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Com base em texto da Revista Espírita, de
dezembro de 1868, em que Kardec considerada
que “um ponto essencial na economia de toda admi-
nistração previdente é que sua existência não repousa sobre
produtos eventuais, que podem faltar, mas sobre recursos
fixos, regulares, de maneira que sua marcha, aconteça o que
acontecer, não possa ser entravada” e a situação com os
centros espíritas fechados, a USE apresentou, em
treinamento no último dia 22 de agosto, ferramen-
ta digital para arrecadação de recursos financeiros.

A ferramenta permite que, mesmo durante a
ausência dos associados do Centro Espírita, as
contribuições mensais sejam feitas, o que permite à
instituição a continuidade do recebimento de
receitas para pagamentos de sua manutenção.

As informações podem ser obtidas no site da
USE SP (usesp.org.br), incluindo o vídeo do
treinamento.

USE apresenta ferramenta para centros espíritas

Encontros Fraternos em novo formato
Após reuniões preliminares para planejamento,

aconteceu no dia 16 de agosto, o Encontro
Fraterno de Unificação, no modelo virtual,
envolvendo as USEs Regionais de Piracicaba e Rio
de Claro, das 15 às 18 horas.

No início, além da abertura feita pelo
presidente da USE, Aparecido José Orlando, os
órgãos regionais fizeram suas apresentações.
Cláudio Schiavi e Cláudia Rosalém, respectiva-
mente, presidentes da USE Regional de Piracicaba
e de Rio Claro, falaram sobre a atual situação dos
órgãos que dirigem. Em seguida, os temas acerta-
dos para análise e discussão foram analisados aos
participantes.

Na primeira parte, O centro espírita durante e pós-
pandemia foi apresentado por Marco Milani, diretor
do Departamento de Doutrina, e Silvio Costa,
diretor do Departamento de Mediunidade.

Em seguida, foi a vez de Maurício Romão e
Rosana Gaspar apresentarem trema sobre a
sustentabilidade do centro espírita.

O evento contou com a presença de mais de 70
pessoas, representantes de órgãos e de centros.

Os próximos Encontros de Unificação já estão
agendados. A preferência é para aquelas regiões
que não tiveram os encontros no ano passado.

Agenda
Dia 27 de setembro
EF de Unificação com as USEs Regionais da
Baixada Santista e Vale do Ribeira e do Grande
ABC.
Tema: O Centro Espírita durante e pós pandemia.

Dia 11 de outubro
EF de Unificação com as USEs Regionais de Ilha
Solteira e Araçatuba. Possivelmente, também,
com as regionais de Marília e de Assis.

Dia 22 de novembro
EF de Unificação com as USEs Regionais de São
Paulo e Sorocaba.



Programa USE+
A Diretoria Executiva da

USE relançou o seu Programa de
Relacionamento USE+. Direcio-
nado a pessoas físicas que
desejam contribuir para as ações
do movimento espírita federati-
vo estadual.

Se você estiver interessado,
procure a Secretaria da USE, pe-
lo e-mail use@usesp.org.br ou
pelo telefone (11) 2950-6554, e
faça parte desta rede de serviço
de divulgação da Doutrina Espí-
rita.
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Campanha das 
cadeiras é encerrada 
com 80% da meta 
atingida

Com a participação de 52
órgãos e de três voluntários, a
Campanha de doação de cadeiras
para o Salão União, no piso tér-
reo da sede Santana, foi encerra-
da no final de agosto, com o re-
cebimento de contribuições para
a compra de 94 novas cadeiras.
Este valor equivale a 80% do
número inicialmente previsto.

