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Trabalho em rede no Serviço 
Assistencial no centro espírita

N o dia 3 de abril , o Departa-
mento de Assistência e Pro-

moção Social Espírita – APSE, 
realizou  uma Roda de Conversa,  
on-line, transmitido pelos canais 
do YouTube e  Facebook da USE SP 
e canal RAETV, com a participa-
ção do Vice-Presidente da USE 
Regional de Cachoeira Paulista, 
João Luiz do Nascimento Ramos, 
assistente social, que discorreu 
sobre o tema O trabalho em rede no 
Serviço Assistencial no Centro Espírita, é 
possível ?  e interação com os convi-
dados Rosana Gaspar (Presidente 
USE SP), Allan Kardec Pitta 
Veloso (Presidente da USE 
Regional da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira) e Guaracy 
Nascimento (Presidente  da USE 
Intermunicipal  de Ourinhos).  

A roda apresentou as articula-
ções  para um  trabalho em rede, 
ou seja, em parceria com outras 
instituições, públicas ou privadas,  
em prol de pessoas em situação de 
vulnerabilidade e risco social.

Ao final do evento, Luiz 

Ações de melhoria e 
de manutenção

Visando o retorno as atividades 
presenciais, o Departamento 

de Patrimônio deu sequência à 
reforma da sede da USE. Foram 
finalizadas a troca do forro, lumi-
nárias, correção do telhado e pin-
tura do Salão União.

Neste mês de abril, também 
foram realizadas várias manuten-
ções na sede, como revisão elé-
trica, hidráulica e civil de alguns 
ambientes. 

O sistema de transmissão au-
diovisual foi atualizado e melho-
rado, com o teste de novos com-
ponentes

Toda mão de obra e mate-
riais foram obtidos com doa-
ções de empresas de construção 
e os trabalhos coordenados pelo 
Departamento.

No Centro Cultural Brás, as 
reformas e adaptações do espaço 
deram sequência, com o início 
dos serviços nos banheiros do pa-
vimento térreo, sistema de drena-
gem e melhorias diversas. Estes 
trabalhos proporcionarão mais se-
gurança e conforto no retorno das 
atividades no local.

Antônio Monteiro, Diretor da 
APSE, falou da importância do 
departamento conhecer melhor  
as necessidades das casas espíritas 
para realizar ações melhor direcio-
nadas.  E,  para compreender me-
lhor esta demanda, conta com  a  
ajuda de todos os dirigentes e cola-
boradores da área  para responder 
uma pesquisa  sobre as Atividades 
de Promoção e Assistência Social 
na Casa Espírita. A pesquisa será 
realizada através da ferramenta 
de formulários do Google pelo link: 
https://forms.gle/3VmQ7ojyRJ-
q2HbEx8. Após apuradas as res-
postas, os resultados serão dispo-
nibilizados.

Participações de dirigentes da 
Capital,  de municípios do interior 
e dos estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do 
Sul. Lirálcio Ricci, diretor do 
Departamento de Arte, foi o res-
ponsável pela parte  musical.

Link da gravação:
https://youtu.be/FzPvF6KAmg8.

(LAM)
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Departamento de Arte
Realizado no Centro Cultura, 
o 5o Encontro de Corais da 
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Comissão Regional Sul
Reunião anual da CRSul nos 
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Curso de Escrita Científica para espíritas

Nos dias 2 e 9 de abril, a ACPE 
finalizou o primeiro curso de 

escrita científica para espíritas. 
Nessas duas últimas aulas, foram 
desenvolvidos os elementos ditos 
“textuais” como a Introdução e o 
desenvolvimento de um artigo ou 
projeto de pesquisa, e os tipos e 
qualidades das referências.

Na terceira aula, exploramos 
exemplos de introdução que, se-
gundo os especialistas, devem 
apresentar um contexto, o proble-
ma e um resumo da solução em 
torno da questão principal do ar-
tigo/projeto.

O desenvolvimento de um ar-
tigo deve conter desde a descrição 
dos métodos empregados, passan-
do pelos fundamentos teóricos, 

hipóteses consideradas, apresen-
tação dos dados empíricos se for o 
caso, e a discussão dos mesmos de 
acordo com os objetivos.

Na apresentação do contexto 
da pesquisa, feita na introdução, 
devem-se citar os trabalhos fei-
tos sobre o assunto, mostrando 
até onde pesquisas e estudos an-
teriores chegaram na questão. 
Dentre os tipos de referências, o 
curso apresentou a definição dos 
conceitos de fontes primárias, se-
cundárias e terciárias, mostrando 
a importância de se usar as pri-
meiras sempre que possível e dis-
poníveis.

O curso encerrou com exem-
plos de observações críticas mais 
comuns que pareceristas e árbi-

No dia 24 de abril, a USE re-
alizou uma live sobre o tema 

Desafios da prática mediúnica nos dias 
atuais, integrando 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, Andréa Laporte, 
Julia Nezu, Marco Milani, Silvio 
Costa e Pascoal Bovino.

