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Guia de
Comunicação Visual
A Diretoria Executiva da
União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo desenvolveu o Guia de Comunicação
Visual, com orientações e recomendações para o emprego adequado da logomarca USE.
Aprovada pelo CA –
Conselho de administração e
pelo CDE – Conselho Deliberativo Estadual, a nova e moderna
logomarca permite a identidade
da USE e de seus órgãos de
unificação.
Do mesmo modo que as
denominações dos órgãos foram
definidas para se ter uma
identidade, a logomarca USE foi
desenvolvida para se ter a
identidade visual da instituição.
O Guia permite o seu
entendimento e facilita o emprego da logomarca USE nas mídias
e meios de comunicação.

Marcando o início das atividades do Setor de Poesia, o
Departamento de Arte trouxe a público o resultado da primeira
etapa de um projeto em homenagem ao poeta Cornélio Pires e ao
Médium Chico Xavier, intitulado Baú de Casos do Outro Mundo,
realizado em parceria com a USE Intermunicipal Franca. Alguns
dos mais conceituados compositores espíritas foram convidados
pelo Departamento de Arte para compor músicas com os poemas
mediúnicos de Cornélio e Chico. O resultado foram 16 belíssimas
canções com estilos variados, que vão do caipira paulista ao rock
rural, passando pelas tradições gauchesca e a nordestina, criadas por
doze autores de cinco cidades paulistas, além de três convidados de
outros Estados – Paraná, Goiás e Paraíba.
No dia 04 de outubro, pelas redes sociais da USE/SP, foi
realizada uma transmissão ao vivo reunindo os idealizadores,
compositores e declamadores para conversar sobre o processo de
criação e as motivações pessoais suscitadas pela obra corneliana,
bem como pela trajetória do poeta e empreendedor cultural, que
lançou as bases para a divulgação da música de raiz nos meios de
comunicação, trabalhando pela valorização da cultura caipira, a
partir dos anos 20 do Século passado.
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Orientação ao Centro
Espírita

Durante o mês de outubro,
aconteceram reuniões extraordinárias do Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita
Brasileira para revisão do documento Orientação ao Centro
Espírita, cujo ultima edição data
de 2007.
Após os trabalhos de
compilação das sugestões apresentadas pelas quatro Comissões
Regionais (Norte, Nordeste,
Centro e Sul), desenvolvidos
durante o mês de agosto por
uma Comissão de Redação, os
presidentes de 27 federativas,
participaram na definição do
texto final que deve ter
formalizada
sua
aprovação
quando da reunião ordinária do
referido Conselho, no início de
novembro.
No documento, além de
modificações no texto, foram
sugeridas e aprovadas a inclusão
de dois temas: o livro espírita e a
dimensão virtual do centro
espírita.

Expediente

Temas para 2021
Com o objetivo de se
promover em todo o estado de
São Paulo, a realização de
eventos tendo um tema básico
comum, está sendo trabalhado
pela Diretoria Executiva da
USE, a seleção deste pauta para
compartilhamento com o estado.
Até o momento, as comemorações dos 160 anos de publicação de O livro dos médiuns, é o
tema mais aceito. Mesmo assim,
um outro tema será apresentado
ao estado para estes eventos.
Também este assunto será finalizado na reunião da Diretoria
Executiva e seus departamentos
do mês de novembro.

Programa
Momento Espírita

Em preparação o
PGA 2021
A Diretoria Executiva da
USE está desenvolvendo com os
seus departamentos, o Plano
Geral de Atividades para o ano
de 2021.
A previsão é que na reunião
mensal de novembro, o PGA
seja apresentado e aprovado.
Com isto, seu conteúdo será comunicado e divulgado aos órgãos
de unificação e centros espíritas
no estado, com o objetivo de se
evitar a realização de eventos
concorrentes, quer sejam em
nível estadual ou local.

