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Criada a USE Regional do 
Centro-Oeste

Na manhã do domingo, dia 
14 de novembro, represen-

tantes das USEs Regionais de Jaú 
e Bauru, da Diretoria Executiva 
da USE SP, Rosana Amado Gas-
par, Julia Nezu e Pascoal Antonio 
Bovino e Newton Guirau da As-
sessoria de Unifi cação realizaram 
reunião especial com o objetivo 
de proceder à fusão destes dois 
órgãos regionais, constituindo a 
USE Regional do Centro-Oeste.

A alteração será apresentada na 
próxima reunião do Conselho 
Deliberativo Estadual, em dezem-
bro, para sua aprovação. Com a 
fusão, o novo órgão regional pas-
sa a se constituir dos seguintes 
órgãos locais: Intermunicipais de 
Bauru, Botucatu, Jaú (incluindo 
Intermunicipal de Brotas), Lins e 
Municipal de Promissão.

Na oportunidade foi eleita a Co-
missão Executiva do novo órgão 
regional: 

Ilário Camargo
Presidente

Antonio Aparecido Rossi
Vice-Presidente

Cláudio J. Silva
1º Secretário

Arquimedes Brumati
2º Secretário

Eduardo Pereira
1º Tesoureiro

José Roberto A. Cavalcante
2º Tesoureiro

Jornal Unifi cação 
está disponível no 
site da USE

A Diretoria Executiva, com 
foco contínuo no resgate da 

memória histórica da USE, dispo-
nibiliza as edições digitais do jor-
nal Unifi cação em seu site.

O jornal Unifi cação foi o primeiro 
veículo de comunicação da USE, 
desejo mesmo já apresentado 
quando de sua fundação no 1o

Congresso Espírita do Estado de 
São Paulo, de 1 a 5 de junho de 
1947. No entanto, somente a par-
tir de abril de 1953 o jornal ini-
ciou sua trajetória de divulgação 
dos assuntos sobre as atividades 
da USE e de temas importantes 
para o movimento espírita paulis-
ta. Suas edições continuaram até 
o ano de 1990, quando foi substi-
tuído pelo Dirigente Espírita.

Para conhecer e pesquisar as edições do Unifi cação, acesse
usesp.org.br/jornalunifi cacao.
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Cine debate:
O baile das loucas

No dia 11 de novembro, às 
20 horas, o Departamento 

de Doutrina promoveu um Cine 
Debate sobre o fi lme O baile das 
loucas. A película é uma produção 
francesa baseada no livro homô-
nimo de Victoria Mas. Feito com 
esmero e atenta aos detalhes his-
tóricos, o fi lme destaca o contexto 
cultural de Paris em 1885 e abor-
da a questão mediúnica vivencia-
da pela personagem Eugènie, que 
se aprofunda no conhecimento es-
pírita ao ler O livro dos espíritos, de 
Allan Kardec.

O fi lme conta a história de Euge-
nie, uma jovem no fi nal do sécu-
lo XIX que ouve e vê os mortos. 
Quando seu segredo é descober-
to, é levada por seu pai e irmão 
para a clínica neurológica em La 
Salpêtrière sem possibilidade de 
escapar de seu destino. Esta clíni-
ca, dirigida pelo eminente profes-
sor Charcot, um dos pioneiros da 
neurologia e da psiquiatria. Euge-
nie encontra-se com Geneviève, 
uma enfermeira de unidade neu-
rológica cuja vida passa diante de 
seus olhos sem que ela realmente 
a viva. O encontro mudará seus 
destinos para sempre enquanto 
se preparam para participar do 
famoso “Bal des Folles” organizado 
todos os anos pelo Professor Char-
cot na clínica.

O evento teve a moderação de 
Marco Milani, diretor do Depar-
tamento de Doutrina, e contou 
com as participações dos convida-
dos Artur Ferreira, Eric Pacheco, 
Herivelto Carvalho e Lucas Ber-
lanza. (MM)

Programa Orientação ao Centro Espírita

O que faz um Centro Espíri-
ta ser, de fato, um Centro 

Espírita? Por onde começar, quais 
experiências podem nos auxiliar 
nesse desenvolvimento? Para 
onde seguir?

Orientação ao Centro Espírita é 
o documento orientador produ-
zido pelo Conselho Federativo 
Nacional da Federação Espírita 
Brasileira desde a década de 
1980. Tem por objetivo reunir 
experiências exitosas e apontar 
possibilidades para as instituições 

espíritas que assim necessitarem.
Em 2020, o documento ganhou 
nova edição, aprovado por todas 
as federativas do Conselho Fe-
derativo Nacional da Federação 
Espírita Brasileira e desde o dia 
13 de novembro ganhou as telas 
da FEBtv: cada um dos capítulos 
do livro será abordado em um 
programa específi co.

Para conhecer os programas e o 
conteúdo do Orientação, acesse:
febmidia.com/oce ou youtube.
com/FEBtvBrasil (AJO)

Marco Milani e convidados no cine debate. Acesse o canal da USE no YouTube para 
rever o programa.
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Órgãos de  Marília, Rio Claro, São Paulo e Sorocaba
participam do último Encontro Fraterno de 2021

Foi realizado no dia 22 de no-
vembro, o Encontro Fraterno 

de Unifi cação entre a Diretoria 
Executiva e as regionais de São 
Paulo, Rio Claro, Marília e So-
rocaba, o último encontro deste 
ano.

Compareceram 42 participantes 
dos órgãos, 7 membros da DE, 
um Assessor de Unifi cação e dois 
diretores departamentais. O en-
contro foi coordenado pelo 3º se-
cretário da USE João Lúcio Cruz 
de Campos.

