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Realizado Congresso da USE,
em Atibaia, adiado por 2 anos

N

os dias 24 a 26 de junho, no
Tauá Hotel, em Atibaia, dirigentes espíritas de todo o estado
de São Paulo estiveram reunidos
no 18o Congresso Estadual de
Espiritismo, da USE. Previsto,
inicialmente, para acontecer em
2020, devido à pandemia e às recomendações de isolamento social, o Congresso somente pode
ser realizado neste ano.
Sendo o primeiro evento de
grande porte que acontece em São
Paulo após 2 anos de pandemia, o
Congresso pode ser considerado
um sucesso, não somente pelo expressivo número de participantes
(717), mas, principalmente, pelos
momentos de reflexão e análise de
temas atuais.
A abertura contou com
Rossandro Klinjey, desenvolvendo o tema central do Congresso
Evolução do ser: consciência e livre-arbítrio. No dia seguinte, logo pela
manhã, Alberto Almeida falou
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Conselho de Administração

Aconteceu mais uma reunião
trimestral do Conselho de
Administração.
Conselho Deibeartivo Estdual

No começo de junho, representantes do CDE realizaram
a primeira reunião do ano.

sobre O papel do Espiritismo rumo
à regeneração. Ainda na parte da
manhã, houve 3 palestras simultâneas apresentadas por Heloísa
Pires (Um desafio chamado família), Emanuel Cristiano (A educação do Espírito na sociedade atual) e
Humberto Schubert Coelho (Viver
no mundo sem ser do mundo).
Um dos grandes diferenciais
para este Congresso foram as 8
rodas de conversa realizadas na
parte da tarde do sábado, dia 25.
Os temas das rodas, que contaram
com a efetiva participação do público com importantes perguntas
aos expositores, foram: 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; A postura do espírita diante das mídias sociais; Diálogo
entre gerações no Movimento Espírita;
Lições da pandemia ao centro espírita e
Fatos históricos e coerência doutrinária.
Haroldo Dutra Dias, no sábado à noite, apresentou o tema
A alegria de se trabalhar na vinha do
Senhor, enquanto André Trigueiro
encerrou o Congresso, no domingo, dia 26, falando sobre A fé e a
esperança frente aos desafios da atualidade.
Aconteceram apresentações
artísticas em cada um dos períodos iniciais dos três dias do
Congresso.
As palestras e rodas de conversa estarão à disposição dos
interessados, em áudio ou vídeo,
no canal da USE no Youtube (USE
SP). (AJO)
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Todos juntos em
todo lugar

E

m junho aconteceu a primeira
Reunião Geral de Mocidades
de 2022. No modelo virtual, jovens, dirigentes de mocidade e de
órgãos se reuniram no dia 11 de
junho, para compartilhar as experiências de retorno de atividades
presenciais, prospectar os próximos meses e avaliar as ações que
têm sido tomadas no movimento
de mocidades de São Paulo.
Ao todo foram dez intermunicipais, municipais e distritais representadas e seis regiões participando ativamente das discussões
que envolveram desde números
de evasão de jovens até trabalhos
que inovaram e apresentaram alternativas para o recomeço dos
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Mostra de manuscritos e documentos históricos do
Espiritismo no Congresso

N

o 18o Congresso, foram expostos manuscritos e documentos pelo Museu Allan Kardec
On-line, CCDPE-ECM Centro
de Cultura, Documentação e
Pesquisa do Espiritismo Eduardo
Carvalho Monteiro e USE.
O Museu Allan Kardec Online
trouxe documentos e manuscritos raros de Allan Kardec, como
cartas, análises de mensagens da
Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas e livros da Codificação,
de suas primeiras edições, que
proporcionaram aos congressistas
uma visualização do trabalho metódico e organizado do Mestre no
desenvolvimento do Espiritismo.
O CCDPE-ECM trouxe pri-

meiras edições de obras raras de
seu acervo, que se encontra em
processo de digitalização e organização para consulta por pesquisadores e interessados em trabalhar
em temas sobre o movimento espírita.
A USE apresentou um conjunto de documentos de suas duas
décadas iniciais, constituído por
cartas de união de instituições
espíritas, as primeiras edições do
jornal Unificação, manifesto do
Conselho Deliberativo Estadual,
documentos e teses do Congresso
Brasileiro de Unificação Espírita,
de 1948, entre outros. (AJO)

grupos presenciais.
des ou órgãos do DM e a próxima
As reuniões gerais são abertas está marcada para 10 de dezema todos os dirigentes de mocida- bro. (HB)

Mais de 2 mil livros vendidos

N

os três dias do Congresso, a
Livraria, que teve organização da USE Municipal de Osasco,
vendeu 2.297 livros, com significativo número de exemplares vendidos do livro A Gênese, tradução de
Sara Imad da 4a edição francesa,
lançado pela USE. (AJO)
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Conselho de Administração tem sua segunda reunião no ano

