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Edição de Setembro de 2020

União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

USE informativo
Encontro Fraterno de Unificação: 
Baixada Santista e Vale do 
Ribeira e Grande ABC

Mais de 100 pessoas, de 17 cidades componentes das USEs
Regionais da Baixada Santista e Vale do Ribeira e do Grande ABC
participaram do Encontro Fraterno de Unificação, no formato
virtual, no dia 26 de setembro, das 15 às 18 horas.

Os presidentes dos órgãos regionais Glauco Nepomuceno e
Allan Kardec Veloso apresentaram resultados da pesquisa feita com
os 162 inscritos. Estas informações serão utilizadas pelos órgãos
para análise e tomada de ações pertinentes.

Um dos temas escolhidos foi O centro espírita durante e pós-
pandemia apresentado por Marco Milani, diretor do Departamento
de Doutrina, e Silvio Costa, diretor do Departamento de
Mediunidade.

Aparecido José Orlando, presidente da USE, discorreu sobre o
ciclo de eleições que se aproxima, que culmina com a Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada em 6 de junho de 2021, bem como
com a posse dos novos representantes do Conselho de
Administração e do Conselho Deliberativo Estadual. Comentou
sobre a importância dos centros espíritas no processo, atualizando
cadastro e indicando os representantes para os órgãos locais, pois
todos os participantes de Comissão e Conselho dos órgãos vêm
dos centros espíritas. Também no dia 6 de junho, acontece a
eleição da nova Diretoria Executiva, para um mandato de 3 anos.

O Encontro contou também com seção para perguntas pelos
participantes e respostas pelos Diretores da Diretoria Executiva e
de seus Departamentos.

Ao final, cinco novas salas foram abertas para reuniões
específicas dos Departamentos de APSE, Atendimento Espiritual,
Infância, Mediunidade e Mocidade.

30 anos de 
Dirigente Espírita

Em 1990, com o objetivo
de deixar de ser apenas um
jornal mensal para apresentar o
que acontecia na USE, mesmo
que com algumas manifestações
contrárias, a Diretoria Executiva
eleita naquele ano retirava de
circulação o antigo e criava o
novo veículo para comunicação
direta com os dirigentes espíritas.

Era a voz da USE
chegando às organizações dos
centros espíritas. A primeira
edição foi em setembro/outubro
de 1990. Desde então, 179
edições foram disponibilizadas
levando reflexões, temas de
importância e análises, mas não
esquecendo de deixar registro
histórico do que realiza o
movimento espírita paulista.

Hoje, o jornal tornou-se
revista digital o que permite uma
maior circulação e redução
substancial dos custos de edição.
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Assessoria é aprovada pelo CA
cura por recursos diversos
(humanos, bibliográficos, finan-
ceiros, etc.); (4) atrair, interme-
diar e aproximar dos grupos de
pesquisa, possíveis patrocina-
dores espíritas que desejam
apoiar projetos de pesquisa; (5)
sugerir propostas de estudo e
pesquisa de interesse; (6)
divulgar opções de veículos de
divulgação e publicação do tipo
acadêmico/científico; (7) ofere-
cer orientação e apoio a projetos
de pesquisa de interesse da USE;
(8) promover palestras, cursos,
material de divulgação sobre
ciência e pesquisa espírita; (9)
coordenar encontros de
apresentação de trabalhos de
pesquisa; (10) visitar grupos de
pesquisa para avaliação de
resultados de pesquisa; (10)
editar revista sobre temas da
ciência espírita.

A coordenação da Assessoria
de Ciência e Pesquisa Espírita
está a cargo de Alexandre da
Fonseca, físico e professor da
UNICAMP.

A Diretoria Executiva apre-
sentou e foi aprovada pelos re-
presentantes do Conselho de
Administração, a nova Assesso-
ria de Ciência e Pesquisa Espí-
rita.

A nova Assessoria tem como
objetivo fomentar o trabalho de
pesquisa espírita e oferecer apoio
e orientação a grupos ou centros
espíritas interessados em realizar
trabalhos ou projetos de pesqui-
sa espírita, em quaisquer aspec-
tos do Espiritismo.

