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GEP continua com seus
encontros mensais

No último dia 25 de setembro, no horário das 15 às 16h30, 
aconteceu mais um encontro de reflexão sobre o tema Valori-
zação da Vida, quando uma roda de conversa foi apresentada 

pelos os expositores Ercília Zilli, Tácito Scorlion e Sueli Masson.
(página 8)

Diálogo com dirigentes foi aprovado e outros 
devem ocorrer em breve
Na manhã de domingo do dia 

12/09, reuniram-se cerca 
de 100 dirigentes dos órgãos da 
USE, para um diálogo com os 
presidentes Rosana Gaspar, Julia 
Nezu e Pascoal Bovino. 

A Diretoria Executiva e depar-
tamentos também participaram.   
Foram apresentados a estrutura, 
funcionamento, organização e 
papel dos órgãos, assuntos funda-
mentais principalmente para no-
vos diretores de órgãos, visando 
ainda a proximidade, integração 
e união dos mesmos. 

Destacou-se que a USE é uma 
organização em rede, que traba-
lha unida para um mesmo fim. 
O maior patrimônio da USE são 
as pessoas, dirigentes e trabalha-
dores, que desenvolvem por todo 
estado o Movimento Espírita. 

Manter a unidade da USE é fun-
damental, começando com o uso 
da logomarca e e-mail institucio-
nal, que a USE já disponibilizou 

para todos.

Comparando a USE com uma 
malha ferroviária por todo es-
tado, onde os órgãos seriam as 
estações, ressaltou-se a responsa-
bilidade dos órgãos em cuidar de 
suas “estações”.  O Movimento 
espírita não flui num local “aban-
donado”, cada um tem que fazer 
a sua parte, o órgão Regional é 
a USE na região, assim como o 
órgão local é a USE na cidade ou 
cidades, ou ainda no bairro.

O Movimento Espírita, por sua 
própria natureza, é um movimen-
to solidário, antes de tudo.

Houve dinâmica com discussão 
em salas separadas de casos que 
podem acontecer na Casa Espí-
rita, com reflexões bem aprovei-
tadas.  Ao final, em plenário, as 
conclusões foram apresentadas 
para todos.

Apesar da reunião ser eletrônica, 
o clima foi de muita harmonia 

e interesse, os dirigentes partici-
param ativamente, apreciando 
o dinamismo e objetividade do 
evento.

Ao final, na avaliação do evento, 
foi solicitado que mais reuniões 
neste formato e objetivo fossem 
realizadas. (RAG)

Departamento de Doutrina
Estudo comparativo das 
edições de O céu e o inferno, por 
Grupo Virtual de Estudos.

Departamento de Estudos Sistematizados
Aconteceu a 4a prévia do 
Encontro Estadual da Área de 
Estudos do Espiritismo.

Assessoria de Evangelho no Lar
Convite para o Evangelho da 
USE, que acontece aos domin-
gos, a partir das 18 horas.
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“Todos nós,  dirigentes e 
trabalhadores espíritas, somos 
passíveis de cometer erros por 
falta de conhecimento. Todos 
têm o propósito de fazer o 
melhor. Daí a importância de 
encontros como este, que traz 
informações, esclarecimentos e 
nos leva a refletir sobre nossos 
possíveis acertos e erros, para 
que  venhamos a nos aprimo-
rar e fortalecer o movimento 
espírita!”

Dalva Ferreira, presidente da USE 
Regional de Marília, sobre o estudo 
de casos.

Setembro, 2021
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Análise comparativa entre as edições de
O céu e o inferno

Cem dias da gestão 
2021-2024

No último dia 14 de setembro, 
a atual gestão da Diretoria 

Executiva da USE completou 
100 dias de trabalho, já contando 
com a implementação de muitas 
ações tanto pelos componentes 
da Diretoria, quanto pelos seus 
Departamentos e Assessorias.
A Diretoria Executiva tem im-
plementado, em conjunto com 
seus departamentos, os objetivos 
e açoes previstos em seu plano 
de trabalho, apresentado ao 
Conselho Deliberativo Estadual, 
quando de sua eleição para os 
próximos 3 anos, conforme pode 
ser visto em
usesp.org.br/galeria/documen-

tos.

