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Dirigente Espírita,
edição # 183
A revista digital Dirigente Espírita tem
nova edição, a de número 183, bimestre
maio/junho. Novamente, textos para leitura,
estudo e reflexão.
Esta é a última sob responsabilidade da
atual gestão 2018 – 2021.
A pandemia ã luz da Doutrina Espírita; o
último texto do projeto Valorizar Kardec,
Matéria, fluidos e energia; resumo da Pesquisa
Nacional para Espíritas; As obrigações fiscais e
tributárias das instituições; a comunicação dos
Departamentos da USE com dirigentes e
trabalhadores espíritas, além de nova história
adaptada e ilustrada da Revista Espírita, desta
vez de 1858, são alguns dos assuntos que
apresentamos no veículo de comunicação da
USE SP.. Presentes, também, as notícias de
eventos da Diretoria Executiva da USE e de
seus órgãos

Encontro Fraterno do
Vale do Paraíba
As USEs Regionais de Cachoeira Paulista e de
Taubaté participaram do Encontro Fraterno de
Unificação realizado no dia 25 de abril, sendo
apresentado o tema A qualidade do ensino e da prática
espírita durante e após a pandemia. Em ambos os
Encontros, após as exposições, houve diálogo com os
participantes quando foi desenvolvido espaço aberto
para análise do tema.
Os Encontros Fraternos são realizados como
oportunidade para relacionamento entre a Diretoria
Executiva e seus Departamentos com os dirigentes
espíritas dos órgãos regionais e locais. Novo Encontro
Fraterno está agendado para este mês de maio.
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Livros encaminhados
para as penitenciárias
No último dia 28 de abril, foram
encaminhados à Secretaria de
Assuntos Penitenciários, na avenida
Ataliba Leonel, próximo à USE SP,
2.500 livros para serem distribuídos
para as 88 penitenciárias do estado
de São Paulo.
Para duas delas, pela grande
população de língua espanhola,
encaminhamos grande quantidade
de livros espíritas naquela língua,
especificamente, a Penitenciária
Feminina
da
Capital
e
a
Penitenciária de Itaí, no interior do
Estado.

Novos centros unidos
Durante o mês de abril, uma
nova instituição foi aprovada e
passa a estar unida à USE SP:
COF Francisco de Assis
Rua Hugo Rocha, 77
Bairro Jardim Albertina
Pinhalzinho
SE NA União e Fé
Rua Dr. Carlos Infanti Marques, 125
Jardim São Bernardo
São Paulo
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Eulália Bueno faz o encerramento das
lives do Grupo Espírita Paulista

No último sábado de abril, dia 24, o Grupo Espírita Paulista
encerrou as lives planejadas para a divulgação do Encontro Espírita
Paulista que vai se realizar durante os dias 21 a 23 de maio, deste
ano.
Mediunidade no mundo de regeneração foi o tema escolhido
para este encerramento. Divaldo Pereira Franco era o expositor
previsto para este dia. No entanto, em função da impossibilidade
de sua participação, devido a queda que sofreu, convidamos Eulália
Bueno, que aceitou prontamente para fazer parte da live.
A moderação desta vez coube a Roberto Watanabe, presidente
da Federação Espírita do Estado de São Paulo, contando também
com as participações de Eduardo Miyashiro (Aliança Espírita
Evangélica) e Aparecido José Orlando (USE SP).
Para o EEP 2021, sua abertura acontece na sexta-feira, dia 21, a
partir das 19 horas, com Eulália Bueno que desenvolve o tema
Explicando a mediunidade: fluido, períspirito e afinidade. No dia seguinte,
sábado, 22, às 10 horas, Edelso da Silva Júnior (AEE) participa de
palestra especial, de 20 minutos, com o tema Sono, sonhos e
sonambulismo. Às 10h50, André Trigueiro dá continuidade ao
Encontro, realizando a palestra Mediunidade e ciência espírita: a
revelação do mundo espiritual. Ainda na parte da manhã, às 12h10,
Marco Milani (USE) também em 20 minutos, apresenta o tema
Vidência e previsões.
Juselma Coelho, com o tema Ação dos espíritos sobre a matéria dá
continuidade ao Encontro, a partir das 14h20. Em seguida, Sueli
Kasai (FEESP) apresenta o tema Mediunidade de cura, em palestra
especial. Ao final do dia, Rossandro Klinjey é o convidado para
desenvolver o tema Comunicação mediúnica: manifestação inteligente dos
Espíritos, às 16h10, do segundo dia do Encontro.
No dia 23 de maio, a partir das 10 horas, acontece a roda de
conversa Dinâmica da comunicação com os Espíritos, com participação
de Milton Martins (AEE), Vera Millano (FEESP) e Silvio Costa
(USE).
No encerramento do Encontro Espírita Paulista 2021 acontece
palestra de Haroldo Dutra Dias, com o tema O livro dos médiuns:
consequências filosóficas e morais., a partir das 11h30. As palestras e a
roda de conversa serão transmitidas pelo canal do Youtube do GEP.
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Departamento de
Atendimento Espiritual