Seu trabalho será de natureza
consultiva, isto é, de prestação
de esclarecimentos, orientações e
recomendações sem qualquer
tipo de exigência ou imposição
junto aos interessados.

Fazem parte das iniciativas da
Assessoria: (1) analisar projetos e
propostas de pesquisa espírita;
(2) emitir parecer com esclareci-
mento doutrinário, técnico e
científico a respeito de projetos e
propostas de pesquisa espírita;
(3) divulgar e intermediar a pro-

CDE aprova 
atuação no GEP

O Presidente da Diretoria
Executiva apresentou moção
sobre a atuação da USE junto ao
GEP, Grupo Espírita Paulista,
constituído de representantes
das três entidades paulistas, a
Aliança Espírita Evangélica, a
Federação Espírita do Estado de
São Paulo e a própria USE.

A moção aprovada considera
que a atuação não seja exclusiva
de representantes da USE mas
sim que seja ela formal e
institucional, tornando possi1vel
que este tipo de envolvimento e
participação se torne indepen-
dente da gestão que ocupa
temporariamente a Diretoria
Executiva.

Recentemente, mesmo tipo
de aprovação aconteceu em
reunião do Conselho de Grupos
Integrados (CGI) da Aliança
Espírita Evangélica e com
previsão de ser apresentada
proposta junto ao Conselho
Deliberativo da Feeesp.

Contribuições 
caem 50%

A Tesouraria da DE
apresentou nas reuniões do
CA e do CDE, o gráfico ao
lado evidenciando que ocor-
reu queda de quase 50% em
comparação com o mesmo
período de 2019 para as
contribuições sociais prove-
nientes das instituições
espíritas unidas à USE.
Mesmo assim, a Diretoria
implementou ações para
aumento de receita, por
outros meios, bem como a
redução das despesas.
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Em setembro, a quinta live do GEP
No último sábado de setembro, 25, aconteceu o quinto encontro

do GEP Grupo Espírita Paulista, constituído por representantes da
USE, Aliança Espírita Evangélica e Federação Espírita do Estado de
Sa2o Paulo, com o objetivo de divulgação de evento a ser realizado
em maio de 2021 nas comemorações dos 160 anos de lançamento de
O Livro dos médiuns.

Neste quinto encontro, para desenvolver o tema Processos
Obsessivos, participaram Vera Millano, da Feesp, e Julia Nezu, da
USE SP, além dos presidentes das instituições. Contou também com
as participações de Marcelo Uchôa e Maria Cândida.

A Comissão Organizadora do evento em 2021 decidiu pela sua
realização no formato virtual, considerando as incertezas frente às
próximas etapas na prevenção ao Covid-19.

Serão desenvolvidas 5 palestras especiais, 3 palestras no formato
TED Talks, de 18 minutos, além de mesa redonda ao final do
evento.

CFN tem reunião 
extraordinária

Aconteceu no último dia 7 de
setembro, a partir das 22 horas,
reunião extraordinária do Con-
selho Federativo Nacional da
FEB, com a pauta de comu-
nicação sobre a finalização dos
trabalhos da Comissão de
Redação da atualização do
Orientação ao Centro Espírita, a
partir das sugestões e propostas
das quatro Comissões Regionais
(Norte, Nordeste, Centro e Sul).

Na oportunidade, após o
documento ter sido encaminha-
do a todas as federativas, foram
agendadas reuniões virtuais para
os dias 17, sábado, manhã e
tarde, e 18 de outubro, domingo
pela manhã, para que ocorra a
avaliação e aprovação do
referido documento.

Uma segunda reunião
extraordinária do CFN aconte-
ceu no dia 14 de setembro,
visando a inclusão de dois temas
no mesmo documento, os quais
foram aprovados: livro espírita e
dimensão virtual do centro
espírita.

