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VALORIZAÇÃO DA VIDA
O TEMA CENTRAL DESTE EVENTO É

2º SEMESTRE - SÁBADOS -BRT-15h00

Após a realização das comemorações dos 160
anos de O livro dos médiuns, o Grupo Espírita
Paulista - GEP, realizou no dia 31 de julho, o
primeiro encontro virtual, agora com o projeto
Valorização da vida, com transmissão pelo canal
do GEP no Youtube.
Alejandro Veras, médico psiquiatra e
presidente da AME Osasco, apresentou 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.
Na oportunidade, foi introduzida a
linguagem LIBRAS para pessoas com deficiência
auditiva. Os encontros para o segundo semestre
vão até novembro, no último sábado de cada
mês, a partir das 15 horas, com exceção de
outubro quando o evento acontece no dia 23.
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Departamento de
Atendimento Espiritual

Atendentes
fraternos
O Departamento de Atendimento
Espiritual da USE organizou treinamento virtual de atendentes fraternos,
contando com parceria com o
Diskardec, de Ribeirão Preto, que
acontece nas quintas-feiras, desde o dia
29 de julho, no horário das 21 às
22h30.
O treinamento será desenvolvido em
reuniões semanais até o início de
setembro, dia 09. Serão sete encontros
no total.
O treinamento será desenvolvido
considerando o atendimento fraterno
pelo diálogo, por telefone e aplicativo.
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Reativação da USE Intermunicipal de Bragança Paulista
No dia 24 de julho, de forma virtual, foi
realizada a Assembleia Geral Extraordinária da
USE Intermunicipal de Bragança Paulista, que até
o momento se encontrava desativada.
A reunião foi convocada e coordenada pelo
presidente da USE Regional de Campinas, Marco
Antonio Figueiredo Milani Filho e contou com a
presença de representantes das cidades de Atibaia,
Nazaré Paulista, Pinhalzinho e Bragança Paulista,
além de convidados das Intermunicipais de
Indaiatuba e do Circuito das Águas que também
integram a Regional de Campinas.
O evento também contou com a presença de

diretores da USESP, representada por Julia Nezu,
Pascoal Bovino e Andrea Laporte Milani.
Companheiros de setes casas espíritas acompanharam a assembleia, com ações válidas para o
triênio de 2021/2024, onde foram empossados os
membros do Conselho Deliberativo, eleita a
Comissão Executiva e indicados os representantes para o CD da USE Regional de
Campinas e para o CDE.
A Comissão Executiva fica constituída por
Luci Aparecida Miranda, presidente; Dario
Pulgaci Sobral, secretário e Osvaldo Trevisan
Júnior, tesoureiro.

Dirigente Espírita # 184: nova edição
A revista digital Dirigente Espírita tem nova edição, a de
número 184, bimestre julho/agosto, apresentando informações
e material para estudo e reflexão.
Traz o registro da Assembleia Geral Ordinária que deu
posse aos membros do Conselho Deliberativo Estadual, aos do
Conselho de Administração e a eleição da nova Diretoria
Executiva para a gestão de junho de 2021 a 2024 e entrevista
com a presidente eleita Rosana Amado Gaspar para que
possam conhecê-la.
Marco Milani traz um estudo sobre as hipóteses do
desaparecimento do corpo de Jesus. Caio Mello, presidente da
USE Intermunicipal do Circuito das Águas, é o entrevistado na
seção Perfil, dirigente que vem realizando um excelente
trabalho de unificação. No Circuito Aberto, Ana Maria de
Souza, diretora do Departamento de Estudos Sistematizados
traz reflexões sobre o estudo espírita. Angela Bianco, diretora
do Departamento da Família, fala sobre a vida em família –
para valer, tem que trazer para o coração.

Expediente

USE informativo é boletim que apresenta informações sobre as ações e atividades desenvolvidas pela
Diretoria Executiva da USE e pelos seus departamentos. Jornalista responsável: A.J.Orlando – MTb 39.211.
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Departamento de
Atendimento Espiritual

Criança e adolescente:
roda de conversa

Com participações de Mauro dos Santos, Jaime
Ribeiro e Adeilson Sales, o Departamento de
Atendimento Espiritual no Centro Espírita, da USE,
realizou no dia 25 de agosto, domingo, das 15 às 17
horas, roda de conversa sobre o Atendimento espiritual à
criança e ao adolescente, abordando temas relevantes para
os trabalhos de Assistência Espiritual.
Mauro Santos apresentou o tema Atendimento
Fraterno Pelo Diálogo; Jaime Ribeiro, Empatia no
atendimento à criança e adolescente, e Adeilson Salles, O
jovem e a Casa Espírita.

Encontro de Dirigentes de
Atendimento Espiritual

Dirigentes, representantes e diretores de órgãos de
unificação foram convidados para participação em
mais um encontro de dirigentes do Departamento de
Atendimento Espiritual no Centro Espírita, que
aconteceu no dia 10 de julho, das 15 às 17 horas.
O evento possibilitou o conhecimento das ações
planejadas pelo Departamento para os próximos
meses.
O Departamento de AECE realizará neste ano
quatro Encontros de Dirigentes, sendo que no dia
22 de agosto, das 15h às 18h, via Zoom, ocorre a
primeira Roda de Conversa, com a presença de
dirigentes das Regionais de Ribeirão Preto, São José
do Rio Preto, Jales e Franca e representantes da DE e
do Departamento de Atendimento Espiritual.

A vida continua ...