Curso de Ciência e Pesquisa Espírita

Aconteceu nos dias 4, 18 e 
25 de setembro de 2021, 

as primeiras três aulas da 2a 
edição do curso Ciência e 
Pesquisa Espírita promovida 
pela Assessoria de Ciência e 
Pesquisa Espírita (ACPE) da 
USE-SP.
Com frequência entre 40 e 50 
pessoas, o curso abordou os 
conceitos filosóficos de ciência 
e uma proposta de ciência 

espírita que tenha a Doutrina 
Espírita como referencial teó-
rico de seus estudos e análises.
O curso ainda apresentou 
questões sobre escrita cientí-
fica, diferenças entre artigos 
e projetos e boas práticas na 
ciência e pesquisa.
O curso terá mais uma aula 
sobre temas gerais de pesqui-
sa espírita e sobre laboratório 
de pesquisa espírita. (AFF)

Formação de atendentes fraternos

O Departamento de Atendi-
mento Espiritual no Centro 

Espírita da USE, juntamente 
com a equipe do Diskardec de 
Ribeirão Preto, realizou no dia 
09 de setembro, a última aula 
do Treinamento Virtual para 
Formação de Atendentes (atendi-
mento fraterno pelo diálogo, por 
telefone e aplicativo).

O treinamento, que teve início 
em 29 de julho, contou com a 
participação de 318 inscritos, sen-
do provenientes de 57 cidades do 
estado de São Paulo.

Além de representantes de outros 

Está disponível o relatório final 
do Grupo Virtual de Estudo 

sobre as edições do livro O céu e o 
inferno. Este documento é fruto do 
trabalho de 16 pesquisadores que 
se reuniram semanalmente entre 
os meses de fevereiro a agosto de 
2021 e apontaram as principais 
diferenças entre a edição original 
e a 4ª edição da referida obra.

14 estados e participante da 
cidade de Nova Iorque, Estados 
Unidos.

Esta foi a segunda edição deste 
treinamento de formação de 
atendentes fraternos, promovido 
pelo Departamento de Aten-
dimento Espiritual no Centro 
Espítita, em parceria com a USE 
Regional da Baixada Santista e 
Vale do Ribeira, e com o Diskar-
dec, instituição espírita da cida-
de de Ribeirão Preto, que tem 
serviço de atendimento fraterno, 
disponível para todas as pessoas, 
por bate-papo ou telefone. (RD)

O principal impacto considera-
do foi a eliminação do prefácio, 
gerando prejuízo ao leitor sobre a 
apresentação e discussão da obra, 
além do fato de que a parte supri-
mida contém elementos doutri-
nários relevantes pertinentes ao 
conteúdo a ser desenvolvido.
Acesse: usesp.org.br/galeria/do-
cumentos. (MM)
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Analisar a situação de 
todos com mais

Seminário Cuidados na prática mediúnica no 
centro espírita
O Seminário Cuidados na prática 

mediúnica no centro espírita, 
que foi apresentado no dia 18 de 
setembro, encontra-se gravado 
nos canais do Youtube e do Facebook 
da USE.

No evento encontram-se diversas 
observações relevantes, baseadas 
em reflexões a partir do estudo 
da codificação espírita, que auxi-
liam os trabalhadores das casas 
espíritas em atividades envolven-
do a mediunidade, o melhor a 

observar e os cuidados para que 
não ocorram inconveniências na 
tarefa.

O seminário apresenta infor-
mações sobre como conduzir 
reuniões mediúnicas sérias, como 
pautar as atuações dos médiuns e 
da direção quanto à avaliação das 
mensagens recebidas, a fim de se 
evitar processos obsessivos.

