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Final de ano

Chegamos ao final de 2020.
Desde o mês de maio, iniciamos
a divulgação de notícias, ações e
atividades da Diretoria Executiva
da USE e de seus departamentos, pelo USE informativo.
Mais uma vez, lembramos
que por este meio apresentamos
o que aconteceu durante o mês
da sua edição. Neste caso,
dezembro de 2020.
Com a definição do Planejamento Geral de Atividades em
novembro, já estamos com as
ações para seu cumprimento
desde o mês de janeiro.
Agradecemos a todos os
dirigentes dos órgãos pelo trabalho desenvolvido neste ano
diferente, longo e adverso, mas
que conseguimos com dedicação e trabalho, continuar o trabalho de união e de unificação.
Juntos conseguimos trabalhar
com as casas espíritas unidas
para a divulgação da Doutrina
Espírita, cumprindo as suas
funções, mesmo que no formato
digital.

Comissão Eleitoral
para 2021

O CDE Conselho Deliberativo Estadual constituiu Comissão
Eleitoral para o novo ciclo de
eleições que será finalizado em
junho de 2021.
Foram eleitos componentes
do próprio CDE, bem como da
Diretoria Executiva, que vão
receber e avaliar as candidaturas
a cargos para a Diretoria
Executiva gestão 2021 a 2024.
Em janeiro, a Comissão envia
ofício aos órgãos de unificação
comunicando o processo a ser
desenvolvido.

Grupo Espírita Paulista formaliza parceria

Após aprovação dos seus respectivos Conselhos, a Aliança
Espírita Evangélica, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e a
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, firmaram
termo formal de parceria no último dia 16 de dezembro.
O propósito da parceria é a divulgação do Espiritismo por todos
os meios disponíveis e o estudo conjunto, visando a consolidação do
seu corpo doutrinário.
A parceria se fundamenta no fortalecimento do movimento
espírita, na inspiração da convocação pelo Espírito Erasto, capítulo
XX, item 4, em O evangelho segundo o espiritismo: “Oh, verdadeiro adepto o
Espiritismo! Ide e pregai a palavra divina: os Espíritos elevados estão convosco”
e pelo alinhamento com a recomendação de Allan Kardec, em seu
Projeto 1868: “Dois elementos devem contribuir para o progresso do
Espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la”.
O Grupo Espírita Paulista – GEP não terá existência jurídica,
de tal forma que as três instituições signatárias manterão a sua
autonomia jurídica e independência administrativa e financeira, sem
que qualquer uma responda por encargos e responsabilidades das
outras.
Todo e qualquer documento e atividades, como eventos e outros,
deverão ter sua formalização através de documento próprio, assinado
pelas três entidades, através de seus representantes legais.
Qualquer uma das entidades pode deixar de fazer parte da
parceria por decisão do respectivo Conselho.
Independentemente de suas iniciativas individuais, as três
entidades envidarão todos os esforços para, em conjunto, levarem a
cabo a concretização do propósito que norteia o Termo de Parceria.
Os participantes do GEP, também, decidiram que outras
instituições podem fazer parte do Grupo, havendo o mesmo
alinhamento de objetivos de divulgação e de coerência dos princípios
doutrinários do Espiritismo.

Participantes na reunião do GEP de 18 de dezembro
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Comissão do CDE

Na reunião do último dia 6
de dezembro, o Conselho Deliberativo Estadual elegeu e
constituiu Comissão Permanente
para avaliação e análise das ações
e atividades do movimento espírita.
Participam desta Comissão,
representantes do Conselho e da
Diretoria Executiva que tem a
primeira reunião agendada para
janeiro. Na oportunidade, serão
definidos o coordenador da Comissão, objetivos e modo de trabalho, resultado esperado e
agenda de reuniões.
Após elaboração de documento resultante das avaliações e
análises, o mesmo é encaminhado para o Conselho Deliberativo
Estadual.
Esta nova Comissão foi
decorrência dos resultados obtidos com a Comissão do Pacto
Áureo, iniciada em dezembro de
2018 e finalizada em junho deste
ano.