O instigante tema motivou 
o público, formado por pessoas 
de diferentes localidades de São 
Paulo, mas também de outros es-
tados e até de Costa Rica, a con-
tribuir com diversos comentários 
e perguntas no chat, os quais fo-
ram respondidos pelos convida-
dos, promovendo uma ótima inte-
ração entre os participantes.

Dentre os assuntos tratados, a 
contínua necessidade de estudos 
das obras de Allan Kardec foi des-
tacada por todos os debatedores, 

enfat izando-se 
como a ausência 
de compreensão 
dos princípios 
espíritas pode 
gerar distorções 
conceituais e 
práticas. Nesse 
sentido, a cam-
panha Comece pelo 
Começo, da USE, 
foi lembrada e seu significado en-
fatizado como proposta para se 
reduzir ou eliminar os problemas 
decorrentes da imaturidade dou-
trinária.

Cada debatedor apresentou 
rapidamente os tópicos que con-
siderava mais relevante para fo-
mentar questões sobre a temática 
e, posteriormente, todos passaram 
a comentar as questões do públi-
co.

Alguns desafios e oportuni-
dades decorrentes do período de 

restrição presencial nas casas espí-
ritas devido à pandemia da con-
vi-19 foram explorados com obje-
tividade.

Considerando a atenção des-
pertada para esse e demais temas 
previstos para as rodas de conversa 
do Congresso da USE em junho, 
certamente as prévias cumprem o 
seu papel de levar à reflexão os co-
laboradores e dirigentes espíritas.
Link para a live:
https://youtu.be/RjFFqlNnJZI

(MM)

tros que analisam artigos e proje-
tos identificaram em artigos que 
foram rejeitados para publicação 
como, por exemplo, introdução 
vaga, objetivos confusos, falta de 
contextualização dando a impres-
são de que “inventaram a roda”, 
incoerência na apresentação e 
discussão dos dados e, até mesmo, 
problemas com o mal uso da lin-
guagem, português ou inglês.

Dos 90 inscritos, foram até o 
final, pouco mais de 40 partici-
pantes. Em havendo interesse, a 
ACPE pode repetir o curso no fu-
turo, interessados podem escrever 
informando-nos no e-mail

acpe@usesp.org.br.
(AFF)

Desafios da prática mediúnica nos dias atuais

https://youtu.be/RjFFqlNnJZI
mailto:esde@usesp.org.br
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No dia 8 de abril, o Departa-
mento de Doutrina (DD) da 

USE realizou mais uma live da sé-
rie Literatura espírita em foco. Desta 
vez, o convidado foi o escritor 
Humberto Schubert Coelho, o 
qual discorreu sobre seu último 
livro, intitulado História da liberda-
de religiosa: da reforma ao Iluminismo, 
lançado pela Editora Vozes. A 
condução da live foi de Marco 
Milani, diretor do DD.

Inicialmente, o autor desta-
cou o contexto em que a obra 
foi produzida, sendo fruto de 
sua pesquisa pós-doutoral na 
Faculdade de Teologia e Religião 
da Universidade de Oxford, no 
Reino Unido.

Humberto comentou sobre a 
proposta do livro, delineando a 
trajetória reflexiva sobre a liber-
dade religiosa pela Idade Média, 
não sem antes pontuar as tradi-
ções platônica, aristotélica e judai-
co-cristã como fontes relevantes 
de conhecimento para a formação 
intelectual ocidental e consequen-
tes influxos culturais.

Na enriquecedora conversa, 
Humberto sinalizou que críticos à 
ortodoxia da Igreja sempre existi-
ram, tanto interna quanto exter-
namente, indicando a existência 
de rupturas nas comunidades re-
ligiosas. Não por acaso, dissidên-
cias e cismas, além de proibições 
e vigilância, foram constantes nos 
grupos cristãos organizados.

Conforme o subtítulo indica, o 
período enfatizado na obra abran-
geu a Reforma Protestante até o 
Iluminismo, permitindo relevan-
tes comparações sobre as posturas 
de religiosos e antirreligiosos que 
ainda hoje manifestam-se.

História da liberdade religiosa

O leitor espírita encontrará 
nesse livro elementos essenciais 
para analisar a interação do ser 
encarnado em dado contexto cul-
tural e poderá se surpreender das 
semelhanças de postura existentes 
até hoje sobre a defesa e ataque 
das ideias envolvendo a transcen-
dência do ser.

A conversa contou com intensa 
participação do público via chat, 
perguntando e tecendo comentá-
rios sobre a temática tratada.

Link para a live:
https://youtu.be/Ey9PPRU5kuc.
(MM)

Com participação de Vera 
Millano, aconteceu no dia 30 

de abril, mais uma live do Grupo 
Espírita Paulista, o GEP. Na opor-
tunidade, Vera falou sobre O vo-
luntário espírita, dentro do tema 
central Espiritismo na Sociedade, 
decidido pelo Grupo para as ex-
posições durante o primeiro se-
mestre deste ano.