Sugere-se que os interessados re-
vejam o vídeo, e transmitam seus 
comentários e observações. (LER)

O Departamento de Atendi-
mento Espiritual no Centro 

Espírita realizou no dia 26 de 
setembro a Roda de Conversa 
Acolhimento e prevenção do suicídio, 
abordando tema relevante para 
os trabalhos na área de Assis-
tência Espiritual, tendo como 
expositores e temas: Simão Pedro 
de Lima, membro da Sociedade 
Espírita Casa do Caminho, na 
cidade de Patrocínio-MG, onde 
colabora nas atividades doutri-
nárias e administrativas: Acolhi-
mento e prevenção do suicídio;  Marco 

Roda de Conversa:
Acolhimento e prevenção do suicídio

Milani, Diretor do 
Departamento de 
Doutrina da USE: 
Suicídio na codificação: 
consequências pós-morte; 
Fernando Porto, 2º 
Secretário do Depar-
tamento de Atendi-
mento Espiritual no 
Centro Espírita: Sui-
cídio na literatura mediúnica: cuidados 
do expositor e do atendente fraterno; e 
Angela Bianco, Diretora do De-
partamento da Família da USE: 
Suicídio no Lar: Consequências para o 

Núcleo Familiar.
Durante o evento, além das expo-
sições dos temas, foram respondi-
das perguntas feitas na inscrição, 
bem como pelo bate-papo. (RD) 

Em 4 de outubro, palestra espe-
cial com Haroldo Dutra Dias.

Em 7 de outubro,
Conversas Doutrinárias,

com Marco Milani, Humberto 
Coelho, Silvio Chibeni e David 

Monducci.
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2a Semana da Família Espírita

De 12 a 18  de setembro, foi 
realizado pelo Departa-

mento da Família, a 2a Semana 
da Família Espírita e seguindo 
as diretrizes da USE o objetivo 
principal foi a  capacitação de 
dirigentes e trabalhadores do 
Movimento Espírita.
Nossos convidados discorreram 
sobre temas ligados à família, 
procurando preparar os traba-
lhadores para Entender para Acolher 
os que buscam as Casas Espíritas 
na tentativa de compreender 
suas dores mais intimas.
- Astrid Sayegh – O Amor como 
Remédio trouxe melhor entendi-
mento ao tema família corporal 
/ família espiritual).
- Mário Mass – O Trabalhador 
Espírita refletiu sobre as respon-

sabilidades dos que trabalham no 
Bem.
- Cássia Braguieri – Valorização da 
Vida nos falou sobre a Misericór-
dia Divina no complexo tema, 
aborto.
- Alessandro Vianna – A Man-
suetude e a Paz Familiar abordou 
como a violência doméstica pode 
estar na trajetória de muitos. 
- Irvênia Prada – A Importância do 
Pensamento na Harmonia Familiar 
trouxe inúmeros esclarecimentos 
sobre sintonia mental.
- Alberto Almeida – O Médico Je-
sus - Alívio das Dores da Alma – fez 
profundas reflexões sobre depres-
são e o alivio trazido pelo Cristo.

- Ercilia Zilli - Cuidar do Corpo e do 
Espírito nos apresentou as dificul-

dades dos que enfrentam as dro-
gas lícitas e ilícitas na sociedade 
e também no seio familiar.
Complementando tantas noites 
de reflexão, tivemos a presença 
de compositores e cantores do 
Movimento Espírita, nos trazen-
do a prece em forma de música.
Vale a pena conferir esses assun-
tos no canal da USE no Youtube. 
E já coloque em seu radar nosso 
evento de 2022 (18 a 24 de se-
tembro). (AB)

O Departamento da Assis-
tência e Promoção Social 

Espírita, APSE | USE.SP, parti-
cipou no dia 25 de setembro,  do 
Encontro Nacional da Área de Assis-
tencia e Promoção Social Espírita - 
APSE, com a presença de Luiz A. 
Monteiro, Alexandra D. Arneiro 
e Pascoal Antonio Bovino.

Participaram do encontro traba-
lhadores da área da APSE das 
federativas estaduais.

A abertura do evento contou 
com a presença do presidente da 
FEB Jorge Godinho e da vice-
-presidente de Unificação Marta 
Antunes.