Contribuição
associativa terá o
mesmo valor em
2021

A Diretoria Executiva apresentou proposta e foi aprovada
pelo CA Conselho de Administração a manutenção do valor
da contribuição associativa anual
em R$ 300,00 para as instituições
espíritas unidas.
No próximo ano, será implementado projeto piloto para
contribuição pelos órgãos locais.
Participam deste piloto, as USEs
Intermunicipais de Jacareí, do
Circuito das Águas e de Jaú e as
USEs Distritais da Freguesia do
Ó e de Carapicuíba.

Expediente

Departamento de
Mocidade

Reunião geral do
DM

No dia 12 de dezembro, o
DM realizou, virtualmente, a
Reunião Geral, que encerrou as
atividades de 2020, com a
presença de 12 representantes de
órgãos regionais e 13 representantes de órgãos locais, além de
diretores, assessores e convidados.
Foram realizadas vivências
reflexivas sobre o momento, a
unificçaão e o fortalecimento
íntimo para o trabalho.
Troca de gestão em 2021,
atualização do regimento interno, PGA 2021, uso adequado de
logos da USE e treinamento de
dirigentes foram os assuntos da
pauta da reunião.

Revisão territorial

Foram aprovadas nas reuniões de dezembro do CA e do
CDE, as seguintes alterações relativas a constituições de órgãos
locais e regionais:
• A USE Regional de Campinas
passa a contar com a constituição das USEs Intermunicipais
do Circuito das Águas, de Jundiaí e de Bragança Paulista, como decorrência do cancelamento da USE Regional de
Jundiaí.
• A USE Intermunicipal de Itu
passa para a jurisdição da USE
Regional de Sorocaba. Inclui a
cidade de Salto.
• A USE Intermunicipal da Cantareira passa a ser constituída
pelos municípios de Caieiras,
Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha
e Mairiporã, na jurisdição da
USE Regional de São Paulo.

União de Novos
Centros
Durante o mês de dezembro, quatro novas instituições
foram aprovadas e passam a
estarem unidas à USE SP:

AE Lauro Machado

Est. Ulisses Guimarães, 1901
Bairro Vila Guilherme
Francisco Morato

CE José João Rodrigues

Rua Uruguai, 221
Bairro Jardim Santa Catarina
Campo Limpo Paulista

GE Fraternidade

Avenida Cláudio Diniz, 572
Bairro Jardim Marcelino
Caieiras

NE Espíritas Emmanuel
Rua Alzira F. Campos, 193
Bairro Jardim Fernão Dias
Mairiporã

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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Estudo de Parábolas

O Departamento de Infância
desenvolveu durante o mês de
dezembro, lives com temas
associados ao estudos das
parábolas do Evangelho, dentro
do projeto Em Busca do Reino.
No dia 18 de dezembro, das
19h30 às 21h30, foi a vez do
estudo da parábola dos Talentos,
com o objetivo de trazer
reflexões acerca dos talentos
recebidos no âmbito de nossas
vidas pessoais e nas atividades
dentro do Espiritismo que o
Mestre confiou a cada um de
nós.

