mesmo sobre uma gaivota que queria cada dia mais aprender sobre seu 
vôo e testar seus limites, que a fez lembrar da garotinha curiosa que um dia fora. Hoje, 
mulher formada e decidida, anda sempre com um livro na bolsa. Ela nunca sabe 
quando vai precisar de um bom livro pra se desligar, cinco minutos que seja, de sua 
vida cotidiana e se transportar pra um mundo mágico que é só dela. Pra voltar a ser 
aquela garotinha curiosa, que da vida não sabia nada, mas que através dos livros, da 
vida quis saber tudo. 
 

Lembro como se fosse hoje quão encantada estava em descobrir o prazer da leitura. 
Que através de uma história de fantasia, eu poderia aprender novas culturas, novas 
palavras e um novo hábito tão saudável que me faria tão feliz. Lembro como se fosse 
hoje dessa história, do primeiro livro que eu li. Porque, um dia, eu fui aquela garotinha 
cheia de fantasias e curiosidades, e cada vez que eu abro um livro descubro que, em 
algum lugar, ela continua vivendo dentro de mim. 
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Oração do Livro 
Martha Rios Guimarães 
 
Livro amado que está em todos os lugares 
Reverenciadas sejam tuas páginas de luz 
Venha até nós o conhecimento que liberta 
Sejam espalhadas a tuas sementes 
Em todas as consciências desejosas do saber 
 
O pão que alimenta e enriquece nossa alma 
Nos traz hoje e sempre, livro amado 
Perdoe a ignorância que ainda carregamos 
E capacite-nos a perdoar a nós próprios  
Quando nos afastamos do teu esclarecimento 
 
Mas, acima de tudo, livro amado 
Não permita que conhecendo tuas entranhas 
Voltemos as costas à sabedoria 
Em ti encontrada e de ti absorvida 
Por que sendo livro, tu nos faz livres 
 
Que assim seja! 

Como o Varal ficou exposto na Biblioteca após o término 
da Feiculte, foi visto pelos visitantes do espaço, entre eles
o Grupo de Poesias «Piratas do Tietê», que escolheu este
texto para participar de uma de suas coletâneas.
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Abecê 
Paulo Virgilio D’Auria 
 
Esse trabalho de guarda noturno de biblioteca não consegui por acaso, desde que 
entrei na prefeitura como auxiliar de limpeza que eu planejo isso. 
 

Sou analfabeto mas sempre adorei livro. Eu pego os livros, abro, coloco eles 
assim bem em frente das minhas vista e fico olhando. Viajando pelos caminhos 
que se abrem por entre as letras. 
 

Até já tentei aprender a ler, mas é difícil por demais. Esse negócio de que cada 
um desses dezenhinhos é uma letra, cada letra é um som, daí a gente vai juntando 
som até formar o abecê... Coisa de louco! Deu pra mim não! 
 

Daí que resolvi só ficar ouvindo quem sabe ler, ler: O pastor lendo a Bíblia lá na 
minha igreja, minha filha lendo Narizinho... Tudo tão bonito... 
 

Mas eu tava dizendo que esse trabalho na biblioteca não consegui por acaso, 
planejei direitinho, desde que entrei na prefeitura como auxiliar de limpeza: Fui 
subindo, subindo até chegar aqui! 
 

Quando eu chego as pessoas já tão indo embora. Eu tranco as portas, assisto a 
novela no celular e depois vou fazer minha ronda pelos corredor. Vou andando 
no escuro mesmo, abro os braços e vou andando entre as estantes cheias de 
livros, passando as mãos pela barriga deles. Até que um queima a ponta de meus 
dedos. É o livro que me escolheu. Então eu paro, pego ele, acendo a luz da sala, 
abro, e coloco o bichinho assim bem na frente das minhas vistas. E fico só 
virando, virando, viajando pelos caminhos que se abrem por entre as letras. Viro 
página, viro página, página, e fico só calculando, só calculando: Quanta coisa... 
Quanta coisa que não deve de caber aí dentro! 
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Palestras Jacira Silva - Importância da educação para uma
sociedade melhor
Mauro Spínola - O Livro dos Espíritos: há 160 anos
mudando pessoas

15a Feiculte  07.10.17 - Biblioteca Pública da Vila Maria

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Lanche Coletivo  Livros Espíritas Recreação # # 
Infantil «Cantinho da Leitura». 

Leitura Dinâmica Música Erudita «Bruno #  # 
Tadeu e Nicole Teixeira» Oficina 1 «Criação de# 
História em Quadrinhos» e 2 «Como produzir HQ
independentes»/José Renato, Desenhista Quem # 
conta um conto... Vídeos sobre leitura «Livros # 
mudam pessoas, pessoas mudam o mundo».

Curiosidades

Homenagem a Dagoberto B. Lauritto, desencarnado  em abril/2017,
quando os integrantes da USE Vila Maria usaram suspensório,
acessório muito usado pelo querido companheiro. A emoção foi
ainda maior com a presença de seus familiares e de um vídeo em
homenagem ao amigo.

A partir dessa edição, passamos a ter um intervalo com lanche 
coletivo.
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Palestras Débora Kikuti - Desafios da convicência na era
digital
Fernando Maeda - Conhecimento: de onde viemos,
para onde vamos?

16a Feiculte  06.10.18 - Biblioteca Pública da Vila Maria

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Lanche Coletivo  Livros Espíritas Recreação # # 
Infantil «Cantinho da Leitura». 

# #  # Contação de Histórias Leitura Dinâmica
Quem conta um conto... Vídeos sobre o tema # 
central «Vivendo na era digital».