O tema sobre o livro espírita,
proposto pela Comissão Regio-
nal Sul, tem o objetivo de mo-
tivar as instituições espíritas na
divulgação da Doutrina pelo
livro. Já o tema da dimensão
virtual do centro espírita, suge-
rido pela Comissão Regional
Centro, considera a situação em
que estamos vivenciando, esta-
belecendo orientações sobre a
utilização das plataformas digi-
tais na realização das funções e
atividades virtuais dos centros
espíritas.

A última edição do OCE é de
2007, sendo que há o plane-
jamento para que a sua atua-
lização esteja completa e aprova-
da na reunião ordinária de no-
vembro de 2020 do CFN.

Centro Cultural USE: reinício de reforma
A Diretoria Executiva da USE após a entrada do pedido de

anistia para a instalação do Centro Cultural USE, no Brás, decidiu
pelo reinício de suas reformas.

Para isto, foi definida a finalização da parte térrea do imóvel,
incluindo banheiros, acesso principal e fechamento frontal com
grade e portões de acesso, além de renovação da parede principal do

antigo teatro existen-
te no local.

A DE da USE SP
busca parceria com a
USE Regional de São
Paulo para estas
atividades.

A continuidade
dos serviços de
reformas está asso-
ciada aos recursos
que podemos obter.
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Temas dos órgãos nas reuniões
do CA e do CDE

A pauta da reunião do Conselho de Administração da USE,
realizada em 12/09/20, contou com duas propostas apresentadas
pela USE Regional de Campinas, objetivando a reflexão sobre os
seguintes temas:

I) Desvio de função e conflito de interesse do dirigente espírita
da USE ao promover ou incentivar a militância político-
ideológica nas atividades do órgão local e;

II) Papel dos órgãos Regionais no fluxo de informações e em
decisões operacionais.

Apolítico
Sobre o primeiro tema, discorreu-se sobre o significado do termo

“apolítico”, o qual caracteriza a USE, conforme o Art. 1º do
Estatuto Social e destacou-se o alerta feito por Allan Kardec,
registrado na Revista Espírita - fev/1862, para que os espíritas
afastassem cuidadosamente das reuniões tudo quanto se referisse à
política e a outras questões consideradas irritantes, pois se tratava de
uma armadilha preparada por adversários do Espiritismo, causadora
de cisões e conflitos internos.

Em síntese, cabe aos dirigentes e colaboradores da USE a
conscientização das responsabilidades inerentes às funções
institucionais que desempenham e não misturarem convicções e
preferências políticas pessoais, as quais são legítimas e esperadas aos
cidadãos, porém são inadequadas e incoerentes sob a representação
institucional.

Nesse sentido, não se deve falsear a noção de que todos somos
seres políticos por natureza, confundindo o papel e as escolhas do
cidadão em substituição ao do adepto e do dirigente institucional.

Assim, propôs-se uma comunicação formal a todos os dirigentes
de órgãos sobre essa problemática, com a respectiva orientação
sobre a necessária responsabilidade por todos os integrantes da USE
em fazer-se cumprir o respectivo Estatuto, destacando-se a
incompatibilidade na manifestação e promoção de debates político-
ideológicos em nome desta instituição.

Fluxo de informações
O segundo tema tratou do atual fluxo de informações entre os

diferentes órgãos. Foram identificados alguns gargalos estruturais e
operacionais que prejudicam o compartilhamento integral das
informações entre os órgãos.

Considerando a necessidade de disseminação informacional para
favorecer o acompanhamento das ações dos órgãos, em todos os
diferentes níveis, discutiu-se a possibilidade de uma análise mais
aprofundada desse fluxo.

Tal direcionamento alinhou-se com uma iniciativa proposta pela
Diretoria Executiva de se criar um grupo de trabalho para fomentar
a análise e eventual atualização estatutária.

Vale considerar que o fluxo natural de informações não tem
características de hierarquia quanto aos órgãos da USE, devendo ser
implementado nas reuniões das Regionais com participação de
representantes dos órgãos locais.

DE constitui 
Comissão para 
revisão do Estatuto 
Social da USE SP

A DE apresentou proposta
de revisão estatutária do atual
Estatuto Social da USE, que teve
pequenas alterações ao longo de
seus 22 anos.