No primeiro módulo, de manhã,  
foram   apresentados a forma-
ção nacional da Área da APSE, 
a fundamentação espírita e a 
formação da Rede SUAS com a 
participação da da Coordenação 
Nacional da APSE do CFN/FEB

No período da tarde, o Encontro 

foi direcionado especificamente 
aos coordenadores estaduais da 
APSE, com o desenvolvimento 
de dinâmica em grupo para o 
diálogo sobre as possibilidades de 
multiplicação da formação pelas 
federativas estaduais da APSE, 
através de duas questões, discu-
tidas e refletidas pelos grupos. 
Abaixo as questões para você 
fazer sua reflexão e  também 
opinar. Sua manifestação poderá 
muito contribuir para o Departa-
mento de APSE.

1-Poderiam externar algumas 
possibilidades para o estudo/
formação da Fundamentação Es-
pírita constante no documento de 
Orientação da Área da APSE do 
CFN-FEB? Quais experiências já 
vivenciaram? De que forma essas 
mídias formativas podem ser 
utilizadas?

2-Poderiam externar algumas 
possibilidades para o estudo/
formação sobre a Rede SUAS – 

Sistema Único de Assistência So-
cial, para o contexto de trabalho 
da APSE nos centros espíritas? 
Quais experiências já vivencia-
ram? De que forma essas mídias 
formativas podem ser utilizadas?

Envie sua contribuição para 
apse@usesp.org.br. (LAM)

Encontro Nacional da Área de Assistência
e Promoção Social Espírita
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Última prévia do Encontro Paulista da 
Área de Estudos do Espiritismo

O Departamento de Estudos 
Sistematizados realizou 

durante este ano quatro prévias 
do 6º Encontro Paulista da Área 
de Estudos do Espiritismo (6º 
EPAEE) que acontecerá em 20 e 
21 de novembro.

Nestas prévias, os que já são 
ou pretendem ser monitores de 
grupos de estudo do espiritismo, 
tiveram oportunidade de deba-
terem temáticas relativas às suas 
tarefas. 

As três primeiras prévias ocorre-
ram em 21 de março, 16 de maio 
e 18 de julho. A 4ª prévia  foi 
realizada no dia 19 de setembro, 
das 8h30 às 11h00. 

O tema da 4ª prévia foi “Estudo 
da Obra Básica”. Os partici-
pantes foram convidados para, 
previamente, lerem a segunda 
parte do livro Introdução ao Estu-
do do Espiritismo / Estudo da obra 
básica (disponível em www.febnet.
org.br/portal/2020/05/12/

introducao-ao-estudo-do-espiri-
tismo-estudo-da-obra-basica) que 
apresenta quatro opções para o 
estudo da obra básica. 

No evento, em grupos e na ple-
nária, os participantes debateram 
as quatro opções, principalmente 
em relação aos seus formatos e o 
público a que se destinam. 

Refletiram também sobre o a 
importância de ‘sempre’ estudar 
as obras de Kardec “com o fim 
de desenvolver os princípios da 
ciência e de difundir o gosto pelos 
estudos sérios [...] de fundar a 
unidade de princípios, de fazer 
adeptos esclarecidos [...] e exer-
cer capital influência sobre o 
futuro do Espiritismo e sobre suas 
consequências.” (Obras Póstumas, 
II parte, projeto 1868). 

O evento reuniu companheiros 
de 31 cidades paulistas e, pelos 
resultados da avaliação realizada, 
alcançou plenamente seus objeti-
vos. (AMS)

A USE e a LGPD
Grupo desenvolve ações sobre 
a LGPD-Lei Geral de Proteção 

de Dados.

Durante os meses de agosto 
e setembro, o Departa-

mento de Tecnologia de Infor-
mação tem se reunido com o 
grupo que está responsável por 
criar apoio às casas espíritas 
para adequação à Lei Geral de 
Proteção de Dados.

O objetivo é desenvolver e im-
plantar treinamento on-line e 
material didático que permita 
às casas espíritas e aos demais 
órgãos da USE conhecerem e 
terem seus processos adequa-
dos aos requisitos da LGPD.

Fazem parte do grupo Andrea 
Laporte (Campinas), Daniele 
Burkart (Bauru),  Celso Evan-
gelista (Bauru), Hélio Corrêa 
(Sorocaba), Luiz Carlos Sto-
rino (DJ), Maurício Romão 
(DTI) e Walteno Silva (DE).