Novos centros unidos
Durante o mês de outubro,
cinco novas instituições foram
aprovadas e passam a ser unidas
à USE SP. São eles:

AEB Paulo de Tarso
Rua Antonio Z. de Almeida, 04
Centro
Guarani d’Oeste

CE Amigos Fraternos
No ar desde 1972,
o
programa de rádio apresentado
pela equipe da USE São Paulo
aborda a Doutrina Espírita, com
respeito às obras de Allan
Kardec, enfocando assuntos voltados à atualidade e ao cotidiano
das Casas Espíritas e divulgando
notícias do movimento de unificação.
Agora, os programas apresentados na Rádio Boa Nova,
aos domingos, a partir da 11h50,
1450 kHz ou pela internet, estão
sendo disponibilizados no site da
USE SP: usesp.org.br.

Rua Augustin Sangali Breve, 335
Bairro Santos Dumont
Ourinhos

CE Luz de Maria
Rua Vereador Luiz Garpelli, 210
Vila Toti
Laranjal Paulista

IEB Amor e Paz
Alameda dos Arapanês, 707
Indianópolis
São Paulo

SEE Jardim de Luz
Rua Rosa Inez Bruni Pinchiaro, 393
Riacho Grande
São Bernardo do Campos

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
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Grupo Espírita Paulista: Mediunidade e
seus mecanismos

Alexandre da Fonseca, responsável pela nova Assessoria da USE
SP, Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita, foi o principal
expositor da sexta live do Grupo Espírita Paulista, desenvolvida no
sábado, dia 24 de outubro, a partir das 15 horas.
Alexandre fez sua apresentação tendo como base os
fundamentos contidos nas obras básicas de Allan Kardec para
explicar os mecanismos para as manifestações mediúnicas.
Ubiraci Leal, representante da Aliança Espírita Evangélica,
também participou abordando o tema frente ao centro espírita e aos
indivíduos.
O GEP Grupo Espírita Paulista é constituído por representantes
da USE, Aliança Espírita Evangélica e Federação Espírita do Estado
de São 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.

Implementado o projeto Nuvem

Com o desenvolvimento do projeto Memória Histórica, que tem
o objetivo de organizar todos os documentos da USE, em seus 73
anos de atividades, verificou-se que para os nos mais recentes, há
uma tendência de diminuição dos documentos disponibilizados em
papel.
A explicação é que como temos os computadores pessoais, estes
documentos são compartilhados no formato digital e estão distribuídos com todos os
diretores e trabalhadores da USE.
Para
evitar
o
extravio de documentos, a DE implementou o projeto Nuvem,
para organização de
seus documentos em
espaços digitais.

Encontro Fraterno
envolve três
Regionais
No dia 18 de outubro, das 15
às 18 horas, aconteceu o
penúltimo Encontro Fraterno de
Unificação, neste no de 2020,
utilizando-se do Google Meet para
desenvolvimento da reunião.
As USEs Regionais de Assis,
Ilha
Solteira
e
Marília,
recentemente reativada, participaram com representantes dos
diferentes órgãos locais destas
regiões.
O tema definido com os
órgãos para este Encontro foi O
Centro Espírita durante e pós
pandemia, com reflexão sobre a
atual situação enfrentada quando
os centros encontram-se quase
todos fechados, em função da
pandemia de coronavírus.
O próximo e último Encontro Fraterno de Unificação vai
ser realizado no dia 22 de
novembro, envolvendo as USEs
Regionais de Araçatuba, de São
Paulo e de Sorocaba, também no
mesmo horário do domingo.
3

USE informativo – outubro 2020
Departamento de
Doutrina

Comunicações
mediúnicas foi o tema
de fórum
doutrinário
Aconteceu no dia 10 de
outubro, das 9 às 12 horas, o
Fórum Doutrinário que contou
com as participações de
Alexandre Fonseca, Andréa
Laporte,
Fernando
Porto,
Humberto Schubert Coelho,
Jáder Sampaio, com mediação de
Marco Milani.
A realização do Fórum foi de
responsabilidade dos departamentos de Doutrina e de
Mediunidade.
A abertura foi feita pelo
presidente
da
USE
SP,
Aparecido José Orlando, o qual
ofereceu as boas-vindas a todos
os participantes e destacou os
objetivos de análise crítica e
fraternidade do evento, diante de
tema
tão
relevante
ao
movimento espírita.
Foram apresentadas reflexões
sobre autenticidade de mensagens, fraudes e outras distorções,
treinamento ou educação mediú-

nica? e testes científicos. Outros
temas serão apresentados nos
próximos meses.
Jáder Sampaio destacou a
necessidade de simplicidade e
humildade daqueles que se
predispõem
à
atividade
mediúnica ostensiva, alertando
para os problemas da ambição,
orgulho e vaidade.
Humberto Schubert Coelho,
o qual explorou a questão do
raciocínio crítico aplicado às
comunicações mediúnicas. Destacou, também, a necessidade de
que dirigentes e adeptos, em
geral, exercessem a fé raciocinada diante das comunicações
supostamente mediúnicas.

