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O Departamento de Mediunidade, como homenagem aos 160
anos da primeira edição de O livro dos médiuns, em 15 de janeiro de
1861, organizou ciclo de palestras para comemorar a data.

Foram organizadas cinco palestras, tendo sido iniciadas no
mesmo dia 15 de janeiro, contando com a participação do
coordenador nacional da Área de Mediunidade, do Conselho
Federativo Nacional da FEB, Jacobson Santana.

As demais palestras de janeiro foram desenvolvidas por Andréa
Laporte (Campinas), Allê de Paula (São José do Rio Preto) e André
Sobreiro (Severínia), acontecendo sempre aos domingos no horário
das 9h30.

Para a última palestra, foi convidado Alexandre da Fonseca
(Campinas), da Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita, da USE,
no próximo dia 7 de fevereiro.

A média de público vem superando as 60 pessoas, com muitas
perguntas e participações. O evento tem transmissão pelos canais da
USE no Facebook e Youtube.

Para Silvio Costa, diretor do Departamento de Mediunidade, “o
maior presente para este conteúdo maravilhoso é seu estudo e a
divulgação de sua importância”.

Dirigente Espírita, 
janeiro/fevereiro

Ainda vivendo em tempos de
pandemia da Covid-19, a revista
digital Dirigente Espírita é meio de
comunicação com os dirigentes
das instituições espíritas e dos
órgãos de unificação, mesmo
considerando as muitas possibi-
lidades apresentadas pela atual
tecnologia do mundo digital. Para
eles e para os espíritas, trazemos
mais uma edição.

José Lázaro Boberg apresenta
seu primeiro texto para o Dirigente
sobre o livre-arbítrio, tema da
capa desta edição. Além destes,
muitos outras temas de import-
ância para os dirigentes espíritas.

Continuamos com o Circuito
Aberto, canal de comunicação dos
departamentos da USE com os
órgãos e centros espíritas do
estado de São Paulo.

Comemoração dos 160 anos 
de O livro dos médiuns
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Cadastro dos 
centros espíritas

Departamento de Estudos Sistematizados
Em janeiro, as equipes da 3ª e da 5ª Assessorias do Departamento

de Estudos Sistematizados realizaram no dia 16, a primeira reunião de
2021, com monitores de grupos de estudos. O objetivo foi a troca de
ideias e experiências, possibilitando assim a formação continuada na
tarefa do ensino espírita em grupos de estudos.

Estas equipes estão localizadas e são apoiadas, respectivamente,
pelas USEs Intermunicipais de Ribeirão Preto e de São José do Rio
Preto

As outras equipes assessoras, localizadas nas regiões de Bauru,
Sorocaba e São Paulo, estão planejando suas atividades para este ano,
as quais serão divulgadas oportunamente.

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 Área de Estudo do
Espiritismo, 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 da USE Intermunicipal de
São José do Rio Preto, no Youtube.

Em janeiro, foram abordados os seguintes temas: Integração dos
participantes dos estudos nas demais atividades da casa espírita, Apresentação
do programa de estudos IEE - Introdução ao Estudo do Espiritismo,
Apresentação do programa ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita. Estão todos convidados!

Livraria USE abre 
parceria com órgãos

A USE está desenvolvendo
parceria com os órgãos de
unificação disponibilizando o site
da livraria da USE
(livrariause.com), para aquisição
de livros espíritas.

Com esta parceria, para
qualquer compra de livro por
pessoa na área de jurisdição do
órgão, este recebe 10% do valor
da compra (excetuando valores
de frete), enquanto a USE recebe
5% do mesmo valor.

O órgão que formalizar a
parceria fica apenas responsável
pela divulgação do site em sua
área.

Para esta parceria e início do
recebimento vendas realizadas,
além de assinatura de termo
específico, é preciso se utilizar da
logomarca correta da USE e do
respectivo e-mail institucional.

Para qualquer informação,
fale com a Cilene (11) 2950-6554
ou pelo e-mail

use@usesp.org.br.

USE Intermunicipal de Espírito 
Santo do Pinhal

Em reunião realizada no dia 4 de janeiro, pelo Google
Meet, mais um órgão de unificação foi reativado. Desta vez,
em reunião coordenada pela Diretoria Executiva, foi
formalizada a reativação da USE Intermunicipal de
Espírito Santo do Pinhal.

Demos continuidade ao trabalho de reativação da USE
Regional de São João da Boa Vista. Agora, temos dois
órgãos locais ativos, São João da Boa Vista e Espírito
Santo do Pinhal, faltando apenas um para que o órgão
regional seja reativado.

