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Eleita a Diretoria Executiva
2021 a 2024

Diretores e novas
responsabilidades:
melhor
organização de
atividades
Como base para o cumprimento do plano de trabalho
da nova Diretoria Executiva da
USE, em sua primeira reunião,
os departamentos foram organizados e divididos entre os seus
diretores para que atuem como
facilitadores.
O objetivo é fazer com que
haja maior envolvimento da
Diretoria e alinhamento dos
departamentos com as ações
previstas e definidas. Como
consequência, alcança-se uma
melhor organização das próprias
atividades da USE.
Os diretores ficam, assim,
responsáveis, por um ou dois
departamentos ou assessorias.

No dia 6 de junho, aconteceu a Assembleia Geral Ordinária da
USE, com apresentação e aprovação dos relatórios da gestão 20182021, posse dos representantes dos órgãos regionais no Conselho
de Administração e representantes dos órgãos locais, entidades
inicialmente patrocinadoras e entidades especializadas de âmbito
estadual no Conselho Deliberativo Estadual.
Na primeira reunião do novo CDE, foi eleita a chapa Trabalho e
Fraternidade para o período de 2021 a 2024.
Rosana Amado Gaspar, Presidente
Julia Nezu Oliveira, 1a Vice-Presidente
Pascoal Antonio Bovino, 2º Vice-Presidente
Walteno Santos Bento da Silva, Secretário Geral
Andréa Laporte Milani, 1º Secretário
Eronilza Souza da Silva, 2ª Secretária
João Lúcio Cruz de Campos, 3º Secretário
Elisabete Márcia Figueiredo, 1º Tesoureiro
Luiz Eduardo Ribeiro, 2º Tesoureiro
Silvio César Carnaúba da Costa, Diretor de Patrimônio
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GEP desenvolve novas
atividades
O GEP Grupo Espírita Paulista após a realização do
evento comemorativo dos 160 anos de lançamento de O livro
dos médiuns, tem programado palestras virtuais, sempre aos
sábados, durantes os meses de julho a novembro, a partir das
15 horas.
O objetivo destes eventos para o ano de 2021 é
desenvolver o tema central Valorização da vida, com
transmissão pelo canal do GEP do Youtube.
A primeira delas acontece no próximo dia 31 de julho,
quando Alejandro Vera, médico psiquiatra e presidente da
AME Osasco, apresenta o tema Cuidar do corpo e do espírito –
saúde corporal, com o objetivo de destacar a importância do
corpo como instrumento de evolução do Espírito e o cuidado
que devemos ter com ele, para que nossas faculdades se
manifestem de maneira plena.

USE SP, 74: nova gestão
Dentro das atividades de comemoração dos
100 anos de Espiritismo em Araçatuba, a USE
Regional desenvolveu no dia 12 de junho o tema
USE-SP, 74: nova gestão, com as participações dos
novos dirigentes da Diretoria Executiva, Rosana
Amado Gaspar, Julia Nezu e Pascoal Bovino.
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Os novos representantes da Diretoria
Executiva da USE apresentaram o plano de
trabalho da chapa Trabalho e Fraternidade, eleita para
o período de 2021 a 2024, no primeiro domingo
do mês de julho, dia 06, na reunião do novo
Conselho Deliberativo Estadual.
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A gênese, os milagres e
as predições segundo o
espiritismo, e-book,
edição USE
A União das Sociedades
Espíritas do Estado de São
Paulo (USE-SP) lançou durante
a
sua
Assembleia
Geral
Ordinária (AGO) do dia 6 de
junho, a obra A Gênese, os milagres
e as predições segundo o espiritismo,
traduzida da 4ª edição francesa
de 1868 por Sara Mounir Imad,
revisão de Aparecido José
Orlando e Marco Milani e
revisão científica de Alexandre
Fontes da Fonseca. O livro
eletrônico pode ser adquirido
por R$ 24,99, na Amazon pelo
link:
http://bit.ly/geneseuse.
Ajude-nos também divulgando.
Agradecemos o trabalho de
tradução pela Sara Imad, que
atuava na USE Intermunicipal
Bauru como responsável pelo
Departamento de Estudos, onde
implantou grupos de estudos da
Doutrina Espírita em diversas
casas
espíritas;
realizou
encontros de monitores e
seminários; representou nossa
USE e colaborou na implantação de ações no Estado de São
Paulo junto a 4ª Assessoria do
Departamento
de
Estudos
Sistematizados.