Fernando Porto comentou os
aspectos psicológicos envolvidos
no intercâmbio mediúnico,
levando à reflexão sobre a falibilidade dos seres, tanto desencarnados quanto encarnados.
Andréa Laporte diferenciou
educação de treinamento mediúnico, explicitando as caraterísticas necessárias para a identificação, compreensão e domínio
da atividade mediúnica pelos
chamados médiuns ostensivos.
Finalizando as exposições,
Alexandre Fonseca abordou as
pesquisas com médiuns e
comentou os resultados de
alguns experimentos publicados
em periódicos científicos

Já disponível na Amazon o
primeiro e-book da USE.
O Legado de Allan Kardec
de Simoni Privato Goidanich.

R$ 24,99
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Vídeo Os Fluidos Espirituais
Com base em necessidades apresentadas nas
reuniões envolvendo o projeto Despertar, a equipe do
Departamento de Infância desenvolveu e vai divulgar
para o Estado o vídeo Os Fluidos Espirituais.
Foi produzido, tendo como referência o capítulo
XIV, de A Gênese, mostrando a importância dos
pensamentos e da sintonia na Casa Espírita,.

Departamento de
Infância

Projeto Despertar
No dia 16/10 ocorreu o
último módulo do Projeto
Despertar, fechando a sexta
reunião com o tema O papel do
evangelizador na Regeneração, cujo
objetivo foi sensibilizar o evangelizador ou educador espírita
sobre a importância da união
entre os trabalhadores e sobre o
engajamento que se deve ter no
movimento de unificação para
fortalecer a propagação do
Espiritismo.
Contamos com a participação
de, aproximadamente, 450 evangelizadores e dirigentes, através
do Google Meet e da visualização
em tempo real no Youtube de
variadas regiões do país.

Departamento de
Atendimento Espiritual

Curso de Atendimento Espiritual
Desenvolvido para 8 encontros semanais, o Departamento de
Atendimento Espiritual começou no dia 19 de outubro, segundafeira, mais um Curso de Atendimento Espiritual.
Aproximadamente 200 pessoas fizeram suas inscrições para o
acompanhamento dos temas Recepção e acolhimento, Atendimento
Fraterno pelo Diálogo, Passes,
irradiações e vibrações.
O curso, inicialmente
solicitado pela USE Regional
de Rio Claro, foi estendido a
todos
os
interessados,
considerando a possibilidade
da utilização do formato
virtual. Foram disponibilizadas
as plataformas Google
Meet e transmissão pelo
canal do Youtube da USE.
O curso de Atendimento Espiritual se
constitui no modelo de
formação desenvolvido
pelos Departamentos da
USE para atendimento dos
representantes de órgãos de
unificação e de centros
espíritas do estado
de São Paulo.
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A USE convida:
participe da
Campanha
USE Conecte
O
Departamento
de
Tecnologia de Informação está
trabalhando no projeto de
implantação
dos
e-mails
institucionais nas mais de 1.300
instituições unidas à USE.
Esse projeto consiste na
criação de uma conta de e-mail
@usesp.org.br para cada centro
espírita unido. O objetivo é ter
todas as instituições espíritas
interligadas na rede USE, nos
próximos meses.
O projeto visa criar uma
estrutura de comunicação mais
rápida e segura para o
desenvolvimento das nossas
atividades de unificação. Em
agosto de 2018, a USE
conseguiu ser aprovada no
programa TechSoup Brasil, onde
entidades sem fins lucrativos
conseguem
descontos
ou
gratuidade em softwares de
mercado, no caso em questão o
pacote G-Suite.
Os recursos tecnológicos não
se limitam à criação dessa conta,
mas também de sites, agendas
institucionais, abertura de salas
virtuais para seminários pelo
Google Meet, entre outros
serviços.
Todos os 140 órgãos de
unificação, locais e regionais, da
USE, têm conta de e-mail
institucional, além da Diretoria
Executiva e dos Departamentos.
Já foram criadas mais de 300
constas para os Centros Espíritas
que
se
inscreveram
na
Campanha USE Conecte.
6