A USE Intermunicipal de Espírito Santo do Pinhal tem
ainda a cidade de Santo Antônio do Jardim, em sua área de
jurisdição.

Departamento de
Estudos Sistematizados

mailto:use@usesp.org.br
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GEP retornou com as lives mensais em 
janeiro: Mente e Mediunidade, primeiro 
tema

Alejandro Vera, médico psiquiatra, e Nelson Fernandes Júnior,
administrador hospitalar, foram os convidados para a primeira live
deste ano, com o tema Mente e Mediunidade, evento organizado e
realizado pelo GEP Grupo Espírita Paulista, formado pela Aliança
Espírita Evangélica, Federação Espírita do Estado de São Paulo e
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

Alejandro Victor Daniel Vera é médico psiquiatra graduado pela
UNIFESP, vice-presidente do Grupo Assistencial Espírita Ismael
(Osasco), presidente da Associação Médico-Espírita de Osasco e
Coordenador do Departamento de Saúde Mental da Associação
Médico-Espírita do Brasil.

Nelson Fernandes Junior é espírita de nascimento. Formado em
Administração Hospitalar e atuando como consultor em gestão
sustentável para organizações, tem levado suas abordagens para
vários locais, destacando especialmente a temática da saúde, que
muito lhe ocupa as pesquisas.

Adotando o sistema de rodízio pelas instituições, Roberto
Watanabe, presidente da Federação Espírita do Estado de São
Paulo foi o moderador neste mês.

Este foi o nono encontro mensal, e um dos que apresentou
maior quantidade de perguntas pelo público participante pelos
canais do GEP no Youtube e Facebook. O encontro inicial
ocorreu em maio de 2020.

O próximo encontro acontece em 27 de fevereiro de 2021, a
partir das 15 horas, quando haverá participação de Jorge Godinho,
presidente da Federação Espírita Brasileira, desenvolvendo o tema
Mediunidade e predições. 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 dos 160
anos de lançamento de O livro dos médiuns, no formato virtual.

Os representantes das instituições se reúnem semanalmente às
sextas-feiras para o planejamento e organização das ações de
divulgação da Doutrina Espírita.

Orientação ao Centro
Espírita revisado
O documento Orientação ao Centro
Espírita, documento que apresenta
diferentes atividades realizadas pelos
Centros Espíritas, sua fundamenta-
ção doutrinária, conceito, objetivos,
abrangência, organização e reco-
mendações gerais está disponível no
formato pdf, no site da USE
(usesp.org.br).

Na apresentação do documento
consta que “sua construção coletiva
pelo Conselho Federativo Nacional
da FEB, fundamentada nas expe-
riências do Movimento Espírita,
objetiva subsidiar os dedicados
trabalhadores espíritas e fortalecer
as ações que visam ao estudo, à
prática e à difusão da Doutrina
Espírita, à união dos espíritas e à
unificação do Movimento Espírita”.

Complementa que “as presentes
orientações, bem como os progra-
mas e materiais de apoio disponibili-
zados pelos órgãos federativos e de
unificação do Movimento Espírita,
são oferecidos a título de sugestão e
de subsídio para os Centros
Espíritas, os quais, no uso de sua
autonomia e liberdade, podem
utilizá-los de forma compatível com
a sua realidade”.
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Memória da USE: atas e documentos 
contam a história

A Diretoria Executiva iniciou trabalhos para resgatar e
organizar a documentação histórica da USE. Documentos foram
classificados, organizados, digitalizados e digitados, com arquivo
impresso e digital.

Atas e documentos referentes à Diretoria Executiva, Conselho
Deliberativo Estadual, Conselho de Administração, Congressos,
Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, cartas emitidas e
recebidas, comunicados, convocações e atas de reuniões, estatutos
e regimentos internos foram as classificações efetuadas.

Especificamente sobre as atas, foram identificadas um total de
2100 reuniões (até o momento) considerando os três órgãos (DE,
CDE e CA). Durante o mês de janeiro, foram finalizadas as
organizações referentes ao CDE e ao CA.

Ações do APSE, 
Assistência e Promoção 
Social Espírita

O Departamento de APSE criou
um grupo de trabalho com a
participação de representantes de
diversos órgãos e de instituições
espíritas para troca de experiências e
busca de aprimoramento na
atividade de atendimento a famílias
carentes que necessitam de Cestas
Básicas. Este grupo em breve vai
produzir relatório com sugestões e
comentários sobre este tema.

