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Conversas 
Doutrinárias
No dia 7 de outubro, ocor-

reu mais uma live da série 
Conversas Doutrinárias, organizada 
pelo Departamento de Doutrina 
da USE-SP. O tema abordado foi 
Concepções de Deus: Deísmo, Teísmo 
e Panenteísmo. O evento contou 
com as participações de David 
Monducci, Humberto Schubert, 
Marco Milani e Silvio Chibeni.

As argumentações apresentadas 
por todos favoreceu a compreen-
são do público não somente sobre 
os diferentes conceitos abordados, 
mas incentivou reflexões sobre a 
concepção espírita de Deus. Se, 
por um lado, houve o consenso 
de que Deus, sob a ótica doutri-
nária espírita se afasta do teísmo, 
por outro, foram destacadas 
aproximações com o deísmo e 
com o panenteísmo. (MM)

Ciência e Pesquisa Espírita
Pesquisas do Enlihpe 2021, 
tema de live.

Estudos Sistematizados
Bate-papo sobre grupos de 
estudos nos centros espíritas.

Atendimento Espiritual
Encontros de dirigentes pelo 
Departamento AECE.2 3 3
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Parceria da USE para curso 
de inclusão e acessibilidades
O Curso de Formação Bilíngue em Inclusão e Acessibilidades para Trabalhadores 
Espíritas será ofertado à distância, tendo como objetivo principal a inserção dos 

trabalhadores espíritas no universo das pessoas com deficiência e respeitando o di-
reito linguístico da comunidade surda no movimento espírita. A formação é bilíngue 

pois foca, também, no ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O curso de “Formação Bilín-
gue em inclusão e Aces-

sibilidade para Trabalhadores 
Espíritas”, na modalidade à 
distância, foi iniciado no dia 1o de 
novembro, com carga horária de 
360 horas e depois, aqueles que 
quiserem dar continuidade na 
sua formação, poderão escolher 
entre “Evangelização Espírita 
inclusiva” e “Tradução e Inter-
pretação de Libras/Português em 
contexto Espírita”.
 
Foram disponibilizadas 200 vagas 
para os trabalhadores ativos 
vinculados a instituições e fe-
derativas espíritas parceiras dos 
organizadores. A USE recebeu 
inscrições de 50 candidatos, sen-
do mais de 90% do sexo feminino 
e a maioria vinculada ao Depar-

tamento de Infância. As inscri-
ções foram encerradas no dia 25 
de outubro.

São organizadores do curso o 
Gema - Grupo Espírita Mãos 
Amigas, a TV Ediluz, Pajem - 
Projeto Acessibilidades Jerônimo 
Mendonça e a USE Intermuni-
cipal de São José do Rio Preto, 
que é órgão da USE, por meio 
da Diretora do Departamento de 
Inclusão e Acessibilidade Ariane 
Rabelo, especialista em educação 
especial, inclusiva e língua de 
sinais e uma das professoras do 
curso.

Ariane Rabelo atua como intér-
prete da língua de sinais (Libras) 
nas lives mensais realizadas pelo 
Grupo Espírita Paulista. (RAG)
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Pesquisas do
ENLIHPE, tema de 
live
A Assessoria de Pesquisa e 

Ciencia Espírita realizou 
a live “As Principais Pesquisas 
Apresentadas no ENLIHPE - 
Encontro Nacional da Liga de 
Pesquisadores do Espiritismo de 
2021” com Marco Milani, diretor 
do Departamento de Doutrina da 
USE e presidente da USE Regio-
nal de Campinas.

Marco Milani foi o coordenador 
desse encontro da LIHPE - Liga 
de Pesquisadores do Espiritismo e 
descreveu os 8 trabalhos submeti-
dos e aprovados para publicação, 
e 3 projetos de pesquisa.

