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Dia Internacional
da Família

O

departamento da Família
realizou no dia 22 de maio,
evento comemorativo ao Dia
Internacional da Família, com
exposição de Alberto Almeida
desenvolvendo o tema A família
e o desafio da diversidade, das 9h30
às 11h30, com transmissào pelos
canais da USE no Facebook e no
Youtube.
Na comemoração, também
houve a participação de Renata
Duarte, do Departamento de
Atendimento
Espiritual
da
USE, de Mara Margareth, do
Departamento da Família da
USE Intermunicipal de Jacareí,
de Cleuza Paranhos, assessora do Departamento da Família
e mediação da diretora do
Departamento da Família da
USE, Angela Bianco.
Veja a gravação do evento no
canal da USE no YouTube (AJO).
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Departamento de Doutrina

Os livros dos espíritos foi o tema
de Literatura em foco, realizado em 18 de maio.

Iniciadas as comemorações
dos 75 anos da USE

N

o dia 14 de maio, aconteceu a
Roda de Conversa iniciando
as comemorações dos 75 anos da
USE. Na oportunidade, participaram os ex-presidentes Antonio
Cesar Perri de Carvalho, gestões
(1990-1994 e 1997-2000), Julia
Nezu (2012-2018), Aparecido
José Orlando (2018-2021) e a
atual presidente, Rosana Amado
Gaspar (2021-2023), com moderação de Marco Milani, diretor
do Departamento de Doutrina da
USE.
Os quatro dirigentes entrevistados trataram dos desafios que
enfrentaram em suas respectivas
gestões, as realizações obtidas, a
relevância da USE para o movimento espírita paulista e o futuro
da USE no movimento espírita.
Foi uma grande oportunidade
para os dirigentes do movimento espírita paulista tomarem conhecimento sobre os diferentes
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Curso

Segunda turma encerra Curso
de Liderança Espírita, realização da Diretoria Executiva.

períodos de gestão da Diretoria
Executiva do órgão federativo estadual.
Ao final, havia consenso quanto à necessidade de se repensar e
refletir sobre o movimento espírita federativo, considerando as
modificações passadas nos últimos anos, principalmente quanto
ao período de isolamento social
decorrente da Covid-19.
Muitos centros estão retornando com suas atividades presenciais, mas é inegável que as reuniões híbridas devem continuar e
os trabalhadores não voltaram na
mesma intensidade que atuavam
antes.
O evento foi transmitido ao
vivo pelos canais da USE no
YouTube e Facebook.
Link da gravação:
https://youtu.be/erZtNzXOs8s
(AJO)
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Departamento de Estudos Sistematizados

Primeira reunião geral do
Departamento de Estudos
Sistematizados.
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Dirigente Espírita

# 189 - Maio/Junho
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Os livros dos Espíritos foi o tema de
Literatura espírita em foco

N

A

edição da revista Dirigente
Espírita # 189, maio/junho,
inicia as comemorações dos 75
anos de trabalho da União das
Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo, trazendo artigos e textos referentes ao que é desenvolvido pela USE, sua importância
para o movimento espírita paulista, aspectos históricos, depoimentos de presidentes de federativas
do Conselho Federativo Nacional
da Federação Espírita Brasileira, a
visão de futuro, a base doutrinária que embasa as ações e as decisões da Diretoria Executiva e do
Conselho Deliberativo Estadual.
Além disso, a revista digital
traz a seção Circuito Aberto, com
informações e orientações dos
Departametnos da Diretoria
Executiva aos trabalhadores espíritas e dirigentes de órgãos de unificação e de centros espíritas.
A revista que é distribuída no
primeiro dia de cada bimestre, já
está no site da USE. (AJO)

Expediente

o dia 18 de maio, o
Departamento de Doutrina
da USE realizou mais uma Live
da série Literatura espírita em
foco. Desta vez, o convidado foi
o escritor Luís Jorge Lira Neto, o
qual discorreu sobre sua interessante obra intitulada Os livros dos
espíritos, publicada pela Editora
EME em parceria com o Centro
de Cultura, Documentação e
Pesquisa do Espiritismo – Eduardo
Carvalho Monteiro. A conversa,
conduzida por Marco Milani, diretor do DD, também contou com
a participação de Fernando Porto,
assessor de Doutrina da USE
Regional de São Paulo.
Inicialmente, o autor destacou as
motivações para a realização do
estudo comparativo entre a primeira obra fundamental lançada
por Allan Kardec, com 501 questões, e suas edições posteriores,
com 1.019 questões. Lira Neto comentou, ainda, sobre as principais
alterações ocorridas na 2ª edição
e algumas peculiaridades das edições seguintes.
A conversa contou com participação do público via chat, perguntando e tecendo comentários

sobre a temática tratada.
Link para a live:
https://youtu.be/fRRuKG8Y02s
(MM)