Vera Millano, diretora da 
Federação Espírita do Estado de 
São Paulo, foi uma das primei-
ras representantes junto ao GEP, 
tendo participado desde o início 
das atividades de divulgação da 

Em abril, mais uma live do GEP Grupo Espírita Paulista

Doutrina Espírita pelo Grupo. 
Ela já havia participado de live em 

setembro de 2020, com o tema 
Processos obsessivos. (AJO)

https://youtu.be/Ey9PPRU5kuc


A pós dois anos, com todas as 
atividades paralisadas por 

conta da pandemia, o Setor de 
Corais do Departamento de Arte 
da USE finalmente conseguiu, no 
último dia 3 de abril, realizar, de 
forma presencial, o 5º Encontro 
de Corais da USE, nas dependên-
cias do Centro Cultural USE.

Foi uma linda tarde, com a pre-
sença de cinco corais de diferentes 
regiões de São Paulo.

O encontro teve inicio às 14h30 
contando com uma linda harmo-
nização realizada pelo diretor do 
Departamento de Arte, Lirálcio 
Ricci, que em seguida fez a prece 
de abertura.

Em seguida, André Poeta (co-
ordenador do Setor de Corais 
do DArte) fez um breve discurso, 
dando boas vindas aos convidados 
e aos corais presentes. Ameliane 
Langenbach, assessora do Setor 
de Corais, ficou responsável por 
ser a Mestre de Cerimônia do 
evento. E assim, com toda a ale-
gria estampada no rosto dos parti-
cipantes, sorrisos contagiantes e a 
vontade de expressar essa alegria 
através das canções, deu-se inicio 
às apresentações dos corais.

No repertório estava incluso 
desde canções populares até can-
ções já consagradas do movimento 
espirita, advindas em sua maioria 
do Plano Maior. Com isso pude-
mos perceber que os corais hoje 
tem um vasto e grande repertório 

de canções, que utilizam em suas 
apresentações nas diversas casas 
espiritas e instituições em que se 
apresentam. Enfim , foi uma tar-
de recheada de alegria e energia 
positiva, que a música poder de 
propiciar a todos.

Às 17h30, como já é de pra-
xe, o encontro foi encerrado com 
todos os participantes cantando 
uma mesma canção, previamen-
te escolhida e encaminhada para 
ensaio. A música selecionada para 
esta quinta edição foi “A Paz”, 
grande sucesso interpretado pelo 
Grupo Roupa Nova, que promo-
ve a paz entre os povos, mensa-
gem importante neste momento 
por que passa o orbe terrestre.

Uma coisa é certa e pudemos 
constatar: após a pandemia, os 
Corais vieram mais fortes do que 
nunca, mais fortalecidos, com a 

5o Encontro de Corais da USE
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missão de levar a música e o can-
to-coral a tantos corações necessi-
tados.

Não podemos deixar de agra-
decer aos regentes dos corais 
participantes, que não mediram 
esforços para que este evento pu-
desse acontecer. Foram eles:

Marinalva Valentim
Coral Minha Canção de Guaianases

Eliane Martins
Coral Espirita Reencontro

Ester Terra
Grupo Vozes de Bethânia

Teresa Salvetti
Coral Amigos de Euripedes 

Barsanulpho
André Poeta Lopes

Coral Sociedade Fraterna Ivanir 
Caurim.

O próximo encontro acontecerá 
em novembro. (LR)



  * em  maio
Prévias do 18o Congresso 
Estadual de Espiritismo

Reunião Geral 
Administrativa - DES

Seminário de Mediunidade 
- DMED

Reunião Extraordinária do 
CFN / FEB

Reunião da Comissão 
Estadual - DM

Encontro Fraterno de 
Unificação 

Comemoração do Dia 
Internacional da Família - 
DF

Live do GEP Grupo Espírita 
Paulista - 15 horas

Diálogos da Assistência 
Espiritual - DAECE

Reunião Regular: 8 às 10 
horas - DI

14

15

15

15

21 e 
22

22

22

28

29

26

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

Reunião DE + Departa-
mentos: 9 horas - DE

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

Seminários da Infância: das 
20 às 21h30 -  DI

Reunião Extraordinária da 
CRSul - DE

3

7

10

13

13

Nota: todas as atividades são no formato on-line.

A Páscoa de 2022 foi diferente 
para muitos jovens espíritas 

no estado de São Paulo por conta 
dos eventos que aconteceram en-
tre os dias 15 e 17 de Abril.

As COMEs, popular nome das 
Confraternizações de Mocidades 
Espíritas, aconteceram presencial-
mente e virtualmente movimen-
tando mais de 200 jovens espíritas. 
Nesse ano foram quatro eventos 
em paralelo com o diferencial de 
que dois desses eventos foram pre-
senciais.

Na cidade de São Paulo a 
Comelesp recebeu jovens da ma-
crorregião Leste e estudou o tema 
Elos: A mediunidade no dia-a-dia; e 
em Ribeirão Preto a macrorre-
gião Norte estudou Céu e Inferno: e 
se não fosse tão simples assim. Ambos 
os eventos contaram com partici-
pantes vacinados e todas as medi-
das sanitárias foram seguidas para 
viabilizar atividades com seguran-
ça para todos.

Aos poucos, voltamos a nos ver

Virtualmente ainda acontece-
ram a Comecelesp e a Comenoesp, 
respectivamente na macrorregião 
Centro-Leste estudando também 
Elos e na macrorregião Noroeste 
com o tema “Falando de Racismo”.

