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Formação de Lideranças 
Espíritas

Começou no último dia 13 de março, o curso de
Formação de Lideranças Espíritas, em fase piloto,
contando com a participação de mais de 60 pessoas,
incluindo 5 convidados do estado do Paraná.

O curso está sendo desenvolvido em 12 sessões,
sempre aos sábados, das 15 às 18h30. O último
encontro está previsto para o dia 29 de maio.

O objetivo do curso é fornecer elementos
básicos para que dirigentes e trabalhadores espíritas
desenvolvam competências de liderança.

Na estrutura do curso constam os tipos e o
histórico sobre liderança, motivação, lições e perfis
de líderes servidores, gestão de conflitos, a
formação de novos líderes e a sustentabilidade do
movimento espírita.

Há previsão de segunda edição deste curso para
o próximo semestre, permitindo que novos
trabalhadores dos centros espíritas e de órgãos de
unificação tenham conhecimento de conceitos do
tipo de liderança mais adequado ao próprio
movimento.

Capacitação para 
Comunicação Social 
Espírita

No dia 20 de março de 2021, o
Departamento de Comunicação realizou o
primeiro módulo da Capacitação para
Comunicação Social Espírita. Mais de 150
participantes, representando não apenas órgãos da
USE, mas também centros espíritas,
demonstraram seu interesse nas ferramentas
digitais e em desenvolver conhecimentos a fim de
fortalecer a divulgação do Espiritismo.

Essa capacitação representa um passo
importante para que as atividades espíritas
prossigam no seu trabalho de esclarecimento e
consolo do maior número possível de pessoas,
quebrando as barreiras da distância e do
isolamento social.

Neste primeiro encontro, foram abordados
os objetivos e as bases da comunicação social
espírita, além de trazer um glossário de
ferramentas para a continuidade das atividades no
meio digital. Caso tenha interesse no conteúdo
apresentado, todos os materiais estão disponíveis
de forma pública e gratuita no link:

bit.ly/materiaiscse
O curso terá ao todo 3 módulos, trazendo

em cada um deles, conhecimentos sobre a
fundamentação e a prática da comunicação social
espírita. As inscrições já foram encerradas, mas as
gravações das reuniões ficarão disponíveis no canal
de Youtube da USE.
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Alberto Almeida fala do “Papel do 
médium na transição planetária” em live do 
Grupo Espírita Paulista

A penúltima live, a de número 10, promovida pelo Grupo
Espírita Paulista, teve a participação de Alberto Almeida, de
Belém do Pará, que desenvolveu o tema O papel do médium na
transição planetária, contando ao final com as perguntas feitas
pelos participantes pelos canais do GEP no Youtube e no
Facebook. A moderação esteve sob a responsabilidade de Eduardo
Miyashiro, diretor-geral da Aliança Espírita Evangélica.

Antes do grande evento que está sendo organizado no
formato virtual e vai acontecer durante os dias 21 a 23 de maio,
teremos o último encontro especial, desta vez previsto para o dia
24 de abril, quando Divaldo Pereira Franco participa com o tema
Mediunidade na mundo de regeneração, a partir das 15 horas.

Seminário do APSE
João Luiz do Nascimento

Ramos, de Cachoeira Paulista, foi o
responsável pelo desenvolvimento
do tema O trabalho assistencial em
harmonia com as necessidades da época,
realizado pelo Departamento de
Assistência e Promoção Social
Espírita (APSE), no último dia 27
de março, das 15 às 18 horas.
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Departamento de
Assistência e Promoção Social Espírita

Novos centros unidos
Durante o mês de março, três novas instituições foram

aprovadas e passam a estar unidas à USE SP:

CB Mantenedora de Ação Social Espírita
Rua Euzébio Savaio, 995, Bairro  Libânia

Bragança Paulista

CEPF Allan Kardec, Rua Florêncio Esperidião, 181, Centro
Socorro

AGE Nossa Casa
Rua Olinda, 84, Bairro Parque Industrial

São José dos Campos

Expediente
USE informativo é boletim que apresenta informações sobre as ações e atividades desenvolvidas pela
Diretoria Executiva da USE e pelos seus departamentos. Jornalista responsável: A.J.Orlando – MTb 39.211

Curso sobre ciência 
espírita

A Assessoria de Ciência e
Pesquisa Espírita (ACPE) realiza
curso introdutório sobre ciência e
pesquisa espírita, em 4 encontros de
2 horas de duração, aos sábados das
15 às 17h, a partir do dia 10 de abril.
Escreva para

acpe@usesp.org.br
e faça sua inscrição, enviando as
seguintes informações:

Nome completo; e-mail;
cidade/estado de residência; nome
do Centro ou Grupo espírita que
frequenta (se tiver).