USE distribui livros
nas penitenciárias do
Estado de São Paulo

A Secretaria da USE organizou
durante este mês de dezembro, a
separação de livros recebidos de
diferentes doadores para as 87
unidades penitenciárias do estado de
São Paulo.
A distribuição dos livros para as
unidades faz parte de parceria que a
USE fez com a Secretaria de
Administração Penitenciária, formalizada ao final do ano passado.
Duas das penitenciárias, como
apresentam grande população de
detentos de nacionalidades de países
da América do Sul, vão receber mais
de 300 exemplares em espanhol.
No total, serão encaminhados
mais de 3.000 livros espíritas,
incluindo O livro dos espíritos, O livro
dos médiuns e O evangelho segundo o
com doações do IDE
Evento da Família espiritismo,
Instituto de Difusão Espírita, USE
Aconteceu no dia 12 de Intermunicipal de Piracicaba e da
dezembro, evento regional pro- USE Regional de Assis, além de
movido e organizado pela Área doações de voluntários.
da Família da Comissão Regional Sul.
O evento contou com as
participações especiais de Alberto Almeida, de Belém (PA)
e Marco Leite, coordenador
nacional da Área da Família.
Pela USE, participaram das
rodas de conversa, Silvio Costa,
do
Departamento
de
Mediunidade, e Aparecido José
Orlando, presidente da USE,
além de Angela Bianco, na
organização.
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Programa de formação continuada de
monitores de Estudos do Espiritismo
Em dezembro as equipes da
3ª e da 5ª Assessorias, apoiadas
respectivamente pelas USEs Intermunicipais de Ribeirão Preto
e São José do Rio Preto, deram
continuidade à aplicação do Programa de Formação Continuada. Este programa foi elaborado pela Área de Estudos do
Espiritismo (AEE) do CFN
FEB, com a participação de todas as federativas estaduais, com
o objetivo de trazer subsídios para a monitoria de grupos de estu-

dos, bem como propiciar oportunidade de experiências.
Em Ribeirão Preto a reunião
aconteceu no dia 6/12. E o tema
debatido foi Movimento Espírita.
Em São José do Rio Preto,
aconteceram dois encontros com
duas reuniões cada. Nos dias 5 e
6 de dezembro foi apresentado o
tema A importância do estudo do
Espiritismo; e nos dias 19 e 20 o
tema
que
conduziu
a
conversação foi O participante no
contexto da Doutrina Espírita.

Estudo do livro Orientação para a Área de

Estudo do Espiritismo

A 5ª Assessoria está realizando o estudo do livro Orientação para a
Área de Estudo do Espiritismo, elaborado pela AEE do Conselho
Federativo Nacional e editado pela Federação Espírita Brasileira. O
estudo recebeu o nome de O Semeador saiu a semear, e acontece, às 20
horas, todas as terças-feiras no canal do Youtube da USE Intermunicipal de São José do Rio Preto.
Em dezembro foram abordados os seguintes temas: Implantação
da AEE nos centros espíritas, O trabalhador voluntário e Metodologia do
estudo da Doutrina Espírita. O programa continuará em janeiro/21.
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Congresso da USE
será em junho de
2021

