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Relatório
anual
Atividades e realizações desenvolvidas de junho de 2019 a
maio de 2020 foram apresentadas e identificadas em relatório
anual foi elaborado pela Diretoria Executiva e divulgado aos
órgãos e aos centros espíritas,
atendendo ao estabelecido no
estatuto da USE SP.
Reuniões, projetos em desenvolvimento, visitas, entrevistas,
conteúdos doutrinários, jornal,
cursos, encontros, seminários,
formação e desenvolvimento de
trabalhadores, treinamento nas
áreas de atuação da casa espírita,
livros publicados, congresso,
eventos no estado e fora dele.
Em síntese, temos neste relatório o que desenvolvemos junto
ao movimento espírita no estado
de São Paulo, servindo também
cmo registro da memória
histórica.

Começa o Curso virtual de
Gestão de Centros Espíritas

Em mais um projeto da Diretoria Executiva da USE para
qualificar o Centro Espírita e seus dirigentes, teve início no último dia
de julho, o Curso Virtual de Gestão de Centros Espíritas, com reuniões
semanais às sextas feiras da 19h30 às 21h30 e aos sábados das 15h30
às 17h30. O término do curso ocorre no dia 29 de agosto.
A coordenação é do
2º Vice- Presidente,
Pascoal
Antonio
Bovino, que já aplicou
o
mesmo
curso
Para Dirigentes e Trabalhadores das Centros Espíritas
presencialmente,
e
º
º
ainda conta com apoio
O Movimento Espírita
O Centro Espírita e a
de outros dirigentes,
Sustentabilidade do
que têm conhecimento
Centro Espírita
na área administrativa,
atuando em instituiº
º
ções espíritas de Bauru,
Liderança Espírita
O Dirigente Espírita e
Ribeirão Preto, São
os Colaboradores
José dos Campos, São
Paulo e Sorocaba.
O evento conta
º
º
com 418 inscrições.
O Dirigente Espírita e o
Aspectos Jurídicos do
seu processo de trabalho
Centro Espírita
Neste curso, o dirigente, tanto de instituições
pequenas como granInscrições gratuitas:
des, terá noção administrativa
adequada
sobre a entidade, melhorando o desempenho
em
planejar,
organizar e gerenciar o
uso de seus recursos
pessoais, materiais e financeiros. Vai conhecer e entender como elaborar meios de
maximizar os recursos, evitando desperdícios e reduzindo custos,
assim como formar voluntários e liderar pessoas. Conta ainda com
módulos sobre o Movimento e Liderança Espírita e aspectos jurídicos
do Centro Espírita.
Com o objetivo de conhecer melhor os interessados e inscritos no
acompanhamento do curso, foi elaborado e enviado a todos os
inscritos formulário contendo perguntas que possibilitam identificar o
perfil e as atividades desenvolvidas por todos eles.
https://forms.gle/qXjAEbHBExja2Pe86
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Reuniões do CA

No dia 25 de julho, a partir
das 9 horas, aconteceu reunião
extraordinária do CA Conselho
de Administração. Na pauta, foi
aprovada
a
doação
e
transferência de terreno na
cidade de Guarani d’Oeste, para
a Associação Espírita Paulo de
Tarso, daquela cidade, que é a
continuadora do Centro Espírita
Caminho de Damasco, proprietário inicial do referido imóvel
que, em função de sua dissolução, teve seu patrimônio
transferido para a USE.
Ainda como pauta da reunião
a revisão de composição das
cidades das USEs Intermunicipais de Adamantina e Osvaldo
Cruz: Lucélia vai para a USE de
Osvaldo Cruz enquanto que Pacaembu para a de Adamantina.
Finalmente, houve aprovação
de nova composição da USE
Intermunicipal de Matão, com a
inclusão dos municípios de
Borborema, Ibitinga e Itápolis,
anteriormente pertencentes à
USE Intermunicipal de Araraquara.

Revisão de Estatuto

A
Diretoria
Executiva
designou comissão para realizar
estudos sobre o estatuto social
da USE.
Na primeira reunião, decidiuse pela convocação de reunião
extraordinária do CDE Conselho
Deliberativo Estadual para que
seja apresentada a proposta desta
revisão, com a participação de
representantes do CA e do
CDE, bem como o encaminhamento aos órgãos de formulário
cujas respostas servirão de base
quanto a sugestões para serem
aplicadas na revisão e atualização
do Estatuto Social.