Departamento da
Família

Na manhã do dia 25 de julho, o Departamento da
Família realizou mais um evento, desta vez com o
tema A vida continua. Reflexões sobre o luto, contando
com as participações de Tânia Fernandes de
Carvalho, autora do livro Deixe-me partir, Renata
Duarte, diretora do AECE e Mauro dos Santos,
coordenador do Evangelho do lar, ambos da USE.
Cacá Rezende participou do momento artístico
inicial.
Manhã de reflexões sobre a atuação do Depto. da
Família em conjunto com outros deptos. da USE,
visando auxiliar os órgãos na capacitação de
trabalhadores
Além da presença da equipe do Depto. da Família,
participações de Cleuza Paranhos, Mara Margareth
Zamingnani e Cida Castro, diretoras de Deptos. da
Família, em São Paulo, Jacareí e Ribeirão Preto.
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Encontro Fraterno em julho

Departamento de
Estudos Sistematizados

Encontro Paulista e sua 3a prévia

O Departamento de Estudos Sistematizados
está realizando prévias do 6º Encontro Paulista da
Área de Estudos do Espiritismo, para os dias 20 e
21 de novembro deste ano.
Para tanto, programou 4 prévias, para que os
que já são ou pretendem ser monitores terem
oportunidade de debate, ao longo do ano, de
temáticas relativas à tarefa que abraçam.
As prévias têm por objetivo: 1. trazer fundamentos e práticas para o trabalho de monitoria de
estudos em grupo, com foco na modalidade virtual
e 2. promover a troca de experiências entre monitores de grupos de estudos.
O tema da 3ª prévia, no dia 18 de julho, foi
Como começar a estudar na Casa Espírita. Os
participantes foram convidados, previamente, a
refletir sobre a seguinte proposição: Imagine que
você foi convidado a montar, no Centro que
frequenta, um programa de estudos para iniciantes.
Por que faria isso? Como poderia fazer isso? Por
onde começaria? Que aspectos precisam ser considerados? Que temas escolheria? Como divulgar?
Para esta 3ª prévia, houve 137 inscrições de 28
cidades do estado de São
Paulo, além de
participação de 4 pessoas de Uberaba-MG.
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Aconteceu no dia 18 de julho, o Encontro
Fraterno da DE da USE com dirigentes das
Regionais de Assis, Baixada Santista e Vale da
Ribeira e Ilha Solteira, com presença de 87
dirigentes, de forma virtual, e coordenação do 2º
Vice-Presidente Pascoal Bovino.
Em reunião prévia do Encontro foi escolhido o
tema Desafios dos Centros Espíritas após a pandemia estudos e práticas, que desenvolvido pelos diretores
Marco Milani e Silvio Costa, do departamento de
Doutrina e Diretoria de Patrimônio.
Além das regionais estiveram presentes representantes dos órgãos locais de Ilha Solteira, Andradina, Assis, Ourinhos, Rancharia, Guarujá, Peruíbe,
Praia Grande, Santos e Registro.
Presentes, também os presidentes Alexandre
Nunes, Allan Kardec Pitta Veloso e Edgar Salina,
respectivamente, das USEs Regionais de Assis,
Baixada Santista e Ilha Solteira.
Além da presidente da DE Rosana Gaspar e os
acima citados, participaram a 1ª Vice-Presidente
Julia Nezu que proferiu a prece de encerramento,
os secretários João Lúcio Cruz de Campos, Andrea
Laporte Milani e Eronilza Silva e Renata Duarte,
diretora do Depto. do AECE.
Durante a prévia, os participantes puderam,
coletivamente e em grupos, refletir sobre o tema
proposto e construir um programa de estudo do
espiritismo para iniciantes. Cada grupo apresentou
sua contribuição para os seguintes tópicos:
cuidados do monitor deve ter para identificar,
incluir, acolher e garantir a participação dos
inscritos; objetivos; temas; metodologia e avaliação.
Na plenária, foi apresentado o programa
Introdução ao Estudo do Espiritismo, desenvolvido pelo
CFN-FEB, comentando-se as suas conexões com
os trabalhos dos grupos.
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Departamento de
Mocidade

Live da virada: DM em nova gestão

Em agosto

01

Conceitos científicos ligados
à mediunidade,
Departamento de
Mediunidade

05

Treinamento Virtual de
Atendentes Fraternos, às
quintas-feiras, 21 às 22h30.
Dias 05, 12, 19 e 26 de agosto.

07

Reunião DE +Deptos., às 9 h

13

Seminário Estudos para
Evangelizadores,
Departamento de Infância.

No dia 11 de julho foi realizada a live da Virada do Departamento
de Mocidade. A Comissão Diretora passou o bastão para os
componentes responsáveis pela gestão de 2021 – 2024. Foram
apresentados, também, os novos integrantes das 4 assessorias no
estado de São Paulo.
Victor Ormundo é o novo diretor do Departamento de
Mocidade e conta com as participações de Phamela Silva, João
Albano, Henrico Brum e Lucas Rafael na nova Comissão Diretora.
Aconteceram nos finais de semana de julho, 24 e 25, e 31 de
julho e 1º de agosto, as Confraternizações de Mocidades Espíritas
das mesmas quatro assessorias, onde serão escolhidos os temas para
as COMEs de 2022: 56ª Comenoesp, 48ª Comenesp, 42ª Comelesp
e 39ª Comecelesp.

14

Seminário APSE
Seminário AECE –
Evangelho no Lar, 15 às 17 h.

15

Diálogo com Dirigentes de
Órgãos, 9 às 12h30.
Encontro Fraterno de
Unificação, USE Regional de
Jales, 15 às 18h30.

22

Encontro de Dirigentes de
Atendimento Espiritual, 15 às
18 horas.

28

16o Encontro Nacional da
Liga de Pesquisadores do
Espiritismo, 28 e 29.
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