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Dirigente Espírita,
nova edição
Mais um número é colocado
para leitura, estudo e reﬂexão.
Neste número, iniciamos a
circulação de trabalho do
Departamento de Infância na
adaptação de histórias tiradas da
Revista Espírita, tendo evangelizadores e educadores como públicoalvo. Elas são adaptadas e desenvolvidas com desenhos, sempre
com o propósito de estudo e
compreensão
da
Doutrina
Espírita. Ao ﬁnal, é apresentada
sugestão para uso pelos evangelizadores.
Continuamos com o Circuito
Aberto para dar voz aos
Departamentos da USE quanto a
iniciativas e às suas funções,
mantendo comunicação contínua
com os dirigentes de centros
espíritas e de órgãos de
uniﬁcação.

Coerência doutrinária foi tema
de encontro

No dia 22 de novembro, das 9 às 11h30, aconteceu o 5º
Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo, utilizando a
plataforma Zoom.
O evento teve o objetivo de reunir coordenadores e futuros
monitores de grupos de estudos, para tratarem de três aspectos
importantes: “Coerência Doutrinária, acolhimento e interação nos
grupos de estudos virtuais”. Procurou-se evidenciar que estes
aspectos, tão importantes nos grupos presenciais, são igualmente
relevantes para os estudos que acontecem via internet.
Houve a participação de 110 pessoas de várias regiões do Estado
de São Paulo e também se registrou a presença de confrades do Rio
Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.
O Departamento de Estudos Sistematizados, responsável pelo
encontro, trabalha com cinco equipes assessoras, sediadas em São
Paulo, Sorocaba, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto.
Estas equipes se encontram à disposição do movimento espírita
paulista, especialmente das USEs Locais e Regionais para o
desenvolvimento de ações de incentivo e implantação de grupos de
estudos nas instituições espírita, de forma planejada e eficiente. Para
falar com o departamento escreva para esde@usesp.org.br.
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Cadastro dos
centros espíritas
Durante o mês de novembro,
a Secretaria da Diretoria
Executiva e o Departamento de
Tecnologia
da
Informação
continuaram com o trabalho de
atualização do cadastro das
instituições espíritas unidas.
Contando com auxílio dos
órgãos locais de unificação, foi
obtida
a
atualização
de
aproximadamente 900 casas
espíritas no estado de São Paulo.
Para os centros espíritas
componentes de órgãos que
ainda não conseguiram esta
atualização foram iniciadas ações
especiais para que as informações pertinentes possam ser
obtidas.
Como em dezembro, inicia-se
mais um ciclo de eleições da
USE,
a
Secretaria
está
elaborando
planilhas
e
formulários
especiais
para
utilização pelos centros espíritas
nas
indicações
de
seus
representantes junto à Assembleia Geral da USE, bem como
sobre seus dirigentes.

USE Intermunicipal Memória histórica
A
Diretoria
Executiva
da Cantareira
No dia 6 de novembro,
aconteceu pela plataforma Google
Meet, reunião para fundação da
USE
Intermunicipal
da
Cantareira.
O novo órgão de unificação é
formado pelas cidades de
Caieiras, Campo Limpo Paulista,
Franco da Rocha, Francisco
Morato e Mairiporã.
As cidades de Caieiras e
Campo Limpo Paulista vêm da
USE Intermunicipal de Jundiaí,
enquanto as outras três faziam
parte da USE Intermunicipal de
Guarulhos

Doação de livros
espíritas

PGA 2021
Em
sua
reunião
de
novembro, a Diretoria Executiva
da USE aprovou o Plano Geral
de Atividades para 2021,
contando com as principais
atividades planejadas, envolvendo também os seus Departamentos.
O PGA 2021 está disponível
no site da USE SP (usesp.org.br).

A USE Intermunicipal de
Piracicaba doou 920 exemplares
do livro Fundamentos da Doutrina
Espírita, de José Benevides
Cavalcante.
Estes livros serão encaminhados para as 87 unidades prisionais do estado de São Paulo,
fazendo parte da Campanha do
Livro Espírita nas penitenciárias.

Expediente

continua desenvolvendo projeto
de resgate da memória histórica
da USE SP. Para isto, atas de
reuniões da DE e do CDE,
desde 1947, e do CA, desde
1992, estão sendo digitalizadas e
digitadas.
Recentemente foram obtidas
mais 698 atas de reuniões da
Diretoria Executiva, dos anos de
1948 a 1962 e de 1977 a 1980, e
do CDE, de 1952 a 1967.
O trabalho de digitação conta
com a colaboração de quinze
voluntários.
No site da USE, estão
disponíveis as atas do CDE de
1947 a 1951. À medida que
novos anos forem completados,
as atas também serão disponibilizadas ao público.