O 18º Congresso Estadual de
Espiritismo acontece de 25 a 27
de junho de 2021, no Tauá Hotel
&
Resort,
em
Atibaia.
Inicialmente previsto para 2020,
houve cancelamento devido à
pandemia.
A Comissão Organizadora,
observando as necessidades de
prevenção da Covid-19 e o
cumprimento dos requisitos de
saúde, implementados pelo
hotel, alterou a estrutura do
Congresso. Agora, todos os
eventos serão desenvolvidos em
sequência.
Também
foi
modificado o salão em que o
Congresso será realizado, agora
com ocupação máxima de 30%
de sua capacidade de 3.000
pessoas.
De acordo com a nova
estrutura, Haroldo Dutra Dias
faz a palestra de abertura, com o
tema central, Evolução do Ser,
consciência e livre-arbítrio. Na noite
de sábado, Rossandro Klinjey
fala sobre A consciência do trabalho
na vinha do Senhor. No domingo, é
a vez de Humberto Schubert
Coelho apresentar o tema O livrearbítrio na evolução do ser, no
encerramento do Congresso.
Haverá ainda a realização de
cinco rodas de conversa
especiais, cada uma com dois
expositores e moderador, no
sábado e no domingo.
As
inscrições
para
o
Congresso
estão
reabertas
devendo ser feito contato com a
secretaria da USE, pelo telefone
(11) 2950-6554 ou pelo e-mail
use@usesp.org.br.
Estão
sendo
feitas
atualizações no site e no
aplicativo
do
Congresso
Estadual, para as inscrições
online.
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A prática mediúnica no Centro Espírita
No último mês de dezembro,
o Departamento de Mediunidade
finalizou uma pesquisa iniciada
em junho, cujo objetivo principal
foi o levantamento de informações sobre o entendimento e a
prática da mediunidade em suas
atividades nas Casas Espiritas.
Foi realizada uma grande
campanha para coletar e
compilar as informações obtidas,
de modo a chegar a um resultado
consistente. Para isso, contou-se
com os representantes do CDE
–
Conselho
Deliberativo
Estadual e do CA – Conselho de
Administração, bem como com
os representantes locais da área
da mediunidade. O período de
realização da pesquisa foi interessante, uma vez que, devido à
pandemia de Covid-19, também
pode-se analisar o impacto da
quarentena sobre as atividades
mediúnicas. Como informado no
envio do questionário, foi
preservada a confidencialidade
das respostas, lembrando que o
objetivo dessa pesquisa também
é melhorar as atividades da USE,
com a aproximação da realidade
e das necessidades das Casas Ao
todo, 266 Casas Espíritas
participaram, das quais a maioria
concentra-se na cidade de São
Paulo (31 ). Não foi possível
fazer a divisão das Casas por ór-

gão distrital na Capital.
Noventa e seis por cento
das Casas Espíritas responderam que promovem reuniões
mediúnicas regulares. Das que
responderam negativamente, a
maioria informou que está em
processo de preparação das
equipes ou em fase de
reorganização da Casa. Destas
que realizam, 72% realizam de
uma a três reuniões por
semana, com média aproximada de até 10 pessoas.
A grande maioria das
reuniões não é aberta ao público (82%), sendo realizadas
em caráter privativo, sendo que
a grande maioria das reuniões
mediúnicas são seguidas de
uma sessão de avaliação ao seu
término (73%).
A maioria dos participantes
julga que as reuniões mediúnicas ocorrem de maneira
adequada (73%). Outros 22%
afirmam que problemas esporádicos ocorrem, enquanto
apenas 2% relatam problemas
frequentes, mostrando que a
grande maioria das reuniões
ocorre de forma satisfatória.
Os demais resultados da
pesquisa e as análises da pesquisa serão disponibilizados no
Dirigente Espírita, a partir da
edição de jan/fev de 2021.

Material de auxílio para reuniões virtuais
Materiais de auxílio para a organização, condução e postura nas
reuniões virtuais foram desenvolvidos pela Federação Espírita
Brasileira (www.febnet.org.br).
Além disso, conta com recomendações no uso de ferramentas e
um guia norteador para aspectos de segurança das ferramentas
utilizadas nas atividades virtuais, quer sejam aulas, palestras, cursos
e reuniões dos centros e dos órgãos de unificação.
Você vai encontrar: Recomendações para organização de
reuniões virtuais e para os participantes de reuniões virtuais, Check
list para segurança em reuniões virtuais – Zoom e Segurança para
uso de Whatsapp. Estão todos à disposição para acesso.
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Comissão de estudo
do estatuto da USE

Proposta pela DE em agosto, foi
formada Comissão para avaliação de
sugestões de atualização e revisão
do Estatuto Social da USE. Esta
Comissão é formada por 10 pessoas, sendo membros da DE, do
CDE e do CA, além da Diretora do
Departamento Jurídico-Administrativo.
A Comissão inicialmente solicitou aos órgãos e instituições do
estado sugestões, com prazo para 30
de novembro.
Além disso, desde o início, a
Comissão se reuniu quinzenalmente,
analisando alguns artigos que poderiam ser melhorados e atualizados,
incluindo alterações legais necessárias.
As propostas chegaram de
diferentes regiões, com variedade de
alterações, sendo algumas polêmicas, outras antagônicas, ou ainda de
grande mudança estrutural da USE.
Obviamente, todas serão analisadas
pela Comissão e homologadas pelo
Departamento Jurídico-Administrativo, que encaminhará o resultado
aos Conselhos, antes do encaminhamento à Assembleia Geral,
responsável pela aprovação de tais
mudanças.