Participaram da Campanha as
Regionais de Assis, Franca, Jales
Ribeirão Preto, São José do Rio
Preto, Sorocaba e Taubaté; as
Distritais de Pinheiros, Pirituba e
São Miguel Paulista; as
Intermunicipais de Alta Mogia-
na, Alto Tietê, Americana,
Araras, Barretos, Batatais,
Caçapava, Campinas, Carapicuí-
ba, Catanduva, Circuito das Á-
guas, Embu das Artes, Franca,
Garça, Guararapes, Guarujá, In-
daiatuba, Jacareí, Jaú, Lins, Marí-
lia, Matão, Mauá, Ourinhos, Pe-
dregulho, Peruíbe, Piracicaba,
Presidente Venceslau, Ribeirão
Preto, Santos, São Carlos, São
João da Boa Vista, São José do
Rio Preto, São José dos Campos,
Sorocaba, Taubaté e Tupã; as
Municipais de Osasco, Santo
André e São Caetano do Sul; a
Feesp-Federação Espírita do Es-
tado de São Paulo e o Instituto
Espírita de Educação.

A Diretoria Executiva agra-
dece a participação e o envol-
vimento dos órgãos da USE e
dos voluntários, condição que
tornou possível esta ação de
melhoria para a sede Santana, em
São Paulo.

Curso Virtual de 
Gestão de Centros 
Espíritas continua

Iniciado no último dia de
julho, o curso virtual de Gestão
de Centros Espíritas, organizado
em seis reuniões, continuou
sendo realizado durante este mês
de agosto. Foram apresentados
os seguintes módulos:

1/8 – O Sustentabilidade do 
Centro Espírita

7/8 – Módulo II – O 
Movimento Espírita

8/8 – Módulo III – Liderança 
Espírita

14 e 15/8 – Módulo IV – O 
Dirigente Espírita e os 

Colaboradores
21 e 28/8 – Módulo V - O 
Dirigente Espírita e o seu 

Processo de Trabalho
29/8 – Módulo VI – Aspectos 
Jurídicos do Centro Espírita

Após a realização dos encon-
tros, o link da gravação é direcio-
nado aos participantes e inscri-
tos. Em média, atualmente, mais
de 200 visualizações são
observadas para cada encontro.

O curso virtual conta com
monitores das cidades de Bauru,
Ribeirão Preto, São José dos
Campos, São Paulo e Sorocaba,
com coordenação do 2º Vice-
Presidente, Pascoal Antonio
Bovino.

O encerramento acontece no
próximo dia 4 de setembro, a
partir a 19h30.

Esta é a primeira experiência
de realização deste Curso de
Gestão de Centros Espíritas no for-
mato virtual, que pela aceitação
de seus participantes, deve ocor-
rer outras vezes.

Novos centros unidos
Três novos centros espíritas

foram aprovados quanto ao
processo de união, observando
os requisitos definidos no estatu-
to social da USE SP. São eles:

CE Irmã Rosária
Rua Afonso Pena, 1611

Vila Nova São José
Campinas / SP

CE Casa do Caminho
Alameda dos Escoteiros, 91 –

Jardim do Vale
Guaratinguetá/SP

Grupo Espírita Fraternidade
Rua Joaquim Chavasco, 86

Jardim Mauá
Mauá/SP 
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Aplicativo para localização de centros espíritas
Tendo como base trabalho realizado pela USE Intermunicipal de

Ribeirão Preto, a Diretoria Executiva da USE está desenvolvendo
aplicativo que permitirá a procura e consulta a centros espíritas nas
cidades do estado de São Paulo, atividades com dia e horário. O
aplicativo a ser utilizado em celulares é chamado de GPS Espírita.

A iniciativa conta com o apoio e a parceria com a Federação
Espírita Catarinense.

Artur Valadares foi o convidado para a quarta 
live do Grupo Espírita Paulista

Para desenvolver o tema Animismo sob sua abordagem doutrinária,
foi convidado Artur Valadares, que começou sua apresentação
historiando o tema e seus primórdios, seu significado e os conceitos.
Comentou que em seu início, havia o interesse em se descontruir os
fundamentos do Espiritismo, sendo que tudo seria explicado pelo
animismo. Kardek veio confirmar que existem ações anímicas, mas
também as manifestações mediúnicas. Também participou o diretor
do Departamento de Mediunidade da USE, Silvio Costa, para
abordar o mesmo tema relacionado ao centro espírita e ao público. O
evento oi realizado no dia 29 de agosto, das 15 às 16h30.