Rosana Gaspar iniciou a reunião 
citando Kardec quando anotou, 
em A Gênese, que a fraternidade 
deve ser a pedra angular da nova 
ordem social. A organização de 
um órgão deve ser formada por 
pessoas comprometidas e engaja-
das, que se disponham a participar 
das instituições espíritas,  a base 
da USE; a organização da USE 
trabalha em rede, e, mesmo com 
órgãos independentes, devem tra-
balhar em sinergia, valorizando as 
pessoas. Chamou atenção quanto 
à coerência doutrinária nas pales-
tras, na escolha dos livros à venda. 
Rosana, fi nalizou a sua fala com o 
trecho “Gravitar para a unidade 
divina, esse é o objetivo da Hu-

manidade. Para atingi-lo, três coi-
sas lhe são necessárias: a justiça, 
o amor e a ciência; três coisas lhe 
são opostas e contrárias: a igno-
rância, o ódio e a injustiça...” (LE 
Q.1009).

Mudando o formato, as Regionais 
combinaram em reunião prévia 
realizada no dia 23 de outubro, 
que cada uma apresentaria um 
tema de livre escolha e foi escolhi-
do o tema Os benefícios da unifi cação 
para o centro espírita para a apresen-
tação pela Diretoria da USE.

Assim, Marco Milani e Silvio Cos-
ta apresentaram, cada um em 25 
minutos sobre o tema escolhido 
pelos membros das Regionais.

Marco Milani, diretor de Dou-
trina da USE, iniciou sua fala 
dizendo que o conceito de unifi -
cação não se refere à uniformiza-
ção, mas à unidade de princípios 
e valores doutrinários. O ensino 
dos Espíritos, apresentados por 
Allan Kardec, constitui-se no 
fundamento do Espiritismo e in-
terpretação diferente só pode ser 
validada se comprovada por fatos 
e evidências e não por revelações 
mediúnicas de poucas fontes.
Com respeito à campanha Comece 

pelo começo deve ser compreendida, 
portanto, como uma necessária 
valorização dos princípios e valo-
res espíritas e não como se esses 
fossem, apenas, ensinos iniciais 
que superados por novas ideias. 
Aqueles que acham que Kardec 
está ultrapassado deveriam, antes, 
se atualizarem em Kardec.

Por fi m, Marco, observou que os 
benefícios da unifi cação se apre-
sentam como oportunidade de 
sinergia para o desenvolvimento 
das atividades das casas espíritas 
em um ambiente pautado pela 
seriedade e amadurecimento co-
letivo sobre o ensino dos Espíritos.

A outra parte da apresentação foi 
desenvolvida por Silvio Costa, di-
retor da USE SP, que falou sobre 
as difi culdades do centro espírita, 
nos diversos trabalhos desenvolvi-
dos (atendimento fraterno, assis-
tência espiritual, evangelização, 
mocidade, estudos e trabalhos me-
diúnicos), e como a integração dos 
tarefeiros nas atividades da USE, 
sendo na participação em eventos 
ou fazendo parte dos órgãos lo-
cais, auxilia a partir da ampliação 
da visão e no compartilhar de ex-
periências. Silvio também comen-
tou sobre a necessidade da mu-
dança da dinâmica nos trabalhos 
da casa espírita, buscando sempre 
uma melhor comunicação com os 
frequentadores e trabalhadores.

Donizete Pinheio, representante 
da Regional de Marilia, apresen-
tou o tema Os desafi os de trabalhar a 
coerência Doutrinária, substituindo a 
presidente Dalva Ferreira que teve 
problema de áudio na sua cone-
xão virtual. Disse da necessidade 
dos órgãos da USE avaliarem os 
cursos de Espiritismo e os livros se 
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O Departamento da Família realizou no dia 28 
de novembro, palestra especial com o tema A 

atuação do Departamento da Família no trabalho presencial, 
contando com as participações de Ercilia Zilli, presi-
dente da ABRAPE - Associação Brasileira de Psicó-
logos Espíritas, e Rosana Amado Gaspar, presidente 
da USE, transmitida pelo Facebook e YouTube. (AJO)

Palestra especial do
Departamento da Família

Conversas Doutrinárias pergun-
tou: Atlântida existiu ?

O Departamento de Doutrina realizou no dia 25 
de novembro, mais um programa Conversas Dou-

trinárias, desta vez abordando o tema Atlântida existiu?, 
trazendo aos espíritas o mito sob uma perspectiva 
espírita e científi ca, disponível no Youtube e Facebook.

O pesquisador Artur Azevedo Ferreira, convidado 
para a live, iniciou sua apresentação questionando o 
que se entende por Atlântida para se concluir quan-
to a sua existência ou não. A base de suas argumen-
tações encontra-se no livro Atlântida: o mito em uma 
perspectiva espírita e científi ca, Edições Renascer.

Segundo as pesquisas desenvolvidas por Artur Fer-
reira, hoje, é uma questão fechada no meio cientí-
fi co da total impossibilidade da Atlântida, descrita 
no movimento espiritualista e que adentrou o movi-
mento espírita, de ter existido. (AJO)

estão de acordo com os livros da Codifi cação. Que 
cada vez mais é preciso o aperfeiçoamento do estudo 
na casa espírita que é preciso “espiritizar”, concluiu.