O material vai permitir que 
as instituições espíritas criem 
e personalizem documentos 
legais exigidos, mapeiem e 
revisem processos existentes e 
implantem novos processos de 
segurança, garantindo a pri-
vacidade dos dados coletados. 
(MR)



USE informativo6 - Setembro, 2021

O Departamento Jurídico atende associa-
ções e instituições espiritas na formu-

lação de alterações de estatutos sociais e 
regimentos internos, visando acolher em 
seus regulamentos as reuniões e assem-
bleias, que passaram a ser por videoconfe-
rencia, ou híbridas e presenciais. Os car-
tórios de registros de documentos jurídicos 
têm exigido que tais alterações estatutárias 
sejam implementadas, de modo a aceitar 
tais documentos no formato digital desde de 
que previstos em seus Estatutos.

No tocante a Lei Geral de Proteção 
de Dados, o Departamento Jurídico 

participa de grupo de trabalho que visa 
compreender os princípios e normas, emi-
tidas pela Agencia Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD) do Governo Federal. Qual 
o seu impacto na atividade religiosa espírita 
ou de assistência social. Assim, se alguém 
ligar para o centro espírita e pedir, - “Voce 
pode me passar o número de celular de fu-
lano, cicrano que seja, tal ato só poderá ser 
divulgado, se seu titular do número da linha 
do celular autorizar. O número de celular é 
a extensão da personalidade de seu titular. 
Parece óbvio, mas cuidado! Assim também 
número de RG, CPF, CNH, etc.

Se você tem formação jurídica e quer 
colaborar com o Departamento

Juridico da USE, contate-nos. Vamos divi-
dir tarefas e colaborar de forma voluntária 
para dar guarida e segurança jurídica às 
instituições espíritas.

juridico@usesp.org.br. (LCS)

Notas do Jurídico

No dia 11 de setembro 
de 2021 realizou-se a 

reunião do CA - Conselho 
de Administração da USE, 
por meio eletrônico, com re-
presentantes das Regionais 
de São Paulo, Campinas, 
Sorocaba, Jales, Baixada 
Santista e Vale do Ribeira, 
Cachoeira Paulista, Assis, 
Franca, Rio Claro, Marília, 
Grande ABC e Ribeirão 
Preto. 

Na reunião foram aprovadas 
as alterações nos Regimen-
tos dos órgãos Regionais e 
Locais  e o Estatuto para os 
órgãos locais, que possuem 
CNPJ, para a realização 
de reuniões, por meios 
eletrônicos ou combinação 
de ambas as formas. Es-
sas alterações haviam sido 
aprovadas para o Estatuto 
da USE, em assembleia 
extraordinária no dia 28 de 
março de 2021.

Em vista da alteração dos 
Regimentos e Estatuto 
dos órgãos todos deve-
rão atualizá-los conforme 
modelos-padrão disponíveis 
em usesp.org.br/galeria/
documentos. A atualização, 
devidamente assinada pelo 
presidente do órgão, deve 
ter cópia encaminhada para 
a Secretaria Geral da USE 
pelo e-mail:

use@usesp.org.br.

Aprovada a criação da 
Assessoria de Evangelho no 
Lar, que regimentalmente 
faz parte do Depto. de Aten-
dimento Espiritual na Casa 
Espírita, mas a Diretoria 
Executiva da USE  cons-
tituiu a referida Assessoria 

para, por meio dos órgãos 
de unificação, motivar os 
centros espíritas que implan-
tem esse estudo e oração nos 
lares dos trabalhadores e 
frequentadores.

Também aprovada a criação 
da Assessoria de Unificação 
para dar suporte às Regio-
nais na reativação de órgãos 
locais que se encontrarem 
com as suas atividades 
suspensas ou paralisadas, e 
assim também, reorganizar 
as Regionais inativas ou 
necessitando de fortaleci-
mento. 

A Presidente da USE Rosa-
na Amado Gaspar informou 
que, em 2022, a Campanha 
Comece pelo Começo completa 
50 anos de seu lançamento 
e que a Diretoria Execu-
tiva constituiu Comissão 
planejar atividades para a 
sua comemoração.  Infor-
mou, também, que o 18º 
Congresso Espírita Estadual 
da USE que estava marca-
do para junho de 2021 foi 
adiado para o mesmo mês 
de 2022. 