As fotos dos eventos e algumas 
atividades virtuais estão disponí-
veis nas páginas das assessorias e 
você encontra essas e outras infor-
mações em http://usesp.org/dm.
(HB)
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O Encontro Fraterno de Unifi-
cação com as Regionais de 

Campinas, Grande ABC, Ilha 
Solteira e os respectivos órgãos 
locais foi realizado no dia 24 
de abril, das 15h às 17h30, pelo 
Google Meet, com 27 participantes, 
incluindo a Presidente Rosana A 
Gaspar e os dois Vice-Presidentes 
Julia Nezu e Pascoal Bovino, 
Também os  Diretores Andrea 
Laporte Milani e João  Lúcio 
Cruz de Campos que coordenou 
o encontro.

Representaram as Regionais 
Marco A Milani, 
Mônica Etes Soares e 
Edgar Salina, respecti-
vamente, de Campinas, 
Grande ABC e Ilha 
Solteira. 

Na fala inicial, 
Rosana fez uma apre-
sentação institucional da 
USE, com a sua estrutura, missão, 
visão e valores, enfatizando a im-
portância do papel das Regionais, 
e sobre o sentimento de perten-
cimento à USE dos dirigentes de 
seus órgãos.

O tema escolhido pelas três 
Regionais, de comum acordo, 
numa reunião prévia, que aconte-
ceu no dia 2 de abril, foi sobre a re-
tomada dos trabalhos presenciais 
às instituições espíritas: Voltamos! E 
agora? tema que foi abordado pela 
Rosana e Julia Nezu, antes do de-
bate que ocorreu em seguida.

Rosana falou dos procedimen-
tos que devem ainda ser adotados 
pelas instituições espíritas, consi-
derando que a pandemia está sen-
do debelada mas ainda há regras 
a cumprir, obedecendo aos proto-
colos sanitários, bem como à obri-
gatoriedade da vacinação para 
que os trabalhadores retornem às 
suas atividades.

Em seguida, Julia apresentou 
os pontos trazidos pelas Regionais 
e seus órgãos locais na reunião 
prévia e, também, fazendo parte 
da fala inicial dos representantes 
das três regionais: 

1) Considerável número de 
trabalhadores, principalmente os 
da terceira idade, não estão retor-
nando ao trabalho e pelo tempo 
em que os centros estiveram fe-
chados e o mesmo tem acontecido 
em relação às atividades com os 
jovens e crianças.

2) Necessidade de treinamento 

para os novos trabalhadores, com 
ênfase no atendimento fraterno, 
pela procura de pessoas buscando 
a ajuda.

3) Algumas regiões estão com 
dificuldades de reunir os dirigen-
tes das casas espíritas para ativi-
dades do órgão, como as palestras 
mensais, pois os palestrantes estão 
preferindo as lives pela internet.

Foram elencadas ações priori-
tárias como preparação de traba-
lhadores nas diversas atividades 
da casa espírita e os órgãos pode-
rão contar com os departamentos 
da USE que apesar da pandemia, 
deram continuidade ao trabalho 
com reuniões periódicas, cursos, 
seminários, treinamentos, pela in-
ternet e poderão auxiliá-los.

Resumo das ações
• Diálogo com dirigentes. 
Importância das reuniões

a) Reuniões mensais do 

Conselho Deliberativo do órgão 
local com os centros espíritas. 

b) Reuniões periódicas da 
Regional com os órgãos locais. 

c) Debater as questões emer-
gentes do retorno. Motivação ao 
trabalho de unificação. Impor-
tância da USE na região. Contatos 
constantes com todos.

d) Identificar o que mudar nas 
casas espíritas e nos órgãos de uni-
ficação da USE para adaptar às 
novas realidades.

e) Trabalhar primeiramente 
o fortalecimento da união preco-

nizada pela USE e dia-
logar com os dirigentes 
para um plano de ação. 

f) Adaptação e distri-
buição de trabalhadores 
para as atividades, con-
forme perfil destes.

g) Novos treinamen-
tos para o acolhimento 

do público que chega à casa espí-
rita, lembrando que o atendimen-
to fraterno normalmente é a porta 
de entrada do público.

h) Convidar os jovens para o 
treinamento e capacitação de tra-
balhadores. Oportunizar o prota-
gonismo juvenil. Integrá-los nos 
estudos da casa espírita.

i) Atualizar a metodologia de 
ensino, com dinâmicas de grupo, 
motivação e gosto pelo estudos sé-
rios. Kardec, no projeto 1868, fala 
de curso regular de Espiritismo 
que seria professado com o fim 
de desenvolver os princípios da 
Ciência e de difundir o gosto pelos 
estudos sérios.

j) Trazer os jovens para as ati-
vidades, treinando-os de forma 
interessante para o seu jeito de ser.

k) As reuniões, cursos, semi-
nários e outras atividades devem 
continuar pelos meios eletrônicos 
e no formato híbrido. (JN)

Encontro Fraterno de Unificação com as Regionais de 
Campinas, Grande ABC e Ilha Solteira
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Realizou-se de 8 a 10 de abril de 
2022, a reunião da Comissão 

Regional Sul do Conselho 
Federativo Nacional (CFN) da 
Federação Espírita Brasileira 
(FEB), com a representação das 
federativa do RJ, SP, SC, RS, 
MS, PR e a convidada especial 
Federação Espírita do Uruguai.  
Na sexta-feira, dia 8, com início às 
19h, assumiu a direção da reunião 
ordinária o Presidente do CFN 
da FEB, Jorge Godinho Barreto 
Nery, que passou a palavra ao pre-
sidente da Federação Espírita do 
Paraná, Luiz Henrique da Silva, 
federativa anfitriã, organizadora 
do encontro

A abertura da reunião contou 
com a presença de 176 participan-
tes incluindo os representantes da 
Federação Espírita Brasileira.

