
Departamento de Estudos
Sistematizados realizou no dia 17 de

julho, das 8h30 às 11 horas, a 2ª prévia do
7º EPAEE.

O tema da prévia foi “Conhecendo o
EADE”. O evento, online, objetivou
ressaltar a necessidade do estudo
continuo e aprofundado da Doutrina,
conforme indicado por Kardec:

“A explicação dos fatos que o
Espiritismo admite, de suas causas e
consequências morais, forma toda uma
ciência e toda uma filosofia, que
reclamam estudo sério, perseverante e
aprofundado”. (Allan Kardec O livro dos
Médiuns. Cap. II, item 14)

Os participantes assistiram uma breve
exposição sobre o programa Estudo
Aprofundado da Doutrina Espírita
(EADE) da FEB, que é uma boa
alternativa para a continuidade dos
estudos básicos. Em seguida, foram
divididos em cinco salas, quando
puderam refletir sobre o conteúdo
programático e a contribuição deste
estudo para os espíritas. Em plenária,
foram apresentadas as conclusões das
salas e ainda foi possível discutir pontos
como público, metodologia, bibliografia
e esclarecer dúvidas sobre como
implantar este programa de estudo.

Conclui-se que o Estudo Aprofundado
da Doutrina Espírita tem como público-
alvo os espíritas que gostam de estudar e
que desejam prosseguir seus estudos
doutrinários básicos, realizando
aprofundamentos de temas que
conduzam à reflexão, moral e intelectual.
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Curso de Ciência e 
Pesquisa Espírita

convite do CCDPE, Alexandre
Fontes da Fonseca, responsável pela

Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita
(ACPE), está realizando nos sábados do
mês de Julho, o curso de ciência e
pesquisa espírita que em 2021 foi feito
em duas edições pela ACPE. A média de
participantes está em torno de 70.

Os principais temas abordados são os
conceitos de ciência segundo a Filosofia;
uma proposta de ciência espírita com base
nos fundamentos da Doutrina Espírita
(ciência espírita com base em Kardec); a
forma de divulgar pesquisas (artigos e
projetos, e suas estruturas); o método de
análise por pares; conceitos gerais como
temas e escopo de pesquisa espírita, o que
definiria o "laboratório de pesquisa
espírita", etc. Em havendo mais interesse,
a ACPE pode ministrar esse curso para
outros grupos a pedido. Contacte a USE.

USE informativo

Assessoria de Ciência 

e Pesquisa Espírita
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Treinamento 
Virtual para 
Formação de 
Atendentes

o dia 06/07/2022 teve
início o Treinamento

Virtual para Formação de
Atendentes, tendo seu
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término previsto para o dia
17/08/2022 (quarta-feira),
no total de sete encontros;
- transmitido para Youtube
da USE-SP (conteúdo não
listado).

O curso está sendo
organizado pelo
Departamento de
Atendimento Espiritual no
Centro Espírita da USE-SP
em parceria com

DISKARDEC de Ribeirão
Preto - tendo como
público-alvo: dirigentes,
multiplicadores e
trabalhadores da área do
atendimento fraterno pelo
diálogo (presencial,
telefone e internet).

Os inscritos são oriundos
de dezoito Estados do
Brasil, sendo que somente
o Estado de São Paulo
conta com 260 cidades
representadas, além de
participantes de três países
(Uruguai, México e
Portugal), num total de
410 inscritos, sem contar
com os voluntários do
DISKARDEC que
realizam a reciclagem.

Os participantes recebem
material de apoio nos
grupos de WhatsApp,
criados com esse objetivo;
mas a interação com os
participantes ocorre pelo
chat ao vivo (Youtube),
durante o evento, bem
como pelo e-mail do
Departamento de
Atendimento Espiritual no
Centro Espírita da USE-SP
(aece@usesp.org.br).

