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USE informativo
Diálogo com 
dirigentes de órgãos
No dia 12 de setembro, das 9 às 12 h,
domingo, a Diretoria Executiva da USE
promove diálogo com dirigentes dos
órgãos Regionais, Intermunicipais, Munici-
pais e Distritais com o objetivo principal de
estreitar o relacionamento e conversar so-
bre a estrutura da USE, seu funcionamento,
organização e papel dos órgãos.
Os facilitadores serão a presidente

Rosana Gaspar e os vices presidentes Julia
Nezu e Pascoal Bovino.
A participação dos dirigentes dos

referidos órgãos é importante, pois em uma
organização em rede, como é a USE, as
lideranças têm os seus papeis definidos
para que o trabalho flua adequadamente.
O evento ocorrerá virtualmente, pela

plataforma Google Meet, com dinâmica e
discussão em grupos.
As inscrições podem ser feitas pelo link:

bit.ly/usedialogo. Aos inscritos será
enviado, por e-mail, o link para
participação uma semana antes do evento.

Valorização da vida continua 
nas lives do GEP
No último sábado de agosto, 28, o GEP Grupo Espírita
Paulista deu continuidade ao projeto Valorização da Vida,
com a palestra on-line de João Lourenço Navajas,
desenvolvendo o tema Cuidar do corpo e do espírito: Saúde
mental, no horário habitual das 15 horas, e transmissão
pelo canal do GEP no Youtube.
João Lourenço é médico psiquiatra e psicoterapeuta -

Professor Assistente da Faculdade de Medicina da
Universidade de Santo Amaro, Diretor - Fundador da
CooperCasa - Cooperativa de Apoio Médico e Psicológico -
São Paulo - SP. Ex - Diretor Técnico da
Comunidade Terapêutica Dr. Bezerra de
Menezes - São Bernardo do Campo. Criador e
apresentador do Programa: Novamente - A
Psiquiatria sob Novo Prisma pela Rádio Boa Nova.
Colaborador do programa Vida Nova da TV
Mundo Maior, sobre dependência química.
Pascoal Antonio Bovino foi o moderado do

encontro, que é feito em sistema de rodízio com
representantes das três instituições. Novamente,
houve interpretação em Libras, contando com o
trabalho voluntário de Ariane Silva Rabelo, de
São José do Rio Preto, e de Janaina Malta Lima
Bavaresco, de Ribeirão Preto.
O próximo encontro, previsto para o sábado,

dia 25 de setembro, terá o tema Cuidar do corpo e
do espírito – visão geral: os sãos não precisam de médico,
sendo desenvolvido em roda de conversa com
participações de pessoas ligadas à área da saúde
do corpo e do espírito.
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Reunião regular do 
Departamento de Infância
Durante a manhã de domingo, dia 22 de agosto, o
Departamento de Infância da USE apresentou o
resultado preliminar da formação das equipes para
os projetos da gestão 2021-2024. Foram definidas
todas as equipes que se inscreveram, e, também
direcionamento do que será iniciado imediata-
mente e o que precisará de uma estruturação
prévia. Segue a relação das comissões e projetos:

Com estrutura definida:
Comissão de Capacitação Básica (14 pessoas),

Comissão de Seminários (8 pessoas) .

Em revisão da estrutura:
Comissão de Inclusão (7 pessoas), Projeto São

Paulo (10 pessoas)

Em estruturação:
Comissão de Capacitação Complementar (8

pessoas), Comissão de Valorização da Vida (7
pessoas) e Projeto de engajamento do jovem na
evangelização (8 pessoas).

O Departamento de Infância expressa gratidão
às quase 40 pessoas que compõe a equipe,
contribuindo nas diversas frentes de trabalho.

Departamento de
Infância 16º Encontro Nacional da Liga 

dos Pesquisadores do 
Espiritismo
Foi realizado nos dias 28 e 29 de agosto de 2021, o
16º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores
do Espiritismo, no formato eletrônico, com o tema
central 160 anos de O livro dos médiuns,
transmitido pelos canais da USE SP, do Facebook e
Youtube e retransmitido por outros 8 canais
parceiros, inclusive um de Portugal. O evento teve
o apoio do CCDPE-ECM Centro de Cultura,
Documentação e Pesquisa do Espiritismo –
Eduardo Carvalho Monteiro e USE-SP.
No sábado e domingo pela manhã, ao todo

foram apresentados 11 trabalhos, sendo 8
completos e 3 projetos em desenvolvimento. Entre
esses trabalhos completos destaca-se a
apresentação internacional, no idioma inglês, de
pesquisas sobre médiuns no Windbridge Research
Center, por Mark Bocuzzi, membro da equipe de
pesquisas, representando Julie Beischel que não
pode comparecer. Participaram dessa sessão
internacional dialogando com o pesquisador os
convidados Humberto Schubert Coelho, Marianna
Costa, Raphael Vivacqua Carneiro e Tristan
Torriani, com mediação de Marco Milani.
Pelas manifestações do público participante