A Federação Espírita do 
Paraná, federativa anfitriã do en-
contro enviou pelo correio para 
todos os participantes das fe-
derativas representadas, o livro 
Espiritualidade presente contendo as 
mensagens mediúnicas recebidas 

pelos médiuns Divaldo Pereira 
Franco e José Raul Teixeira nas 
22 conferências estaduais espíri-
tas realizadas anualmente desde 
1994. Juntamente com o livro to-
dos receberam alguns sachês de 
chá e café para aquecer os cora-
ções. 

Na abertura foi comemora-
do os 120 anos da fundação da 
Federação Espírita do Paraná, os 
90 anos da fundação do jornal 
Mundo Espírita e foi apresentado 
um vídeo em comemoração aos 
36 anos da instalação da Comissão 
Regional Sul. 

Representando a USE, parti-
ciparam da Área de Dirigentes a 
Presidente Rosana Amado Gaspar 
e os Vice-Presidentes Julia Nezu 
e Pascoal Bovino. Igualmente, 
os diretores departamentais par-
ticiparam das respectivas áreas 
da Comunicação Social Espírita, 
Família, Arte, Atendimento 
Espiritual no Centro Espírita, 
Assistência e Promoção Social 
Espírita, Estudo do Espiritismo, 
Mediunidade e Infância e Juven-

tude.
F i z e r a m 

suas saudações 
os presidentes 
das Federativas 
p r e s e n t e s : 
Luiz Henrique 
da Silva, da 
FEP, Darlene 
Cavalcante, da 
FEMS, Darcy 
Moreira, do 
CEERJ, Esther 
Fregosi, da 
FEC, Rosana 
Amado Gaspar 
da USE, Anyela 
Nuñez da FE 
do Uruguai e 
Antonio Nasci-

mento, da FERGS.

O uso do PADLET
Permitiu que as federativas pos-
tassem as equipes das áreas parti-
cipantes, com fotos, recados, fotos 
de reuniões da CRSul anteriores, 
durante todo o evento e após uma 
semana as postagens foram trans-
formadas em pdf  para que todos 
pudessem baixar e arquivar. 

As oito áreas se reuniram em 
salas setorizadas durante os três 
dias do encontro e ao final, no do-
mingo, o encerramento foi reali-
zado de forma coletiva.

No encerramento houve a 
apresentação de vídeo sobre a 
história do jornal Mundo Espírita 
que completou 90 anos e a parti-
cipação ao vivo de Paulo Roberto 
Oliveira, o locutor que gravou to-
dos os programas Momento Espírita 
e a sua voz é reconhecida no mo-
vimento espírita nacional e inter-
nacional. (JN)

Reunião da Comissão Regional Sul em 2022
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ÁREA DE DIRIGENTES / UNIFICAÇÃO
4. Inclusão e acessibilidades - unificação das ações 
e projetos das áreas do CFN. 
André Siqueira enfatizou que ao tratar de inclu-
são e acessibilidade de comunicação não tem foco 
só nos deficientes, mas é mais abrangente, incluin-
do pessoas sem escolaridade, o jovem que não está 
acostumado com a leitura e necessidades virtuais 
das pessoas. Informou que estão sendo produzidos 
cadernos orientativos a partir dos estudos nacio-
nais, por exemplo sobre o desafio do trabalho em 
ambientes híbridos.

Diversas áreas estiveram presentes para infor-
mar que este assunto também tem sido objeto de 
estudo e providências dentro de suas especifici-
dades. Diversos especialistas estão colaborando 
e ficou estabelecido que se poderia ter um docu-
mento unificado reunindo o que cada área está 
programando para essa questão. A constituição de 
uma comissão para esse documento unificado será 
assunto na pauta da próxima reunião extraordi-
nária do CFN.

5. Definir na estrutura do CFN Área para o 
Programa Evangelho Redivivo
Marta Antunes, vice-presidente da FEB, respon-
sável por esse projeto, fez um histórico desse estu-
do que iniciado em 2013 e implementado a partir 
de 2015. Esclareceu que, hoje, tem diversos gru-
pos nas diferentes regiões, inclusive no exterior. 
Há algumas federativas que o incluiram na Área 
de Estudos. (JN)

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

Em 15 de fevereiro, último, na reunião extraor-
dinária do CFN, foi formada Comissão com dois 
representantes de cada regional, mais os secretá-
rios dessas e dois representantes da FEB. A com-
posição de nomes da Comissão do programa de 
formação de multiplicadores de liderança será 
formalizada na reunião extraordinária do CFN 
de maio, deste ano.