Agosto
23 Curso de Gestão de 

Centro Espírita –
USE SP

7 2º Curso Virtual de 
Multiplicadores da 
Atividade do Passe e 
Irradiações - AECE

13 Encontro Paulista 
de Evangelizadores 
e Educadores 
Espíritas - DI

14 Seminário: "Fé sem 
obras é morta“ -
APSE

28 2º Encontro de 
Dirigentes da Área 
de Assistência 
Espiritual - AECE

21 A Espiritualidade na 
Rotina do Lar -
DMED

N
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Capacitação 2022 
para Educadores e 
Evangelizadores 
da Infância

curso de capacitação
para educadores e

evangelizadores da Infância
ocorreu de abril a junho, do
corrente ano, a cada 15 dias,
aos sábados, das 19h às
21h30, promovido pelo
Departamento de Infância da
USE-SP, pela plataforma do
Google Meet, dirigido aos

Departamento da 

Infância
educadores e evangelizadores
do Estado de São Paulo.

A capacitação procurou
focar, principalmente, os
seguintes tópicos:
Importância da
evangelização; Coerência
doutrinária; Transformação
moral do homem;
Importância da reflexão; O
evangelizando/educando;
Organização do DI da casa
espírita; A prática da
elaboração de programas; O
evangelizador/educador
espírita; Oficina de
elaboração de planos de aula.
Também, focou a inclusão na
evangelização.

Os encontros foram
desenvolvidos por meio de
exposições dialogadas e
práticas on-line usando
recursos como apresentações,
músicas e atividades com a
utilização do Google
Classroom.

GEP realizou 
evento na sede 
da USE

Grupo Espírita Paulista,
formado pela Aliança

Espírita Evangélica, Federação
Espírita do Estado de São
Paulo, União Fraternal dos
Discípulos de Jesus e União
das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo, realizou
na sede dessa última, no dia

30/7/2022, a partir das 15h, uma roda de conversa
com o tema “Retorno ao Centro Espírita – desafios e
perspectivas”, com a participação de um representante
de cada uma das quatro instituições que formam o
GEP, sendo a Bernadete Santos – AEE, Sueli Kasai –
FEESP, Claudinei Martins – União Fraternal e Marco
Milani – USE e a mediação foi realizada pela
Presidente da USE, Rosana Amado Gaspar.

A roda de conversa realizou-se presencialmente na
sede da USE, à rua Dr. Gabriel Piza, 433, na cidade de
São Paulo e transmitidos pelos canais das quatro
instituições, pelo YouTube e Facebook. As perguntas
foram formuladas pelos presentes, também recebidas
pelos chats dos canais de transmissão. Estiveram
presentes o Presidente da FEESP Roberto Watanabe,
o Diretor Geral da Aliança Luiz Amaro, diversos
diretores de cada uma das mencionadas instituições.
(JN)

O
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Prévias com tema 
“A Felicidade”

m Julho, as mocidades espíritas do estado de São
Paulo se reuniram novamente para o primeiro

evento de seu ciclo anual - as primeiras prévias
aconteceram!

Na primeira Assessoria, a Comelesp aconteceu na
cidade de Diadema no final de semana de 30 e 31 do
mês; na segunda assessoria, a Comecelesp aconteceu em
Campinas, no Domingo (24) e no mesmo final de
semana cidade de Pedregulho recebeu a Comenesp, na
terceira assessoria. Este ano a Comenoesp, evento da
quarta macrorregião, aconteceu virtualmente no dia 30
de Julho.

Ao todo, pouco mais de 150 jovens estiveram
presentes virtual ou presencialmente nos eventos com
temas diversos e um objetivo em comum: eleger os
temas que serão tratados nos próximos eventos no ciclo.

Esse ano dois temas foram selecionados sendo:
"A Felicidade", tema que busca estudar um pouco mais
dessa busca que incessantemente nos move e "Qual o teu
medo?", temário que sugere como encarar nossos receios
e busca superar nossos próprios freios a fim de evoluir.
Os resultados da votação, fotos e mais informações sobre
os eventos podem ser encontradas no nosso perfil do
Instagram em @dmusesp ou no site da USE em
http://usesp.org.br/dm.

Departamento de 

Mocidade

Em Agosto ...

