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Curso on-line
Formação de lideranças espí-
ritas. Novo curso. Inscrições 
pelos órgãos regionais.
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Janeiro, 2022

Prévias das Rodas de Conversa do 18o Congresso

Práticas estranhas no centro espírita

No dia 27 de janeiro, a USE 
realizou uma live sobre o 

tema Práticas estranhas no centro es-
pírita, abrindo a série de prévias 
das Rodas de Conversa que ocor-
rerão no 18º Congresso Estadual 
de Espiritismo, em junho deste 
ano. Participaram desta Roda 
de Conversa virtual, Juliana 
Bertoldo (Presidente da USE 
Intermunicipal de Mauá), Rosana 
Gaspar (Presidente da USE-SP) 
e Marco Milani (Presidente da 
USE Regional de Campinas e 
Diretor de Doutrina da USE-SP).

O instigante tema motivou 
o público, formado por pessoas 
de diferentes localidades de São 
Paulo, mas também de outros es-
tados e até de Portugal, a contri-
buir com diversos comentários e 
perguntas no chat, os quais foram 
respondidos pelos convidados, 
promovendo uma ótima intera-
ção entre os participantes.

Dentre os assuntos tratados, a 
coerência doutrinária e a neces-
sidade de contínuo estudo das 

18o Congresso:
presenças
confirmadas
O 18º Congresso Estadual de 

Espiritismo acontece de 24 a 
26 de junho deste ano, no Tauá 
Resort & Convention Atibaia. 

Estão confirmadas as presen-
ças dos expositores responsáveis 
pela abertura, encerramento e pa-
lestras especiais. São eles: Alberto 
Almeida, André Trigueiro, Eulália 
Bueno, Emanuel Cristiano, 
Haroldo Dutra Dias, Humberto 
Schubert Coelho e Rossandro 
Klinjey.

Para novas inscrições, acesse o 
site

congressousesp.org.

obras de Kardec foram destaca-
dos por todos os debatedores, en-
fatizando-se como a ausência de 
compreensão dos princípios e va-
lores espíritas pode gerar distor-
ções conceituais e práticas. Nesse 
sentido, a campanha Comece pelo 
Começo, da USE, foi lembrada e 
seu significado enfatizado como 
proposta para se reduzir ou eli-
minar os problemas decorrentes 
da imaturidade doutrinária.

Sem qualquer pretensão de es-
gotar o assunto e sempre respei-
tando diferentes perspectivas, as 
considerações finais alinharam-se 
com a valorização da responsa-
bilidade do dirigente espírita pe-
rante todos os frequentadores das 
casas e grupos espíritas. (MM)

Link para a live:
youtu.be/3ZtxfgQ_pBg

Departamento de Mediunidade
Virtualmente conectados.
Segundas prévias das COMEs 
de 2022.
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Divulgação
Programa Momento Espírita 
50 anos divulgando a doutrina 
e o movimento espírita

2
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ExpEdiEntE
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.

Memória histórica 
da USE

Documentos desde 1946 em 
ordem cronológica, das 

Assembleias Gerais, atas das re-
uniões do Conselho Deliberativo 
Estadual e do Conselho de Admi-
nistração, documentos dos 17 
congressos realizados, atas das 
reuniões da Diretoria Executiva, 
documentos em ordem cronológi-
ca do Departamento de Mocidade 
constituem a memória histórica 
da USE. Todos foram organiza-
dos e estão mantidos em estantes 
no piso superior da sede Santana.

Também fazem parte dos do-
cumentos as 370 edições impres-
sas do jornal Unificação, de 1953 
a 1990, e volumes das edições im-
pressas do Dirigente Espírita, am-
bos com seus números também 
no formato digital, no site da USE 
(usesp.org.br/jornalunificacao e 
usesp.org.br/dirigente-espirita). 
(AJO) O programa Momento Espírita, 

produzido desde março de 
1972, vai comemorar 50 anos 
de divulgação da Doutrina e do 
Movimento Espírita da USE, no 
dia 5 de março. Transmitido, sem-
pre aos domingos, pela Rede Boa 
Nova de Rádio, das 12 às 12h45.