Documentos de
Kardec no Congresso

D

urante a realização do 18o
Congresso Estadual de
Espiritismo, da USE, em Atibaia,
de 24 a 26 de junho, serão expostos manuscritos de Allan Kardec
do Allan Kardec Online, museu on-line do Espiritismo e documentos
históricos da USE e do CCDPEECM Centro de Cultura, Documentação
e Pesquisa do Espiritismo Eduardo
Carvalho Monteiro.
A mostra ficará à disposição
dos congressistas no saguão principal do Hotel Tauá. (AJO)

Novo centro unido
Durante o mês de maio, uma
nova instituição foi aprovada e
passa a estar unida à USE.
CE A Caminho da Luz
Alameda Rafael Linardi, 150
Jardim Morumbi
Jaboticabal

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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Uso equivocado de teorias científicas no Espiritismo

N

o dia 14 de maio, a USE realizou uma live sobre o tema
Uso equivocado de teorias científicas no
Espiritismo, integrando a série de
prévias das Rodas de Conversa
que ocorrerão no 18º Congresso
Estadual de Espiritismo, em junho deste ano. Participaram desta Roda de Conversa on-line,
Alexandre Fontes da Fonseca,
Daniel Camasmie, Marco Milani
com Norberto Tomasini como
moderador.
Cada debatedor apresentou
rapidamente os tópicos que considerava mais relevante para fomentar questões sobre a temática
e, posteriormente, todos passaram
a comentar as questões feitas pelo
público.
O instigante tema atraiu a
atenção de pesquisadores da temática espírita, os quais registraram presença com interessantes
comentários no chat. Contando,
ainda, com a presença virtual de
dirigentes e colaboradores de centros espíritas sediados em diversas
localidades do país, o evento proporcionou uma rica interação entre os participantes.

Dentre os assuntos tratados,
destacam-se os problemas do
cientificismo e de propostas teóricas relacionadas à matéria para
se tentar explicar a realidade espiritual. Outro tópico explorado foi
o uso de argumentação falaciosa
de autoridade, em que alguns palestrantes se servem, supondo que
títulos acadêmicos garantem domínio do conhecimento espírita,
porém não existem doutores em
Espiritismo.
A campanha Comece pelo Começo,
da USE, também foi lembrada e
seu significado enfatizado como
proposta para se reduzir ou eliminar os problemas decorrentes

da imaturidade doutrinária e favorecer a análise da pertinência e
dos limites entre o conhecimento
espírita e o conhecimento formal
acadêmico.
Cumprindo o seu papel de levar à reflexão todos os colaboradores e dirigentes espíritas, esta
prévia atendeu às expectativas de
se proporcionar momentos de estudo sobre um dos temas que será
novamente abordado no próximo
Congresso da USE.
Link para a live:
https://youtu.be/IcsCNGMqAR0

(MM)

Infância e adolescência foi tema da live mensal do GEP

A

live do GEP Grupo Espírita
Em julho, no dia 30, haverá sede da USE, em Santana, no forPaulista do mês de maio teve reunião presencial do GEP, na mato híbrido. (AJO)
como tema Infância e Adolescência,
com a palestrante convidada
Michelle Rocha, ocorrida no dia
28, sábado, no horário das 15 horas.
A mediação desta vez esteve a cargo de Leandro Costa, da
Aliança Espírita Evangélica, atendendo ao processo de rodízio entre as instituições.
Em junho, como haverá o
Congresso da USE, no último final de semana do mês, não será
realizada a live mensal.
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Segunda turma encerra Curso de Liderança Espírita

O

curso on-line de Liderança
Espírita concluiu sua segunda turma em 17 de maio. Iniciado
em 22 de fevereiro, foram 12 encontros semanais onde diversos
temas foram abordados. Esta turma teve 60 inscrições e a presença
das aulas foi de 50% dos inscritos,
com participantes, em sua grande
maioria, dirigentes de órgãos de
unificação da USE, representando as mais diversas regiões de nosso estado.
O objetivo foi oferecer aos participantes elementos teóricos que
contribuam para a formação de
novos líderes. Os módulos apresentados abordaram temas como
liderança, casas espíritas e órgão
de unificação e as competências
do líder espírita. O modelo de
apresentação do curso previu atividades prévias, entrega de material de estudo com suporte remoto a dúvidas. Aulas on-line com
apresentação teórica, entrega dos
conteúdos com estudo de casos,
discussão em grupos, troca de experiências, dinâmicas e vivências.
A equipe de coordenação está
programando seminários no segundo semestre deste ano para
aprofundar o estudo sobre os temas abordados.
Os participantes sugeriram
temas durante a avaliação que
reproduzimos em seguida e que
servirão de base para a escolha
dos seminários. Habilidades do líder espírita e comunicação não violenta; Coerência doutrinária e a Liderança
espírita; As principais competências do
líder e papel do líder nos conflitos; Papel
do líder espírita no momento de transformação do Centro Espírita e Como
liderar voluntários e mobilizar pessoas.
Temas apresentados no
Curso:
Primeiro módulo: Liderança, casas espíritas e órgão de unificação.