O quinto encontro acontece no dia 26 de setembro, com Anete
Guimarães Processos obsessivos, também a partir das 15 horas.

Documentos no site
Depois de trabalho envolven-

do mais de 30 pessoas no estado
para digitação de atas de reunião
do CA, CDE e DE, a Diretoria
Executiva está publicando docu-
mentos no site, com o conjunto
das atas para cada ano.

As atas do Conselho Delibe-
rativo Estadual para os anos de
1947 a 1951 já encontram-se dis-
ponível no site da USE
(usesp.org.br).

Com a finalização dos demais
anos dos Conselhos e da Direto-
ria Executiva, os documentos
também serão disponibilizados.

E-book
O legado de Allan Kardec

Se encontra na plataforma da
Amazon, o primeiro e-book lançado
pela USE União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo.

A iniciativa faz parte do
projeto de transformação do
acervo publicado pela USE em
formato de livro eletrônico, bem
como de que em todo novo lan-
çamento sejam apresentados os
livros impressos em papel e neste
formato digital.

O preço do e-book de Simoni
Privato, lançado em parceria com
o CCDPE-ECM em 2018, é de
R$ 24,99.



Atendimento fraterno pelo 
diálogo

Com o objetivo de atualizar e preparar tra-
balhadores, a USE Intermunicipal de Jacareí
realizou o seminário de Atendimento Fraterno pe-
lo Diálogo, com o tema Acolher com o coração,
esclarecer com a razão, no domingo, dia 23, com a
coordenação doutrinária do Departamento de
Atendimento Espiritual no Centro Espírita, com-
tando com a participação, pelo Google Meet, de 117
pessoas de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Paraná
e Rio de Janeiro.

Mauro dos Santos apresentou o acolhimento
na casa Espírita tratando dos fundamentos da
Doutrina Espírita e o Atendimento Fraterno, perfil
do trabalhador do Atendimento Espiritual e a
importância do “saber ouvir”.

Já Fernando Porto abordou os princípios do
Atendimento Fraterno, tendo como base os diálo-
gos de Jesus, as etapas do atendimento, a entre-
vista e o entrevistado. Ao final, foram feitas consi-
derações sobre o atendimento fraterno virtual, uti-
lizado neste período de pandemia e de isolamento
social.

Assistência e promoção social 
espírita
O Departamento de APSE em reunião de seu
grupo de trabalho, realizada em 18 de agosto,
definiu que as próximas atividades do
Departamento serão voltadas ao desenvolvimento
de um roteiro para apresentar de forma objetiva e
didática as ações e políticas públicas oferecidas
pelas Prefeituras de acordo com aquilo que é
determinado pelo SUAS - Sistema Único de
Assistência Social, visando ampliar o conhecimen-
to dos trabalhadores das casas espíritas e facilitar o
trabalho de assistência e promoção social.

Será desenvolvido também em parceria com os
departamentos de APSE das federativas da
Comissão Regional Sul, um programa de
qualificação de trabalhadores nas atividades
assistenciais dos Centros Espíritas.

Seminário Virtual do APSE em outubro
Para implementar estes programas, foi

programado seminário virtual para a data de 10 de
outubro, quando serão abordados os temas o
roteiro e o programa de aperfeiçoamento, acima
citados.
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@useijacarei

@use.i.jacarei

ATENDIMENTO
FRATERNO

ATENDIMENTO
FRATERNO 

Palestrantes: 
Atendimento Espiritual da USE Estadual.
Mauro Santos, Fernando Porto e Renata
Duarte

Faça sua Inscrição.
Clique Aqui!

