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Liderança Espírita
Curso de formação de lide-
ranças de 2022. Iniciado em 
fevereiro.
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Fevereiro, 2022

Reunião extraordinária do CFN

Foi realizada a reunião ex-
traordinária do Conselho 

Federativo Nacional da Federação 
Espírita Brasileira, dia 15 de fe-
vereiro de 2022, com início às 
19h30, por meio virtual, com a 
participação dos representantes 
de todas as federativas estaduais. 

Representando a União das 
Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo participaram da reu-
nião a Presidente Rosana Amado 
Gaspar, a 1ª e 2º Vice-presidentes 
Julia Nezu e Pascoal Bovino.  

Sobre o curso de formação 
de Multiplicadores e Liderança 
Espírita foram apresentadas di-
versas contribuições das fede-
rativas estaduais e na reunião 
foram discutidas e avaliadas. 
Representantes de diversas fede-
rativas participaram do treina-
mento piloto do curso e em breve 
será iniciado o segundo. As fede-
rativas manifestaram-se dizendo 
da importância desse curso em 
seus estados. A partir de 2023, 
esse curso será disponibilizado ao 
movimento espírita. Para a sua 

Seminário Comece 
pelo Começo

N o último dia 11 de feve-
reiro, o Departamento de 

Infância apresentou o seminário 
Comece pelo Começo, com o 
tema Mediunidade. O objetivo 
destes seminários é trazer funda-
mentos da Doutrina Espírita para 
os Evangelizadores e Educadores 
Espíritas do estado.

A abordagem do trabalho foi 
bem interessante, pois além da 
parte teórica foram apresentados 
exemplos de aplicação prática 
para as salas de evangelização.

Médiuns e Mediunidade, 
Influência moral do médium, 
Mediunidade gratuita  e Mediu-
nidade com Jesus foram os tópicos 
abordados no evento. (WBS)

finalização haverá uma comissão 
formada por 2 representantes de 
cada região, portanto, 8 mem-
bros, mais o coordenador nacio-
nal e seus adjuntos.

A área de Arte, a mais nova 
área criada no CFN da FEB, 
terá a coordenação nacional de 
Marcos Lima que em conjun-
to com os representantes das 
quatro regionais elaborarão o 
Documento Orientador da Área 
de Arte. Representando a CRSul-
Comissão Regional Sul, partici-
parão dessa comissão o Diretor 
do Departamento de Arte da 
USE SP Lirálcio Ricci e Márcia 
da Fergs. 

Ocorreram apresentações mu-
sicais na reunião. A apresentação 
do estudo sobre a LGPD – Lei 
Geral de Proteção de Dados 
Pessoais que estava inicialmente 
pautado para essa reunião ficou 
postergada para a próxima reu-
nião extraordinária do CFN que 
será realizada no dia 17 de maio 
do corrente ano. (JN)Q_pBg

Departamento de Atendimento Espiritual
Curso de multiplicadores da 
atividade de passes e irradia-
ção.
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Ciência e Pesquisa Espírita
A Assessoria de Ciência e 
Pesquisa Espírita realizou live 
sobre pesquisa e pesquisadores.

2

canal de informações da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

http://youtu.be/3ZtxfgQ_pBg


USE informativo2 - Fevereiro, 2022

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.

Pesquisa e pesquisadores do Espiritismo

Alive da ACPE-USE, ocorri-
da em 12 de fevereiro, con-

tou com o convidado Prof. Dr. 
Humberto Schubert, professor ad-
junto de Filosofia da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, com 
trabalhos em metafísica, filoso-
fia da religião e filosofia da cul-
tura. O Prof. Humberto é Co-
diretor do Núcleo de Pesquisa em 
Espiritualidade e Saúde (NUPES: 
https://www.ufjf.br/nupes).

Na live, o Prof. Humberto dis-
correu sobre o tema “Pesquisa e 
Pesquisadores do Espiritismo” e 
apresentou uma visão geral muito 
rica sobre os perfis de pesquisado-
res que tem o Espiritismo como 
tema (não são apenas espíritas 
ou espiritualistas, como se pode 
pensar inicialmente) e debateu as-
suntos como os desafios e o dever 
moral e social das instituições es-

píritas peran-
te os estudos 
da Doutrina 
e o desenvol-
vimento de 
senso crítico 
c o m p at í ve l 
com os prin-
cípios karde-
quianos