Assessoria de
Ciência e Pesquisa Espírita



O Departamento de Atendimento Espiritual
da USE em parceria com a USE Regional da
Baixada Santista e Vale do Ribeira, realizaram Roda
de Conversa sobre o tema Recepção e Atendimento
Fraterno On-line e Presencial, no dia 14 de março,
tendo como expositores Helena Bertoldo da Silva,
Diretora da AAECE da Federação Espírita do Rio
Grande do Sul (Recepção); Mauro Antônio dos
Santos, Diretor do Departamento de Atendimento
Espiritual da USE (Atendimento Fraterno pelo Diálogo
“presencial”); e Izaias de Jesus Ribeiro, Presidente do
Diskardec de Ribeirão Preto (Atendimento Fraterno
pelo Diálogo “on-line”); ocasião em que os 218
inscritos tiveram oportunidade de fazer perguntas.

O evento contou com participantes dos
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Pará, Ceará,
Bahia, Piauí, Mato Grosso do Sul e Brasília.

O próximo evento do Departamento de
Atendimento Espiritual da USE será no dia 25 de
abril, 15 horas, com o tema Acolhimento e Preparação
do Tarefeiro da Área de Assistência Espiritual, ocasião
em que os inscritos poderão acompanhar os
expositores Katia Penteado, jornalista, expositora
espírita e diretora de Cultura e Estudos Espíritas do
Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa
Espírita – Eduardo Carvalho Monteiro
(Acolhimento); e Fernando Porto, psicólogo,
expositor espírita e diretor do Departamento do
AECE da USE Regional de São Paulo (Preparação
do Trabalhador Espírita).

Departamento de 
Atendimento Espiritual
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No dia 28 de março, foi realizada a Reunião
Regular dos Departamentos de Infância dos órgãos
com 18 participantes, representando 10 órgãos
regionais. Foi refletida a importância do
fortalecimento na tarefa, mesmo diante do cenário
pandêmico, inspirados na história de Zaqueu após
a morte de Jesus, narrada na obra Ressurreição e vida,
psicografia de Yvonne A. Pereira .

Num segundo momento aprofundou-se a
compreensão do papel do dirigente de infância por
meio do debate de dois casos hipotéticos, levando
a refletir sobre os passos necessários para a
formação de uma equipe de trabalho.

Departamento
De Infância

Reunião Regular da Infância

Recepção e atendimento fraterno

Com representantes das USEs Regionais de
Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto,
aconteceu no dia 21 de março, o primeiro
Encontro Fraterno de Unificação de 2021. Na
oportunidade foi desenvolvido o tema A qualidade
do ensino e da prática espírita, contando com o
envolvimento dos diretores dos Departamentos de
Estudos Sistematizados e de Doutrina, Mário
Gonçalves e Marco Milani, respectivamente.

1º Encontro Fraterno do ano



Pesquisa e 
planejamento

Visando a continuação
das atividades do ano, o
departamento de mediunidade
realizou reuniões para prepara-
ção dos próximos eventos que
ocorrerão ainda neste primeiro
semestre, sendo baseados em
necessidades que foram apresen-
tadas na pesquisa realizada junto
aos órgãos locais e centros espí-
ritas do estado no ano de 2020:

1. Seminário “Reuniões
Mediúnicas”, que ocorrerá nos
dias 02 e 09 de maio. Nestes dois
dias serão abordados assuntos
como: Pinturas mediúnicas;
Cartas Consoladoras, Reuniões
mediúnicas abertas; O que é
“preparar-se” para a reunião
mediúnica?; O que o Centro
Espírita entende por reunião
mediúnica? A integração do
trabalho mediúnico com os
outros trabalhos da casa.

2. Conforme solicitação
dos Centros Espíritas, o Depar-
tamento de Mediunidade da
USE vem preparando um plano
de estudos, com base em O livro
dos médiuns. Esta sequência de
temas terá o objetivo de auxiliar
os grupos de estudos, buscando
um melhor aproveitamento do
tempo e orientando os encon-
tros com essa finalidade. O lan-
çamento deste programa será
realizado no dia 13 de junho.

Os links para inscrições serão
enviados nos meses de abril e maio,
assim como toda a divulgação, através
das mídias sociais da USE SP e do
Departamento de Mediunidade.

Além destes trabalhos
pelo departamento, neste último
mês de março, foram discutidos
os temas visando a preparação
para as reuniões da Comissão
Regional Sul (CRS-CFN) de
2021, que serão realizadas de for-

Departamentos
de Mediunidade

ma virtual. Os temas que foram
definidos na última reunião do
CFN (novembro/2020) e que
serão discutidos são:

a. Formação Continuada
de Multiplicadores e Facilita-
dores do MEP – on-line.

b. Comemoração dos 160
anos de O livro dos médiuns.

c. Mediunidade e Juven-
tude: continuidade do Projeto
em parceria com os departa-
mentos de Infância, Mocidade e
Família

d. Reuniões das Áreas da
Mediunidade da CRSul, com
regularidade definida.

e. Substituição da
Coordenação Adjunta da Área
Regional da Mediunidade.

Como em todos os
trabalhos desenvolvidos pelo
departamento, temos o compro-
misso de sempre buscar a
Coerência Doutrinária.

Departamento
de Tecnologia de Informação

1ª Assembleia on-line da USE

No último domingo de
março, ocorreu a primeira
Assembleia Geral de forma on-
line. Foi uma Assembleia
Extraordinária com o objetivo de
aprovar alteração do estatuto da
USE SP para que as reuniões
virtuais possam ser aplicadas
com regularidade.