R

ealizou-se no dia 4 de junho
de 2022, com início às 14 horas, pelo Google Meet, a reunião do
Conselho de Administração, com
9 regionais e participação de 21
pessoas, incluindo os membros da
Diretoria executiva da USE.
Na sua palavra inicial, Rosana
Amado Gaspar fez menção ao
aniversário de fundação da USE,
que está completando 75 anos.
Informou que todas as atas do
Conselho Deliberativo Estadual
da USE encontram-se digitadas e
disponibilizadas no site da USE.
Foi levado à ciência dos membros do CA novas associações:
Centro Espírita A Caminho da
Luz, de Jaboticabal, que fica na jurisdição da Regional de Ribeirão
Preto e a Sociedade Irmã Zilda,
da cidade de Pardinho, pertencente à nova Regional do Centro
Oeste, anteriormente Regionais
de Bauru e Jaú.
A Tesouraria prestou conta
do trimestre incluindo as contas
a pagar ainda para a realização
do 18º Congresso Estadual de
Espiritismo.
A Tesouraria ainda informou
que a nova modalidade de cobrança das contribuições sociais
não tem dado o resultado esperado e o total arrecadado até agora foi de R$ 58.575,00, e que em
julho emitirá novos boletos de cobrança direta, agora aos centros
espíritas.
Rosana informou que foi retomada a reforma do Centro
Cultural do Brás e tem uma previsão orçamentária de R$ 80.000,00
para colocar o local em condições
de uso, tendo também a contribuição da Comissão Executiva da
Regional de São Paulo.
A prestação de contas foi aprovada pelos representantes do CA,
sem restrições.
O Diretor de Patrimônio Silvio

Costa informou das reformas realizadas na sede da USE, como a
troca do forro, pintura de toda a
sede, com material que conseguiu
em doação. Também, informou
que está readequando o corrimão,
escadas e piso da sede do Centro
Cultural e tem previsão de receber doações para os sanitários.
Rosana informou que estão planejados para o Centro
Cultural, a realização de eventos e
atividades, assim que houver condições de sua utilização.
Diversas regionais se manifestaram quanto à campanha Comece
pelo Começo, reativada pela USE e
a sua comemoração dos 50 anos,
a partir do 18º Congresso, informando sobre promoções em suas
regiões, utilizando o material publicitário disponibilizado no site
da USE (usesp.org.br).
Aparecido
Carvalho,
da
Regional de Ilha Solteira, informou que marcaram diversos
eventos para 2022, incluindo a
32ª Conrespi que será num centro espírita localizado em Três
Lagoas/MS, que mesmo localizado no estado vizinho de Mato
Grosso do Sul, há participação
ativa na Regional de Ilha Solteira.
A Regional de Ribeirão Preto
informou que também está planejando a Conrespi para o próximo
ano e estão trabalhando na reativação da USE Intermunicipal
de Jaboticabal, inativa há alguns
anos.
Edmar Galves, da Regional de
São Paulo, informou que realizou
um encontro regional com os centros espíritas, virtual, com sucesso,
e que o Conselho Deliberativo da
Regional de São Paulo está há
mais de ano debatendo o tema O
Centro Espírita do futuro, com o engajamento dos seus 20 órgãos locais. Também, informou que criaram o departamento de Memória

e de Preservação da história para
atuar no registro na área de sua
jurisdição.
O 3º Secretário da DE João
Lúcio Cruz dos Santos relatou
que a Regional de São José do
Rio Preto está constituindo a
Intermunicipal de José Bonifácio
e está realizando reuniões com os
centros daquela região.
João Lúcio informou que o
próximo Encontro Fraterno de
Unificação, com as Regionais
de Sorocaba, Marília e Baixada
Santista e Vale do Ribeira, está
agendado para o dia 17 de julho,
das 15 às17h30 (adiado para agosto).
A 1ª Vice-Presidente Julia Nezu
informou que no 18º Congresso
haverá um espaço de exposições
para mostra dos manuscritos de
Kardec, pertencente ao Museu
Allan Kardec On-line, obras raras e documentos históricos do
Centro de Cultura Documentação
e Pesquisa do Espiritismo Eduardo
Carvalho Monteiro e da USE
dos primórdios de sua fundação.
Também, informou que será lançada a versão impressa, de o livro
A Gênese, de Allan Kardec, traduzido da 4ª edição francesa, publicação da USE.
A próxima reunião do CA será
no dia 3 de setembro, deste ano,
ainda no formato eletrônico. (JN)
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Conselho Deliberativo Estadual realiza nova reunião

