
o dia 22/8/2022, aconteceu a 
____pré-estreia do filme Predestinado, 
Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, nos 
cinemas do JK Iguatemi, em São Paulo, 
com a participação da imprensa e 
convidados. Representando a USE-SP 
compareceu a 1ª Vice-Presidente Julia 
Nezu e pela Federação Espírita Brasileira 
os Diretores João Rabelo, Ida Natividade 
e a jornalista da FEB Mayara Paz. 
Também, estiveram as jornalistas do 
Correio Fraterno, de São Paulo.
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GEP apresenta 
bastidores do filme 
Predestinado

o dia 13 de agosto de 2022, 
___aconteceu no auditório da 
Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, a partir das 17 horas, uma 
apresentação dos bastidores do 
filme “Predestinado”.  A realização 
desse encontro com atores e 
produção do filme foi do Grupo 
Espírita Paulista, formado pela 
Aliança Espírita Evangélica, 
Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo e 
União Fraternal dos Discípulos de 
Jesus.

O evento foi presencial e com 
transmissão pelos canais da Feesp e 
demais entidades participantes que 
compartilharam. Como todos os 
eventos do GEP, as intérpretes de 
libras Ariane Rabelo e Janaina 
Bavaresco fizeram a tradução. 

Participaram do diálogo os atores 
Carlos Meceni, João Signorelli, 
Jaqueline Vargas (roteirista) e a 
divulgadora do filme, Magali Bischoff. 
Eles narraram histórias e bastidores 
do filme “Predestinado, Arigó e o 
Espírito do Dr. Fritz”, que estreou no 
dia 1/9/2022, em todo o país.

Assessoria de
Unificação

N

LIVRO A 
VENDA NAS 

LIVRARIAS DA 
USE
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APSE realiza seminário com Jorge Elarrat

o dia 14 de agosto de 2022, 
___realizou-se o seminário “Fora 
da Caridade não há Salvação”, 
voltado para os trabalhadores das 
Instituições Espíritas interessados 
no serviço e promoção social 
espírita, com o palestrante espírita 
Jorge Elarrah, do Estado de 
Rondônia. 

Participaram do evento, o 
Diretor da APSE Luiz Monteiro, 
Alexandra Arneiro e Jaqueline 
Ribeiro, membros do 
departamento. Também, a 1ª 
Vice-presidente da USE Julia Nezu, a 
Diretora do Depto. de Assistência 
Espiritual no CE Renata Duarte e o 
Diretor da Regional da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira, Allan 
Kardec Pitta Veloso.

O evento foi transmitido pelos canais 
do YouTube e Facebook, da USE e, 
também, pela Rede Amigo Espírita 
(RAETV), com a participação de 150 
pessoas que interagiram pelo chat, 
sendo que, no mesmo dia 552 
internautas acessaram o seminário, de 
órgãos da USE, da capital, do interior, 
federativas de outros estados e do 
exterior.

O palestrante, disse, Luiz Monteiro, 
Diretor da Depto. de Assistência e 
Promoção Social Espírita da USE, foi 
envolvente e com excelentes 
reflexões, pois o objetivo do encontro 
foi de fomentar discussões, troca de 
experiências com os trabalhadores da 
APSE no Centro Espírita, plenamente 
atingido.

Departamento de
Assistência e Promoção Social Espírita

N

“A Caridade está a serviço da transformação moral, onde o coração 
tem que tomar parte”.  (Luiz A Monteiro)

    Assista em

https://youtu.be/bOg7FouYDeY

https://youtu.be/bOg7FouYDeY


Assista em

https://youtu.be/qDgmkfZh218
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Diálogo da Área de 
Atendimento 
Espiritual

o dia 28 de agosto, o 
____departamento de 
Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita da USE (DAECE) realizou o 
evento “Acolhimento ao jovem no 
atendimento espiritual”, pelas 
plataformas virtuais do Youtube e 
Facebook da USE-SP destinado aos 
Dirigentes, Multiplicadores e 
Trabalhadores da Área do 
Atendimento Espiritual, sob a 
coordenação de Renata Duarte e 
Jacqueline Ribeiro.

A Assessora de Unificação da USE 
Juliana de Moraes das Chagas 
apresentou o tema do diálogo e após foi 
realizada a roda de conversa com a 
participação das coordenadoras do 
evento e João Thiago Garcia, ex-diretor 
do DM/USE  e do jovem Lucas Ribeiro 
Mello.

O objetivo do encontro foi 
oferecer espaço de reflexão para os 
questionamentos feitos por Dirigentes 
dos Órgãos da USE e outras situações 
que comumente chegam aos Centros 
Espíritas, auxiliando, assim, Dirigentes, 
Multiplicadores e Trabalhadores em 
suas tarefas relacionadas ao 
Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita. 

A expositora ressaltou pontos 
relevantes que precisam ser considerados 
pelo trabalhador da Área do Atendimento 
Espiritual, na recepção, atendimento 
fraterno pelo diálogo e no atendimento 
ao jovem que busca o Centro Espírita.