Expediente

E-Book

O primeiro e-book da USE a
ser comercializado é o livro
lançado em 2018, O legado de
Allan
Kardec,
de
Simoni
Goidanich Privato. Neste mês de
julho foi feito o encaminhamento a empresa para transformação
do arquivo do documento em ebook, no formato epub, para
poder ser comercializado.
A Amazon deve ser a
primeira empresa a vender o
livro da USE. Outras plataformas de leitura e comercialização
de livros digitais também serão
contatadas para que O legado e
outros livros editados pela USE
sejam disponibilizados aos interessados.

Cadastro das
famílias atendidas
pelas Instituições
espíritas.
A USE SP, através de seu
Departamento de APSE, está em
tratativas com a área de APSE
da FEB – Federação Espírita
Brasileira para receber um
programa (software) que permite
aos Centros Espíritas fazerem o
cadastramento das famílias e
assistidos com cestas básicas e
outras atividades assistenciais
com facilidade e precisão.
O programa favorece o
controle de entregas e o
atendimento de áreas geográficas
dos municípios ou regiões, pois
apresenta, imediatamente após o
cadastro, um mapa com a localização das famílias atendidas.
Este programa será oferecido
gratuitamente aos Centros Espíritas unidos, interessados em
utilizá-lo.

CRSul do CFN

Aconteceram nos dias 17 e 18
de julho, as reuniões da área de
Dirigentes da Comissão Regional
Sul do Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita
Brasileira. Extensa lista de itens
foi analisada pelas federativas do
Mato Grosso do Sul, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e São Paulo,
constando:
Reflexão do Pacto Áureo,
avaliação das coordenações de
áreas, o livro e a sustentabilidade
do movimento espírita, participação em sociedade e a influência sobre a ordem social, formação de lideranças, projeto
‘aborto, amor e educação’ e
evasão do jovem da casa espírita.

Análise do OCE

Inicialmente previsto na
pauta da reunião da CRSul,
houve necessidade de outras 4
regiões com os presidentes das
seis federativas para revisão das
propostas e sugestões quanto ao
documento
Orientação
ao
Centro Espírita, quando de
chegou a consenso sobre a
proposta da regional, para ser
encaminhado à Comissão de
Redação do documento, que vai
considerar as propostas das
outras três regionais: Norte,
Nordeste e Centro.
Lembrando que a USE encaminhou proposta para este documento em reunião do CFN de
1977, resultando em sua primeira
edição, de 1980, tendo como
base a Carta aos Centros Espíritas,
apresentada
pela
Diretoria
Executiva e aprovada pelo
Conselho Deliberativo Estadual,
em reunião de 14 de setembro
de 1975.

USE informativo é boletim que apresenta informações sobre as ações e atividades desenvolvidas pela
Diretoria Executiva e Departamentos da USE SP. Jornalista responsável: A.J.Orlando – MTb 39.211
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José Carlos de Lucca participa da terceira
live do Grupo Espírita Paulista

Anais do 1º
Congresso Estadual

Com a participação de José Carlos de Lucca, desenvolvendo o
tema A influência moral do médium e influência do meio, foi realizado no dia
25 de julho, das 15 às 16h30, a terceira live como parte da divulgação
do evento comemorativo aos 160 anos de lançamento de O livro dos
médiuns, a ser realizado em 2021, durante final de semana de maio.
Na oportunidade, Eduardo Miyashiro foi responsável pela
abordagem do tema considerando o centro espírita, bem como o
público em geral.
O GEP Grupo Espírita Paulista é constituído pela Aliança
Espírita Evangélica, Federação Espírita do Estado de São Paulo e
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
O quarto encontro acontece no dia 29 de agosto, com Artur
Valadares e o tema Animismo, a partir das 15 horas.

A Diretoria Executiva elaborou nova edição dos Anais do 1*
Congresso Espírita do Estado de
São Paulo, realizado de 1 a 5 de
junho de 1947.
Os preparativos, as reuniões
preliminares, o recenseamento, a
situação da época, os protagonistas, as notícias dos jornais, a
divulgação do evento e as reuniões do Congresso, e suas decisões, estão apresentadas nos
Anais por aqueles que ajudaram
a construir este marco para o
movimento espírita paulista.
Conheça nossa história e
valorize a atuação dos dirigentes
e trabalhadores do difícil
erguimento da USE SP.