pelo chat dos canais que transmitiram o encontro
foi muito bem avaliado por uma boa maioria.
Participantes de outros países, em especial Elsa
Rossi, de Londres-Inglaterra, e Charles Kempf, da
França, acompanharam o evento todo.
Antecedendo a abertura e nos intervalos a

apresentação musical esteve a cargo do Diretor do
Departamento de Arte Lirálcio Ricci e na manhã de
sábado, o diretor de teatro Alberto Centurião e a
atriz Ione Prado trouxeram uma pesquisa do poeta
Augusto dos Anjos, uma comparação entre a sua
obra em vida e a psicografada por Chico Xavier,
que se encontra no livro Parnaso de Além Túmulo, em
que o autor espiritual faz um diálogo com a sua
obra enquanto encarnado, com réplicas e
comentários nos seus poemas psicografados.
Centurião e Ione declamaram trechos de poemas
quando encarnado contrapondo-se com o que
escrevera em vida. Centurião declamou o poema do
Augusto ‘dos vivos’ e Ione Prado, do Augusto ‘dos
anjos’.



Conversas Doutrinárias:
Livros espíritas e mercado editorial
No dia 3 de agosto, ocorreu mais uma live da série
Conversas Doutrinárias, organizada pelo Departamento
de Doutrina da USE-SP.
O tema abordado foi Livros espíritas e mercado

editorial e contou com a participação de Ary Dourado
(Candeia Livraria e Editora), Ivan Franzolim
(ABRADE – Associação Brasileira de Divulgadores
do Espiritismo), Marco Milani (USE) e Silvio Costa
(USE).

O céu e o inferno
No dia 16 de agosto, o Grupo Virtual de Estudos
sobre as edições da obra O céu e o inferno finalizou as
atividades comparativas de conteúdo sob a
perspectiva doutrinária, culminando no relatório de
19 páginas a ser disponibilizado em breve na página
eletrônica da USE.
Dezesseis pesquisadores se reuniram semanal-

mente, durante seis meses, para analisar as alterações
ocorridas entre a edição original e a 4ª edição do livro.
O principal impacto verificado foi a eliminação do

Prefácio, gerando prejuízo ao leitor sobre a
apresentação e discussão da obra, pois o referido
texto contém elementos doutrinários relevantes
pertinentes ao conteúdo a ser desenvolvido.
As diversas supressões, adições e reordenamentos

realizados nos 20 capítulos da edição original não
conflitaram com os princípios e valores doutrinários,
mas determinadas alterações geraram divergências
interpretativas entre os participantes sobre o
empobrecimento ou enriquecimento do conteúdo.

Departamento de 
Doutrina
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II Semana da Família Espírita
De 12 a 18 de setembro, com o tema Família –
jornada redentora, o Departamento da Família
realiza palestras na II Semana da Família Espírita, às
19 horas, pelos canais da USE no Youtube e
Facebook.

Departamento da 
Família

Reunião extraordinária do 
Conselho Federativo Nacional
Realizada no dia 24 de agosto, a partir das 19h30, a 3ª
Reunião Extraordinária do Conselho Federativo
Nacional em formato virtual, com a presença dos
presidentes das Entidades Federativas Estaduais e
assessores, secretários regionais e executivos do CFN,
da Assessoria Jurídica do CFN e dos coordenadores
nacionais de áreas e adjuntos.
Em pauta, muitos temas, entre eles: Aprovação da

ata da reunião virtual e extraordinária de 25 de maio;
Projeto Memória da CRNordeste; Avaliação e
atualização do Plano de Trabalho do Movimento
Espírita, Congresso Brasileiro em 2022, entre outros.
A USE contou com as participações de sua

presidente, Rosana Amado Gaspar, e dos seus vice-
presidentes Julia Nezu e Pascoal Bovino
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Curso em setembro e outubro

O Departamento de Atendimento Espiritual no
Centro Espírita da USE realizou no dia 22 de
agosto, Encontro de Dirigentes de Atendimento
Espiritual, oportunidade em que estivera m
presentes representantes de quatro órgãos regionais
da USE, sendo eles: USE Regional de Ribeirão
Preto, de São José do Rio Preto, de Jales e de
Franca.
Os próximos encontros, programados para o

ano de 2021, continuarão sendo realizados de for-
ma remota no formato de Roda de Conversa,
visando maior interação entre os dirigentes dos ór-
gãos regionais e os membros do Departamento de
Atendimento Espiritual da USE.

A Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita realiza
nos dias 04, 18 e 25 de setembro e 02 de outubro,
das 15 às 17 horas, mais um curso sobre ciência e
pesquisa espírita.
As inscrições podem ser feitas pelo e-mail

acpe@usesp.org.br enviando as seguintes informa-
ções: nome completo, e-mail, cidade/estado de
residência, instituição espírita que frequenta.
O curso será desenvolvido em quatro encontros

com os seguintes temas gerais: Introdução aos
fundamentos da epistemologia da ciência;
Conceitos (possíveis) de ciência espírita, pesquisa
espírita e avanço de conhecimento espírita; Escrita
científica (ou acadêmica) e a amplitude da pesquisa
espírita.

Encontro de Dirigentes de 
Atendimento Espiritual

Departamento de 
Atendimento Espiritual
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Assessoria de
Ciência e Pesquisa Espírita

O Departamento de Estudos Sistematizados realizará a 4ª prévia do 6º Encontro Paulista da Área de
Estudos do Espiritismo (6º EPAEE) no dia 19 de setembro, das 8h30 às 11 horas.
Este ano, o Departamento programou prévias do 6º EPAEE, que acontecerá em 20 e 21 de

novembro, para que os que já são ou pretendem ser monitores terem oportunidade de debater temáticas
relativas à tarefa que abraçam. As três primeiras aconteceram em março, maio e julho.
Nas prévias temos trabalhado, principalmente, fundamentos e práticas para o trabalho de monitoria de

estudos em grupo, com foco na modalidade virtual.
O tema da 4ª prévia será “O estudo da Obra Básica”. Os participantes, em grupos e coletivamente na

plenária, irão refletir sobre a importância de estudar as obras da codificação espírita e as diversas formas
de realizar este estudo.
As inscrições serão abertas na primeira semana de setembro. Para mais informações, entre em contato

pelo e-mail: esde@usesp.org.br
.

4ª Prévia do Encontro Paulista da Área de Ensino do Espiritismo
Departamento de 
Estudos Sistematizados
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Começam os eventos 21/22 da Mocidade 
no estado
No início desse mês as mocidades de São Paulo iniciaram o ciclo

das COMEs de 2022. Nos finais de semana de 24 e 25 de julho e 31
de julho e 1º de Agosto ocorreram as quatro primeiras prévias (o
primeiro dos três eventos estaduais de cada assessoria).
Nos eventos de cada região – Comelesp (Confraternização das

Mocidades Espíritas do Leste do Estado de São Paulo), Comecelesp
(Confraternização das Mocidades Espíritas do Centro-Leste do
Estado de São Paulo), Comenesp (Confraternização das Mocidades
Espíritas do Norte do Estado de São Paulo) e Comenoesp
(Confraternização das Mocidades Espíritas do Noroeste do Estado
de São Paulo) – foram realizadas as votações para os temas das suas
respectivas confraternizações que acontecerão na Páscoa de 2022.
Os eventos contaram com atividades de roda de discussão,

apresentações artísticas, oficinas, palestras e culminaram na votação
dos temários previamente apresentados aos grupos de mocidade.
Foram cerca de 350 jovens inscritos nos quatro eventos e os

temários escolhidos para cada COME foram:
na 1ª Assessoria e na 2ª Assessoria: Elos, a mediunidade no dia-

a-dia; na 3ª Assessoria: Céu e Inferno, e se não fosse tão simples assim? e na
4ª Assessoria: Falando de racismo, entender para mudar.
Mais informações nas mídias sociais do Departamento de

Mocidades da USE em
instagram.com/dmusesp ou facebook.com/dmusesp.

Departamento de 
Mocidade
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Em setembro

04
• Início do curso Ciência e 

Pesquisa Espírita, da 
Assessoria de Ciência e 
Pesquisa Espírita. Dias 4, 
18, 25 de setembro e 2 de 
outubro.

11
• Reunião DE +Deptos, às 9h
• Reunião ordinária do CA 

Conselho de Administração, 
13h30 em primeira 
convocação.

12
• Diálogo com Dirigentes de 

órgãos, 9 às 12h30
• Início da II Semana da 

Família Espírita, com 
palestras sobre o tema 
central Família – Jornada 
redentora. De 12 a 18 de 
setembro. 

18
• Reunião da Comissão 

Estadual do Departamento 
de Mocidade.

• Seminário Cuidados na 
prática mediúnica no centro 
espírita, Departamento de 
Mediunidade

19
• Encontro Fraterno de 

Unificação, das 15 às 18h30
• 4ª prévia do 6º Encontro 

Paulista da Área de Estudo 
do Espiritismo

26
• Seminário Acolhimento e 

prevenção do suicídio, 
Departamento de 
Atendimento Espiritual.

• Reunião regular do 
Departamento de Infância, 
9 às 10 h.