Luiz Monteiro, presidente da
USE Regional de Taubaté, está
colaborando com o Departamento
do APSE assessorando a Diretoria,
participando, inclusive, de reuniões
com representantes das diversas
federativas da Comissão Regional
Sul do CFN da FEB.

A Federação Espírita Brasileira
informou que Gislaine Messias de
Lima, diretora da FEB, assumiu a
coordenação nacional da Área do
APSE. Ela iniciou os trabalhos
informando que planeja realizar, a
partir de fevereiro, reuniões mensais
com os representantes da Comissão
Regional Sul, com o objetivo de
aprimorar os trabalhos da área.

Departamento de 
APSE

1947
Atas de Reunião

CONSELHO
DELIBERATIVO
ESTADUAL

14 de junho
21 de junho
05 de julho
19 de julho

30 de agosto
06 de setembro
27 de setembro
25 de outubro

29 de novembro
13 de dezembro

1948
Atas de Reunião

CONSELHO
DELIBERATIVO
ESTADUAL

10 de janeiro
31 de janeiro

28 de fevereiro
06 de março
20 de março
03 de abril
24 de abril
08 de maio
29 de maio
26 de junho
03 de julho

28 de agosto
11 de setembro
25 de setembro
09 de outubro
30 de outubro

27 de novembro
18 de dezembro

2019
Atas de Reunião

CONSELHO
DELIBERATIVO
ESTADUAL

02 de junho
06 de julho

08 de dezembro

2018
Atas de Reunião

CONSELHO
DELIBERATIVO
ESTADUAL

03 de junho
02 de dezembro

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

14 de março
13 de junho

12 de setembro
12 de dezembro

1992
Ata de reunião

13 de dezembro

1993
Atas de reunião

1994
Atas de Reunião

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

13 de março
12 de junho

11 de setembro
11 de dezembro

2018
Atas de Reunião

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

03 de março
01 de setembro
01 de dezembro

2019
Atas de Reunião

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

09 de março
02 de junho

07 de setembro
07 de dezembro
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Reunião da Infância
Aconteceu no dia 31 de janeiro, a

reunião regular dos Departamentos
de Infância, pelo Google Meet, das 8 às
10 horas, com reflexão sobre o papel
do dirigente de infância e a impor-
tância de cada um avaliar em que
momento se encontra na tarefa.

Paulo de Tarso, como modelo,
nos fortalece e reconhecemos a
vontade de Deus com relação às
nossas áreas de atuação, não nos
esquecendo da questão “Senhor, que
queres que eu faça ?”.

O evento contou com 20
participantes de 15 regionais. A Co-
missão de Capacitação anunciou o
programa de estudos construído co-
letivamente pelo Estado que servirá
de base aos seminários de capacita-
ção ainda neste primeiro semestre.

Departamento de 
Infância

Departamento de 
Atendimento Espiritual

Ainda a Lei de Proteção de Dados
O Departamento de Tecnologia da Informação prossegue no

estudo e aprofundamento do tema referente à LGPD – Lei
Geral de Proteção de Dados.

No dia 22 de janeiro o Diretor do Departamento, Walteno
Silva, a Diretora do Departamento Jurídico-Administrativo, Julia
Nezu, e o 1º Tesoureiro, Maurício Romão, participaram de uma
reunião de trabalho junto com representantes da FERGS
(Federação Espírita do Rio Grande do Sul) para trabalho
conjunto na construção de guia ou cartilha prática para os
dirigentes espíritas.

A Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor desde
agosto do ano passado. A partir de junho deste ano começam a
aplicação das penalidades previstas como decorrência do seu não
cumprimento.

Departamento de 
Tecnologia da Informação

Assessoria de
Ciência e Pesquisa Espírita

Assessoria aplica pesquisa
Neste mês de janeiro, a Assessoria de Ciência e Pesquisa

Espírita desenvolveu e aplica questionário sobre ciência e ciência
espírita junto aos espíritas. O seu objetivo é conhecer as
concepções que os espíritas têm sobre o tema e preparar
conteúdo de curso de ciência e espiritismo, com direcionamento
ao esclarecimento de algumas das principais dúvidas.

Até o final do mês, 410 pessoas já haviam respondido ao
questionário que pode ser acessado nas mídias sociais.

Reunião de planejamento
Constituição e objetivo, PGA

2021, reunião anual do CFN,
atividades virtuais, Campanha
Evangelho no Lar, documento
Orientação ao Centro Espírita foram os
temas desenvolvidos na reunião de
planejamento do Departamento de
Atendimento Espiritual ocorrida no
dia 30 de janeiro, das 17 à 19 horas.