A live permitiu mostrar a abran-
gência de temas distintos pos-
síveis para a pesquisa espírita e 
convidou interessados no aspecto 
científico da Doutrina Espírita a 
conhecer melhor tanto a LIHPE 
quanto à ACPE-USE. Abaixo o 
link de acesso à live:
youtu.be/VDnPTAfHnqI   (AFF)

Nova edição da
revista
Dirigente Espírita

A edição 186, de novembro 
/ dezembro de 2021 está 

sendo disponibilizada. Tem 
nova diagramação para facili-
tar e tornar a leitura mais agra-
dável. Novas fontes, dimensões 
e espaçamento maior entre as 
linhas complementam o novo 
formato da revista. (AJO)

Suicídio na Codificação
O Departamento de Atendi-

mento Espiritual no Cen-
tro Espírita da USE - AECE 
realizou no dia 4 de outubro, 
mais um “Diálogo da Área de 
Atendimento Espiritual”, agora 
com o tema Suicídio na Codificação, 
das 20h às 22h, contando com a 
participação de Haroldo Dutra 
Dias.

A roda de conversa teve por ob-
jetivo sensibilizar o  público-alvo 
para a temática apresentada, 

ressaltando a necessidade do es-
tudo contínuo das obras básicas 
para a melhoria das atividades 
do Atendimento Espiritual, já em 
realização pelos Centros Espíri-
tas. 

Haroldo respondeu as perguntas 
encaminhadas no momento da 
inscrição e outras pelo chat.

A gravação do evento pode ser 
acessada no YouTube e Facebook da 
USE-SP. (RD)
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André Trigueiro participa de live do GEP

        em  novembro
Reunião anual ordinária do 
CFN da FEB

Treinamento de Monitores 
para Grupos de Estudos 
de Mediunidade - 9 às 12 
horas: DMED

Cine debate. Filme O baile 
das loucas. 20 horas: DD

Seminário on-line: estudos 
para evangelizadores - 
19h30 às 21h30: DI

Reunião DE e Departa-
mentos - 9 horas

Encontro Estadual da 
APSE - 9 às 12 horas: 
DAPSE

Atendimento Espiritual ao 
Idoso / Evangelho no Lar e 
no Coração - DAECE

6o Encontro Paulista da 
Área de Estudo do Espiri-
tismo - DES

Encontro Fraterno de Uni-
ficação - 15 às 18h30
Live do GEP - Grupo 
Espírita Paulista: Tania 
Fernandes de Carvalho - 15 
às 16h30

Reunião regular - 8 às 10 
horas: DI

Palestra tema Depressão - 
10 às 11 horas: DF

5 a 7

7

11

12

13

14

20

20 e 
21

21

28

28

Em mais uma live mensal, aconteceu no dia 23 
de outubro, a participação de André Trigueiro, 

quando desenvolveu o tema  Por que viver é a melhor 
opção?. Roberto Watanabe, presidente da Feesp, foi 
o mediador do evento.

O evento contou, também, com participações de 
intérpretes da língua brasileira de sinais (Libras), 
como fator de inclusão a pessoas com deficiências 
auditivas. Os participantes também fizeram uso de 
audiodescrições. (AJO)

O Departamento de Estudos Sistematizados rea-
lizou Bate-Papo sobre pontos importantes do 

planejamento, divulgação e implantação de grupos 
de estudos nos centros espíritas, no último dia 17 de 
outubro, com transmissão pelos canais do YouTube e 
Facebook da USE SP. (AMS)

Grupos de estudos nos centros 
espíritas

O Departamento de Atendimento Espiritual no 
Centro Espírita da USE - AECE realizou dois 

Encontros de Dirigentes de Atendimento Espiritual, 
nos dias 3 e 24 de outubro, via Zoom, com partici-
pações de representantes da DE da USE, membros 
do Departamento de Atendimento Espiritual no 
Centro Espírita e dirigentes das Regionais da Bai-
xada Santista e Vale do Ribeira, Campinas, Grande 
ABC, Sorocaba, Bauru, Jaú, Taubaté e Assis.

 A roda de conversa tem por objetivo conhecer a 
realidade dos órgãos, possibilitando maior interação 
entre os dirigentes e os representantes do Departa-
mento de Atendimento Espiritual no Centro Espíri-
ta da USE. (RD)

Encontros de dirigentes