Nestes quase 50 anos, mais de 
80 companheiros colaboraram 
diretamente com a programa-
ção. O primeiro coordenador da 
equipe foi Zulmiro Santos Silva, 
responsável na ocasião pelo de-
partamento de Divulgação do 
Conselho Metropolitano Espírita, 
e de Ignácio Giovine, presidente 
da Comissão Executiva que, com 
Milton Felipeli, receberam o con-
vite/desafio de Osmar Marsili, di-
retor da emissora na época, para 
realização de um programa de rá-
dio para a USE. (AJO)

Guia de Comunicação Visual: como usar 
de modo correto a logomarca USE

ADiretoria Executiva desen-
volveu o Guia de Comunicação 

Visual, com orientações e re-
comendações para o emprego 
adequado da logomarca USE. 
Aprovada pelo CA – Conselho 
de Administração e pelo CDE – 
Conselho Deliberativo Estadual, 
a nova e moderna logomarca per-
mite a identidade da USE e de 
seus órgãos de unificação.

Do mesmo modo que as deno-
minações dos órgãos foram defini-
das para se ter uma identidade, a 
logomarca USE foi desenvolvida 
para se ter a identidade visual da 
instituição. O Guia de Comunicação 
Visual, que pode ser obtido em 
usesp.org.br/documentos, permi-
te o seu entendimento e facilita o 
emprego da logomarca USE em 
todas as mídias e meios de comu-
nicação. (AJO)

Programa
Momento Espírita

http://www.usesp.org.br/jornalunificacao
http://www.usesp.org.br/dirigente-espirita
http://www.usesp.org.br/documentos
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Mediunidade: Estudo e Prática

Com o objetivo de debater a 
campanha Comece pelo Começo, 

comemorando 50 anos, e a par-
ticipação fundamental das obras 
básicas da codificação no curso 
Mediunidade: Estudo e Prática, e a 
importância das 10 obras mais 
citadas por participantes do refe-
rido curso e fomentar seu estudo 
nas turmas de estudo sistemati-
zado e pela comunidade espírita 
acerca do tema mediunidade, o 
Departamento de Mediunidade 
realizou no último dia 23 de ja-
neiro, roda de Conversa especial 
contando com as participações 
de Julia Nezu, vice-presidente da 
USE, Fernando Ambrósio, dire-
tor do Departamento do Livro, 

A edição # 187, de janeiro / 
fevereiro 2022, da revista 

Dirigente Espírita apresenta textos e te-
mas de interesse dos dirigentes e tra-
balhadores das instituições espíritas. 
São mais de 90 páginas, no formato 
digital, levando, inclusive, impor-
tantes temas dos departamentos da 
Diretoria Executiva.

A edição traz na capa o trabalho 
desenvolvido pelo Departamento 
de Infância, com histórias da Revista 
Espírita, de Allan Kardec, ilustradas 
e adaptadas. Oportunamente, estas 
histórias estarão em livro com todas 
as que já foram produzidas. (AJO)

Nova edição da revista Dirigente Espírita

e Luiz Eduardo Ribeiro e Sidnei 
Zaluchi, do Departamento de 
Mediunidade da USE.

Foram comentados e analisa-
dos os livros O livro dos espíritos, O 
livro dos médiuns, O evangelho segun-
do o espiritismo, A gênese, os milagres e 
as predições segundo o espiritismo, Nos 
domínios da mediunidade, Missionários 
da luz, Desobsessão, Seara dos médiuns, 
Mecanismos da mediunidade e O con-
solador.

O evento teve a participação 
de 230 pessoas ao vivo pelo ca-
nal da USE no YouTube, as quais 
contribuíram com perguntas e co-
mentários. O evento está com sua 
gravação no mesmo canal para 
todos os interessados. (LER)

Nas últimas semanas de Janeiro 
tradicionalmente acontecem 

as Segundas Prévias das COMEs 
no estado de São Paulo e esse ano 
não está sendo diferente - bom, 
dependendo do que “normal” e 
“diferente” significam hoje em 
dia. O evento que antecede às 
COMEs, na Páscoa, acontece nas 
quatro regiões do estado e, neste 
ano, de modo virtual, assim como 
nos anos recentes.

Na região centro-leste tive-
mos a Comecelesp com o tema 
Mediunidade no Mundo, no dia 29 de 
janeiro com atividades iniciadas 
às 10 da manhã e indo até à noi-
te. Na região Norte, a Comenesp 
navegou pelo Auto da Barca do Além, 
prelúdio do tema de O céu e o in-
ferno que será visto na Páscoa. O 
evento aconteceu nos dias 29 e 
30 de janeiro com direito a sa-
rau, lives e salas de estudo. E na 4ª 
Assessoria, na região noroeste do 
estado, a Comenoesp aconteceu 
também nos dias 29 e 30 de janei-
ro e o tema central foi Falando de 
racismo: entender para mudar.