Foi definido que os órgãos podem
se habilitar na promoção e organi-
zação dos eventos do Departamento
previstos para 2021.
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Ações do Departamento de Mocidade
Departamento de 
Mocidade

O Departamento de Mocidade (DM) realizou
no dia 22 de janeiro, das 20 às 21 horas, live pela 4ª
Assessoria com o tema Cultivando a espiritualidade -
Conexão, Intuição e Fé, com a secretária de Doutrina
do DM, Juliana Moraes.

Nos dias 23 e 24 de janeiro, aconteceu a 2ª
Prévia da 55ª Comenoesp - Confraternização das
Mocidades Espíritas do Noroeste do Estado de
São Paulo, com o tema Coragem - se conhecer de
verdade!.

Evento online reuniu jovens de um quarto do
estado de São Paulo para discutir sobre
autoconhecimento, medo, desafios, propósito e

muito mais sob a luz da doutrina espírita.
A primeira Comenoesp, ainda com o nome de

concentração de mocidades espíritas, foi realizada
na cidade de Penápolis, no ano de 1956. Em 1964,
acontecia a Comenesp (Norte) em Ribeirão Preto;
em 1970, a Comelesp (Leste) em Mogi das Cruzes
e em 1975, aparecia a Comecelesp (Centro-Leste)
em Campinas. Quatro pontos de união dos jovens
paulistas.

A 4ª. Assessoria, responsável pela Comenoesp,
envolve os órgãos regionais de Araçatuba, Assis,
Bauru, Ilha Solteira, Jaú, Marília, Nova Alta
Paulista e Presidente Prudente.

O Departamento de Mocidade da USE está
desenvolvendo pesquisa que trata da relação do jovem
com a casa espírita.

Para este levantamento, é importante a participação de
diferentes personagens nesta relação: presidentes de
centros espíritas, pais/responsáveis, dirigentes de
mocidade; jovens que participam e que não participam de
mocidade, jovens que nunca participaram e outros
espíritas que possam contribuir com este tema.

O link da pesquisa foi compartilhado em diferentes
mídias sociais e contamos com a colaboração de todos.

https://forms.gle/i41AAJ3MrC5vQmWR7.

Pesquisa: O jovem e a casa espírita
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II Encontro da Família Espírita
Com participação especial de Alberto Almeida apresentando o

tema A família e seus desafios, o Departamento da Família realizou no
dia 30 de janeiro, o II Encontro da Família Espírita.

O encontro que teve a moderação de Ângela Bianco, diretora do
Departamento da Família, foi realizado, ainda, no formato digital
pela plataforma StreamYard, com transmissão pelos canais da USE no
Youtube e Facebook, Rede Amigo Espírita e pelo Grupo Espírita
Jardim das Oliveiras, de Belém (PA).

Contou, também, com a participação de vários diretores dos
Departamentos da USE, analisando e comentando sobre a chamada
horizontalidade das ações do DF, sua atuação e seu relacionamento
com os demais departamentos da USE e das casas espíritas:

Mauro dos Santos (Atendimento Espiritual);
Pascoal Bovino (APSE);
Renato Caetano (Comunicação);
Marco Milani (Doutrina);
Mônica Etes (Infância);
Silvio Costa (Mediunidade);
Filipe Felix (Mocidade) e
Walteno Silva (Tecnologia da Informação).

Ao final do evento, houve apresentação de dirigentes de
departamentos da Família que já iniciaram a sua implantação em seus
respectivos órgãos, como Baixada Santista, Jacareí, São Paulo e
Sorocaba.

Um dos principais objetivos do Encontro foi a motivação para
que dirigentes de centros espíritas e de órgãos de unificação
estruturem seus departamentos da Família.

Departamento da 
Família

Em fevereiro

06
Reuniões da Diretoria 
Executiva e Departamentos,
às 9 horas

Reunião da Comissão 
Organizadora do 18º 
Congresso Estadual de 
Espiritismo, a partir das 14 
horas.

Encontro virtual da 
Assessoria de Ciência e 
Pesquisa Espírita. Tema 
Principais estudos e pesquisas espíritas 
de 2020, das 15 às 17 horas.

07
Comemoração dos 160 anos 
de O livro dos médiuns.
Palestra com Alexandre da
Fonseca: Cuidados na definição de
mediunidade na prática espírita. Às
9h30.

27
Live do GEP – Grupo Espírita 
Paulista.
Palestra com Jorge Godinho -
FEB: Mediunidade e predições. Das
15 às 16h30.

27
Live do Departamento de 
Atendimento Espiritual.
Tema: Atendimento espiritual e
sexualidade.
Das 17 às 19h30
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