2. Comissão de sustentabilidade do CFN: avalia-
ção e próximos passos/criação da Área Nacional 
do Livro Espírita
Após ampla análise concluiu-se que ainda não 
seria o momento para criar uma Área do Livro 
e futuramente será avaliado, pois para a criação 
de uma área seria necessário que as federativas ti-
vessem a mesma na sua administração. Em vista 
disso, a Comissão de Sustentabilidade deve pros-
seguir com o projeto que vem sendo desenvolvido.

3. Avaliação da rede nacional da ACSE (adesão, 
funcionamento, reais necessidades dos centros es-
píritas e das federativas);
André Siqueira, coordenador nacional da ACSE, 
informou que todos os materiais produzidos pela 
área encontram-se na intranet, tais como aqueles 
voltados para o leigo, o projeto de digital influencer, 
o de acessibilidades e, também, cada área da CSE 
das regionais tem as suas próprias páginas, dentro 
da intranet. 

ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA - ACSE
busca por georreferenciamento a partir das pági-
nas das federativas estaduais, entre vários outros. 
Além das importantes discussões em conjunto, 
houve a indicação de Gabriel Salum (FERGS - 
RS) como coordenador  e Sérgio Bento (FEC - 
SC) como adjunto, para compor a Coordenação 
Regional da ACSE Sul. Como fortalecimento 
para a equipe, André Siqueira, coordenador na-
cional da ACSE, refletiu sobre a importância de 
unir os nossos esforços na regional sul em torno 
de projetos e iniciativas que visem fortalecer a 
rede de trabalho da Comunicação Social Espírita 
no Brasil. (RC)

A sala da Comunicação Social Espírita contou 
com a participação de representantes de to-

das as federativas da Comissão Regional Sul. Foi 
uma reunião muito alegre e produtiva, onde de 
maneira colaborativa se discutiu temas impor-
tantes relativos à area de comunicação, dentre os 
quais destacamos o levantamento de demandas 
da regional sul sobre o impacto do tema da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD); a proposta 
de desenvolvimento de uma campanha nacional 
de orientação sobre direitos autorais com orien-
tações para as ACSE; discussão sobre um proje-
to nacional para cadastro de centros espíritas e 
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ÁREA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA - APSE

Com a colaboração e contribuição dos repre-
sentantes das federativas, foi possível cons-

truir propostas e sugestões da Comissão Regional 
Sul do CFN da FEB, para encaminhamentos, 
dentre elas, destacam-se:

1. Implantar equipe para intranet nos estados;

2. Participação do jovem na atividade, envolven-
do-o nos projetos voltados para a sociedade;

3. Programa de formação continuada de traba-
lhadores da Área da APSE;

4. Compartilhamento de experiências entre as fe-
derativas;

5. Aproveitar materiais já elaborados pelas fede-
rativas; 

6. Incorporações das mídias da FEB; 

7. Divulgação mais efetiva do OCE (Orientação ao 
Centro Espírita) e OAPSE (Orientação à Assistência e 
Promoção Social Espírita); 

8. Podcast (no máximo 30min); 

9. Transformação da teoria em prática pelos pro-
cessos de trabalho (conjunto de ações…); 

10. Integração/interação com outras áreas para 
atingir os objetivos do programa de formação. 
Exemplo: com a área da comunicação social para 
sugestões de ferramentas adequadas;

11. Aferir as demandas de qualificação a partir da 
divulgação dos documentos orientadores: OAPSE 
(Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita) e 
OCE (Orientação ao Centro Espírita); 

12. “Plantão” para dúvidas e respostas a questio-
namentos;

13. Inclusão e acessibilidades;

14. APSE e o Trabalho em Rede - descrição de 
processos de trabalho. Trabalhar com projetos pi-
lotos. (LAM)

ÁREA DE ATENDIMENTO ESPIRITUAL - AAE

Seguindo a pauta, cada federa-
tiva expôs breve relato de suas 

atividades, compartilhando com 
os demais informações quanto às 
dificuldades no retorno às ativi-
dades presenciais.

Na oportunidade, ficou evi-
denciado, dentre outras questões 
abordadas, grande preocupação 
dos dirigentes quanto à capacita-
ção de novos trabalhadores para 
as atividades do Atendimento 
Espiritual no Centro Espírita, 
tendo sido evidenciada a falta de 
voluntários capacitados para as 
atividades da área, uma vez que 
muitos trabalhadores não retornaram às ativida-
des presenciais nas respectivas unidades de traba-
lho. 