A Tesouraria apresentou 
as contas do trimestre de 
junho, julho e agosto, pas-
sando a todos a prestação de 
contas digital,  com aprova-
ção por unanimidade pelos 
presentes. 

Os representantes presentes 
e os departamentos da USE 
divulgaram eventos e ativi-
dades programadas para os 
próximos meses, informan-
do que serão divulgados nos 
grupos que a DE. (JN)

Reunião do CA em setembro



Evangelho da USE
A USE realiza todos os domingos, às 

18 horas, reunião do Evangelho no 
Lar, pelo Google Meet, que foi carinho-
samente denominada de “Evangelho da 
USE”.

Esta reunião teve seu início em abril 
de 2020, logo quando do agravamento 
da pandemia do coronavírus, com o 
objetivo de estabelecer um ambiente de 
fraternidade entre os diretores da Exe-
cutiva, dos Departamentos e Assesso-
rias, com extensão aos representantes do 
CDE - Conselho Deliberativo Estadual. 
Todos que fazem parte dos órgãos locais 
da USE são convidados a participar.

A reunião é coordenada pela Assessoria 
do Evangelho no Lar da USE, assesso-
ria aprovada pelo Conselho de Admin-
sitração, em sua reunião de setembro, 
e segue o roteiro básico com o estudo se-
quencial de cada capítulo de O evange-
lho segundo o espiritismo e comentários 
sobre o tema e, logo após, momento de 
vibrações e irradiações.

Fica o convite a todos os companheiros 
para participar nesta importante reu-
nião dominical.

O link é enviado no próprio dia pelos 
grupos de whatsapp do CDE e da Dire-
toria Executiva e Departamentos. (MSS)

Das 15 às 18h30, do 
dia 19 de setembro, 

aconteceu mais um Encon-
tro Fraterno de Unificação, 
envolvendo 54 trabalha-
dores e dirigentes espíritas, 
com a Diretoria Executiva 
e representantes dos depar-
tamentos da USE, desta 
vez envolvendo os órgãos 
Regionais de Bauru, Jales e 
Presidente Prudente.

A Presidente da USE Ro-
sana Amado Gaspar deu as 
boas-vindas a todos e falou 
sobre a importância desses 
encontros para dialogar so-
bre as atividades realizadas 
pelos órgãos e traçar rumos 
e metas em conjunto. 

Avelino Alves, presidente 
da Regional de Presidente 
Prudente, disse ter dificulda-
de na região porque as casas 
espíritas não conhecem 
muito bem o que é a USE. 
Hoje, a Regional está empe-
nhada em reunir os órgãos e 
as casas espíritas.

Aldevair David, presidente 
da Regional de Jales, relatou 
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Na manhã de domingo, 
26 de setembro, o De-

partamento de Infância deu 
seguimento em mais algu-
mas frentes de trabalho. A 
partir das comissões criadas, 
foram atualizadas a Comis-
são de Inclusão e do Projeto 
São Paulo, que realizaram 
as primeiras reuniões com 
os participantes das suas 
equipes.

O Projeto São Paulo é um 

que o órgão possui um canal 
no Youtube para palestras 
on-line e estão no propósito 
de orientar os órgãos e os 
centros espíritas sobre as 
atividades. 

Os presidentes Aldevair Da-
vid, de Jales, Avelino Alves, 
de Presidente Prudente, e 
Ilário Camargo, da USE 
Regional de Bauru, relata-
ram as atividades desenvol-
vidas pelos seus órgãos, com 
interação com os demais 
membros dessas regionais e 
dos órgãos locais presentes.

O tema especial desenvol-
vido por Marco Milani (Di-
retor de Doutrina) e Silvio 
Costa (Departamento de 
Mediunidade) foi Desafios dos 
centros espíritas após a pandemia: 
estudos e práticas, de forma 
dialogada com os partici-
pantes.

Participaram do encontro 
pela DE os Vices-Presiden-
tes Julia Nezu e Pascoal Bo-
vino, os secretários Andréa 
L Milani e João Lúcio, além 
dos já mencionados. (JN)

Encontro Fraterno de Unificação

trabalho contínuo em prol 
da Unificação na área da 
Evangelização Espírita.