Novo centro unido
Durante o mês de novembro,
uma nova instituição foi aprovada e passa a estar unida à USE
SP:
GE Luz e Caridade
Avenida Juca Preto, 1961
Bairro das Palmeiras
Serra Negra

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
2

USE informativo – novembro 2020

Realizado o último
Encontro Fraterno do
ano
Encerrando o ciclo de Encontros Fraternos, aconteceu no último
dia 22 de novembro, das 15 às 18
horas, reunião com representantes
das USEs Regionais de Araçatuba,
Sorocaba e São Paulo.
O Encontro Fraterno de
Unificação reúne trabalhadores e
dirigentes de centros espíritas e de
órgãos de unificação da USE.
O ciclo que se encerrou neste
mês de novembro teve seu início
em fevereiro de 2019 quando de
reunião presencial envolvendo as
USEs Regionais de São João da Boa
Vista e de Mogi Mirim.
As três regionais decidiram pela
apresentação do tema Construindo o
centro espírita do amanhã e sessão de
diálogo com os participantes.
Na parte inicial do Encontro, foi
apresentado o processo das eleições
da USE, que começa a partir de
dezembro, quando na reunião do
CDE, será eleita a Comissão
Eleitoral.

Grupo Espírita Paulista:
Saúde e Mediunidade, tema de novembro

Os médicos Fábio Nasri e João Lourenço Navajas foram os
convidados para o encontro mensal do GEP, no dia 28 de
novembro, para desenvolvimento do tema Saúde e Espiritismo. Nasri
é o atual presidente da AME-SP Associação Médico-Espírita de
São Paulo e João Lourenço foi o representante da Federação
Espírita do Estado de São Paulo.
Como em todos os eventos organizados pelo GEP, após as
exposições dos convidados, há momento para as perguntas dos
participantes, que acompanham a transmissão pelo Youtube e pelo
Facebook.
Aparecido José Orlando, presidente da USE SP, foi o
moderador do evento, função que é desenvolvida em sistema de
rodízio pelas três instituições.
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.
Este foi o sétimo encontro mensal, que acontece sempre no último sábado do ano. O encontro inicial ocorreu em maio de 2020.
O próximo encontro está previsto para 30 de janeiro de 2021, a
partir das 15 horas, quando haverá participação de Rossandro
Klinjey, com o tema Mente e Mediunidade. Haverá ainda eventos nos
meses de fevereiro a abril. Em maio, nos dias 21 a 23, sexta a
domingo, o GEP Grupo Espírita Paulista realiza o grande evento
comemorativo, no formato virtual.
Recentemente, as três instituições tiveram aprovação pelos
respectivos Conselhos Deliberativos para que o Grupo tenha apoio
institucional, com o objetivo de continuidade de ações,
independentemente de suas gestões executivas.
No caso da USE SP, o assunto foi pauta da reunião
extraordinária do Conselho Deliberativo Estadual, de setembro.
Os representantes das instituições se reúnem semanalmente às
sextas-feiras para o planejamento e organização das ações de
divulgação da Doutrina Espírita.
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Departamento de
Infância

Em busca do Reino
No dia 27, ocorreu 1ª reunião
do Projeto Em busca do Reino –
Estudo Virtual de Parábolas à luz
da Doutrina Espírita para evangelizadores. As parábolas são como mensagens encapsuladas, que
deveriam transitar no tempo e
chegar até a nossa era. E hoje, o
Espiritismo traz a chave para
torná-las inteligíveis para toda
gente. O projeto tem por objetivo
a reﬂexão, sensibilizando os evangelizadores para a riqueza existente nas parábolas a ﬁm de
contribuir para sua transformação
moral e prática evangelizadora à
luz da Doutrina Espírita.
A reunião teve 350 participantes pelo Meet e Youtube. Próxima
encontro dia 18 de dezembro.
Departamento de
Atendimento Espiritual

Curso de Atendimento
Espiritual

Durante as quatro segundas-feiras de
novembro, continuou em desenvolvimento o
Curso de Atendimento Espiritual, realizado pelo
Departamento de Atendimento Espiritual, das
19h30 às 21h30.
O curso de Atendimento Espiritual se
constitui no modelo de formação desenvolvido
para atendimento dos representantes de órgãos
de unificação e de centros espíritas do estado de
São Paulo.

Departamento de
Doutrina

Conversas introdutórias
O Departamento de Doutrina, em parceria com o
Departamento de Estudos Sistematizados, desenvolveu
conjunto de seis reuniões virtuais com conteúdo
voltado para o estudo básico e a iniciação do
conhecimento da Doutrina Espírita.
Neste mês de novembro, foram realizados os três
primeiros encontros, com início no dia 12, com História
do Espiritismo. No dia 19 foi apresentado o tema Deus,
enquanto que na quinta-feira seguinte, dia 26, foi
analisado o tema Elementos gerais do Universo.
Nas reuniões sempre há a participação de quatro
expositores que desenvolvem os subtemas relacionados
ao assunto básico.
Os três últimos encontros acontecem no mês de
dezembro, nos dias 3, 10 e 17, quinta-feira, partir das
20 horas, quando serão apresentados os temas
Reencarnação e justiça divina, Mediunidade e Aspectos
científicos, filosóficos e morais.
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Departamento de
Arte