Humberto 
também fez 
alertas para 
um certo su-
perficialismo 
no uso de 
conceitos da 
ciência em 
estudos espí-
ritas e encerrou sua fala com re-
comendações em grande sintonia 
com a proposta de comece pelo 
começo, mas que não se perca o 

valor da continuidade da funda-
mentação dos estudos em Kardec. 
(AFF)

André Henrique de Siqueira 
foi o responsável pelo desen-

volvimento do tema Influência 
das Redes Sociais: comportamen-
tos e ideologias, em mais uma live 
realizada pelo Grupo Espírita 
Paulista, no último dia 19 de feve-
reiro, transmitido pelos canais do 
Grupo no YouTube e Facebook. 
A mediação foi de Jerson Botaro, 
da Aliança Espírita Evangélica.

André Siqueira é coorde-
nador nacional da Área de 
Comunicação Social Espírita do 
Conselho Federativo Nacional 
da Federação Espírita Brasileira, 
doutor em Ciência da Informação 
pela Universidade de Brasília. 
Para André, “as redes sociais cria-
ram uma nova forma de relacio-
namento entre as pessoas, carac-

terizado por fluxo descontínuo de 
informação, ou seja, com janelas 
de acesso, levando ao choque de 
ideias”.

No canal do GEP no YouTube e 
Facebook você pode acessar a gra-

Mídias sociais foi tema de mais um encontro do GEP
vação completa da palestra: ht-
tps://youtu.be/hpiWbg6yHCg.

Neste ano, o GEP realiza pa-
lestras, ao final de cada mês, sobre 
o tema central Espiritismo na so-
ciedade. (AJO)

https://www.ufjf.br/nupes
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No dia 3 de fevereiro, o Depar-
tamento de Doutrina (DD) 

da USE realizou mais uma live da 
série Conversas Doutrinárias. Desta 
vez, o convidado foi o escritor 
Paulo Neto, o qual discorreu so-
bre seu último livro, intitulado 
Reuniões de desobsessão: momento de 
acolher Espíritos em desarmonia, lan-
çado pela Editora Renascer. A 
condução da live foi de Marco 
Milani, diretor do DD.

Dentre os 
tópicos tra-
tados, Paulo 
d e s t a c o u 
quais seriam 
as condições 
ideais para 
uma reunião 
mediúnica 
voltada ao 
auxílio de Espíritos sofredores e 
qual deveria ser o perfil dos cola-
boradores encarnados desse tipo 
de reunião.

O projeto USE Conecte, inicia-
do em abril de 2020, já fez o 

cadastro de quase 500 instituições 
espíritas do estado de São Paulo 
e fora dele (estados de Rondônia, 
Minas Gerais e Pernambuco).

Deste total, 77% são de insti-
tuições unidas à USE. As institui-
ções do estado que participam do 
projeto estão localizadas em 149 

Projeto USE Conecte: quase 500 instituições participantes

Conversas Doutrinárias

cidades, correspondendo a 23% 
do total das cidades paulistas. Isto 
significa que em cada 4 cidades do 
estado, uma delas tem, pelo me-
nos, um participante no projeto.

O projeto USE Conecte con-
tinua aberto para as instituições 
interessadas, sejam unidas ou não, 
no estado de São Paulo ou fora 
dele. Basta acessar ww.usesp.org.

br/conecte e fazer o cadastro. 
Um benefício adicional para as 

instituições participantes é a co-
municação constante com a USE, 
independentemente do dirigente 
que coordena a instituição, pois 
ao invés de se utilizar de e-mail 
pessoal, temos, então, um e-mail 
institucional para contato. (AJO)

As reuniões da Diretoria 
Executiva com os seus depar-

tamentos acontecem sempre no 
primeiro sábado de cada mês. Os 
presidentes e representantes dos 
órgãos regionais estão sendo con-
vidados a participar destas reuni-
ões desde o início do ano.

Na última reunião, ocorrida em 
5 de fevereiro, houve participa-
ção de representantes dos órgãos 
regionais de Assis, Campinas, 
Grande ABC, Marília, Ribeirão 
Preto, Rio Claro, São Paulo, 
Sorocaba e Taubaté.

O objetivo é trazer os partici-
pantes do movimento no estado 
mais próximo às iniciativas e con-
dições vivenciadas pela Diretoria 
Executiva, bem como o envolvi-
mento de todos nestas ações. (AJO)

Dirigentes nas
reuniões da DE

Curso virtual de multiplicadores da ativi-
dade de passes e irradiação

O Departamento de Aten-
dimento Espiritual no 

Centro Espírita realizou no dia 
20 de fevereiro, domingo, das 9 
às 10h30, a última aula do Curso 
Virtual de Multiplicadores da 
Atividade do Passe e Irradiações. 
Na oportunidade participaram 
dirigentes e multiplicadores, inte-
ressados no âmbito dos órgãos re-
gionais, distritais, intermunicipais 
e municipais.