30

Curiosidades

A USE Distrital Vila Maria presenteou a Biblioteca Pública da Vila
Maria com um pé de acerola, plantado no jardim da instituição. O
responsável pela engrega foi Arthur, da CE Joaquim Alves.
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Palestras Alcione Moreno - O Pedagogo Rivail e sua colabo-
ração para a educação humana
Rosana Vello - Todos pela Educação

17a Feiculte  05.10.19 - Biblioteca Pública da Vila Maria

Atrações 
Culturais

Outras
Atrações

Lanche Coletivo  Livros Espíritas Recreação # # 
Infantil «Cantinho da Leitura». 

# # Contação de Histórias Debate sobre Educação
Vídeos sobre o tema central «Educação: somos  # 

todos responsáveis».

Curiosidades

Pela primeira vez, tivemos só mulheres apresentando as exposições
da Feiculte. E, elas foram maravilhosas!

Crianças que estavam na Biblioteca se integraram perfeitamente ao
evento, participando das atividades elaboradas para esse público.
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Palestra
02.10.20

Papel da escola no crescimento do ser
Aluísio Afonso
Expositor Espírita, integrante da USE Penha, 
professor

Tema Central  Educar para Evoluir

18a Feiculte  Todas sextas-feiras de outubro, 20H15

Outras
Atrações 

Participe
e ajude a
construir

novas
histórias

Vídeos no canal do YouTube: 
USE Distrital Vila Maria
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Palestra
09.10.20

Função da família na evolução do Espírito
Antonio Carlos Amorim
Expositor Espírita, integrante da USE Ibirapuera e
da equipe do programa radiofônico Momento Espírita

Palestra
16.10.20

Colaboração do Espiritismo para a Educação
Heloísa Pires
Expositora Espírita, escritora, pedagoga, integra a
equipe da Fundação M. Virgínia e J. Herculano.

Da informação para a ação
Fernando Maeda
Educador e Expositor Espírita, integrante do CE  Fora da 
Caridade não há Salvação/USE Piracicaba, Fisioterapeuta.

Palestra
30.10.20

Debate «Melhorando os indivíduos para
melhorar a Sociedade»
Alda Sandrim (moderadora) + público
A Presidente da USE Vila Maria comanda reflexões!

Textos deVaral Literário de 
edições anteriores no site: 

usevilamaria.org.br

Versão Virtual da Campanha 

Envie um abraço, fortaleça um laço

Mande uma mensagem via WhatsApp,
 para alguém especial, lembrando o

quanto ela é importante em sua vida!

Palestra
23.10.20

P R O G R A M A Ç Ã O

https://www.youtube.com/channel/UCqlM9clT1EM8puDDSnrybyA/?guided_help_flow=5
https://usevilamaria.org.br/site/
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Via Zoom
clique e acompanhe:

Quero particiar da 
18a Feiculte!

33
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Em caso de alguma dificuldade, 
acompanhe pelo canal do

!YouTube: USE Distrital Vila Maria

ID:  796 7830 9221

SENHA: 03101804

https://us04web.zoom.us/j/79678309221?pwd=MWR6cDhURm5IbUt2dlZ2dUtWSWRvZz09
https://us04web.zoom.us/j/79678309221?pwd=MWR6cDhURm5IbUt2dlZ2dUtWSWRvZz09
https://www.youtube.com/channel/UCqlM9clT1EM8puDDSnrybyA/?guided_help_flow=5
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Ver a Feicute comemorar 18 anos é uma grande
alegria para todos nós.

Além de cumprir, sempre com muita qualidade, o
objetivo de levar a mensagem espírita - e atrações
culturais - ao público espírita e não espírita, essa 
trajetória teve um papel muito importante para 
unir ainda mais os colaboradores da Distrital.

Sem contar que permitiu conhecermos novas
pessoas, estarmos ao lado de amigos do movimento
 e, juntos, construirmos momentos especiais - como
mostramos neste material.

Pedimos desculpas  por eventuais falhas. Resumir
em poucas páginas quase duas décadas de trabalho
e dedicação é uma tarefa complexa. E a reunião de 
imagens e outros materiais históricos ficou mais 
difícil por conta do distanciamento social.

Por isso, se você não viu sua foto aqui, não fique triste.
Ajude a aprimorar este registro para edições futuras,
enviando suas dicas - aliás, sugestões de todos são
bem-vindas.

Para finalizar, deixamos nossa gratidão e nossos 
parabéns a todos que, de alguma forma, contribuíram 
para que a Feiculte se tornasse um evento tão especial!

Gratidão a todos!

USE Distrital Vila Maria
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Casas Espíritas - USE V. Maria 
Estudantes do Evangelho - Evangelho em
Ação - Gabriel Ferreira - Joaquim Alves - Luz e Verdade -
Inst. Difusão Espírita Antonio Lemes

Obs.: participaram da USE Distrital Vila Maria e de algumas edições 
da Feiculte as Casas Espíritas: Padre Zabeu e Mensageiros da paz.

Comissão Executiva - 2018/2021
USE Distrital Vila Maria 
Presidente: Alda Sandrim
Vice Presidente: Fábio Bottasin
1a Secretária: Martha Rios Guimarães
2o Secretário: Nilson de Nóbrega
1a Tesoureira: Luciana Goes
20 Tesoureiro: Wilson Aguillar

Departamentos - 2018/2021
USE Distrital Vila Maria 
Comunicação: Martha Rios Guimarães
Infância e Mocidade: Álvaro Ramos
Livro: Gildo Portero
Orientação Doutrinária: Mirian Fontazezzi

Criação - eBook
Fábio Bottasin e Martha Rios Guimarães

Redação/Diagramação - eBook
Martha Rios Guimarães

Material produzido em Setembro/2020

em comemoração aos 18 anos da
Feiculte - Feira Cultural Espírita.
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