Edson Montemor, da Regional de Rio Claro, falou 
sobre O que é a unifi cação. Lembrou Jesus no episódio 
do “lava-pés”, também Paulo de Tarso quando re-
comenda a união entre os irmãos e do Projeto 1868, 
de Kardec. Analisou os desafi os e os caminhos para 
o trabalho de união e unifi cação. Disse que com a 
pandemia as paredes das casas ampliaram e está ha-
vendo uma troca maior de experiência e estudo.

Edmar Galves, presidente da Regional de São Paulo 
apresentou o tema A estrutura da USE e o trabalho em 
rede. Mostrou os departamentos e o trabalho em rede 
entre a Diretoria Executiva, órgãos regionais, locais 
e as instituições espíritas. Juntos alcançaremos a rea-
lização de nossos propósitos, disse, citando Bezerra 
de Menezes. Na USE, as decisões são coletivas e ci-
tou o Conselho de Administração, o Conselho De-
liberativo Estadual e a Assembleia Geral. Mostrou 
como é a atividade descentralizada na USE. Citou 
exemplo, do Encontro Fraterno com reunião prévia 
para construção coletiva e cada regional escolheu o 
seu tema. Se a USE somos todos nós, o personalismo 
deve diminuir e trabalho ser resultado de consenso.

Finalmente, Hélio Alves Correa, presidente da Re-
gional de Sorocaba, convidou o João Vitor para falar 
sobre o tema Campanha Comece pelo Começo – 50 anos, 
mostrando diversas peças que foram utilizadas na 
campanha que foi lançada em 1972, pelo Conselho 
Metropolitano Espírita, atual Regional de São Pau-
lo. Em 1975, a campanha ganhou o âmbito estadual 
e em 2014 tornou-se nacional, aprovada em reunião 
do CFN da FEB. Mencionou o curso Introdução ao 
Estudo do Espiritismo que serve aos centros espíritas e 
o livro seguinte, que traz o Estudo da Obra Básica 
– EOB que contém diversas propostas de estudos su-
gerindo os livros da Codifi cação e a Revista Espírita. 

Antonio Carlos Amorim, da USE Distrital do Ibi-
rapuera fez considerações sobre a campanha Comece 
pelo Começo e informou que o programa de rádio da 
USE, Momento Espírita, também, vai completar 50 
anos no ar em 2022.

Pascoal Bovino, 2º Vice-presidente, fez a mediação 
na segunda parte do encontro do diálogo entre as 
regionais e os órgãos locais presentes, solicitando aos 
órgãos regionais que apresentassem as difi culdades 
para discussão e suas experiências. (JN)
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O Departamento de Mediu-
nidade da USE SP realizou 

no dia 7 de novembro, domingo 
das 9 às 12 horas, o Treinamento 
de Monitores para Grupos de Estudos 
da Mediunidade, na modalidade 
virtual, com as participações de 
Luiz Eduardo Ribeiro e Andréa 
Laporte Milani, com o apoio de 
Juliana Bertoldo e Sidnei Zaluchi, 
da equipe do Departamento.

As inscrições foram de 220 pes-
soas, de 60 localidades do estado, 
com 170 pessoas participando, 
efetivamente, interagindo pelo 
chat do YouTube e pelo grupo do 

Treinamento de monitores para Grupos 
de Estudos da Mediunidade

WhatsApp, apresentando suas per-
guntas.

O objetivo do Treinamento foi o 
de abordar os principais pontos 
de Grupos de Estudos da Mediu-
nidade para auxiliar os órgãos lo-
cais na multiplicação aos centros 
espíritas, na estruturação de seus 
cursos, na preparação de monito-
res com conteúdo e metodologias 
do curso Mediunidade: Estudo e Prá-
tica da FEB/CFN. 

O Treinamento encontra-se dis-
ponível no canal da USE SP no 
YoutTube. (LER)

O Departamento de Atendi-
mento Espiritual no Centro 

Espírita da USE SP realizou En-
contro de Dirigentes de Atendimento Es-
piritual no dia 28 de novembro, via 
Zoom,  quando estiveram partici-
pando representantes da Diretoria 
Executiva da USE SP, membros 
do Departamento de Atendimen-
to Espiritual no Centro Espírita e 
dirigentes dos órgãos regionais de 
Araçatuba, Cachoeira Paulista, 
Ilha Solteira, Nova Alta Paulista, 
Marília, Mogi Mirim, Piracicaba, 
Presidente Prudente, Rio Claro, 
São João da Boa Vista e São Pau-
lo.

O Encontro permitiu conhecer a 
realidade das regiões e possibili-
tou maior interação entre os diri-
gentes dos órgãos e membros do 
Departamento de Atendimento 
Espiritual no Centro Espírita da 
USE SP.

O Departamento realizou, ainda, 
no dia 27 de novembro, roda de 
conversa com dirigentes e multi-
plicadores da USE Intermunicipal 
de Itanhaém. 

Os próximos encontros, progra-
mados para o ano de 2022, conti-
nuarão sendo realizados de forma 
on-line. (RD)

Encontro de
Dirigentes de
Atendimento
Espiritual

O Departamento de Atendi-
mento Espiritual no Centro 

Espírita da USE SP realizou no 
sábado, dia 20 de novembro, das 
15 às 17h30, mais um Diálogo da 
Área de Atendimento Espiritual, vi-
sando sensibilizar os participantes 
sobre o Atendimento Espiritual ao Ido-
so”.