A Comissão de Inclusão visa 
compartilhar conhecimento 
e boas práticas quanto à 
inclusão na ação evangeliza-
dora.

Outros temas foram trazidos 
para o debate, entre eles o 
engajamento do jovem na 
evangelização e a Feira de 
Ciências Espírita. (WS)

Reunião da Infância
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O Encontro mensal do GEP 
- Grupo Espírita Paulista, 

formado pela Aliança Espírita 
Evangélica (AEE), pela Federação 
Espírita do Estado de São Paulo 
(FEESP) e pela União das Socie-
dades Espíritas do Estado de São 
Paulo (USE), aconteceu no dia 25 
de setembro, em continuidade ao 
desenvolvimento do tema Valori-
zação da Vida.

Desta feita, o evento apresentou 
a Roda de Conversa Cuidar do Corpo 
e do Espírito, com as participações 
de Ercília Zilli, psicóloga clíni-
ca, mestre e doutora em Cien-
cia da Religião, presidente da 
ABRAPE - Associação Brasileira 
de Psicólogos Espíritas; Sueli 
Masson, mestre e doutora em 
Psicobiologia com especializa-
ção em esquizofrenia, professora 
universitária em doenças mentais, 
doenças do desenvolvimento 
infantil, mocidade e velhice e 
professora de neuroanatomia e 
doenças neurológicas e droga-
dição; e de Tácito Sgorlon, 

GEP e a Roda de Conversa sobre Valorização da Vida
médico otorrino-
laringologista e 
cirurgia de cabeça e 
pescoço, especialista 
em cirurgia geral.

A função modera-
dora da reunião tem 
sido exercida por 
representantes das 
tres instituições, no sistema de 
rodízio. Roberto Watanabe, pre-
sidente da Feesp, foi o moderador 
deste encontro, enquanto que 
Jussara Morselli foi a apresenta-
dora da live.

Tendo como base o tema central 
Cuidar do corpo e do espírito, cada 
expositor apresentou seu subte-
ma durante 10 minutos. Tácito 
Sgorlon falou sobre Saúde corporal; 
Ercília Zilli sobre Saúde mental 
na visão da psicologia e Sueli Mas-
son sobre Saúde mental na visão da 
psiquiatria. Em seguida, os exposi-
tores responderam as perguntas 
formuladas pelos que acompa-
nhavam a live pelos canais do 

Youtube e do Facebook do GEP.

Mais uma vez, o evento do GEP 
teve interpretação em Libras por 
Ariane Rabelo e Aline Iolanda, 
além de fazer uso de audiodescri-
ções pelos participantes.

Momento especial aconteceu 
quando da prece inicial feita em 
Libras por Teresa Leança, da 
Comseb - Comunidade Surda 
Espírita Brasileira.

Em 23 de outubro, sábado, às 15 
horas, está programada a palestra 
de André Trigueiro, com o tema  
Cuidar do corpo e do espírito - por que 
viver é a melhor opção?. (AJO)

        em  Outubro
DE - Reunião Mensal com 
Departamentos - 9 às 12 
horas

Aula 4 do Curso de Ciência 
e Pesquisa Espírita - 15 às 
17 horas: ACPE

2ª Roda de Conversa com 
Dirigentes - Atendimento 
Espiritual: DAECE

Palestra de Haroldo Dutra 
Dias - 20 horas: DAECE

Conversas Doutrinárias - 
20 horas: DD

Seminário Estudo para 
Evangelizadores - 19h30 às 
21h30: DI

Encontro Fraterno de Uni-
ficação - 15 às 18h30

Pesquisas apresentadas 
no 16º Enlihpe - 15 às 17 
horas: ACPE

Explanação do Evangelho 
no Atendimento Espiritual: 
DAECE

Live do GEP - Grupo 
Espírita Paulista: André 
Trigueiro

3ª Roda de Conversa com 
Dirigentes - Atendimento 
Espiritual: DAECE

Reunião Regular - 8 às 10 
horas: DI
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