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União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

USE informativo

O Departamento de Atendimento Espiritual,
em parceria com a USE Regional de São Paulo,
realizaram uma roda de conversa com o tema O
Atendimento Espiritual e a Sexualidade, no último dia 27
de fevereiro. Os expositores e respectivos temas
foram: Ângela Bianco, Diretora do Departamento da
Família , Sexualidade e relacionamentos: família
carnal e família espiritual; Walteno Santos Bento da
Silva, do Departamento de Infância, Sexualidade e
pensamento: viciações mentais; Mauro Antônio dos
Santos, Diretor do Departamento de Atendimento
Espiritual, A Assistência Espiritual perante a
sexualidade; e Fernando Porto, do Departamento de
Atendimento Espiritual, Jesus e a terapêutica do
amor; sendo realizado das 17h às 19h30, sendo
reservado momento para perguntas e respostas; tendo
até o momento mais de cem visualizações .

O próximo evento também abordará temas
relevantes para os trabalhadores na Área de Assistência
Espiritual, e acontece no dia 14 de março, às 15 horas,
pelo Departamento de Atendimento Espiritual, em
parceria com a USE Regional da Baixada Santista e
Vale do Ribeira.

Roda de conversa sobre 

Sexualidade

Na ocasião os inscritos poderão
acompanhar os expositores Helena Bertoldo da
Silva, Diretora da AAECE (Área de
Atendimento Espiritual no Centro Espírita) da
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com
o tema Recepção; Mauro Antônio dos
Santos, Diretor do Departamento de
Atendimento Espiritual, falando sobre
Atendimento Fraterno pelo Diálogo
‘presencial’; e Izaías de Jesus Ribeiro,
Presidente do DisKardec, de Ribeirão Preto,
desenvolvendo o tema Atendimento Fraterno
pelo Diálogo ‘online’.

Novo centro unido

Durante o mês de fevereiro, uma nova
instituição foi aprovada e passa a estar
unida à USE SP:

LE Bezerra de Menezes
Avenida Monte Sião, 709

Bairro Bela Vista

Águas de Lindóia
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Grupo Espírita Paulista:

Mediunidade e predições, tema de fevereiro
Jorge Godinho Barreto Nery, presidente da Federação

Espírita Brasileira, foi o convidado do GEP para o encontro
mensal de fevereiro, ocorrido no último dia 27, para
desenvolvimento do tema Mediunidade e predições. O tema abre o
último módulo dos encontros, denominado Mediunidade e
Atualidade, que conta com palestras especiais também nos meses
de março e abril. Estes encontros mensais se iniciaram em maio
do ano passado e acontecem até abril. Em maio, de 21 a 23,
teremos o Encontro Espírita Paulista, em organização e
estruturação pelo GEP, evento também no formato virtual.

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.

Estudos e pesquisas 

espíritas em 2020
No dia 6 de fevereiro, a

Assessoria de Ciência e Pesquisa
Espírita, sob a responsabilidade de
Alexandre da Fonseca, desenvolveu
o seu primeiro evento. Foram
apresentados os principais estudos e
pesquisas realizadas por grupos de
pesquisa profissionais e não-
profissionais, em 2020.

“Buscamos divulgar grupos e
trabalhos de pesquisa de interesse
espírita do estado de São Paulo, de
fora do estado, e mesmo de fora do
Brasil”, comenta Fonseca sobre o
primeiro evento da Assessoria.

Um dos trabalhos apresentados
por Fonseca foi a tese de doutorado
de Katy Andrade Monteiro
Zacaron, com o título de Efeitos da
imposição de mãos com ou sem componente
espiritual como terapia complementar à
cinesioterapianador e funcionalidade de
idosas com osteoartrite de joelhos: ensaio
clínico controlado randomizado, na área
de Ciências da Saúde, da
Universidade Federal de Juiz de
Fora.

A gravação do evento encontra-
se no canal do Youtube da USE SP.
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Assessoria de

Ciência e Pesquisa Espírita

O GEP Grupo Espírita Paulista é constituído por
representantes da USE, Aliança Espírita Evangélica e
Federação Espírita do Estado de São Paulo

Este foi o nono encontro mensal, que acontece
sempre no último sábado de cada mês.

O próximo encontro está previsto para 27 de
março de 2021, a partir das 15 horas, quando haverá
participação de Alberto Almeida, com o tema O papel
do médium em um mundo de transição.