O evento contou com as partici-
pações de Raimunda dos Santos, 
Secretária da AME da Bahia e 
colaboradora do Setor ‘A Arte de 
Envelhecer’ da Federação Espírita 

do Estado da Bahia, que apresen-
tou o tema Atendimento Espiritual ao 
Idoso; Allan Kardec Pitta Veloso, 
Presidente da USE Regional da 
Baixada Santista e Vale do Ribei-
ra, com o tema A questão familiar e 
socioeconômica do Idoso e Mauro dos 
Santos, da Assessoria do Evange-
lho no Lar, falando sobre Explana-
ção do Evangelho e Evangelho no Lar.

O público composto por dirigen-
tes e multiplicadores encaminhou 
perguntas respondidas ao vivo pe-
los expositores. (RD)

Diálogo da área de
Atendimento Espiritual

Acesse os canais da USE, no YouTube e 
no Facebook para rever o evento
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No dia 14 de novembro, o De-
partamento de Assistência e 

Promoção Social Espírita – APSE 
realizou Encontro Estadual,  on-
-line, transmitido pelos canais do 
YouTube e  Facebook da USE.

O Encontro contou com a parti-
cipação do assistente social e diri-
gente espírita do CEERJ Conse-
lho Espírita do Estado do Rio de 
Janeiro, Edvaldo Roberto de Oli-
veira que apresentou o tema Prote-
ção Social e Proteção Sociorreligiosa no 
contexto do SUAS.

Edvaldo de Oliveira conduziu à 
reflexão sobre a verdadeira práti-
ca da caridade, aliada à proteção 
social, um direito, e a proteção 
sociorreligiosa, um suporte espiri-
tual, afetivo e material, cujo ponto 
em comum é a solidariedade. Ed-
valdo apresentou um alerta para 
nós, espíritas, sobre a importância 
da fraternidade, da compaixão e, 
principalmente, da ação no auxí-
lio ao próximo.

No chat dos canais de transmissão, 
tivemos momentos de interação 
com os participantes, provenien-
tes de vários orgãos da USE, da 
Capital, municípios do estado de 
São Paulo, além dos estados de 
Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Mato Grosso do Sul e Rio de 
Janeiro.

Na abertura e no encerramento 
houve apresentação artística de 
Lirálcio Ricci, Diretor do Depar-
tamento de Arte da USE SP.

Para quem tiver interesse, acesse 
os canais da USE no YouTube e  no 
Facebook, e acompanhe o Encontro 
Estadual. (LAM)

Encontro Estadual 
do APSE: caridade 
e proteção social

A USE União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo in-
forma que vai realizar o 18º Congresso Estadual de Espiritismo 

nos dias 24, 25 e 26 de Junho de 2022, no Tauá Hotel & Convention, 
em Atibaia, SP.

Estão previstas palestras e rodas de conversa, com temas espíritas 
atuais, abrangendo aspectos filosóficos, científicos e ético-morais, arte 
espírita e feira de livro espírita. A Comissão Organizadora do evento 
manteve o tema central, Evolução do ser: consciência e livre-arbítrio.

O Congresso, que inicialmente deveria ter sido realizado em 2020, vai 
contar com as participações dos palestrantes Haroldo Dutra Dias, Ros-
sandro Klinjey, Alberto Almeida, Humberto Schubert Coelho, Simão 
Pedro, Eulália Bueno e André Trigueiro.

No dia 25, das 14 às 15h30, haverá, simultaneamente, as rodas de 
conversa: Espiritismo: Religião em seu sentido filosófico; Uso equivocado de teo-
rias científicas no Espiritismo; Práticas estranhas no centro espírita e Desafios da 
prática mediúnica nos dias atuais. Das 16h10 às 17h40, outras 4 rodas de 
conversa:  A postura do espírita diante das mídias sociais; Diálogo entre gerações 
no Movimento Espírita; Lições da pandemia ao centro espírita e Fatos históricos e 
coerência doutrinária.

As inscrições podem ser feitas pelo site congressousesp.org, onde encon-
tram-se formulário e instruções para reserva e pagamento direto com o 
hotel oficial do Congresso. (AJO)

18o Congresso Estadual será realizado em 
junho, no formato presencial.
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Alimentação e evo-
lução é tema de 
Conversas Doutrinárias
O Departamento de Doutri-

na realiza regularmente o 
evento Conversas Doutrinárias, sem-
pre trazendo temas da atualidade 
para a análise e refl exão dos parti-
cipantes convidados.

No último no dia 30 de novem-
bro, o tema desenvolvido foi sobre 
a alimentação animal e a evolução 
espiritual. Elisângela Lima, João 
Tozzi e Karina Rafaelli foram os 
debatedores convidados, contan-
do mais uma vez com a modera-
ção de Marco Milani, diretor do 
Departamento. (MM)

A Comissão Jurídica da OAB-
-SP sobre Direitos do Ter-

ceiro Setor lançou e-book, de 36 
páginas, contendo informações 
sobre  como captar Recursos para 
Organizações da Sociedade Civil, 
aspectos jurídicos. 

Informações sobre abrangência 
do tema, alcance das doações por 
pessoas físicas, jurídicas, isenções, 
imunidades e outros aspectos le-
gais fazem parte do seu conteúdo, 
abrrangendo associações, fun-
dações, organizações  religiosas, 
movimentos sociais e negocios so-
ciais. Acesse https://jornaldaad-
vocacia.oabsp.org.br/e-books. 
(LCS)

Em 2021, na impossibilidade de realizar eventos presenciais, o De-
partamento de Estudos Sistematizados (DES) da USE SP realizou 

quatro prévias do 6º Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiri-
tismo (6º EPAEE) e encerrou suas atividades do ano com a realização 
do Encontro, nos dias 20 e 21 de novembro.

O 6º EPAEE teve como tema Comece pelo Começo, destacando a impor-
tância da Campanha como incentivadora do estudo das obras básicas.