1. Papel dos órgãos de unificação no
Movimento Espírita.
2. Conceitos, definições
e tipos de liderança.
3. Análise da Liderança
de Allan Kardec e Jesus;
como construir alianças
e promover objetivos colaborativos no movimento espírita.
4. Identificação de lideranças espíritas; Líderes espíritas.
5. Liderança e seu impacto no
movimento espírita (casa e causa).
6. Como liderar voluntários
(propósito, motivação, carisma,
relacionamento,
engajamento,
comprometimento e responsabilidades) e mobilização de pessoas.
7. As diferenças entre a liderança
nas empresas e nas organizações
espíritas.
Segundo módulo: As competências do líder espírita
8. Autoconhecimento, percepção e desenvolvimento pessoal na
resolução de conflitos, consciência
e autonomia.
9. As principais competências do
líder e Papel do líder na execução
das atividades.
10. A comunicação não violenta nas resoluções de conflitos
(Resultados x Pessoas).
11. Desenvolvimento de líderes
(sucessão).

12. Coerência doutrinária e liderança espírita.
Equipe coordenadora e
apresentadora do Curso:
Rosana
Amado
Gaspar,
Presidente; Julia Nezu, 1ª VicePresidente; Andrea Laporte
Milani, 1ª secretária; Juliana de
Moraes, membro da Assessoria
de Unificação; Pascoal Antonio
Bovino,
2º
Vice-Presidente;
Walteno Bento Santos da Silva,
Secretário Geral; João Lúcio
Cruz de Campos, 3º Secretário
e Presidente da USE Regional
de São José do Rio Preto; Marco
Milani, Diretor do Departamento
de Doutrina e Presidente da
USE Regional de Campinas;
Allan Kardec Veloso, Presidente
da USE Regional da Baixada
Santista e Vale do Ribeira e membro da Assessoria de Unificação;
Norberto
Tomasini
Junior,
Presidente da USE Distrital do
Tatuapé; Filipe Felix membro da
Assessoria de Unificação.
(PAB)

Avaliação pelos participantes
“Foi muito objetivo, causou reflexões muito positivas
em todos e, certamente, nos provocou a rever comportamentos, atitudes e incentivou a buscar a melhoria do
conhecimento doutrinário.”
“O curso abordou temas relevantes, que contribuíram
para nós, que estamos desempenhando uma liderança
no movimento espírita, tenhamos subsídios para liderar
de forma fraterna, solidária e com altivez.”
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Departamento de Estudos Sistematizados realizou sua reunião
geral, a primeira deste ano

O

Departamento de Estudos
Sistematizados (DES) realizou no dia 15 de maio, a primeira reunião geral deste ano.
Atendendo ao Estatuto Social da
USE, no artigo 57, que estabelece que os Departamentos mantidos pela Diretoria Executiva
são constituídos por um representante de cada órgão regional
e instituição unida componente
do CDE, compareceram representantes das USEs Regionais
de Assis, Campinas, do CentroOeste, Franca, Marília, Ribeirão
Preto, São João da Boa Vista,
São José do Rio Preto, São Paulo
e Sorocaba.
Os Departamentos são coordenados por uma Comissão
Diretora composta de três
membros que ocupam os cargos de Diretor, 1º Secretário e
2º Secretário, podem designar
tantos assessores quantos forem
necessários ao normal desenvolvimento de suas atividades.
Atualmente, o DES é composto
por 5 assessorias assim organizadas:
1ª Assessoria – USEs
Regionais de São Paulo, Grande
ABC, Taubaté, Cachoeira Paulista e Baixada Santista e Vale do
Ribeira.
2ª Assessoria – USEs Regionais de Sorocaba, Campinas,
Piracicaba, Rio Claro e Mogi
Mirim.
3ª Assessoria – USEs Regionais de Franca, Ribeirão
Preto e S. João da Boa Vista
4ª Assessoria – USEs Regionais
do Centro-Oeste, Assis, Marília,
Presidente Prudente e Nova Alta
Paulista.
5ª Assessoria – USEs Regionais de São José do Rio Preto,
Jales, Ilha Solteira e Araçatuba.