Na região leste, o evento vai 
acontecer no mês de fevereiro e 
informações sobre este e sobre 
todos os outros você confere no 
Instagram do DM:

@dmusesp.
Além dos eventos, o 

Departamento de Mocidade tam-
bém está com a temporada de te-
mários aberta. Até o dia 4 de feve-
reiro, os jovens espíritas paulistas 
podem enviar os temários que 
serão votados para os eventos de 
2023. O processo de envio é aber-
to a todos.  As informações sobre 
como escrever e como enviar es-
tão todas na página do DM. (HB)

usesp.org.br/dm

Virtualmente
conectados

http://www.usesp.org.br/dm
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ODepartamento de Aten-
dimento Espiritual no 

Centro Espírita (DAECE) realizou 
no dia 23 de janeiro, domingo, das 
9 horas às 10h30, a primeira de 
quatro aulas do Curso Virtual de 
Multiplicadores da Atividade do 
Passe e Irradiações; oportunidade 
em que participaram do evento 
dirigentes dos órgãos e multiplica-
dores, interessados no âmbito dos 
órgãos regionais, distritais, inter-
municipais e municipais, indica-
dos pelos órgãos regionais, por se 
tratar de turma reduzida.

Os facilitadores Edgar Miguel 
e Fernando Porto interagiram 

Multiplicadores da atividade do 
Passe e Irradiações

em  fevereiro
Palestra - Pesquisas espíritas 
ou de interesse espírita: das 
15h às 17h - ACPE

Curso de Passes e 
Irradiações: DAECE

Reunião Extraordinária 
CFN: das 19h30 às 23h - DE

GEP: das 15h às 16h30 - DE

Curso de Passes e 
Irradiações: DAECE

Curso de Liderança 
Espírita: das 20h às 22h - 
DE

Reunião Regular - Depto 
de Infância dos órgãos: das 
8h às 10h - DI

12

13

15

19

20

22

27

Reunião DE + Deptos: das 
9h às 12h

Curso de Passes e 
Irradiações: DAECE

Reunião Extraordinária 
CRSul: das 19h30 às 21h - 
DE

Seminários da Infância: das 
20 às 21h30 - DI

5

6

11

11

com os participantes, 
durante a exposição do 
tema enfocando o pas-
se: histórico, conceito e 
finalidade.

Os próximos encon-
tros ocorrerão nos dias 
06, 13 e 20 de feverei-
ro, no mesmo horário, 
das 9 às 10h30. (RD)

Nota: todas as atividades são no formato on-line

Nesse último domingo, às 8h 
da manhã, o departamento 

de infância realizou a sua primei-
ra reunião regular do ano.

A reunião teve a participação 
de mais de 30 companheiros de 
todo o estado representando o de-
partamento de infância dos seus 
órgãos.

Na pauta da reunião estava o 
Projeto São Paulo, que visa for-
talecer a Unificação na área da 
Evangelização Espírita. Também 
foi discutido o tema da integração 
do departamento de infância com 

o departamento de mocidade, 
além do projeto de engajamento 
do jovem na tarefa de evangeliza-
ção. (WBS)

Reunião do Departamento de Infância



A equipe responsável 
pelas comemorações 

dos 50 anos da Campanha 
Comece pelo Começo, 
dentre várias peças de di-
vulgação, desenvolveu ví-
deo que apresenta sua his-
tória e seus objetivos, sendo 
mais uma forma para sua 
divulgação.

Que é Deus? O que se 
passa depois da morte? Por 
que existe o sofrimento? O 
que tem no começo? Por 
que existe o mal? Existe o 
nada? Sou livre para fazer 
o que quiser? são algumas 

das perguntas formula-
das. O vídeo detalha o 
início da Campanha em 
1972, as ações desenvol-
vidas e os dirigentes res-
ponsáveis por elas no de-
correr destes 50 anos. Ao 
final, são apresentadas as 
obras básicas codificadas 
por Allan Kardec.