O segundo dia contou com apresentações dos te-
mas pertinentes à Área do Atendimento Espiritual, 
bem como para troca de informações e compar-
tilhamento de vivências acerca das apresentações 
sobre

Atendimento Fraterno ao Trabalhador do Centro Espírita 
(CEERJ),

O Evangelho no Lar e o Jovem (FEMS),

A integração da Área do Atendimento Espiritual com as 
demais Áreas do Centro Espírita (FEC),

Dimensões Virtuais do Centro Espírita  (FERGS),

Formação Tecnológica (CEERJ) e

Aspectos Jurídicos do Atendimento Fraterno (USE). (RD)
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ÁREA DA MEDIUNIDADE - AMED

Mediunidade e cuidados com o trabalha-
dor da Área (necessidade da atenção aos 
participantes do grupo mediúnico)
Sugerido intensificar o foco no estudo dos docu-
mentos orientadores da Área da Mediunidade 
sobre os temas: mediunidade e cuidados com o 
trabalhador da Área, necessidade da atenção aos 
participantes do grupo mediúnico, conscientiza-
ção da importância da participação do médium 
nas demais atividades do Centro Espírita, bem 
como sobre a importância do médium de apoio 
no trabalho mediúnico.

A Mediunidade e o Animismo
Necessário o conhecimento do fenômeno para 
melhor condução do desenvolvimento do mé-
dium.

O trabalhador da reunião mediúnica e a re-
tomada segura das atividades presenciais
Compre-ende-se que as Casas Espíritas têm auto-
nomia para decidir sobre a reabertura e reinício 
das atividades presenciais, cabendo às federativas 
dar suporte e orientação, podendo ser sugerido 
que o reinício das atividades seja precedido de es-
tudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, com vistas 
à harmonização daqueles que necessitarem.

Metodologia de Acolhimento e Atendimento 
no Centro Espírita da pessoa com faculda-
de mediúnica em eclosão e/ou desequilí-
brio
Será feito um estudo sobre o tema e apresentado 
em futura reunião da Área na Regional Sul. (LER)

As federativas analisaram a importância do 
tema mediunidade para todas as Áreas do 

centro espírita, sendo considerado um assunto 
transversal. Foram analisadas ações para estimu-
lar, por meio de uma campanha, as casas espíri-
tas a promoverem o estudo da mediunidade por 
todos os trabalhadores,  capacitando-os para me-
lhor acolher e cuidar dos que procuram a casa 
espírita. Isto é muito importante para os instru-
tores da juventude, considerando que no período 
da adolescência e juventude se despontam mui-
tos casos de eclosão da mediunidade ostensiva. 
Também, uma campanha de estudo continuado 
de O livro dos médiuns  para o público em geral 
e de forma aprofundada para o trabalhador da 
reunião mediúnica. Ficou deliberado desenvol-
ver uma minuta de projeto para implementação 
das ações referidas. As minutas do projeto serão 
apresentadas por federativa no mês de junho de 
2022, incluindo informações e dados.

Reflexão sobre saúde mental e suicídio 
para o trabalhador da reunião mediúnica
Entendimento de que Área da Mediunida-de de-
veria atuar em conjunto com as demais Áreas que 
já desenvolvem trabalhos pertinentes ao tema, fi-
cando tal decisão no âmbito de cada federativa 
da região sul. Observou-se a neces-sidade de se 
fortalecer e dar ênfase na divulgação dos traba-
lhos, da vida e obra da autora-médium Yvonne 
do Amaral Pereira, o que poderá ser feito por 
meio dos materiais de estudos já oferecidos e dis-
poníveis ao movimento espírita, tais como o pro-
grama Mediunidade: estudo e prática.

ÁREA DA FAMÍLIA - AFam
dos ensinamentos de Jesus.

Estudos em equipe, reflexões sobre a utilização 
do Documento Orientador do Departamento da 
Família, disponível no site da USE e também a 
utilização do OCE (Orientação ao Centro Espírita) do 
CFN, como auxílio ao trabalho de implantação 
do Departamento, nos diversos órgãos, estiveram 
na pauta das reuniões. 

Agendado Encontro Nacional de Dirigentes 
da Área da Família, para os dias 18 a 20 de no-
vembro de 2022, no Recanto Lins de Vasconcelos, 
Centro de Treinamento da Federação Espírita do 
Paraná, em Balsa Nova/PR. (AB)       

Foram apresentadas as atividades realizadas bem 
como os projetos futuros. O Departamento da 

Família, da USE, fez reflexões acerca da impor-
tância de uma cartilha sobre diversidade, material 
sobre o qual o Departamento está trabalhando há 
algum tempo.

Ressaltando sempre a importância do trabalho 
em equipe, além da capacitação para que se possa 
entender e acolher os que procuram os centros es-
píritas, em cada órgão regional.   

No fortalecimento da atuação do 
Departamento,  apresentou-se a adesão à campa-
nha Comece pelo Começo, como também o exercício 
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ÁREA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE - AIJ

apresentou seu plano de ação e a AIJ (Área de 
Infância e Juventude) deliberou seu cronograma 
que conta com reuniões, capacitações e um evento 
comemorando o Dia do Jovem Espírita, em 13 de 
Novembro. Além disso os presentes discutiram 
formatos de trabalho híbrido, boas práticas com 
novas tendências de comunicação (especialmente 
para os jovens) e um projeto de mediunidade e ju-
ventude que se encontra em fase final de revisão 
doutrinária e deve ser apresentado em breve. (HB) 

O Projeto de integração do jovem nas ativi-
dades espíritas foi discutido e a proposta de 

integração do jovem com as atividades de casas 
espíritas por todo o Brasil foi priorizada como im-
portante ação para conter o distanciamento dos 
jovens ao movimento espírita.