A última grande alteração
estatutária aconteceu em 1992,
estabelecendo a criação do
Conselho de Administração e as
identificações dos órgãos de
unificação, quer sejam regionais,
intermunicipais, municipais ou
distritais.

Com a proposta aprovada, foi
constituída Comissão com repre-
sentantes do CA, do CDE e da
própria DE para que o
documento seja atualizado.
Houve duas reuniões da
Comissão e encaminhamento de
carta aos órgãos para recebi-
mento de sugestões.

Atualizados 
regimentos internos 
do CA e do CDE

Nas reuniões do dia 12, do
CA, e do dia 13, CDE, foram a-
provadas as atualizações dos res-
pectivos regimentos internos,
que datavam de 1995.

Tendo como base a proposta
de revisão feita pela Diretoria
Executiva, os representantes de
ambos os Conselhos apresenta-
ram suas sugestões, sendo cada
uma delas aprovadas para atua-
lização dos referidos regimentos
internos.

A DE fez proposta de ter
estes documentos harmonizados
e, posteriormente, serem
encaminhados aos representan-
tes de ambos os Conselhos.
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Projetos São Paulo e
Despertar

Paulo de Tarso, o exemplo de
evangelizador foi o tema do quarto
encontro do Projeto Despertar
realizado pelo Departamento de
Infância.

No dia 27 de setembro, das 8
às 10 horas, foi realizada mais
uma Reunião Regular com o
objetivo de dinamizar a unifica-
ção, encaminhar os projetos
estaduais e possibilitar a troca de
ideias entre os representantes
dos Departamentos de Infância
dos órgãos. Houve a participa-
ção de 45 pessoas (com repre-
sentatividade de 8 regionais),
com contribuições para o Projeto
São Paulo e relato do progresso
nas Comissões de Inclusão e
Capacitação.

No dia 25, das 19h30 às
21h30, ocorreu a quinta reunião
do Projeto Despertar com o tema
A ambiência espiritual no Centro
Espírita. “Refletimos sobre as
consequências práticas da teoria
dos fluidos apresentada por
Allan Kardec no livro A Gênese
para a construção de uma
ambiência espiritual elevada nas
Casas Espíritas” comenta Ana
Boiago, diretora do Departamen-
to. Participação de aproximada-
mente 300 evangelizadores e
dirigentes, através do Meet e da
visualização em tempo real no
Youtube.

1ª Semana da 
Família Espírita

Aconteceu de 13 a 19 de
setembro, no horário das 19 às
20 horas, pelas mídias sociais do
Youtube e do Facebook da USE, a
1ª Semana da Família Espírita,
visando a capacitação de
dirigentes e trabalhadores de
centro espíritas.

As palestras foram desenvol-
vidas por Alberto Almeida,
Alessandro Viana, Astrid Sayegh,
Eulália Bueno, Rossandro
Klinjey, Simão Pedro e Vera
Millano, com perguntas do
público participante, ao final
delas.

O evento contou com a
participação de presidentes de
órgãos regionais em todas as
palestras realizadas.

Planeja-se que o evento seja
anualmente realizado pelo
Departamento da Família, com o
objetivo de motivar órgãos e
centros espíritas para o tema da
família.

No dia 12 de setembro, a
USE Intermunicipal de Sorocaba
organizou e convidou o

Departamento de Mediuni-
dade da USE para apresentação
do Seminário “Cuidados na
Prática Mediúnica no Centro
Espírita”, sendo desenvolvido
neste momento de forma virtual.

Como nos eventos presen-
ciais, o público de aproxima-
damente 35 participantes, teve
condições de interagir, mas desta
vez através da aba de mensagens
do Youtube com perguntas e
comentários.

Foi uma ótima oportunidade
de discussão sobre temas de rele-
vância no trabalho mediúnico,
com a possibilidade também

Departamento de 
Mediunidade

Departamento de 
Infância

da reflexão sobre as
atividades no perío-
do de pandemia e na
abordagem dos cui-
dados na reabertura
das Casas Espíritas.