A programação incluiu duas rodas de conversa, abertura e encerra-
mento, com transmissões pelo Facebook e YouTube da USE SP e pela 
Rede Amigo Espírita TV. 

Na abertura, Ana Maria de Souza, diretora do DES, foi mediadora da 
roda de conversa Importância da campanha Comece pelo começo para o estudo 
sistematizado das Obras Básicas em que participaram Maria Túlia Bertoni, 
Coordenadora Nacional Adjunta para o ESDE, Claudia C. C. Ro-
jas, Coordenadora da AEE da Federação Espírita do Paraná, e Mario 
Gonçalves Filho, coordenador da 3ª Assessoria do DES.

No encerramento, Silvana Aparecida Domingos Correa, 1ª Secretária 
do DES, mediou a roda de conversa Mudança de paradigma nos estudos dos 
centros espíritas a partir do ESDE, com participações de Iracema Fernan-
des, Coordenadora da AEE - Região Norte, Josué Santos de Souza 
– Coordenador da AEE da Conselho Espírita do Estado do Rio de 
Janeiro e Marlene Carvalho Gonçalves, da equipe do DES.

“As rodas de conversa estão disponíveis no YouTube e convidamos os 
trabalhadores da Área de Estudos do Espiritismo para assisti-las, pois 
trouxeram contribuições relevantes para os estudos nos centros espíri-
tas”, orienta Ana Maria.

As ofi cinas tiveram como objetivos trazer fundamentos e práticas para 
o trabalho de monitoria de estudos em grupos, presencial e virtual, 
e promover a troca de experiências entre monitores. Uma delas foi 
especialmente direcionada aos atuais e futuros dirigentes de Centros 
Espíritas e órgãos locais e regionais da USE SP. 

As ofi cinas aconteceram em salas simultâneas, disponibilizadas em três 
horários, com formato que permitiu a livre escolha dos participantes.

Houve participação de 106 companheiros de ideal, que acompanha-
ram o 6º EPAEE de 34 cidades do Estado de São Paulo e, também, de 
Uberaba (MG) e Rio de Janeiro (RJ). (AMS)

6o Encontro Paulista da Área de Estudos
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O Grupo Espírita Paulista, for-
mado pela AEE - Aliança 

Espírita Evangélica, Feesp - Fede-
ração Espírita do Estado de São 
Paulo e USE - União das Socie-
dades Espíritas do Estado de São 
Paulo, realizou seu último encon-
tro mensal, no dia 29 de novem-
bro.

Tânia Fernandes de Carvalho foi 
a expositora convidada para o 
tema Não há separação entre os que se 
amam, encerrando, assim, as pales-
tras previstas para o projeto Valo-
rização da Vida. Tânia é autora do 

livro Deixe-me partir, que “dá subsí-
dios para entender e administrar 
melhor o momento da separação 
de um ente querido, orienta como 
aceitar melhor o fato e não sofrer 
tanto, o porquê de haver as mor-
tes prematuras, as mortes coleti-
vas, entre outras questões”.

Rosana Amado Gaspar, presiden-
te da USE SP, foi a apresentadora 
e moderadora conduzindo, ao fi -
nal, as perguntas que o público fez 
à convidada.

O próximo encontro acontece em 
janeiro de 2022,  com a participa-
ção de Alberto Almeida, falando 
sobre Evangelho no Lar: Família.

GEP realiza o último encontro do ano e
encerra o projeto Valorização da Vida

Plano Geral de
Atividades 2022

O Plano Geral de Atividades  
2022 já pode ser consulta-

do pelos dirigentes de órgãos da 
USE. Ele apresenta os principais 
eventos e atividades que a Direto-
ria Executiva e seus departamen-
tos estão planejando realizar em 
2022.

Além da apresentação dos eventos 
e atividades, o PGA permite me-
lhor planejamento pelos órgãos e 
centros espíritas unidos, de modo 
a evitar que haja acúmulo e ativi-
dades simultânea. (AJO)

em  dezembro
Reunião mensal DE + De-
partamentos - 9 horas

Reunião ordinária do CA 
Conselho de Administração 
- 13h30

Reunião ordinária do CDE 
Conselho Deliberativo 
Estadual - 8h30

Seminário on-line: estudos 
para evangelizadores

Reunião Geral do Departa-
mento de Mocidade -
9 horas: DM

4

4

5

10

14

Novas instituições 
espíritas unidas

GE Luz e Caridade
Rua João Ecel, 507
Distrito de Arcadas

Amparo

AE Amor e Esperança
Rua Roma, 167

Bairro Vila Romana
Bragança Paulista

O grupo continua se reunindo to-
das as sextas-feiras na preparação 
para os próximos eventos. Além 
do encontro de janeiro, haverá 
outros, mensalmente, até maio, 
no primeiro semestre. Serão de-
senvolvidos os temas Infl uência das 
Redes Sociais: comportamentos e ideo-
logias (fevereiro); A mulher na atua-
lidade (março); O voluntário espí-
rita (abril) e Infância e adolescência
(maio). Em função do Congresso 
da USE em junho não haverá o 
encontro mensal do GEP.
(AJO)



Na tarde do sábado, dia 6 de 
novembro, reuniram-se os 

Presidentes das entidades federa-
tivas, para a definição dos temas 
a serem trabalhados na próxima 
reunião das respectivas Comissões 
Regionais do CFN.

Para a Comissão Regional Sul, de-
cidiu-se sua próxima reunião para 
os dias 8, 9 e 10de abril de 2022. 
O local previsto é o Recanto Lins 
de Vasconcelos, em Balsa Nova. A 
Federação Espírita do Paraná é a 
federativa anfitriã.

