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Temas atuais
encaminhados para
análise

N

a última reunião do Conselho Deliberativo Estadual,
realizada no dia 5 de dezembro,
um dos assuntos da pauta foi a
apresentação de temas definidos
por Comissão formada por representantes do próprio Conselho,
para análise pelos órgãos e instituições espíritas unidas.
A referida Comissão elencou os
seguintes assuntos para avaliação
pelo movimento espírita:
1. Qualidade doutrinária da
literatura espírita;
2. Entendimento da USE e o
senso de pertencimento do
dirigente. Como estimular a
participação dos representantes nas reuniões do CDE;
3. Incipiência de estudos e
práticas sobre os aspectos
científicos do Espiritismo;
4. Religiosismo (e igrejismo)
no MEB;
5. Militância político-ideológica no MEB.

Em nova reunião do Conselho
Deliberativo Estadual, o assunto
será retomado e as análises provenientes permitirão, de forma consensada, a redação de documento
específico para cada um dos temas acima.

2

Encontros Fraternos de Unificação

Planejados os Encontros
Fraternos de Unificação para
2022.

USE desenvolve
treinamento sobre a LGPD

A

LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº
13.709/2018 ), publicada no final de 2018, entrou em vigor em
setembro de 2020. Já em agosto
de 2021, surgiu a possibilidade de
punições para quem violar a lei.
Baseada no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
(GRPD, na sigla em inglês) da
União Europeia, a lei brasileira
adequa o processamento de informações pessoais no país.
A LGPD visa proteger os direitos
de liberdade e de privacidade,
estabelecendo normas a serem
seguidas por empresas e governos para a coleta, o tratamento e
compartilhamento de dados pessoais e de dados sensíveis.
A USE desenvolveu um treinamento para que as Casas Espíritas
possam dar seus primeiros passos
para cumprirem as normas da
LGPD. São cinco fases, com alguns passos por fase, para que a
Casa Espírita possa implantar a
LGPD.
O material contempla vídeos explicativos das fases, sugestões de
políticas, formulários, documentos e controles para a completa
implantação.
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Departamento da Família

Departamento da Família
desenvolve seu documento
orientador.
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Departamento de Mocidade

Prévias das confraternizações
de mocidades acontecem no
final de janeiro.
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Nova modalidade
de contribuição

D

urante o ano de 2021, foi
implementado plano piloto
de nova forma de contribuição
associativa. A proposta aprovada
pelo Conselho de Administração,
em 2020, altera o pagamento da
contribuição, sendo o órgão local,
o novo responsável ao invés das
instituições espíritas. As intermunicipais de Jacareí e Circuito das
Águas e as distritais do Tucuruvi
e Freguesia do Ó fizeram parte do
projeto piloto.
Após a apresentação dos resultados na reunião de dezembro, o
Conselho de Administração deliberou que em 2022 a contribuição
será efetuada na forma de plano
piloto para todo o Estado de São
Paulo, entretanto, por ser um modelo de transição, os órgãos que
desejarem permanecer no modelo
de contribuição individual com o
envio de boleto de cobrança diretamente da Tesouraria da DE
aos centros espíritas de sua jurisdição, poderão combinar com a
Tesouraria, sabendo-se que se esta
modalidade de cobrança, que foi
chamada de coletiva, der um bom
resultado em 2022, será adotada
posteriormente. (JN)
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Planejados os Encontros Fraternos de
Unificação para 2022

C

onforme o Plano Geral de
Atividades (PGA), elaborado
pela Diretoria Executiva, estão
previstos cinco Encontros Fraternos de Unificação, sempre aos domingos, na parte da tarde, a partir
das 15 horas, com os órgãos regionais que convidarão
os locais e instituições
espíritas, nos dias

Acompanhe na revista Dirigente Espírita e no site da USE os detalhes
destes Encontros e quais regionais
participarão de cada encontro.
Estes Encontros permitem a participação conjunta nos caminhos
da unificação. (AJO)

19 de março, 21 de
maio, 16 de julho,
17 de setembro e
19 de novembro.

50 anos da Campanha Comece pelo
Começo e 18o Congresso

A

Campanha, iniciada no estado de São Paulo em 1972,
completa 50 anos e nas comemorações planejadas será feito o seu
relançamento, com visual renovado e diversas peças publicitárias.

Todos que já reservaram o hotel e
fizeram a inscrição antes da pandemia, ou seja, antes de primeiro trimestre de 2020, têm os seus
direitos preservados e aos novos,
que fizerem inscrição, o valor é de
R$ 290,00 e a reserva do hotel deO 18º Congresso Estadual de Es- verá ser feita diretamente junto ao
piritismo que não pode ser reali- mesmo.
zado em junho de 2021, em virtude da pandemia por Covid19, O site da USE contém as inforfoi remarcado para os dias 24 a mações para facilitar a inscrição,
26 de junho de 2022, no Centro a reserva do hotel e a escolha dos
de Convenções do Hotel Tauá, temas de palestras e das rodas de
no município de Atibaia, mesmo conversa. A cada 20 inscrições oblocal do congresso anterior que tidas pelos órgãos, estes receberão
comemorou os 70 anos da USE.
uma, gratuitamente. (JN)

USE informativo é boletim com informações das ações e atividades realizadas pela Diretoria Executiva
da USE e pelos seus departamentos. Jornalista responsável: A.J.Orlando – MTb 39.211.
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Última reunião do Departamento de Mocidade em 2021

E

m dezembro, aconteceu a última reunião geral do Departamento de Mocidade da USE,
no dia 11, com as quatro assessorias, representadas por vinte e seis
participantes envolvendo distritais, intermunicipais, regionais e
das assessorias do departamento
no estado.
Durante a reunião, foram discutidas questões relacionadas à
COMJESP
(Confraternização
das Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo), o
retorno de eventos presenciais, as
iniciativas que estão funcionando
no estado e a renovação do regimento do Departamento de Mocidade, que norteia todas as suas
atividades e responsabilidades.