A roda de conversa possibilitou troca 
de experiências entre os presentes quanto 
ao acolhimento aos jovens nas casas 
espíritas, além de comentários a respeito 
de questionário produzido pelo DAECE, 
oferecido aos jovens que frequentam o 
Centro Espírita ou já o fizeram sobre as 
questões do acolhimento, atendimento e 
diálogo fraterno ao jovem. ficou definido 
que o questionário apresentado na 
ocasião permanecerá aberto, por mais 
algum tempo, aguardando a colaboração 
dos jovens que o respondam.

Departamento de
Atendimento Espiritual no Centro Espírita

N

https://youtu.be/qDgmkfZh218


Assista em

https://youtube.com/playlist?list=PLwS5LZ3h4AASPcgnr9
nrKZM5VP1g_ugNy
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17º Enlihpe realizado 
em São Paulo

oi realizado o 17º Encontro 
____Nacional da Liga de 
Pesquisadores do Espiritismo - 
Enlihpe, dias 27 e 28 de agosto de 
2022, na sede da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo (USE-SP), com o tema 
“Coerência doutrinária na pesquisa 
espírita”, contando com 73 pessoas 
inscritas presencialmente e mais de 
400 participantes pelos canais do 
YouTube e Facebook, do Centro de 
Cultura, Documentação e Pesquisa 
do Espiritismo Eduardo Carvalho 
Monteiro (CCDPE-ECM) e 
compartilhamento nos canais da 
USE-SP. O evento teve as parcerias 
da USE-SP e do CCDPE-ECM, este 
último responsável pela publicação 
dos livros resultantes das pesquisas 
apresentadas nos Enlihpes. 

Participaram da abertura do 
evento às 8h30 do sábado, o 
coordenador do 17º Enlihpe Alexandre 
Fontes da Fonseca, a Presidente da 
USE Rosana Amado Gaspar e a 
Presidente do CCDPE-ECM Julia 
Nezu, com a participação de 50 
pessoas, entre representantes de 
diversos periódicos espíritas, 
dirigentes de centros espíritas, 
pesquisadores inclusive de outros 
estados brasileiros.

Os vídeos com as apresentações 
da pesquisa encontram no canal do 
YouTube do CCDPE-ECM e no da 
USE-SP.

F

https://youtube.com/playlist?list=PLwS5LZ3h4AASPcgnr9nrKZM5VP1g_ugNy
https://youtube.com/playlist?list=PLwS5LZ3h4AASPcgnr9nrKZM5VP1g_ugNy
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o dia 21/8 os departamentos de 
___Mediunidade e o de Família 
realizaram uma roda de conversa 
sobre o tema “A Espiritualidade na 
Rotina do Lar”, com a participação 
da Diretora do Departamento de 
Família Angela Bianco, com o 
Diretor do Depto. de Mediunidade 
Luiz Eduardo Ribeiro e o Diretor de 
Patrimônio (ex coordenador da área 
de Mediunidade da Comissão 
Regional Sul do CFN-FEB) Silvio 
Costa. O vídeo poderá ser visto no 
canal de YouTube da USE-SP e no 
site: www.usesp.org.br

O curso de gestão de 
Centros Espíritas iniciou 
no dia 23/8 e terá 12 aulas, 
às terças-feiras, das 20 às 
22 horas, virtual pelo 
google meet. O curso é 
destinado aos dirigentes 
dos órgãos da USE e de 
centros espíritas. Em 2023 
realizaremos o curso aos 
sábados pela manhã.

N
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 3  Reunião DE + Deptos. (on-line), 
sábado 9h às 12h 

 3  Reunião CA - Conselho de 
Administração (on-line), sábado 
13h30 às 17h 

 4  2º Curso Virtual de Multiplicadores 
da Atividade do Passe e Irradiações 
(on-line), 9h às 10h30 

 8  Reunião DE (on-line), 21h30 às 
23h 

 10  Capacitação: "Como avaliar 
projetos de pesquisa espíritas" 
(on-line), Sábado 15h às 18h 

 17  Capacitação: "Como avaliar 
projetos de pesquisa espíritas" 
(on-line), Sábado 15h às 18h 

 17 e 18   Reunião da Comissão 
Estadual do DM

 18   Encontro Fraterno de Unificação 
(3 Regionais) (on-line), 15h às 18h 

Agenda da Diretoria Executiva para Setembro 
 18   Entrevista: Arte Mediúnica 
(on-line), manhã 

 18 a 24   3ª Semana da Família 
Espírita 

 22   Reunião DE (on-line), 
21h30 às 23h 

 24  GEP (on-line), Sábados 15h 
às 16h30

 25  Diálogos da Área de 
Assistência Espiritual - 
Acolhimento e Prevenção do 
Suicídio (on-line), tarde 

 27  Reunião Extraordinária 
CFN da FEB

 29  Reunião DE (on-line), 
21h30 às 23h

Evangelho no Lar
e no Coração

A Assessoria do Evangelho no Lar, sob 
a coordenação de Mauro Santos, realiza 
todos os domingos, às 18 horas, o 
Evangelho com membros da DE e seus 
órgãos Regionais e Locais, para envolver 
todos os trabalhadores espíritas e seus 
dirigentes em vibrações de saúde, paz e 
harmonia. O link do Evangelho que é 
virtual pelo google meet é postado a cada 
domingo nos grupos da DE, Deptos e 
Assessorias, do CDE e CA. 
Participe, você também!




