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USE informativo
GEP realiza seu primeiro projeto:
Encontro Espírita Paulista de 2021
O Grupo Espírita Paulista - GEP, formado pela
Aliança Espírita Evangélica (AEE), pela Federação
Espírita do Estado de São Paulo (FEESP) e pela
União das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo (USE) realizou no penúltimo final de semana
de maio, dias 21 a 23, o Encontro Espírita Paulista
2021, em comemoração aos 160 anos de
lançamento de O livro dos médiuns.

A abertura do Encontro aconteceu na sexta-
feira, dia 21, a partir das 19 horas, com Eulália
Bueno e o tema Explicando a mediunidade: fluido,
períspirito e afinidade.

No dia seguinte, sábado, 22, às 10 horas, Edelso
da Silva Júnior (AEE) participou de palestra espe-

No dia 23 de maio, a partir das 10 horas,
aconteceu 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 que contou em sua divulgação com a
realização de 11 lives desde o mês de maio de 2020,
aconteceu a 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 foram
transmitidas pelo canal do Youtube do GEP, e estão
gravados para os interessados em rever os estudos.

cial de 20 minutos, com o
tema Sono, sonhos e so-
nambulismo. Às 10h50,
André Trigueiro deu
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, apresentou o
tema Vidência e previsões.

Rossandro Klinjey foi o
convidado para o tema
Comunicação mediúnica: mani-
festação inteligente dos
Espíritos, às 14h, do
segundo dia. Em seguida,
Sueli Kasai (FEESP) desen-
volveu o tema Mediunidade
de cura, em palestra especial.

Juselma Coelho, com
Ação dos espíritos sobre a
matéria encerrou as
atividades do segundo dia
do Encontro.
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Estudo nos centros espíritas
Na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo

(item 5 – capítulo 6), encontramos a conhecida
exortação do Espírito de Verdade: “Espíritas!
Amai-vos, esse o primeiro ensinamento; instruí-
vos, esse o segundo”.

A Doutrina Espírita apresenta-nos um
conteúdo grandioso visando a nossa evolução
moral. Kardec diz que “a explicação dos fatos
admitidos pelo Espiritismo, suas causas e
consequências morais constituem toda uma ciência
e toda uma filosofia, que requer um estudo sério,
perseverante e aprofundado” (Kardec, Allan. O
Livro dos Médiuns, parte 1ª, capítulo II, item 14).
Para saber mais sobre os fundamentos da proposta
de estudo em grupos, presenciais ou virtuais,

baixe gratuitamente, no site www.usesp.org.br,
o e-book “Estudo e Ensino do Espiritismo”.

Para mais informações, escreva para nós,
utilizando o e-mail: esde@usesp.org.br.

Cadeiras da Ação entre Amigos 
no salão União da USE SP
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No ano passado, a Diretoria Executiva
desenvolveu a iniciativa de Ação entre Amigos
para aquisição de cadeiras para o salão União da
sede Santana. Com o sucesso de participação dos
órgãos da USE, foram adquiridas 94 novas
cadeiras. Elas aguardam agora a possibilidade do
retorno às atividades presenciais.

Com a participação de 52 órgãos e de três
voluntários, a Campanha de doação de cadeiras
para o Salão União, no piso térreo da sede
Santana, foi encerrada no final de agosto do ano

passado, com o recebimento de contribuições
para a aquisição destas novas cadeiras. Isto
equivale a 80% do número inicialmente previsto.

Além das novas cadeiras, o salão União conta
também com púlpito para palestras, exposições e
reuniões presenciais dos Conselhos e da Diretoria
Executiva.



Capacitação para 
Comunicação Social 
Espírita

No dia 15 de Maio de 2021 o
Departamento de Comunicação
realizou o terceiro módulo da
Capacitação para Comunicação
Social Espírita, finalizando
assim, a sequência de reuniões
que se iniciou no mês de março.

Ao todo, mais de 100 pessoas
estiveram presentes durante todo
o curso, representando centros
espíritas e órgãos da USE de
todas as partes do estado de São
Paulo.

Nesse dia, refletimos sobre a
transformação pela qual a
divulgação da doutrina espírita
está vivendo, ao ter como
recurso principal as tecnologias
de comunicação.