Departamento de
Atendimento Espiritual

Atendimento espiritual à criança e ao
adolescente

Mauro Antônio dos Santos, Jaime Ribeiro e Adeilson Salles
participam da roda de conversa no dia 25 de julho, das 15 às 17
horas, em mais uma realização do Departamento de Atendimento
Espiritual no Centro Espírita.
Atendimento fraterno pelo diálogo, Empatia no atendimento à
criança e adolescente e O jovem e a casa espírita são os temas que
serão desenvolvidos, respectivo, pelo Mauro, Jaime e Adeilson.
As inscrições podem ser feitas pelo link
bit.ly/3hGfVRS

Encontro de
Atendimento
Espiritual
No dia 10 de julho, das 15 às
17 horas, acontece mais um
encontro envolvendo dirigentes
da
área
de
atendimento
espiritual.
O evento será realizado pela
plataforma Google Meet com o
objetivo de ter a participação de
dirigentes, representantes e
diretores de departamentos dos
órgãos da USE e de centros
espíritas.
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Em Julho

Departamento de
Atendimento Espiritual

Atendimento fraterno pelo diálogo
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Reunião Diretoria Executiva e
Departamentos
Primeira reunião mensal da DE
com seus departamentos.
A partir das 9 horas.
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Encontro de Dirigentes de
Atendimento Espiritual
Dia 10 de julho, das 15 às 17
horas. Realização do Departamento de Atendimento Espiritual no Centro Espírita.

18

Encontro Fraterno de
Unificação
Participação das USEs Regionais
de Assis, da Baixada Santista e
Vale do Ribeira e da Ilha
Solteira, Das 15 às 18 horas.

Começa no dia 29 de julho, a
partir das 21 horas, mais um
treinamento virtual para formação de atendentes fraternos pelo
diálogo, contando com a experiência e o conhecimento do projeto Diskardec.
O treinamento será desenvolvido em 7 semanas, sempre às
quintas-feiras, com 90 minutos
por encontro.
As inscrições podem ser
feitas pelo link
http://bit.ly/diskardec.
O Diskardec surgiu em 1984
pela sensibilidade, esforço e
perseverança de um grupo de
jovens espíritas que já haviam
fundado em 1979 o CVV
(Centro de Valorização da Vida)
de Ribeirão Preto e o Centro
Espírita Aprendizes do Evangelho em 1981. Estes jovens
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sentiram a inspiração para a
criação de um trabalho de apoio
emocional humanitário com
características religiosas. O nome
Diskardec foi sugerido pelo
então jornalista e escritor espírita
Valentim Lorenzetti e um dos
fundadores do CVV em São
Paulo).
Entre 1984 e 1989 o
Diskardec funcionou a título de
experiência tornando-se, então,
pessoa jurídica e constituindo-se
em uma sociedade civil, religiosa,
filantrópica, cultural, sem fins
lucrativos e mantida pelos
voluntários. Em 1991 filiou-se à
USE Intermunicipal de Ribeirão
Preto, em 1992 registrou sua
logomarca e no ano de 2000 foi
reconhecida como de utilidade
pública municipal (Lei Municipal
8.977/2000)
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Roda de Conversa
Atendimento Espiritual à
criança e ao adolescente
Participações de Mauro Antônio
dos Santos, com o tema
Atendimento Fraterno pelo
Diálogo; Jaime Ribeiro, Empatia
no atendimento à criança e
adolescente e Adeilson Salles, O
jovem e a casa Espírita.
Das 15 às 17 horas
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Treinamento virtual para
formação de Atendentes
(Atendimento Fraterno pelo
Diálogo – internet ou telefone)
Início do treinamento.
7 (sete) semanas, sempre às
quintas-feiras, das 21 às 22h30