Melhorias para o
Patrimônio

A Diretoria de Patrimônio da
USE realizou durante o mês de
dezembro alguns investimentos para
melhorias na sede Santana. Tudo
isto foi possível, por doação
recebida.
Foram adquiridos um projetor
para computador e um púlpito para
o Salão União, equipamentos para
uma mesa completa de gravação,
que será utilizada em reuniões
presenciais no mesmo Salão União e
nas gravações do programa
Momento Espírita, incluindo computador e as cablagens necessárias.
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Em janeiro
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Reunião da Diretoria
Executiva e Departamentos,
às 9 horas – Plataforma Meet
Primeira reunião mensal da USE
SP, ainda no formato digital.

15
Seminário online – Estudos
para Evangelizadores
Promoção e realização do
Departamento de Infância, das
19h30 às 21h30.

Conversas introdutórias

No dia 17 de dezembro aconteceu o último encontro das
Conversas introdutórias, desenvolvido em conjunto pelos
Departamentos de Doutrina e de Estudos Sistematizados, voltadas
a pessoas iniciantes no conhecimento da Doutrina Espírita.
Os eventos aconteceram, às quintas-feiras, às 20 hora, sempre
com a participação de representantes dos dois departamentos e
convidados especiais.
Os temas abordados em dezembro foram: Reencarnação e justiça
Divina, Mediunidade e Aspectos científicos, filosóficos e morais do
Espiritismo. Essa atividade terá sequência em 2021.
Departamento de
Atendimento Espiritual

Seminário de Atendimento Espiritual

No último dia 14 de dezembro, o Departamento de
Atendimento Espiritual da USE encerrou o curso de 8 encontros
onde abordou os temas referentes às atividades do acolhimento e
recepção, passe e irradiação. Os oito encontros encontram-se no
canal da USE, do Youtube. Até a semana passada, haviam 2.240
visualizações das aulas do curso.
Com a finalidade de planejar as ações previstas para o ano de
2021 está agendada reunião virtual (pelo Google Meet), para o dia 30
de janeiro de 2021, às 16 horas, entre dirigentes e trabalhadores
do Atendimento Espiritual dos órgãos locais da USE.
O convite será feito por e-mail a todos aqueles que
participaram do Encontro ocorrido no mês de junho de 2020. O
dirigente que, por ventura, não tenha participado do encontro
anterior e queira participar ou indicar alguém do seu órgão local,
favor enviar e-mail para aece@usesp.org.br e a Secretaria do
Departamento providenciará a inclusão e o acesso à reunião.

Comemorações dos 160 anos
de O livro dos médiuns
Início das comemorações dos 160
anos de lançamento da primeira
edição de O livro dos médiuns.
Promoção e realização pelo
Departamento de Mediunidade.
Haverá ainda outras três palestras
sobre o mesmo tema, nos dias 17,
24 e 31 de janeiro de 2021.
Transmissão via canais da USE
(Youtube e Facebook).

30
II Encontro da Família
Promoção e realização do
Departamento da Família, com
palestras e rodas de conversa com
o tema Família. Transmissão via
canais da USE (Youtube e
Facebook).
GEP Grupo Espírita Paulista
Encontro com Rossandro Klinjey
e o tema Mente e Mediunidade.
Das 15 às 16h30.
Reunião AECE
Com dirigentes e trabalhadores da
Área de Atendimento Espiritual.
Planejamento de ações para o ano
de 2021.
Reunião virtual pelo Google Meet.
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