O vídeo e outros ma-
teriais de divulgação da 
Campanha encontram-
-se disponíveis e podem 
ser acessados no site da 
USE (www.usesp.org.br/
comece). (AJO)

Campanha Comece pelo Começo, 50 anos
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Com o objetivo de fornecer ele-
mentos básicos para que os 

dirigentes e trabalhadores espíri-
tas desenvolvam competências de 
liderança, a Diretoria Executiva 
realiza a partir de 22 de fevereiro, 
mais um Curso de Liderança Espírita.

O curso foi estruturado em 
módulos, e será desenvolvido em 
encontros semanais, durante 3 
meses, sempre às terças-feiras, das 
20 às 22 horas.

Conta com atividades prévias, 
entrega de material de estudo com 

suporte a dúvidas de modo remo-
to, encontros com apresentação 
teórica, entrega dos conteúdos 
com estudo de casos, discussão em 
grupos, troca de experiências, di-
nâmicas e vivências. Após o curso, 
haverá atividades de fixação com 
suporte a dúvidas (tutoria sobre li-
derança).

A primeira edição aconteceu 
em 2021, também no formato 
virtual. As inscrições serão feitas 
pelos órgãos regionais, havendo 3 
vagas para cada uma. (AJO)

O Departamento de Atendimento 
Espiritual no Centro Espírita 

(DAECE) realizou o 1º Encontro de 
Dirigentes da Área de Atendimento Espiritual, 
no dia 30 de janeiro, a partir das 15 
horas.Na oportunidade, participaram 
dirigentes de órgãos e trabalhadores da 
área.

Os facilitadores Renata Duarte e 
Luiz Eduardo Ribeiro interagiram 
com os participantes durante a exposi-
ção do tema Recepção e Acolhimento 
no Centro. Para acesso à gravação do 
evento, envie solicitação para o e-mail

aece@usesp.org.br.             (RD)

Encontro de Dirigentes da Área de Atendimento Espiritual

Formação de lideranças espíritas

http://www.www.usesp.org.br/comece
http://www.www.usesp.org.br/comece
mailto:aece%40usesp.org.br?subject=
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Atividades presenciais
A Diretoria Executiva publicou, no último dia 

27 de janeiro, resolução sobre a retomada das 
atividades presenciais de diretores, frequenta-
dores, voluntários, funcionária e prestadores de 
serviço nas sedes da USE - União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo e sobre a ado-
ção de medidas, emergenciais e temporárias, 
com o objetivo de minimizar a transmissão e 
disseminação da Covid-19, dentre elas, a neces-
sidade de apresentação da carteira de vacinação 
e a continuidade de uso de máscaras e cuidados 
sanitários.  O documento pode ser consultado na 
íntegra no site da USE

usesp.org.br/documentos.          (RAG)

O Grupo Espírita Paulista convidou Alberto 
Almeida para mais uma palestra mensal, des-

ta vez no dia 29 de janeiro, tendo Maria Adba, da 
Federação Espírita do Estado de São Paulo, como 
moderadora do evento.

Este evento inicia um novo ciclo de pales-
tras mensais pelo Grupo, com o tema principal 
Espiritismo na sociedade. Para os próximos meses, de 
março a outubro, os temas são: Influência das redes 
sociais: comportamentos e ideologias; A mulher na 
atualidade; O voluntário espírita; Infância e ado-
lescência; Desafios da terceira idade; Mocidade es-
pírita; Racismo: termos utilizados; e Capacitismo. 
(AJO)

GEP: família e suas
modalidades

A Diretoria Executiva da USE coloca à disposição 
dos interessados peças de comunicação para se-

rem utilizadas nas instituições espíritas, com o obje-
tivo de prevenir novas contaminações da covid-19, 
em eventos presenciais, pelo uso de máscara, limpe-

Cartazes: prevenção da Covid-19

za com álcool em gel, distanciamento social e sobre 
o cumprimento às orientações do governo do Estado 
de São Paulo.

Os cartazes podem ser acessados pelo link usesp.
org/documentos. (AJO)

Sede Santana
Foram iniciadas algumas refor-
mas referentes ao telhado do sa-
lão União. Devido à temporada 
de chuvas e características da 
construção, periodicamente são 
desenvolvidas ações de correções 
de telhas e estrutura do telhado. 
Nesta fase, está sendo realizada a 
impermeabilização do telhado e a 
troca do forro. A previsão de tér-
mino é no final de fevereiro.