A

primeira reunião do Conselho
Deliberativo Estadual foi realizado no dia 5 de junho, com início às 9 horas, com a participação
de 68 pessoas, entre representantes dos órgãos locais e membros
da Diretoria Executiva da USE.
A prece inicial foi proferida
pelo Presidente da Federação
Espírita do Estado de São Paulo,
Roberto Watanabe.
Na sua fala inicial, a Presidente
da USE Rosana Amado Gaspar
falou sobre os 75 anos de fundação
nesse dia em que se realiza essa
reunião do Conselho Deliberativo
Estadual e discorreu sobre o trabalho de união e de unificação
que vem sendo realizado ao longo dos anos, dentro dos princípios
doutrinários fundamentados nas
obras da codificação e finalizou
dizendo qual é a visão da USE, no
seu planejamento estratégico.
Julia Nezu, 1ª Vice-presidente,
deu informações sobre o 18º
Congresso e que haverá exposições das mostras dos manuscritos
de Kardec, pertencente ao Museu
AKOL Allan Kardec On-line, livros raros e documentos históricos
do CCDPE-ECM e da USE.
Próximo Congresso da USE
O Conselheiro representante da
Distrital do Ibirapuera propõe
para o próximo congresso, uma
reavaliação geral, pois, segundo
sua opinião, congresso deve ter
outro formato. Ele deverá encaminhar a proposta pelo órgão,
para compor a pauta da reunião
do CDE. Diversos representantes
opinaram a respeito. O representante da Feesp Roberto Watanabe
colocou a sua sede para a realização do próximo congresso.
Não se decidiu quanto ao ano
do próximo congresso que consta
da pauta.

Análise de temas
O CDE nomeou uma comissão
para análise de temas, em junho
de 2021 e após reuniões internas,
foram apresentados os 5 temas
mais votados e esses ficaram para
serem debatidos pelos membros
do CDE junto aos seus órgãos e
trazer os pareceres para serem trabalhados no CDE, definição essa
tomada em dezembro de 2021.
Os temas propostos são:

pela Presidente da DE.
Após troca de ideias e ampla
discussão concluiu-se que: por
votação da maioria – 39 votos x
9, ficou decidido que terá uma
comissão do CDE para dirigir os
debates.
Comissão formada para dar
continuidade:
Fernando Porto, da Distrital Casa
Verde, Allan Kardec P Veloso,
da Intermunicipal de Itanhaém,
Roberto Watanabe, da Feesp,
Antonio Carlos Amorim, da
Distrital do Ibirapuera, Luiz
Cacacci, da distrital do Brás/
Mooca, Paulo Francisco, da
Distrital de Santo Amaro,
Marco Milani, Diretor de
Doutrina, Silvio Costa, Diretor
de Patrimônio, Julia Nezu, 1ª
Vice-Presidente e Rosana Amado
Gaspar, Presidente.

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;
Os Departamentos da DE in5. Militância político-ideológiformaram
sobre as suas atividaca no MEB.
des e próximos encontros e treiEm assim sendo, a Diretoria namentos, constantes do Plano
Executiva propôs debater o pri- Geral de atividades da USE, que
meiro tema e as quatro demais fi- se encontra no site usesp.org.br.
A ata anterior foi lida e aprovacariam para uma reunião extraorda,
mas pelo exíguo do tempo dedinária a ser convocada para essa
liberou-se que se alguém tiver alfinalidade.
Amorim, da Distrital do guma correção que a encaminhe
Ibirapuera, fez a proposta do de- para a Secretaria e constará no
bate ser conduzido pelos mem- início da ata da reunião seguinte.
Próxima reunião será em debros do CDE e não pelos memzembro
de 2022. (JN)
bros da DE, como foi proposto
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Melhore a divulgação de seus eventos usando Canva Pro

T

oda organização sem fins lucrativos pode ter,
agora, acesso ao Canva Pro gratuitamente como
parte do programa Canva para ONG’s. E é muito fácil
de fazer o cadastro.
Acesse
www.canva.com/canva-for-nonprofits.
O aplicativo Canva é uma excelente ferramenta

para criação de cartazes, banners, apresentações e
vídeos, para diferentes mídias sociais. Ele tem sido
muito utilizado para ajudar na divulgação de lives e
atividades da casa espírita.
Para ter acesso ao Canva Pro é só cadastrar usando o link acima, anexar o estatuto da instituição e
aguardar o rápido retorno para já iniciar suas criações. (AJO)

em julho
2

Reunião DE e
Departamentos:
9 horas - DE

16

Curso de Dirigentes - DM

17

Encontro Fraterno de
Unificação - DE (adiado
para agosto 2022)

23 e 1ª Prévia COMEs 2023
24 DM2 - DM
27

Treinamento Virtual para
Formação de Atendentes
(Diskardec) - DAECE

2

Curso de Dirigentes - DM

6

Treinamento Virtual para
Formação de Atendentes
(Diskardec) - DAECE

17

2ª Prévia do 7º Encontro
Paulista da Área de Estudo
do Espiritismo - DES

9

Curso de Dirigentes - DM

17

13

Treinamento Virtual para
Formação de Atendentes
(Diskardec) - DAECE

Roda de Conversa:
Presença espiritual na rotina do lar - DMED

31

Diálogos da Área de
Atendimento Espiritual DAECE

20

Treinamento Virtual para
Formação de Atendentes
(Diskardec) - DAECE

31

Reunião Regular - DI

30 e 1a Prévia COMEs 2023
31 DM1, DM3 e DM4 - DM