Biografias e memória

Iniciamos os trabalhos de
elaboração de biografias dos
useanos. Foi feita uma lista
preliminar dos trabalhadores
nestes 73 anos de USE e estamos
contatando voluntários que se
interessam em desenvolver este
trabalho. Até o momento, temos
25 interessados aos quais foram
direcionados nomes para as
biografias. O resultado será
apresentado no site da USE SP,
como parte do resgate da
memória histórica.

Em preparação, novos Encontros
Fraternos
Sob a coordenação dos Vice-Presidentes Rosana A Gaspar e
Pascoal A Bovino, foram realizadas reuniões com representantes das
USEs Regionais de Piracicaba e de Rio Claro, para a realização do
primeiro Encontro Fraterno Virtual.
Nestes encontros preparatórios, foi escolhido o tema O Centro
Espírita durante e após pandemia – Sustentabilidade financeira.
O Encontro Fraterno acontece no dia 16 de agosto, domingo, das
15 às 18 horas, com utilização da plataforma Google Meet.
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Programa “O Semeador
saiu a semear”
Perfil e tarefas do monitor de grupo de estudo.
O Departamento de Estudos Sistematizados
apresenta, às segundas-feiras, às 18:45, o programa
“O Semeador saiu a semear”, direcionado a
monitores de grupos de estudo e evangelizadores,
levando informações e propondo reflexões sobre o
perfil, a atividade e a responsabilidade dos
monitores.
A iniciativa, produção e apresentação do
programa é da equipe do Departamento de
Estudos, com apoio do Departamento de
Comunicação, da USE Intermunicipal de São José
do Rio Preto. que também assessora o
Departamento de Estudos Sistematizados da USE
SP, naquela região do Estado.
Constituído de doze episódios, o programa visa
auxiliar na formação e melhor preparação dos
monitores e candidatos a monitores de grupos de
estudo para que possam desempenhar com
qualidade a tarefa. Os temas desenvolvidos em
julho foram dirigidos à reflexão sobre a
necessidade de preparo do estudo, partindo da
didática de Jesus e refletindo sobre a prática e
psicologia do monitor, à necessidade de conhecer
o público e ao fator fundamental do acolhimento.
Os programas de agosto abordam a prática e o
conhecimento da metodologia e técnicas aplicáveis
a qualquer grupo de estudo e a aprendizagem de
adultos.
Os temas dos próximos programas são:
03/08 - Gestão do tempo; 10/08 Aprendizagem: o que aprender? ; 17/08 Aprendizagem de adultos; 24/08 - “Conheceis a
verdade e ela vos libertará”. Jesus (João-8:32) –
Fechamento
Os programas são apresentados e gravados nos
canais do Youtube da USE Intermunicipal de São
José do Rio Preto e da USE SP.
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Infância desenvolve ações
com evangelizadores

Durante o mês de julho o Departamento de
Infância (DI) realizou tarefas doutrinárias, com o
seminário sob o nome “Despertar”, além de
reuniões regulares com os representantes dos
órgãos de Infância do Estado, com a finalidade de
organizar ações em conjunto e aumentar a
representatividade e a unificação.
O projeto “Despertar” foi a continuação dos
seminários “A Semeadura Prossegue”, que por sua
vez tinha um intuito de estimular o prosseguimento das tarefas da evangelização durante o
período de pandemia.
Os seminários foram realizados através da
plataforma Google Meet e Youtube, o primeiro
módulo “O Plano divino e o trabalhador espírita”,
ocorreu dia 03 de julho. O segundo módulo
“Autoconhecimento: o Roteiro para a Felicidade”
foi realizado no dia 24 de julho. Ambos os
seminários estão disponíveis no canal da USE no
Youtube. Contamos com a presença de mais de 700
companheiros ao vivo durante as duas transmissões.
O Departamento de Infância (DI) deu início às
Reuniões Regulares (mensais), no dia 26 de julho,
com a participação de 21 pessoas representando 8
órgãos, onde as ações do departamento serão
realizadas e planejadas em equipe com os
representantes do DI do Estado, estimulando a
unificação através de maior engajamento e
representatividade.
Nestas Reuniões Regulares estão sendo
realizados três projetos, o “Projeto São Paulo”,
que visa coletar informações sobre os
representantes de infância do estado, formando
uma rede de contato. Também em desenvolvimento os projetos “Capacitação Inicial de
Evangelizadores” e “Inclusão na Evangelização”,
com representantes do estado para a construção
desses caminhos.
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Atividades do Departamento de
Mediunidade