As definições dos temas foram fei-
tas contando com as participações 
dos respectivos Coordenadores 
Nacionais das Áreas do Conselho 
Federativo Nacional, a partir das 
sugestões apresentadas pelas fede-
rativas.

Temas aprovados para a
Reunião da Comissão Regional Sul em 2022

ÁREA DE DIRIGENTES / UNIFICAÇÃO
e projetos das áreas do CFN. 

5. Análise dos Processos e Fluxos das Áreas Na-
cionais e Coordenações Regionais do CFN. Ajus-
tes e melhorias necessárias, incluindo a avaliação 
formal e continuada das ações do CFN e a gestão 
de demandas.

6. Definir na estrutura do CFN Área para o Pro-
grama Evangelho Redivivo.

1. Avaliação e próximos passos do Programa de 
Formação de Multiplicadores de Liderança; 

2. Comissão de sustentabilidade do CFN: avalia-
ção e próximos passos/criação da Área Nacional 
do Livro Espírita;

3. Avaliação da rede nacional da ACSE (adesão, 
funcionamento, reais necessidades dos centros es-
píritas e das federativas);

4. Inclusão e acessibilidades - unificação das ações 

ÁREA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA - APSE
3. O Protagonismo Juvenil na APSE.

4. Programa de Qualificação do Trabalhador da 
APSE – CRSUL.

5. APSE e o trabalho em Rede.

1. Avaliação das mídias formativas para a Forma-
ção Nacional da APSE lançadas em 2021.

2. Sugestões da Área da APSE  para o PTME 
2023/2027.

ÁREA DA FAMÍLIA - AFam
6. Planejamento e Avaliação de Ações e Projetos 
da Área 

7. Sensibilização das lideranças na implantação e 
implementação da Área da Família nos Centros 
Espíritas

8. Coordenações regionais – Atribuições, papéis 
função, prazo e formas de substituição

9. Estratégias de organização da Área Nacional 

1. Estruturação e implantação de Grupos de Es-
tudo de Temáticas Familiares.

2. Documento Orientador da Área da Família - 
AFam 

3. Compartilhamento de Experiências Estaduais 

4. Encontro Nacional de Diretores da Área de 
Família das Federativas 

5. Formação Continuada de Trabalhadores

USE informativo - Especial CFN 9 - Novembro, 2021

ÁREA DE ARTE ESPÍRITA - AAE
A Estruturação da Área de Arte Espírita junto às Federativas e ao Movimento Espírita e construção do 
seu documento orientador.



ÁREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA - ACSE
planejamento estratégico e memória. 

7. Criarmos em nível nacional um treinamento 
pontual, com técnicas para registro dos projetos 
e atividades exitosas, que sirvam no futuro como 
memória e orientação do que já foi realizado no 
passado de forma exitosa. 

8. Proposta de um projeto nacional para cadas-
tro de centros espíritas e busca por georreferen-
ciamento a partir das páginas das federativas.

9. Avaliação da rede nacional da ACSE (adesão, 
funcionamento, reais necessidades dos centros 
espíritas e das federativas).

10. Estudo e Difusão da Comunicação não vio-
lenta.

11. Método de pesquisa /formulário para as 
Áreas do CFN.

12. Treinamento sobre técnica para registro de 
projetos e atividades exitosos.

1. Estudo da Lei Geral de Proteção de Dados e 
seus impactos na ACSE e no Movimento Espí-
rita.

2. Detalhamento sobre direitos autorais de ima-
gem e voz e seus impactos sobre a ACSE. 

3. Proposta de Campanha para comemoração 
de 85 anos de lançamento de Brasil Coração do 
Mundo, Pátria do Evangelho, em 2023. 

4. Destacar ações de união e fraternidade, cida-
dania e compromisso com o Espiritismo na vi-
vência de seus postulados. 

5. Criar um método de pesquisa e formulário 
unificado para as áreas do CFN com vistas a um 
levantamento de realidade, junto ao público e 
aos trabalhadores, para continuidade das pro-
gramações de trabalho do próximo período.

6. Trabalhar a cultura do ME de registro das 
ações e experiências exitosas. Com isso metodi-
zar a boa prática de registros e diretrizes para o 

ÁREA DE ESTUDO DO ESPIRITISMO - AEE
buições a oferecer para a melhoria do 
PTMEB em sua renovação.

6. Intranet da AEE.

7. Integração do jovem no Centro Espírita.

8. Inclusão e acessibilidades.

9. Consciência ambiental.

10. 160 anos de Viagem espírita em 1862; 

11. 165 anos de O livro dos espíritos.

12. Aproximar a metodologia do Evangelho Re-
divivo dos demais estudos.

13. Qualificação, orientação para facilitadores 
quanto ao uso das ferramentas virtuais nos gru-
pos de estudo.

14. Acompanhamento da evolução, desenvolvi-
mento dos estudos virtuais através de coleta de 
dados durante a pandemia.

1. 40 anos do ESDE.

2. II ENAEE - Encontro Nacional da AEE.

3. 50 anos da Campanha Comece pelo Começo.