06
Reuniões da Diretoria 
Executiva e 
Departamentos,
às 9h

13
GEP – Grupo Espírita 
Paulista às 17h – Nos 
bastidores do filme 
“Predestinado”

27 

e 28
17º ENLIHPE –
Encontro Nacional da 
Liga de Pesquisadores do 
Espiritismo
Tema central: Coerência 
Doutrinária na Pesquisa 
Espírita
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Reunião Geral 
Extraordinária do DES

Departamento de Estudos Sistematizados (DES)
realizou no dia 15 de maio, sua primeira reunião

geral deste ano. Naquela ocasião, foi indicada a
necessidade de realizar uma nova reunião que ficou
agendada para o dia 24 de julho.

Nesta primeira reunião, foi sugerido que se realizasse
um Censo dos grupos de estudo para que pudéssemos
conhecer que estudos estão sendo realizados nos
Centros Espíritas.

Durante o mês de junho, o DES realizou o Censo de
grupos de estudo, usando um formulário google que foi
amplamente divulgado, tendo obtido respostas de 387
Centros Espíritas.

No dia 24 de julho, das 16h às 17h30, realizamos a
reunião geral extraordinária, online, na qual
compareceram representantes das USEs Regionais de
Araçatuba, Assis, Baixada Santista, Centro-oeste, Franca,
Marilia, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa
Vista, São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba. Os
participantes tiveram oportunidade de conhecer os
dados do Censo e refletir sobre a importância das
informações obtidas para o planejamento de ações em
nível do Departamento e das Uses Regionais e locais.

Os dados do Censo serão disponibilizados para os
diretores de todas as USEs Regionais. No próximo
número da Revista Dirigente Espírita também
publicaremos uma síntese dos resultados do Censo.

Na reunião, já foi possível concluir que é necessário:
- Ampliar a divulgação dos objetivos e atividades do

departamento,
- Realizar campanha de incentivo ao estudo,
- Investir na formação de multiplicadores e monitores.
Aproveitando a oportunidade do encontro, o DES

apresentou a proposta de realizar o 7º Encontro Paulista
da Área de Estudo do Espiritismo, presencial, setorizado
(simultaneamente, em várias sedes), propiciando a
possibilidade de reflexões sobre o Estudo e Ensino
Espírita tanto para trabalhadores da área como para
dirigentes dos órgãos. A proposta foi muito bem aceita e
assim, vamos trabalhar para que ela se torne realidade.
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Departamento de 

Estudos Sistematizados

O Dirigente Espírita #190
Disponível no site

USESP.org.br a edição 190
do Dirigente Espírita, que
traz ao leitor 129 páginas
com artigos Charles Kempf
e outros, além dos textos
do Circuito Aberto e
informações do 18º
Congresso Estadual de
Espiritismo que ocorreu
em junho desse ano.

Fundação da Federação
Espírita do estado de São
Paulo faz 86 anos

Dia 12 de julho de 2022, a
Federação Espírita do Estado
de São Paulo – FEESP, uma
das quatro Instituições
Espíritas que em 05/06/1947,
patrocinaram a Fundação da
USE – União das Sociedades
Espíritas do Estado de São
Paulo, completou 86 Anos.

O



A educação do Espírito na 
sociedade atual - Emanuel 
Cristiano

Um desafio chamado 
família - Heloisa Pires

A fé e a esperança frente 
aos desafios da atualidade 
– André Trigueiro

A alegria de se trabalhar 
na vinha do Senhor -
Haroldo Dutra

O papel do Espiritismo 
rumo a regeneração –
Alberto Almeida

Evolução do ser: 
Consciência e Livre-
Arbítrio - Rossandro 
Klinjey
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Vídeos do 18º Congresso estão disponíveis no Youtube/USESP 

26ª Bienal 
Internacional 
do Livro de 
São Paulo
Grande momento do 
livro no Brasil, 
aconteceu na Expo 
Center Norte em São 
Paulo, de 2/7 a 10/7 e 
teve o apoio da USE SP,  
e participação das  
federativas de Goiás, 
Mato Grosso, Paraná e 
Rio Grande do Sul