Centro Cultural Brás
No último mês de novembro, foi or-

ganizada comissão entre os mem-
bros da DE e da USE Regional de 
São Paulo visando a retomada das 
obras do Centro Cultural Brás da 
USE. Foi desenvolvido um crono-
grama de atividades para o ano de 
2022, contemplando o valor que 
foi aprovado no último CDE.

Em janeiro, iniciaram-se as 
ações de acabamento do muro 
central, melhorias na parede fron-
tal do salão existente no pavimen-
to térreo e limpeza das caixas de 
passagem de água. O intuito é que 
o espaço possua boas condições 

de uso para atividades da DE, da 
USE Regional de São Paulo e do 
Departamento de Arte. As obras 
continuarão nos próximos meses. 
(SCCC)

Diretoria de Patrimônio

http://www.usesp.org.br/documentos
http://www.usesp.org.br/documentos
http://www.usesp.org.br/documentos


Realizou-se no dia 31 de ja-
neiro de 2022, com início 

às 19h30, a reunião extraordi-
nária do Conselho Federativo 
Nacional da Federação Espírita 
Brasileira, via plataforma digital 
zoom, com a presença de 66 re-
presentantes das federativas esta-
duais. Representando a USE do 
Estado de São Paulo participaram 
a sua Presidente Rosana Amado 
Gaspar e os Vice-presidentes Julia 
Nezu e Pascoal Antonio Bovino. 

A reunião foi presidida pelo 
Presidente da FEB e do CFN 
Jorge Godinho e participação da 
Vice-Presidente Marta Antunes, 
Geraldo Campetti e diversos 
Diretores da Executiva.

A reunião tratou de dois assun-
tos pautados: 

Campanha Nacional 
Permanente de Conscientização 
Ecológica
O resultado da Campanha 
Nacional Permanente de Cons-
cientização Ecológica – no ques-
tionário respondido pelas 27 fe-
derativas todas consideraram a 
campanha relevante e urgente. 
Dentre elas, excetuando 6 fede-
rativas, todas possuem ações e/
ou programas voltados ao tema 
“meio ambiente”, tais como sepa-
ração de resíduos, uso de copos re-
tornáveis, não uso de descartáveis, 
adoção eficiência energética, não 
uso de copinhos para água fluida, 
incentivo transporte sustentável e 
outros.

Essa comissão é coordenada 
pelo Geraldo Campetti e são seus 
assessores Julliana Cutolo, Pedro 
Henrique Silva e Rafael Ludolf. 
São 11 representantes das quatro 
comissões regionais, dos quais, 
o Diretor da USE-SP Marco  
Milani. 

Plano de Trabalho para o 
Movimento Espírita Brasileiro
Foi constituída uma comissão na 
reunião ordinária de novembro de 
2021 para atualização do PTMEB 
para o quinquênio 2023-2027 
com a coordenação da Diretora 
da FEB Miriam Masotti Dusi e 
seu Adjunto André Siqueira que 
apresentaram o resultado das in-
formações recebidas das federati-

vas que subsidiarão o novo plano.
O processo de atualização 

do referido plano de trabalho 
será organizado em 2 etapas: de 
diagnóstico e avaliação e na eta-
pa seguinte a de consolidação 
das contribuições das Entidades 
Federativas Estaduais que deverá 
acontecer até 28 de março, quan-
do então o plano de trabalho será 
redigido. (JN)

Reunião extraordinária do Conselho Federativo Nacional da 
Federação Espírita Brasileira
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Com as participações de Ercília 
Zilli (desenvolvendo o tema  

Preconceitos e limites na mentoria fa-
miliar), Astrid Sayegh (Deus nas al-
mas) e Rafael Lavarini (Construção 
da fé), o Departamento da Família 
realizou o 3o Encontro da Família 
Espírita, no último domingo de 
janeiro, dia 30, inicialmente pro-
gramado para ser presencial. 

3o Encontro da Família Espírita da USE 
deixou de ser presencial

Contou, ainda, com a moderação 
de Angela Bianco, diretora do 
Departamento da Família.

Apresentações musicais fo-
ram de Cacá Rezende e Moacir 
Camargo complementaram a 
manhã de reflexões sobre Família: 
educandário de luz, tema central do 
Encontro. Confira o vídeo no ca-
nal da USE SP no YouTube. (AB)

Da esquerda para a direita, Angela Bianco, Astrid Sayegh, Ercília Zilli e Rafael Lavarini