4. Estudos virtuais e/ou híbridos.

5. PTAME 2020/2025:                                                                                                                              

a. Ações em andamento com breve co-
mentário das Federativas sobre as ativi-
dades de 2021.

b. Ações a serem priorizadas para os 
próximos anos.

c. Informar sobre a necessidade de pos-
síveis ajustes no PTAME em função da 
renovação do Plano de Trabalho para 
o Movimento Espírita que deverá ser 
renovado no CFN 2022.

d. Solicitar aos coordenadores das fe-
derativas que examinem se há contri-
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ÁREA DE MEDIUNIDADE - AMED
Atentando aos tópicos:

A. A Mediunidade e o Animismo

B. A infl uência moral do médium

C. Mediunidade e obsessão na Infância 
(sugestão de tópicos para os estudos per-
manentes da área).

D. Importância do médium de apoio no 
trabalho mediúnico.

8. O trabalhador da reunião mediúnica e a reto-
mada segura das atividades presenciais.

9. Metodologia de Acolhimento e Atendimento 
no Centro Espírita da pessoa com faculdade me-
diúnica em eclosão e/ou desequilíbrio

1. Refl exão sobre saúde mental e suicídio para o 
trabalhador da reunião mediúnica.

2. Mediunidade e cuidados com o trabalhador 
da Área (necessidade da atenção aos participan-
tes do grupo mediúnico).

3. Conscientização da importância da participa-
ção do médium nas demais atividades do Centro 
Espírita.

4. Campanha para Estudo da Mediunidade pe-
los participantes das demais áreas do Centro Es-
pírita.

5. Campanha de Estudo Continuado de O Livro 
dos Médiuns

- Intensifi car a formação de multiplicadores do 
Estudo da Mediunidade Estudo e Prática.

- Aprofundamento do estudo de O Livro dos Mé-
diuns para o trabalhador da reunião mediúnica.
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ÁREA DE ATENDIMENTO ESPIRITUAL - AAECE
1. O Atendimento Fraterno ao trabalhador do 
Centro Espírita.

2. A integração da Área do AE com as demais 
áreas do Centro Espírita.

3. A importância do Atendimento Espiritual na 
conjuntura atual do planeta e a excelência do 
atendimento:

- Formação tecnológica;

- Dimensão virtual;

4. O que o momento impacta na realização das 
atividades do AE

5. Aspectos jurídicos do Atendimento Fraterno.

6. O Evangelho no Lar virtual.

Na reunião ordinária do CFN, foi apresentado 
o trabalho desenvolvido pela Comissão Nacio-

nal de Arte Espírita, coordenada por Marco Lima, 
da Paraíba, com as justifi cativas para a criação desta 
nova área.

Marco Lima foi o indicado pela FEB F como coor-
denador nacional da Área e Paulo Roberto Pereira 

da Costa, representante da FEB, como adjunto.

Para Marco, “a Área de Arte pode e deve ser pensa-
da como possibilidade em todos os Centros Espíritas, 
pois o conceito transcende as apresentações artísti-
cas. Seu caráter transversal, formatado para dialo-
gar com as demais áreas é a essência da antevisão do 
Codifi cador, que ao ser estruturada, cumprirá, dessa 
forma, o papel de ferramenta pedagógica útil a todo  
Centro Espírita”.

Com indicações de representantes das quatro regio-
nais, forma-se a Comissão Nacional com o primei-
ro trabalho de construir seu documento orientador. 
(AJO)

Arte Espírita é a nova área do Conselho Federativo Nacional
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ÁREA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - AIJ
8. Protagonismo infantil: construção da autono-
mia infantil e ações do Movimento Espírita (RS). 

9. Engajamento dos jovens da Evangelização In-
fantil (SP). 

10. O acolhimento da criança no Centro Espírita 
(SP). 

11. Trabalho com os pais nas questões de valori-
zação da vida (SP). 

12. Implantação de Evangelização nos Centros 
Espíritas (SP). 

13. Outros assuntos. 

Juventude: 

14. Sou Jovem Espírita Brasil: acompanhamento 
das ações. 

15. Projeto de Integração do Jovem nas ativida-
des espíritas. 

16. Conbrajes Regionais e Nacional: acompa-
nhamento e avaliação das ações. 

17. Projeto Mediunidade e Juventude: acompa-
nhamento das ações. 

18. Compartilhamento de experiências gerais no 
cenário pandemia/pós-pandemia. a) Experiên-
cias federativas em formatos híbridos (definição 
de modelos híbridos em educação) (RJ) 

19. Proposta de Campanha de Formação de 
Evangelizadores de Juventude sobre o tema Saú-
de Mental e Suicídio (RJ). 

20. Outros assuntos. 

Momento Integrado

1. Informações gerais:

a) Formação de Evangelizadores EAD: 
acompanhamento das formações atuais e da 
elaboração das novas formações (Formação 
Panorâmica; Perspectiva Inclusiva; Semear 
Virtual; Práticas Criativas na Evangelização). 

b) Ações comemorativas dos 45 anos da 
Campanha Permanente de Evangelização 
Espírita Infantojuvenil.

 c) Outros informes gerais. 

2. II Encontro Nacional de Evangelizadores Es-
pírita de Infância e Juventude – II ENEEIJ: pla-
nejamento e acompanhamento das ações.

3. Proposta de integração/compartilhamento de 
calendários de eventos on-line entre os Estados 
(SC)

Infância

4. Formação acerca do documento de Evangeli-
zação de Bebês. 

5. Compartilhamento de experiências gerais no 
cenário pandemia/pós-pandemia.

6. Encontros estaduais de Infância: compartilha-
mento de experiências (RS). 

7. Encontros virtuais de Confraternização de In-
fância – compartilhamento de experiências esta-
duais ao longo de 2021, com vistas à estrutura-
ção em âmbito regional/nacional (SC). 
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Calendário de reuniões extraordinárias do CFN em 2022

As federativas estaduais, que compõem o Conse-
lho Federativo Nacional, aprovaram calendário 

de reuniões extraordinárias para o próximo ano.