O vídeo do
seminário encontra-
se disponível no Ca-
nal do Youtube da
USE Intermuni-
cipal de Sorocaba.

Cuidados na prática mediúnica

Departamento de 
Família
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USEs Regionais de 
Jundiaí e de Marília 
em processo de 
reativação

Depois de iniciar as ações
para a reativação da USE
Regional da Nova Alta Paulista,
a Diretoria Executiva realizou
reuniões com representantes das
USEs Regionais de Campinas e
Sorocaba e com o presidente da
USE Intermunicipal de Jundiaí.

Esta Regional encontra-se
inativa, sendo que dos 3 órgãos
locais, a USE Intermunicipal de
Jundiaí se encontra ativa enquan-
to que a USE Intermunicipal do
Circuito das Águas tem interesse
em participar da USE Regional
de Campinas.

Continua inativa a USE
Intermunicipal de Bragança
Paulista. Nas ações que estão
sendo analisadas para possi1vel
implementação, está inclusa a
possibilidade de criação de ou-
tros órgãos locais para manuten-
ção da USE Regional de Jundiaí.

Outra Regional para a qual
foram desenvolvidos esforços
para sua reativação é a USE
Regional de Marília, que tem
seus três órgãos locais ativos, as
Intermunicipais de Garça, Marí-
lia e Tupã. A USE Regional de
Marília foi reativada em reunião
realizada no dia 30 de setembro,,
com mandato até maio de 2021.

Além destes três órgãos
inativos, Regionais da Nova Alta
Paulista, Jundiaí e Marília, temos
também, na mesma condição, a
USE Regional de São João da
Boa Vista. Neste órgão, as USEs
Intermunicipais de Caconde,
Mococa, São José do Rio Pardo
e Tambaú estão inativas, estando
apenas a de São João da Boa
Vista, em atividade.

Prevenção ao 
suicídio

Durante todo o mês de
setembro, pelo Instagram, o
Departamento de Mocidade
realizou um trabalho referente à
prevenção do suicídio,
valorização da vida! "Setembro
Amarelo: um convite para
olharmos pra dentro (da gente e
do outro)".

Além das postagens, foram
realizados plantões com
psicólogos para um primeiro
acolhimento aos jovens e
seguidores que necessitarem.

Foram realizadas lives e rodas
de conversa abordando questões
referentes aos sentimentos e
como lidar com eles.

Departamento de 
Mocidade

LGPD na USE
A Diretoria Executiva

desenvolveu plano de implemen-
tação das ações para cumprimen-
to à Lei geral de Proteção de
Dados Pessoais, sancionada no
dia 14 de agosto, último.

Estas ações estão relaciona-
das aos processos de cadastros,
de coleta e armazenamento de
dados pessoais para eventos,
cursos, seminários, contribuições
e qualquer outra atividade da
USE.

Em Outubro

02
Início do novo Curso Virtual 
de Gestão de Centros 
Espíritas.
Desenvolvido em 6 módulos,
com reuniões às sextas-feiras,
(19h30 às 21h30) e sábados (15
às 17 horas), durante o mês de
Outubro 2020. Inclui metodo-
logias e práticas de gestão para
melhorar e fortalecer as casas e o
movimento espírita.
Inscrição pelo site da USE SP:
usesp.org.br.

04
Baú de casos do outro 
mundo. Cornélio Pires no 
além
Encontro lítero-musical com
divulgação de parte do acervo
poético mediúnico de Cornélio
Pires, psicografia de Chico
Xavier, por meio de canções e
poesia. 15 horas, pelos canais do
Facebook e Youtube da USE SP.
Realização do Departamento de
Arte.

10
Fórum Doutrinário com o 
tema Comunicações 
Mediúnicas
Das 9 às 12 horas, nos canais do
Facebook e Youtube da USE SP.
Realização do Departamento de
Doutrina.

Seminário online do APSE
Tema O trabalho de assistência e
promoção social espírita e a rede
socioassistencial,. Participações de
Maria Élide de Conti Travain, da
Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto e de Pascoal Antonio
Bovino. Realização do Departa-
mento de APSE. Das 15 às 18
horas.
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