Diálogo da Área de
Atendimento
Espiritual
O
Departamento
de
Atendimento Espiritual da USE,
realizou no dia 25 de abril, das
15h às 17h10, evento abordando
tema relevante para os trabalhos
na Área de Atendimento Espiritual; - Diálogo da Área de Atendimento Espiritual sobre O Acolhimento e a preparação do(a) trabalhador(a), tendo como expositores Katia Penteado, jornalista,
expositora espírita e diretora de
Cultura e Estudos Espíritas do
Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa Espírita –
Eduardo Carvalho Monteiro
(Acolhimento); e Fernando Porto,
psicólogo, expositor espírita e
Diretor do Departamento do
AECE da USE Regional de São
Paulo (Preparação do trabalhador
espírita); ocasião em que os 152
inscritos tiveram oportunidade
de interagir com os expositores
com perguntas.

Departamento da
Mediunidade

Seminário de Reuniões mediúnicas
O Departamento de Mediunidade da USE SP promove o
Seminário Reuniões Mediúnicas no Centro Espirita, dividido em dois
encontros, nos dias 2 e 30 de maio, das 9 às 12h.
No seminário serão abordados temas como rotina da reunião
mediúnica, reuniões públicas, sessões de pintura mediúnica e trabalhos de psicografia
abertos ao público,
entre outros. Os departamentos de Atendimento Espiritual no
Centro
Espírita
(AECE) e de Doutrina
também serão responsáveis por apresentação
de temas.
O público-alvo é o
tarefeiro das reuniões,
dirigentes e participantes de grupos de
mediunidade. Os participantes podem enviar
perguntas e comentários. Com vagas limitadas, o evento será desenvolvido pela plataforma Zoom.
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Em maio

Assessoria de
Ciência e Pesquisa Espírita

Curso on-line de
Ciência & Pesquisa Espírita
Dias 10, 17 e 24 de abril,
das 15h às 17h, aconteceram os
três primeiros encontros do
curso de ciência e pesquisa
espírita promovido pela ACPE
– Assessoria de Ciência e
Pesquisa Espírita.
De 97 inscritos, participaram 66, 56 e 57 participantes,
respectivamente. Dia 1º de
maio, será realizada a quarta e
última aula do curso.
O curso está previsto para
ocorrer uma segunda vez no
mês de setembro.
Assessoria de
Ciência e Pesquisa Espírita

Ações da Comunicação
O segundo módulo da
Capacitação de Comunicação
Social Espírita foi realizado no
dia 3 de abril e contou com a
participação de companheiros de
todo o estado de São Paulo. Foi
abordado o tema da coerência
doutrinária, onde refletiu-se sobre o compromisso com verdade
e a responsabilidade em manter a
doutrina espírita coesa em toda e
qualquer expressão da comunicação. Além da fundamentação,
foram passados conceitos básicos e boas práticas sobre comunicação visual, buscando trazer
exemplos práticos que ilustrassem os conceitos teóricos. Esses
conhecimentos serão úteis para
que a divulgação das atividades
tenha uma melhor harmonia e
qualidade, tanto do ponto de
vista doutrinário, quanto da
parte visual. O terceiro e último
módulo será realizado no dia 15
de maio de 2021, às 15h.
Departamento também
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participou da reunião anual da
Comissão Regional Sul, fazendo
parte da sala específica da área
de comunicação social espírita.
Além de São Paulo e dos
coordenadores
nacionais,
estavam presentes representantes dos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, Rio de Janeiro e Mato
Grosso do Sul.
A reunião teve como objetivo
promover a troca de experiências
e boas práticas entre os
diferentes estados, o planejamento de atividades em conjunto para os próximos anos e a
apresentação dos projetos nacionais da comunicação.
O
Departamento
de
Comunicação
da
USE
apresentou as iniciativas que
estão sendo desenvolvidas em
São Paulo, em especial as que
permitem aos centros espíritas
continuar suas tarefas no meio
virtual.
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Curso de Formação de
Lideranças Espíritas, das 15 às
18 horas. Novos encontros nos
dias 8, 15, 22 e 29.

02

Seminário Reuniões
Mediúnicas no Centro
Espírita, das 9 às 12 horas. 1º
Encontro. Dia 30, segundo
Encontro.

07

Capacitação de Educadores e
Evangelizadores Espíritas, das
19h30 às 21 horas. Novos
encontros nos dias 14, 21 e 28.

15

Capacitação para
Comunicação Social Espírita,
das 15 às 17h30. 3º Encontro.

16

Encontro Fraterno de
Unificação, das 15 às 18h30.

25

Reunião Extraordinária do
Conselho Federativo Nacional
da FEB.
Das 19 às 23 horas.