Janeiro, 31 - 19h30 às 23 horas.
Aprovação da ata da reunião ordinária de 2021 e 
encaminhamentos sobre o Plano de Trabalho para o 
Movimento Espírita 2023-2027.

Fevereiro, 15 - 19h30 às 23 horas

Lei Geral de Proteção de dados (LGPD); definição 
do grupo de trabalho da Campanha Nacional Per-
manente de Conscientização Ecológica e definição  
do grpo de trabalho da Área de Arte Espírita. (AJO)

Maio, 17 - 19h30 às 23 horas
Encaminhamentos sobre a avaliação do Programa 
de Formação de Lideranças Espíritas.

Agosto, 16 - 19h30 às 23 horas



Filhas e filhos. Que Jesus permaneça conosco!
Em tempos remotos, os objetivos da vida humana 
eram diversos e dispersos, somente considerando 
as expectativas particularistas, inclusive dentre 
aqueles que praticavam as religiões. Veio Jesus, o 
Farol de nossas vidas, e instituiu o rumo seguro, o 
alvo claro, a Lei do Amor.
Desdobrados os séculos, tudo retorna. Fomos pre-
midos pela incúria das mentes que mantinham os 
desejos egóicos. E irmãos eram levados à ignomí-
nia. Em todos os lugares a fé distorcida trazia o 
deslustre àqueles que eram vistos como possíveis 
perigos a religião profissionalizada.
Seguindo os dias, uma flor vicinal do Evangelho, 
em sua mais pura expressão, nasce no jardim do 
Senhor, o Espiritismo. Com seu conteúdo liberta-
dor, ofereceu-nos a condição de rever conceitos e 
aparar as arestas, dentro de uma proposta moral 
de trazer de volta os ensinos do Cristo.
Torturaram-se as mentes que queriam abraçar 
esta proposta, mas ainda estavam aneladas aos 
conceitos ortodoxos e presas em paradigmas, cuja 
importância das coisas somente poderia fazer 
valorizar os bens da matéria. Lutas internas se in-
tensificaram e caminhamos na implantação dessa 
Doutrina de Luz.
Novos Tempos se apresentam. E reunidos no-
vamente com o intuito de agregar o que disper-
samos, somos convocados à gleba humana para 
semear a pureza do Evangelho, como caminho de 
salvação.
Ideologias, que foram sendo formadas em vossas 
diversas experiências na Terra, aparecem volu-
mosas em vossos posicionamentos e não conseguis 
entender que elas não podem conflitar com a base 
do pensamento filosófico-religioso que abraçais. A 
incoerência poderá destituir os ideais nobres que 
acarreais.
Exemplificai o amor e persisti no bem.
Espíritas! Filhos do coração, nestes dias em que se 
reuniu o Conselho Federativo Nacional foi possível 
ver que é viável a vivência da serenidade, da har-
monia e do amor. Carregavam, nas vossas pala-
vras e pensamentos, intenções que para nós eram 
estrelas luminosas na constelação do bem comum.
Levai, em todas as ações do Movimento Espírita 

que se desdobrarem, este estado de coisas. Po-
nhais, na presença da dúvida ou da discórdia, 

atitudes de paz e conciliação.
Jesus que sempre esteve à frente das tarefas que 
são realizadas, assim como da caminhada planetá-
ria, afasta a sombra geral, na certeza de que façais 
a vossa parte.
Dos discípulos, em torno dos sete dezenas, con-
forme a narrativa evangélica, escolheu o Senhor 
os apóstolos. A decisão de aceitar sempre esteve 
com os convocados. Deixai que os vossos corações 
fiquem com a resposta do “sim” e segui com Jesus.
O mundo, mergulhado em recente desdita, está 
necessitado de corações que repliquem as atitudes 
preconizadas no Evangelho.
Prenunciam para humanidade grandes lutas e des-
tes enfrentamentos crescerão todos, pelos aprendi-
zados no bem e pela certeza de que as boas esco-
lhas trazem a felicidade.
O papel dos espiritistas é daquele que oferece de 
si a solução, em que o respeito e a fraternidade 
nunca faltem.
Conviver, amando.
Amar, convivendo.
E liberdade consciente…Tudo na certeza de que a 
proposta do Espiritismo, em vossas mãos, é remé-
dio para os males da humanidade. Começando 
por cada um de vós. Ninguém obra no outro com 
ferramentas que não tem nas mãos.
Instituições Espíritas consolam, abrigam, esclare-
cem. E não se esqueçam: são reflexos daqueles que 
ali militam.
Transformações incessantes se fazem no mundo. 
Avanços científicos e tecnológicos se implantam. 
Sociedades estertoram em suas aflições. E nada 
está perdido. O grande plano do Criador rege 
tudo que há. Não deixeis que se sintam órfãos os 
filhos da Terra.
Por tudo que apresentamos, os Espíritos-espíritas 
aqui reunidos, conclamamos a todos à proposta de 
Jesus: “…vem e segue-me” (Mateus, 19:21)
Que o senhor de bênçãos nos abençoe! Que o 
Deus da Luz nos ilumine!
Assim desejo, o amigo humílimo e paternal de 
sempre, Bezerra.
Muita paz!
Psicografia pelo médium Alexandre Pereira, no dia do encerramento da 
Reunião Ordinária do CFN, em 07 de novembro de 2021, realizada 
por ferramenta de videoconferência. Revisada pelo Autor Espiritual)

Exemplificai o amor e persisti no bem
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