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

Todas os encontros realizados até fevereiro
encontram-se à disposição dos interessados no canal
do GEP no Youtube:

youtube.com/GEP Grupo Espírita Paulista



Seminário para monitores de 

Mediunidade
Com o início das atividades em várias

instituições espíritas, o Departamento de
Mediunidade da USE aproveitou este momento e
no último dia 21 de fevereiro, apresentou o
Seminário Preparação para Monitores de Cursos de
Mediunidade.

Estavam presentes dirigentes e monitores de
diversas cidades do estado e do país, além de
participação de pessoas de outros países. O
número ultrapassou 150 pessoas e passava de 640
visualizações na primeira semana no canal do
Youtube da USE.

Contando com grande participação do
público, através de perguntas e comentários, foram
abordados os seguintes tópicos: Breve apresentação
do Departamento e dos trabalhos desenvolvidos; a
importância do estudo da doutrina Espírita; o
aspecto doutrinário; organização dos cursos e papel
do monitor. O aspecto da pandemia e das aulas
virtuais também foram abordados.

Além da coordenação e apresentação dos
componentes do Departamento de Mediunidade, o
seminário também teve a participação de Andréa
Laporte, do Departamento de Doutrina da USE
SP.

160 anos de O livro dos médiuns
No mês de fevereiro, dia 7, aconteceu a última
palestra comemorativa dos 160 anos de lançamento
da primeira edição de O livro dos médiuns,
organizadas pelo Departamento de Mediunidade.
Alexandre da Fonseca apresentou o tema Cuidados
na definição de mediunidade na prática espírita.

Departamento de 

Mediunidade

Departamentos

Jurídico-Administrativo e Tecnologia de Informação

A lei LGPD e sua aplicação 

para os centros espíritas
No dia 28 de fevereiro, ocorreu o seminário

A Lei LGPD, promovido pela USE Intermunicipal
de Carapicuíba. O evento trouxe algumas
considerações: A Lei LGPD se aplica a quem, e de
que forma, e o que ela influencia nos trabalhos do
movimento espírita.

Teve como facilitadores Julia Nezu,
Diretora do Departamento Jurídico-
Administrativo e Walteno Silva, Diretor do
Departamento de Tecnologia da Informação,
ambos da USE, tendo como mediador João
Marcos da USE Intermunicipal de Carapicuíba.

O seminário iniciou com uma visão do
tema pelos aspectos jurídicos trazendo os
conceitos apresentados pela nova lei. A seguir, as
explicações de ordem prática na utilização da lei
considerando o contexto das instituições espíritas,
realizado.

O seminário terminou com sessão de
perguntas e respostas, quando vários pontos
foram debatidos e esclarecidos.
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Seminário discute o ensino e a

aprendizagem espírita
Na tarde do dia 27 de

feveiro, a USE Intermunicipal do
Circuito das Águas promoveu,
com o apoio da USE Regional
de Campinas, o Seminário Afinal,
como estudar o espiritismo?. O
evento foi desenvolvido, de
forma conjunta, por integrantes
dos Departamentos de Doutrina
(DD) e de Estudos (DES) da
USE-SP.

A abertura foi realizada
pelo presidente da USE
Intermunicipal do Circuito das
Águas, Caio Mello, o qual
ofereceu as boas-vindas a todos
os participantes e destacou os
objetivos do evento, diante de
tema tão relevante ao movimen-
to espírita.

Na sequência, Marco
Milani, presidente da USE
Regional de Campinas e diretor
do DD, apresentou a palestra A
estrutura metodológica do espiritismo,
enfatizando a origem histórica
dos primeiros estudos realizados
pelo Prof. Rivail que culminaram
com a edificação da Doutrina
Espírita, além de destacar o
critério da concordância das
informações e a importância da
fé raciocinada nesse processo.

Mário Gonçalves, diretor
do DES, posteriormente apre-
sentou o tema Métodos e
Programa de Estudos, esclare-
cendo sobre os elementos funda-
mentais presentes no processo
de ensino-aprendizagem e sobre
as características do ensino
sistematizado com conteúdo
espírita.

Finalizando a primeira
parte do seminário, Marlene
Gonçalves e Andréa Laporte,
representando o DES e o DD,
respectivamente, detalharam
alguns modelos implantados em

Departamentos

de Doutrina e de Estudos Sistematizados

diversas casas espíritas como o
Ensino Sistematizado da Doutri-
na Espírita (ESDE), Estudos das
Obras Básicas (EOB), Curso de
Mediunidade de Therezinha
Oliveira e Estudos Interativos
das Obras Básicas (EIOB).