Na sexta-feira, decidiu-se por tornar essa cam-
panha nacional nos próximos meses. No sábado, 
o grupo Sou Jovem Espíria (iniciativa da FEB para 
modernização da comunicação digital juvenil) 
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as demais áreas e não ações isoladas. 

7. Intranet da AEE – Apresentação; inicialmen-
te com acesso restrito a pessoas cadastradas para 
compartilhamento de arquivos; serão pastas indi-
viduais para cada região e pastas com materiais 
diversos. 

8. Integração do jovem no Centro Espírita: 
Sugestões para o tema, destacando a importância 
da parceria com a AIJ e demais Áreas do CFN.  

9. Consciência ambiental - O assunto se encontra 
no âmbito dos interesses do CFN da FEB com o 
desenvolvimento de estudo e projeto com a parti-
cipação de uma comissão formada pelas federa-
tivas; destacada a importância de se trabalhar o 
aspecto educativo. 

10. Comemoração dos 160 anos de Viagem Espírita 
em 1862. 

11. Comemoração dos 165 anos de O livro dos 
Espíritos.

12. Outros assuntos:
a) Acompanhamento da evolução, desenvolvi-
mento dos estudos virtuais por coleta de dados na 
pandemia: Sugerido propor ao CFN censo nacio-
nal abrangente para todas as Áreas e de assuntos 
de interesse dos dirigentes. Considerar a inclusão 
digital e a negação de trabalhadores para retorno 
ao presencial.
b) Sugestões de itens para a próxima Comissão 
Regional de 2023: 40 anos do ESDE; II ENAEE; 
Estudos virtuais; Plano de Trabalho 2020/2025; 
Intranet; Inclusão e Acessibilidades. A CRSul 
solicitou um tempo para encaminhar sugestões 
para pauta; envio dos temas para a Coordenação 
Nacional no final de maio.

Nesta reunião foram apresentadoss os nomes de 
Claudia Rojas, da FEP, para Coordenadora 

Regional e Ana Maria de Souza, da USE-SP, para 
Coordenadora Adjunta Regional, sendo ambas as 
indicações aceitas pelos presidentes das federati-
vas. 

Desenvolvimento da Pauta
1. 40 anos do ESDE, em 2023: Não haverá um 
evento nacional, as comemorações serão des-
centralizadas. Serão publicados 12 artigos no 
Reformador, um por mês. A equipe da USE será 
responsável por um artigo.

2. 50 anos da campanha Comece pelo Começo: apre-
sentação do material produzido pela FEB.

3. II Encontro Nacional da Area de Estudo do 
Espiritismo (II ENAEE):  será realizado em 2 a 4 
de junho de 2023. Objetivo geral: Os desafios da 
AEE para os novos tempos

4. Estudos virtuais e/ou híbridos – Divulgados os 
dois documentos publicados pela AEE no portal 
da FEB: Estudo pós pandemia e Sugestões para 
o estudo do Espiritismo; atividades híbridas pre-
cisam de um complexo tecnológico maior que 
o virtual; o assunto continuará a ser tratado no 
Encontro Nacional.

5. Plano de Trabalho da AEE 2020/2025 - 
Coordenadores das federativas relataram as ações 
desenvolvidas em 2021; plano será revisado na re-
novação do Plano de Trabalho para o Movimento 
Espírita no CFN 2022.   

6. Inclusão e acessibilidades - projeto de inclusão 
e acessibilidades voltado para a AEE em elabora-
ção; solicitação de sugestões; ressaltada a impor-
tância de haver uma integração dos trabalhos com 

ÁREA DE ESTUDO DO ESPIRITISMO - AEE

ÁrEa dE dirigEntEs (ad)
Rosana Amado Gaspar, Julia Nezu 
e Pascoal Antonio Bovino

ÁrEa dE atEndimEnto Espiritual 
(aaE)
Renata Duarte, Jaqueline Ribeiro, 
Márcio Roberto Luccas e Mauro 
Antonio dos Santos.

ÁrEa dE assistência E promoção 
social Espírita (apsE)
Luiz Antônio Monteiro e 
Alexandra Domingues.

ÁrEa dE artE Espírita (aaE)
Lirálcio Ricci e André Poeta Lopes.

ÁrEa dE Estudo do Espiritismo 
(aEE)
Ana Maria de Souza, Silvana 
Aparecida Domingos Correa, 
Tania Regina Ramalho, João Vitor 
de Brito, Mário Gonçalves Filho e 
Marco Milani

ÁrEa da mEdiunidadE (am)
Luiz Eduardo Ribeiro, Sidnei 
Zaluchi, Silvio Carnaúba Costa e 
Andrea Laporte Milani.

Representantes da USE na reunião da CRSul

ÁrEa dE infância E JuvEntudE 
(aiJ)
Walteno Silva, Mônica Etes Soares 
e Victor Ormundo

ÁrEa dE comunicação social 
Espírita (acsE)
Renato Cesar e Fernando 
Ambrósio.

ÁrEa da família (afam)
Angela Bianco, José Sílvio Gaspar 
e Cleuza Paranhos de Abreu.
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