Curso Virtual
Gestão de Centros
Espíritas
No mês de outubro, de 2 e a
31, a USE realizou mais um
Curso de Gestão de Centros
Espíritas.
Desta vez, com 140 pessoas
inscritas, ocorreu ótima participação dos alunos e solicitação de
ampliação dos assuntos tratados:
• Movimento Espírita,
• Centro Espírita,
• Liderança Espírita,
• O Dirigente Espírita e seus
colaboradores,
• O Dirigente Espírita e o seu
processo de trabalho,
• Sustentabilidade do Centro
Espírita e
• Aspectos Jurídicos do
Centro Espírita).
Para o ano de 2021, a USE
está planejando oferecer curso
sobre Liderança Espírita no
primeiro semestre.

Seminário de APSE
O Departamento de APSE
realizou um seminário virtual em
10 de outubro sobre as ações e
políticas públicas oferecidas
pelas Prefeituras determinadas
pelo SUAS (Sistema Único de
Assistência Social), visando ampliar o conhecimento
dos trabalhadores das
casas espíritas e facilitando o trabalho de assistência e promoção social, apresentado por
Maria Élide de Conti
Travain, Assistente Social da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e
espírita.
Com mais de 40
participantes de todo o
Estado, houve após a
apresentação do tema,
troca de ideias e análise
de propostas para ações
a serem realizadas no
próximo ano, que serão
apresentadas em breve,
pela direção do Departamento.
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Relevância das lives para a divulgação da
divulgação espírita

Em novembro
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Curso de Atendimento
Espiritual
Em todas as segundas-feiras de
novembro, a partir das 19h30,
encontros com o Departamento
de Atendimento Espiritual no
desenvolvimento dos temas
Recepção, Atendimento
Fraterno, Passes, Irradiações e
Vibrações.
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Baú de Casos do Outro
Mundo – Cornélio Pires.
15 horas, evento lítero-musical
online, com a finalidade de
divulgar parte do acervo poético
mediúnico de Cornélio Pires, via
psicografia de Chico Xavier, por
meio de canções e poesia.

22

O Departamento de Doutrina, coordenado por Marco Milani,
convidou representantes do movimento espírita que têm
desenvolvidos livres para divulgação da Doutrina espírita, buscando
compartilhar as experiências bem como refletir sobre as oportunidades
de melhorias que podem ser implementadas.
O evento foi realizado em duas partes, em 22 e 29 de outubro, com
a participação de 4 convidados por reunião. Na primeira, os
convidados foram André Marouço (FEAL), Eric Pacheco (Canal
Espiritismo em Kardec), João Gonçalves (Espiritismo JG), Kátia Pelli
(Espiritismo com Kardec) e Pascoal Bovino (USE SP).
Na segunda noite, estiveram presentes llê de Paula (Resenha
Espírita), Marcelo Henrique (Espiritismo com Kardec), Maria Izilda
(TV Mundo Maior), Orson Peter Carrara (Sala de Visitas Cairbar
Schutel) e Samuel Aguiar (Rádio Ismael).

5º Encontro Paulista da Área
de Estudos do Espiritismo
Das 9 às 111h30, nos canais do
Facebook e Youtube da USE SP,
com desenvolvimento dos temas
Coerência
doutrinária
e
Acolhimento e interação nos
estudos em grupos virtuais.
Realização do Departamento de
Estudos Sistematizados.

22

Encontro Fraterno de
Unificação
Das 15 às 18 horas, representantes das regionais e de o1rgaos
locais se reúnem com a Diretoria
Executiva e com os Departamentos da DE da USE para o
último Encontro Fraterno de
2020.
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