Após o intervalo, todos os
expositores responderam diver-
sas questões formuladas pelos
participantes, formados por
dirigentes e demais colaborado-
res de casas espíritas paulistas e
dos estados do Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Rio Grande do
Sul. Contaram-se 51 presentes
virtualmente.

No encerramento, Caio
Mello agradeceu a todos os
inscritos e expositores, ressal-
tando a importância de iniciati-
vas que objetivavam fortalecer o
movimento espírita.

Em comentários espontâ-
neos, os participantes destaca-
ram a valorosa iniciativa da USE
do evento e sua boa organização.

Departamento

de APSE

Qualificação do 

trabalhador do 

APSE
Em fevereiro, o Departa-

mento de APSE participou de
reunião com a Área da Assis-
tência e Promoção Social Espíri-
ta da Comissão Regional Sul do
CFN, no desenvolvimento e
elaboração de curso, a ser
conduzido durante o mês de
março, envolvendo as seis
federativas da região, visando a
Qualificação de trabalhadores
da APSE.

Este curso será realizado
em ambiente virtual, em vídeo
aulas, acompanhados de apostila
e material de apoio – vídeos,
referências bibliográficas, sites -
de cada assunto a ser apre-
sentado, disponibilizados men-
salmente nos canais de divul-
gação da USE e das federativas
participantes.

As vídeo aulas, com os
diferentes temas do curso, terão
duração de 30 minutos.
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Planejamento 2021
Em fevereiro, as cinco equipes assessoras do Departamento de
Estudos Sistematizados planejaram as atividades para o ano de
2021. Tradicionalmente estas equipes realizavam atividades
presenciais em suas regiões. Com a necessidade do
distanciamento presencial, e o trabalho sendo realizado pelas
plataformas on-line, não faz mais sentido cada uma trabalhar
com foco apenas em sua área de atuação.

Por isso, ficou acertado que serão realizadas quatro
reuniões prévias do 6º Encontro Paulista da Área de Estudos
do Espiritismo. Estas prévias foram programadas para os 3os

domingos de março, maio, julho e setembro, e o Encontro
Estadual será realizada em novembro.

Em breve será disponibilizado o link para inscrição na 1ª
prévia.

Seminário: Afinal, como estudar o Espiritismo
Este seminário foi programado pela USE Intermunicipal do
Circuito das Águas e realizado no dia 27 de fevereiro, com
apoio da USE Regional de Campinas. Contou com a
participação dos departamentos de Doutrina e Estudos
Sistematizados.

Participaram do seminário companheiros de várias
cidades paulistas e também de mais quatro estados.

O objetivo do seminário foi oferecer elementos
conceituais e favorecer o debate sobre o Ensino e a
Aprendizagem Espírita, apontando os principais métodos e
programas de estudos disponíveis.

Este seminário será reapresentado oportunamente.

Estudo do livro “Orientação para a Área de Estudo do
Espiritismo”

A 5ª Assessoria continua realizando o estudo do livro
Orientação para a Área de Estudo do Espiritismo, elaborado pela
Área de Estudo do Espiritismo do CFN 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 faveiro foram apresentados os seguintes programas
de estudos: Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
(ESDE); Estudo das Obras Básicas (EOB); Estudo
Aprofundado da Doutrina Espírita (EADE). Estão todos
convidados!

Departamento de 

Estudos Sistematizados

Em março

06
Reuniões da Diretoria Executiva e 
Departamentos,
às 9 horas

Reunião do CA Conselho de 
Administração,
às 14 horas

07
Seminário do Atendimento 
Espiritual, com o tema Recepção e 
Atendimento Fraterno.
às 9 horas

21
Encontro Fraterno de Unificação
às 9 horas, com as USEs Regionais 
de Campinas, Ribeirão Preto e São 
José do Rio Preto.

27
Encontro do GEP Grupo Espírita 
Paulista,
às 15 horas, com participação de 
Alberto Almeida, tema: O papel do 
médium na transição planetária.

Seminário do APSE
às 15 horas

28
Reunião ordinária do CDE 
Conselho Deliberativo Estadual,
às 8h30

Assembleia Geral Extraordinária,
às 10h30

Expediente
USE informativo é boletim que apresenta informações sobre as ações e atividades desenvolvidas pela
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Estudos sistematizados: 

planejamento e realização 
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