Durante os quatro encontros 
os participantes interagiram com 

os facilitadores Edgar Miguel e 
Fernando Porto.  

Já agendado para os meses de 
julho e agosto deste ano o 2º Curso 
Virtual de Multiplicadores da 
Atividade do Passe e Irradiações, 
que continuará com turma re-
duzida, priorizando dirigentes e 
multiplicadores que não partici-
param deste 1º Curso, razão pela 
qual a indicação dos interessados 
continuará sendo feita pelos ór-
gãos regionais da USE. (RD)

A conversa contou com in-
tensa participação do público via 
chat, perguntando e tecendo co-
mentários sobre a temática trata-
da. (MM)

http://ww.usesp.org.br/conecte
http://ww.usesp.org.br/conecte
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em  março
Curso de Liderança Espírita: 
das 20 às 22 horas - DE 

Encontro Fraterno de 
Unificação: das 15 às
17h15

1a Prévia do 7o Encontro 
Paulista - DES

Capacitação: Metodologias 
para o estudo de O livro dos 
médiuns -  DMED

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

Curso Escrita Científica para 
os espíritas: das 15 às 17 horas 
- ACPE 

GEP Grupo Espírita Paulista: 
das 15 às 16h30

Reunião Regular: das 8 às 10 
horas - DI

Diálogos da Área de 
Atendimento Espiritual - 
DAECE

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

15

20

20

20

22

26

26

27

27

29

Reunião DE + 
Departamentos: 9 horas

Reunião CA Conselho de 
Administração: 13h30

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

Seminários da Infância: das 
20 às 21h30 - DI

Curso Escrita Científica para 
os espíritas: das 15 às 17 
horas - ACPE

5

5

8

11

12

Nota: todas as atividades são no formato on-line

Entre o final de janeiro e mea-
dos de fevereiro de 2022, 

aconteceram as 2as Prévias das 
COMEs no Estado de São Paulo. 
Jovens espíritas do estado se reu-
niram virtualmente nas quatro 
macrorregiões em seus respectivos 
eventos – Comelesp, Comecelesp, 
Comenesp e Comenoesp.

A Comecelesp aconteceu no 
dia 29 de janeiro com o tema 

Segunda prévia das COMEs 2022

Mediunidade no Mundo trazendo 
atividades artísticas e doutrinárias 
para mostrar a importância do es-
tudo da mediunidade por jovens. 
No mesmo final de semana acon-
teceu a Comenesp com o tema O 
Auto da Barca do Inferno, onde cer-
ca de 70 jovens espíritas de 29 ci-
dades puderam estudar O Céu e o 
Inferno com jogos online, apresen-
tações artísticas e diversas salas de 

estudo. O final de semana agitado 
ainda contou com a Comenoesp 
com tema instigante – Falando de 
Racismo: entender para mudar! Nos 
dois dias os participantes pude-
ram discutir a representatividade 
no movimento espírita, as impli-
cações da vida após a morte nos 
preconceitos da carne e, claro, 
interagir com muita arte e muito 
estudo.

Inicialmente concebido para 
ser um evento híbrido, a Comelesp 
foi adiada para o dia 19 e 20 de 
fevereiro, mas não faltou interati-
vidade com estudos envolvendo a 
mediunidade, oficinas de poesia, 
política, liderança, responsabi-
lidade afetiva, meditação e, não 
podia faltar, amor. Ao todo foram 
cerca de 200 jovens cantando, 
chorando e se abraçando virtual-
mente nesse período. A expectati-
va segue a mesma – que logo seja 
seguro para que todos possamos 
deixar o virtual e nos abraçarmos 
fisicamente. Agora nos vemos nas 
COMEs em Abril! (HB)



A Diretoria Executiva da 
USE promove o curso de 

Liderança Espírita, em sua 2ª 
edição, com início no dia 22 de 
fevereiro até 17 de maio, em 12 
encontros por meio eletrônico, às 
terças-feiras, das 20h às 22 horas, 
com o objetivo de formar multi-
plicadores contando com os re-
presentantes e colaboradores dos 
órgãos de unificação, de todo o 
Estado. Foram abertas 66 vagas 
para essa edição do curso.