Baú de casos do
outro mundo
No segundo domingo de
novembro, dia 8, foi realizada a
segunda live Baú de Casos do Outro
Mundo.
Ao todo, foram mais de
quarenta participantes, entre
compositores, atrizes e atores,
redatores, ilustradores, editores
de vídeo, áudio e legendas,
suporte técnico e operacional,
sob a coordenação do Setor de
Poesia do Departamento de Arte
estadual, em parceria com a USE
Intermunicipal de Franca.
Participaram compositores de
cinco
cidades
paulistas:
Americana, Araras, Franca,
Santos e São Paulo, além de
Curitiba (PR), Goiânia (GO) e
João Pessoa (PB); e os atores do
elenco do Núcleo Arte e Cultura
do Instituto Arte & Vida, de
Franca.
Dentre os quinze compósitores e doze atores participantes,
vale destacar a presença de dois
ex-diretores do Departamento
de Arte da USE SP: Moacyr
Camargo e Clayton Prado (atual
diretor do Departamento de
Arte da USE Intermunicipal de
Americana). Também participaram Merlânio Maia (Diretor de
Artes da Federação Espírita
Paraibana) e Maurício Keller
(Diretor da FEEGO).
Programada para este ano e
inviabilizada pela pandemia, será
realizada em 2021 a montagem
de um grande espetáculo musical
com esse repertório, intercalado
com cenas teatrais e declamação
de poemas mediúnicos de
Cornélio Pires, a ser produzido
em Franca, com o elenco do
Instituto Arte & Vida e músicos
do Cantarás, com apoio da USE
Intermunicipal de Franca.

Departamento de
Mocidade

Ações do Departamento de Mocidade

Realizada a reunião da Comissão Estadual do Departamento de
Mocidade, no dia 7 de novembro, onde estavam presentes os
integrantes da Comissão Estadual, Diretor, secretários e assessores do
Estado. Foram discutidas e deliberadas questões sobre os eventos
espíritas para 2021, troca de gestão, Plano de Trabalho, a relação do
Jovem e a Casa Espírita, treinamento de dirigentes, dentre outros, de
ser um jovem espírita.
No dia 13 de novembro foi comemorado o dia do Jovem Espírita
e a data foi recheada com postagens, lives e vídeos nas redes sociais de
vários perfis das assessorias, órgãos regionais e locais e do
Departamento de Mocidade Estadual. A data é especial pois reforça a
importância e o protagonismo do jovem espírita para o movimento.
Aproveitou-se a data para fazer uma provocação e relembrar os
motivos e o valor de ser um jovem espírita.
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Departamento de
Mediunidade

Reflexões sobre as reuniões
mediúnicas
Foi realizado no último dia 08/11/2020, pelo Departamento de
Mediunidade, a apresentação do tema “Reflexões sobre as Reuniões
Mediúnicas”. O trabalho foi desenvolvido de forma eletrônica,
transmitido e disponibilizado pelo canal da USE-SP no Youtube.
O Departamento de Mediunidade abriu a apresentação com
breve abordagem do que é a USE e o trabalho de unificação no
Estado, destacando também as ações desenvolvidas no auxílio às
instituições nos últimos meses (USE Conecte, Comunicados, USE
Informativo, Livraria Virtual, Ferramentas digitais, etc).
Foram abordados diversos assuntos ligados ao tema central:
• Fundamentação da Reunião mediúnica, destacando seus
objetivos;
• Reflexões e aprendizados durante o período de
fechamento das casas espíritas: reuniões virtuais,
assistência espiritual, segurança dos médiuns;
• Atual momento do estado de SP em relação a abertura
das instituições religiosas e o retorno as atividades
presenciais.
Houve espaço para envio de comentários e perguntas pelo
público, sendo discutido sobre o retorno das atividades presenciais,
grupos de estudos, médiuns iniciantes e coerência doutrinária.
O público médio foi de 55 pessoas, de diversas regiões e centros
espíritas do Estado.
A apresentação está disponível na página do Youtube da USE-SP
(https://www.youtube.com/watch?v=s6YVVDwu3Ag&t=9s).
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Em dezembro

05
Reuniões da Diretoria
Executiva e Departamentos,
às 9 horas
Reunião ordinária do CA
Conselho de Administração, a
partir das 14 horas.

06
Reunião ordinária do CDE
Conselho Deliberativo
Estadual, a partir das 9 horas.

12
A função social e espiritual da
família
Das 15 às 18 horas, com
transmissão
pelo
Youtube.
Participação de representantes e
presidentes das federativas estaduais da Comissão Regional Sul
do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita
Brasileira. Organização da Área
da Família da Comissão Regional
Sul do CFN. Participação
especial de Alberto Almeida.