23/08/2020
das 9h às 11h

Mediunidade e obsessão
O Departamento de Mediunidade da USE fez a

coordenação doutrinária do Seminário Mediunidade
e Obsessão em crianças e jovens, organizado e realizado
pela USE Regional de Taubaté, no dia 22 de
agosto, no horário das 17 às 20 horas.

Departamento da Assistência e Promoção Social Espírita

Departamento do Atendimento Espiritual no Centro Espírita

Departamento de Mediunidade



Estudo e Ensino do 
Espiritismo

O Departamento de Estudos Sistematizados da
USE organizou e lançou o documento Estudo e
Ensino do Espiritismo, dedicado inteiramente ao
tema Estudo e Ensino do Espiritismo. Foi
elaborado pela equipe do Departamento de
Estudos Sistematizados da USE – União das
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Traz
uma contribuição para formação continuada dos
trabalhadores dos centros espíritas.

O trabalho fundamentou-se em instruções de
Allan Kardec, contidas em seus livros. Trata-se de
um documento com reflexões e sugestões para o
desenvolvimento do estudo nos centros espíritas.
Visa reforçar aos dirigentes espíritas a rele-vância
do estudo do Espiritismo e estimulá-los a
buscarem mais subsídios para o planejamento do
ensino nas instituições espíritas.

Acesse o site da USE usesp.org.br e obtenha o
documento para utilização nas atividades do
Centro Espírita.

1ª Semana da Família Espírita
Acontece de 13 a 19 de setembro, sempre às 19

horas, palestras online com convidados especiais
com temas relacionados à família, na 1ª. Semana da
Família Espírita da União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo.

O Departamento da Família, recentemente
organizado e aprovado para desenvolvimento de
suas atividades, é o responsável pela coordenação e
organização deste evento.

Astryd Sayegh, Vera Millano, Simão Pedro,
Eulália Bueno, Alessandro Vianna, Alberto
Almeida e Rossandro Klinjey foram os convidados
para esta primeira edição, que tem o objetivo de se
tornar uma realização anual.

As palestras acontecem pela plataforma
StreamYard com transmissão no Youtube.

Haverá participação de presidentes de órgãos
regionais na abertura e nas apresentações dos
expositores.
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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.

Departamento da Família

Departamento de Estudos Sistematizados
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Live com dirigentes de 
Mocidades Espíritas

Aconteceu no dia 2 de agosto, live com três
dirigentes de Mocidade do estado de São Paulo
com o tema Mocidade Online.

Com um bate-papo descontraído, os dirigentes
compartilharam suas experiências sobre como es-
tão acontecendo as reuniões das mocidades online.
Falaram sobre a dificuldade de engajamento dos
jovens, as ferramentas utilizadas, a adaptação com
os estudos e dinâmicas e as possibilidades para o
futuro que estas tecnologias trouxeram para nós.

A reunião foi gravada e está disponível para
acesso na página do Departamento de Mocidades
no Facebook.

1° Prévia – Encontro de 
Mocidades do Estado de São 
Paulo

No dia 08 de agosto foram realizadas, através
da plataforma Google Meet, onze oficinas
ministradas por monitores selecionados pela
secretária de doutrina do Departamento de Moci-
dade.

O evento faz parte da 1ª Prévia das
Confraternizações de Mocidades previstas para o
ano de 2021.

Com temas variados, jovens de vários estados
do Brasil puderam se aprofundar e discutir sobre o
espiritismo.

Ações da Infância
O Departamento de Infância realizou em

agosto, as seguintes atividades: dia 14 - Projeto
Despertar - Módulo 3 - Coerência Doutrina e o
Evangelizador Espírita; dia 30 - 2a Reunião
Regular com dirigentes e coordenadores dos
Departamentos de Infância dos órgãos regionais e
locais.

Também foram realizadas reuniões quinzenais
de capacitação do evangelizador / educador
espírita e inclusão na Infância.

USE informativo – agosto 2020

Departamento de Mocidade Departamento de Infância

4