Departamento da Família desenvolve seu
documento orientador

A reunião foi realizada no formato virtual, com três horas de duração e foi um momento importante
Departamento da Família
para rever os amigos, fortalecer os
desenvolveu o seu doculaços, traçar novos objetivos e rea- mento orientador, estabelecendo
firmar os já definidos. (HB)
objetivos e funções promovendo
a capacitação de dirigentes e trabalhadores de órgãos e de instio
tuições espíritas. A base da atuação do departamento é entender
e acolher as famílias que buscam
na Doutrina Espírita respostas às
suas dúvidas.

O

3 Encontro da
Família Espírita da
USE em formato
presencial

e Evangelho no Lar e no Coração;
b) Orientar o planejamento e
execução das estratégias, ações
e materiais voltados ao trabalho
com a família (crianças, jovens,
adultos e idosos);
c) Orientar a realização de ações
de acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação às famílias
acolhidas, atendidas ou colaboradoras do centro espírita;
d) Estimular e despertar o interesse da liderança e colaboradores
espíritas pelo trabalho sistemático
de evangelização da família;
e) Promover e estimular contínuo debate de temáticas da família e atividades diversas nos diferentes formatos de realização. As
atividades do Departamento estão
associadas a (1) grupos de estudos
doutrinários, (2) divulgação e (3)
encontros e confraternizações.

O Departamento da Família responsabilizar-se-á pelo planejamento, elaboração e execução das
atividades e eventos dentro e fora
da sede da USE, promovendo a
integração no movimento para
o atendimento e fortalecimento
da instituição família, mediante
o olhar sistêmico e holístico, por
meio de:
a) Divulgar as campanhas permanentes – O Melhor é Viver em
Família – Em Defesa da Vida – O documento encontra-se dispoConstruamos a Paz – Promoven- nível no site da USE:
do o Bem – Comece pelo Começo www.usesp.org.br/familia. (AB)
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Prévias das confraternizações de mocidades acontecem no final
de janeiro

N

o último final de semana de
janeiro, 29 e 30, acontecem
as quatro segundas prévias das
Confraternizações de Mocidades Espíritas (COMEs) de 2022.
Como primeiro evento estadual
do ano, a segunda prévia tem o
objetivo de introdução ao tema
a ser discutido na COME que
acontece durante a Páscoa.

Paulo. No DM1 (Comelesp) e no
DM2 (Comecelesp), o tema é Mediunidade no Mundo, no DM3 (Comenoesp), O Auto da Barca do Inferno e no DM4 (Comenoesp) o tema
a ser desenvolvido é Racismo e como
entender pra mudar. Os eventos acontecerão virtualmente com exceção
da segunda prévia do DM1 que
terá formato híbrido. A participação nos eventos exige inscrição e
Serão quatro eventos simultâ- todas as informações sobre como
neos compreendendo as quatro se inscrever e participar estão no
macrorregiões do estado de São Instagram em @dmusesp. (HB)

Novas instituições
espíritas unidas
Casa de Caridade
Jésus Gonçalves
Rua dos Direitos
Humanos, 30
Sete Barras
Grupo de Estudos
Espíritas Ondas de Amor
Rua José Eusébio, 95
Bairro Higienópolis
São Paulo

em

janeiro

15

Reunião mensal DE + Departamentos - 9 horas

29

Encontro mensal do GEP 15 horas

30

23

Roda de Conversa - Bibliografia do MEP - DMED

29

30

23

Curso de Passes e Radiações
- DAECE

2a Prévia das COMEs (Confraternizações de Mocidades)
- DM1, DM2, DM3 e DM4
- DM

1o Encontro de Dirigentes
da Área de Atendimento
Espiritual - DAECE

27

Prévia Roda de Conversa Congresso

3o Encontro da Família
Espírita
Família: educandário de luz
8h30 às 11h30 - DFam
Evento Presencial

e

30
30

Reunião Regular - 8 às 10
horas - DI

Programação

EVOLUÇÃO DO SER: CONSCIÊNCIA E LIVRE-ARBÍTRIO

24 de Junho - Sexta
19h30 – 20h30 - Palestra:
Evolução do ser: consciência e livre-arbítrio
Rossandro Klinjey
25 de Junho - Sábado
9 h - Palestra
O papel do Espiritismo rumo à regeneração
Alberto Almeida

14 h - Rodas de Conversa
Espiritismo: religião em seu sentido filosófico
Uso equivocado de teorias científicas no Espiritismo
Práticas estranhas no centro espírita
Desafios da prática mediúnica nos dias atuais
16h10 - Rodas de Conversa
A postura do espírita diante das mídias sociais
Diálogo entre gerações no Movimento Espírita
Lições da pandemia ao centro espírita
Fatos históricos e coerência doutrinária

11h10 - Palestras simultâneas
Viver no mundo sem ser do mundo
Humberto Schubert
Um desafio chamado família
Eulália Bueno

20h10 - Palestra
A alegria de se trabalhar na vinha do Senhor
Haroldo Dutra

Uma nova proposta de liberdade
Simão Pedro de Lima

26 de Junho - Domingo

9 h - Síntese das Rodas de Conversa
10h50 - Palestra
A fé e a esperança frente aos desafios da atualidade
André Trigueiro
Tauá Resort & Convention Atibaia - 24 a 26 de junho de 2022
congressousesp.org