O curso objetiva repensar a li-
derança espírita somando a essa 
visão conceitos que visam me-
lhorar a capacidade de liderança, 
para que os líderes espíritas sejam 
vistos como pessoas que inspiram 
outras ajudando-as a entregar os 
resultados esperados. 

São facilitadores do curso 
Rosana Amado Gaspar, Julia 

Nezu, Pascoal A Bovino (coor-
denador), Marco Milani, Andréa 
Laporte Milani (secretaria), 
Norberto Tomasini, João Lucio 
Cruz de Campos, Allan Kardec 
Pita Veloso, Filipe Felix, Juliana de 
Moraes e Walteno da Silva.

Os participantes do curso rece-
bem atividades prévias, com en-
trega de material de estudo com 
suporte a dúvidas remotamente. 
Após as aulas teóricas, realizam 
estudo de casos, discussão em gru-
pos, troca de experiências, dinâ-
micas e vivências. 

O curso é destinado a quem 
possui conhecimento da Doutrina 
Espírita (obras fundamentais de 
Allan Kardec), integra um órgão 
da USE, lidera grupo de trabalha-
dores espíritas e tem interesse de 
compartilhar experiências tanto 
da casa espírita como do órgão de 

unificação que colabora. 
Composto de 2 módulos: o pri-

meiro trata da liderança, casas es-
píritas e órgãos de unificação, tais 
como: análise de liderança, iden-
tificação de lideranças espíritas, 
como liderar voluntários e mobi-
lização de pessoas e as diferenças 
entre a liderança nas empresas e 
nas organizações espíritas. 

O segundo módulo trata das 
competências do líder espírita. 
São tratados sobre a autoconhe-
cimento, percepção e desenvol-
vimento pessoal na resolução de 
conflitos, consciência e autono-
mia, principais competências do 
líder e seu papel, a comunicação 
não violenta nas resoluções de 
conflitos, formação de novos líde-
res e, por fim, sobre a coerência 
doutrinária. (JN)

Curso de liderança espírita 2022
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Representando a USE, a 
Presidente Rosana Amado 

Gaspar participou da roda de 
conversa, na abertura da RGA – 
Reunião Geral da Aliança Espírita 
Evangélica, no sábado, dia 26 de 
fevereiro, em um módulo inter-re-
ligioso sobre “Ecumenismo”. 

O tema central foi Modo de 
Fazer, baseado na mensagem ho-
mônima de Emmanuel, psico-
grafada por Francisco Cândido 
Xavier. 

Com participação de Eduardo 
Miyashiro, Diretor de Relações 
Institucionais, e  coordenação do 
Diretor-Geral, Luiz Carlos Amaro, 
contou ainda com a presença do 
Presidente da FEESP Federação 
Espírita do Estado de São Paulo, 
Roberto Watanabe; do Pastor  
Fábio Barnah, representando a 
Igreja Evangélica; do Professor 
Francisco Leonardo Cardoso, re-
presentando o Judaísmo; do Padre 

Jorge de Souza Braz, represen-
tando a Igreja Católica Romana. 
Amadeu Gonçalves Filho, repre-
sentando a Umbanda, não con-
seguiu participar devido a proble-
mas técnicos.

O Evento foi assistido ao vivo 
por mais de 500 pessoas e trans-
correu de forma harmoniosa, 
onde os representantes responde-
ram sobre temas com a visão de 
cada religião em relação ao desa-
fio de ajudar e o amor aos inimi-
gos e experiências marcantes. 

A conclusão foi que as religiões 
têm que estar cada vez mais uni-
das e solidárias, em favor de movi-
mentos a favor da vida, do amor 
ao próximo e da paz.

Para assistir a abertura acesse 
o link: 

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=7h19a9_0GIg 

RGA 2022
A RGA é a reunião geral da 
Aliança Espírita Evangélica, even-
to anual com participação de 
representantes dos grupos inte-
grados, realizada no período do 
Carnaval.

De 26 de fevereiro a 1 de mar-
ço, foram realizados eventos rela-
cionados às funções e atividades 
das casas espíritas, além de mo-
mentos de arte e música.

Como aconteceu em 2021, nes-
te ano, o evento também foi virtu-
al, devido à situação pandêmica.

USE participa da abertura da RGA 2022- Reunião Geral da 
Aliança Espírita Evangélica

https://www.youtube.com/watch?v=7h19a9_0GIg
https://www.youtube.com/watch?v=7h19a9_0GIg