É muito importante a participação de representantes das
Regionais nos departamentos
para que possam apresentar suas
demandas, participar do planejamento e execução das atividades.
As Reuniões Gerais devem
acontecer a cada seis meses,

entretanto, reuniões extraordinárias podem acontecer sempre
que necessário.
Assim, a próxima reunião geral está agendada para o dia 24
de julho, quando esperamos contar com representantes de todas
as USEs Regionais. (AMS)

Os assessores estão à disposição para atender as USEs
Regionais e locais nas seguintes atividades:
1. Orientar a organização e o funcionamento dos
Departamentos de Estudos Sistematizados dos órgãos da
USE;
2. Orientar as atividades relacionadas ao estudo do espiritismo, junto às sociedades espíritas, por intermédio dos
órgãos locais de unificação;
3. Coordenar e promover a realização de cursos voltados
à área de estudos do Espiritismo, elaborando diretrizes e
normas para a sua realização;
4. Promover encontros de atualização, formação continuada e aprimoramento de assuntos e práticas relacionados à
área de estudos do Espiritismo;
5. Divulgar e colaborar com a implantação dos programas
de estudos sistematizados recomendados pelo CFN e adotados pela USE:
ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
EOB – Estudo das Obras Básicas
IEE – Introdução ao Estudo do Espiritismo
MEP – Mediunidade: Estudo e Prática
Divulgar e colaborar com a implantação de outros programas de estudos sistematizados que venham a ser adotados pela USE;
Manter estreito relacionamento com os demais
Departamentos da USE, principalmente com os que lhe
são mais correlatos, visando uma colaboração mútua.
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Infância faz reunião regular

O atendimento espiritual e a família foi tema do
Diálogo da Área de Atendimento
Espiritual

O

N

o último domingo de maio, dia 29, das 8
às 10 horas, houve a Reunião Regular do
Departamento de Infância que contou com a presença do Departamento de Mocidade (DM) e da
Diretoria Executiva para conversar sobre a temática
da integração do jovem nas atividades espíritas.
Tendo em vista o projeto conjunto dos departamentos de Infância e Mocidade que tem o objetivo de valorizar os jovens nos trabalhos das casas
espíritas, o DM recebeu o convite para conduzir as
reflexões, apresentando sua visão da integração do
jovem nos centros espíritas como também nas atividades diversas do movimento espírita.
Os companheiros do DM conduziram as seguintes reflexões:
• A integração do jovem na perspectiva do DM
• O jovem evangelizador/educador espírita
• A transição da pré-Mocidade para a Mocidade
Na reunião, houve a participação da presidente
da USE, Rosana Amado Gaspar, que manifestou o
seu apoio à iniciativa, bem como os demais companheiros da Diretoria Executiva. (WBS)

em

junho

4

Reunião DE e Departa-mentos:
9 horas - DE

4

Reunião do CA Conselho de
Administração 13h30 - DE e
Deptos.
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Departamento de Atendimento Espiritual no
Centro Espírita da USE (DAECE) no dia 29
de maio realizou mais um “Diálogo da Área de
Atendimento Espiritual”, desta vez sobre O atendimento espiritual e a família, das 15 às 17h30, transmitido on-line pelos canais da USE.
O evento tem por objetivo sensibilizar o público-alvo (dirigentes, multiplicadores e trabalhadores
da Área de Atendimento Espiritual) para a temática apresentada, reforçando a necessidade do estudo
contínuo das obras básicas e contribuindo, assim, na
melhoria das atividades do Atendimento Espiritual,
realizadas pelos centros espíritas.
O evento contou com as participações dos expositores: Eulália Bueno - Atendimento Espiritual às famílias;
Andrea Laporte Milani (Departamento de Doutrina
da USE) - Família corporal e família espiritual: leis humanas e leis divinas; Ângela Bianco (Departamento da
Família da USE) - A família na Casa Espírita: o que o
Centro Espírita tem a oferecer ao núcleo familiar e Fernando
Porto (Departamento de Atendimento Espiritual no
Centro Espírita da USE) - A família está fora de moda?
Desafios da convivência familiar na contemporaneidade.
O vídeo do evento pode ser acessado nos canais
da USE tanto no YouTube quanto no Facebook). (RD)

Reunião do CDE Conselho
Deliberativo Estadual: 8h30 - DE
e Deptos - 75 anos da USE

11 e
12
24 a
26
26

Reunião Geral - DM
18o Congresso Estadual de Espiritismo,
Hotel Tauá
Reunião Regular: 8 às 10 horas - DI