Foram abordados o
fenômeno das redes sociais,
tratamos sobre os seus riscos e
benefícios, além de refletir qual
pode ser o papel e a influência
do Espiritismo nesse meio tão
relevante de comunicação.

Departamento de 
Comunicação
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Alberto Almeida e a vida em 
família

No dia 15 de maio, comemora-se o Dia
Internacional da Família. Para lembrar este dia
especial, o Departamento da Família realizou evento
com o tema Vida em Família, para valer, tem que trazer
para o coração!.

Alberto Almeida foi o responsável pelo
desenvolvimento doutrinário deste tema.

O evento aconteceu no dia 16, a partir das 10
horas e após a exposição de Alberto Almeida,
participaram também os diretores Filipe Felix, do
Departamento de Mocidade, e Ana Boiago, diretora
do Departamento de Infância.

Departamento da 
Família
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Ao mesmo tempo que foi uma capacitação, os encontros serviram como fonte de inspiração para
novas ações da comunicação em São Paulo, favorecendo o diálogo e o trabalho em rede.
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Em junho

05
Reunião da Diretoria 
Executiva e Departamentos, a 
partir das 9 horas.

06
Assembleia Geral Ordinária 
da USE SP. Primeira Reunião 
do CDE 2021 – 2024. Eleição 
da Diretoria Executiva, 8h30, 
em primeira convocação.

Pauta da Assembleia:
1. Instalação e prece de abertura 
pelo Presidente da USE.

2. Leitura da convocação pelo 
Presidente da USE e eleição da 
mesa diretora

3. Apreciação do relatório de 
atividades e de prestação de 
contas em fim de mandato da 
Diretoria Executiva e sobre eles 
se manifestar.

4. Dar posse aos novos 
membros do Conselho 
Deliberativo Estadual (CDE) 
para a gestão 2021-2024.

5. Dar posse aos novos 
membros do Conselho de 
Administração (CA) para a 
gestão 2021-2024.

6. Acompanhar a primeira 
reunião do Conselho 
Deliberativo Estadual que 
elegerá e dará posse aos 
membros da Diretoria Executiva 
para o mandato de junho de 
2021 a junho de 2024.
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2ª Prévia do 6º Encontro Paulista da 
Área de Estudos do Espiritismo

No dia 16 de maio foi realizada a 2ª Previa do 6º EPAEE,
com a participação de 120 companheiros e companheiras,
residentes em várias regiões do Estado de São Paulo e também
em Uberaba – MG. O que uniu estas pessoas foi a troca de
ideias e experiências, na busca do aprimoramento do trabalho
de coordenação de grupos de estudos da Doutrina Espírita.

Neste evento, foi apresentado técnica “mapa mental”, que
sinteticamente podemos definir como sendo um diagrama
confeccionado a partir de uma ideia central, que vai se
ampliando em variados ramos. Este recurso tem amplas
possibilidades de aplicação, inclusive nos estudos
sistematizados individuais ou em grupos.

Próximos eventos
Serão realizadas mais duas reuniões prévias, que

acontecerão nos dias 18 de julho e 19 de setembro.
O 6º EPAEE, com uma programação mais ampla,

acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro. Todos os eventos
serão realizados pela internet.

Nas próximas prévias serão apresentados os programas de
estudos IEE – Introdução ao Estudo do Espiritismo e EOB –
Estudo das Obras Básicas; ambos foram desenvolvidos pela
Área de Estudos do Espiritismo do Conselho Federativo
Nacional da Federação Espírita Brasileira. Concomitantemente
serão utilizadas técnicas e ferramentas que ajudam o dia-a-dia
dos coordenadores de grupos de estudos, tanto no âmbito
presencial como no virtual. Aguardem detalhes nas próximas
edições.

Programa “O Semeador saiu a Semear”
Acompanhe todas terças-feiras, às 20 horas o programa “O

Semeador Saiu a Semear”, uma realização da A USE
Intermunicipal de São José do Rio Preto, com o apoio 5ª
Assessoria do Departamento de Estudos Sistematizados,
inteiramente dedicado aos que se trabalham para a difusão os
princípios espíritas por meio dos grupos de estudos. Os
programas são transmitidos e ficam gravados no canal do
Youtube da “@USE Rio Preto”.

Departamento de 
Estudos Sistematizados