Conforme reunião realizada entre os Departamentos e Mediunidade e Doutrina, no último
mês de junho, com o tema Idolatria a Médiuns e
Espíritos, está em desenvolvimento, artigo sobre o
tema do Encontro, que será disponibilizado em
agosto.
O Departamento de Mediunidade participou da
discussão realizada em 11 de julho, entre os
Departamentos de Doutrina e de AECE
(Atendimento Espiritual no Centro Espírita), com
o tema O Passe. Foi oportunidade de entrosamento
entre os departamentos envolvidos, discutindo
sobre um tema muito importante e ainda tão
polêmico no movimento espírita.
Em parceria com o Departamento de
Doutrina, o Departamento de Mediunidade lançou
uma nota sobre o assunto Reuniões virtuais de grupos
mediúnicos. A nota foi divulgada em todo o estado,
sugerindo os cuidados necessários sobre tal
atividade, principalmente neste momento de
pandemia e sem possibilidades de retorno as
atividades presenciais.
Elaborado e distribuído o questionário sobre a
Prática Mediúnica na Casa Espírita para
preenchimento dos dirigentes dos Centros
Espíritas, visando levantamento das atividades,
dificuldades e possibilidades de ações conjuntas
para capacitação dos órgãos locais e dirigentes
sobre o assunto. Foram recebidos, até o momento,
mais de 200 respostas. A divulgação continuará e o
Departamento de Mediunidade conta com a ajuda
de todos os dirigentes dos órgãos para alcançar a
maior amostragem possível. Os resultados serão a
base do planejamento do departamento para os
próximos períodos;
Foram finalizadas as reuniões da CRSul Comissão Regional Sul do CFN - Conselho Federativo Nacional. Neste ano, foram abordados temas como a Preparação de Dirigentes para os Trabalhos
de Assistência Espiritual, Mediunidade na Juventude e a
revisão do Orientação ao Centro Espírita.
Seminários e curso sobre Reuniões Mediúnicas
estão em planejamento. Em breve, serão feitas a
divulgação geral e disponibilizados canais de
inscrição.

Livraria Virtual

No começo de julho, colocamos no ar a
Livraria Virtual da USE SP. Conheça nosso
estoque e faça a compra de livros para você e
para sua instituição.

Ações de Comunicação

No mês de Julho de 2020 o Departamento de
Comunicação contribuiu em diferentes iniciativas e
projetos, como a produção de banners para o
lançamento da livraria virtual da USE São Paulo; a
criação da capa do Dirigente Espírita (edição de
Julho/Agosto 2020), que retrata o novo cenário
das reuniões dos Centros Espíritas; nas redes
sociais temos promovido a interação com os
dirigentes e trabalhadores das casas, através da
publicação regular de efemérides e textos de
reflexão retirados de obras espíritas.
O Departamento de Comunicação também
participou da reunião do CR Sul, que foi realizada
no dia 18 de Julho, onde foram tratados temas
importantes para a área de comunicação.
Destacamos aqui a proposta para criação de uma
rede de trabalhadores de comunicação em nível
nacional, afim de facilitar o compartilhamento de
materiais e a disseminação de campanhas, unindo
assim esforços de diversas federativas para
fortalecer a divulgação da Doutrina Espírita.

Doação de cadeiras
Da ideia apresentada à concordância, foi uma
questão de sintonia, o que conduziu à prática de
imediato.
Contatamos os órgãos quanto à colaboração na
doação de uma a duas cadeiras para a renovação
das atuais do salão União, da sede Santana. Não
poderíamos imaginar recepção e aceitação maior
dos órgãos da USE SP.
Iniciada em uma segunda-feira, na sexta
seguinte, já havíamos recebido a doação de 93
cadeiras para as 117 necessárias para a capacidade
máxima do referido espaço. Foram 51 órgãos
locais e regionais que atenderam à solicitação.