Com isso, a partir de
agora, as decisões tomadas
poderão ser reconhecidas
legalmente e suas atas aprovadas
pelos cartórios competentes
quando da necessidade de
registro das mesmas.

Para a sua realização foi
utilizada a plataforma Zoom.
Estiveram presentes 33
instituições espíritas unidas inclu-
indo a inicialmente patrocinadora
FEESP – Federação Espírita do
Estado de São Paulo e a
especializada IEE – Instituto
Espírita de Educação.
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Estudo nos Centros Espíritas
O estudo em grupo, incentivado por Allan Kardec, é uma tarefa que
os dirigentes espíritas não podem postergar e nem implementar com
improvisação; é preciso planejamento. Trata-se de uma atividade que
além de difundir os Espiritismo de forma adequada, traz consigo a
preparação de trabalhadores conscientes para todas as áreas do
trabalho em uma instituição espírita. Para saber mais sobre os
fundamentos da proposta de estudo em grupos, presenciais ou
virtuais, baixe gratuitamente, no site www.usesp.org.br, o e-book
Estudo e Ensino do Espiritismo.

Departamento
de Estudos Sistematizados



Serviços de 
manutenção
Mesmo sem atividades
presenciais, neste mês de março,
foram desenvolvidas várias ações
na sede da USE, em Santana,
visando a manutenção dos
espaços. Foram realizados
serviços de:
a) Correção de alguns pontos

no forro do Salão União,
que apresentavam danos;

b) Correção dos canos de
escoamento, rufos soltos e
das calhas;

c) Limpeza geral do telhado;
d) Correção de pontos de

vazamentos na Secretaria,
corredor e Salão União;

e) Troca de lâmpadas e
reatores;

f) f) Melhoria no telhado e nas
paredes do Salão União,
visando correção de
infiltrações, problemas de
vazamentos, etc;

g) Correção da pintura do salão
União em pontos que
apresentavam sinais de
umidade;

h) Correção de piso no salão
Solidariedade (piso
superior).

Também foi realizada a doação
das antigas cadeiras do Salão
União para as Casas André Luiz,
que realizaram a retirada sem
custo dos materiais.

Diretoria
de Patrimônio
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1ª Prévia do 6º Encontro Paulista da
Área de Estudos do Espiritismo
No dia 21 de março foi realizada a 1ª Previa do 6º EPAEE,
com a participação de 125 companheiros e companheiras que
trabalham ou que pretendem se dedicar à tarefa de
coordenação de grupos de estudos do Espiritismo.
Foi debatido o tema O monitor - conceito, papel e tarefa, e
concomitantemente, de forma prática, trabalhou-se como
conduzir os estudos em grupos no modo virtual, pela internet.
Parte da reunião foi utilizada para demonstrar passo a passo os
recursos disponíveis na plataforma Google Meet, sendo inclusive
disponibilizado um tutorial a todos os participantes.

Programação para 2021
Serão realizadas mais três reuniões prévias, que acontecerão
nos dias 16 de maio, 18 de julho e 19 de setembro. O 6º
EPAEE, com uma programação mais ampla, acontecerá nos
dias 20 e 21 de novembro. Todos os eventos serão realizados
pela internet. Objetivos destas reuniões: trazer fundamentos e
práticas para o trabalho de monitoria de estudos em grupo,
com foco na modalidade virtual e promover a troca de
experiências entre monitores de grupos de estudos.

Programa O Semeador Saiu a Semear
A USE Intermunicipal de São José do Rio Preto, com o apoio
5ª Assessoria do Departamento de Estudos Sistematizados,
transmite pelo seu canal no Youtube o programa O Semeador Saiu
a Semear, inteiramente voltado aos que se dedicam a difundir os
princípios espíritas por meio dos grupos de estudos.
Em março iniciou-se uma nova fase do programa: está sendo
apresentado e estudado, ponto a ponto, o livro Como aprendemos,
de autoria da professora Lúcia Moyses, da Editora EME.

Departamento de 
Estudos Sistematizados Em abril

02A 04
Confraternizações das Mocidades 
Espíritas: 38ª COMECELESP, 41ª 
COMELESP, 47ª COMENESP e 
55ª COMENOESP

03
Capacitação para Comunicação 
Social Espiritual, com o tema 
Recepção e Atendimento Fraterno.
às 9 horas.

09
Capacitação de Educadores e 
Evangelizadores Espíritas
às 19h30. Primeira de uma série de 
11 reuniões, às sextas-feiras.

10
Curso Ciência e Pesquisa 
Espíritas. Desenvolvido e 
organizado em 4 encontros, durante 
sábados de abril (10, 17 e 24) e de 
maio (01).

24
Encontro do GEP Grupo Espírita 
Paulista,
às 15 horas, com participação de 
Divaldo Pereira Franco, tema: 
Mediunidade no mundo de regeneração.

25
Encontro Fraterno de Unificação
às 15 horas, com USEs Regionais.

Seminário Assistência Espiritual
Acolhimento e preparação do 
trabalhador espírita

Reunião do Departamento de 
Infância, a partir das 9h30.
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