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Setembro de 2022

Reunião do Conselho de Administração da USE

F

oi realizada no dia 3 de Setembro de 2022, com
início às 14 horas, a reunião trimestral do Conselho de Administração da USE, formado pelos
representantes das Regionais.
Participaram da reunião Marco Milani, da Regional
de Campinas, Hélio Alves Correa, de Sorocaba, Edmar
Galves, de São Paulo, Dalva Ferreira, de Marília, Renata
Duarte, da Baixada Santista e Vale do Ribeira, Adelvair
David, de Jales, Juliana Oliveira, de Franca e Fábio Peroni, de São José do Rio Preto. Pela Diretoria Executiva
participaram: Rosana Amado Gaspar, Julia Nezu, Pascoal Bovino, Walteno Bento da Silva, Andrea Laporte
Milani, João Lúcio Cruz de Campos, Elizabete Márcia
Figueiredo e os diretores departamentais Angela Bianco,
Marco Milani, Renata Duarte e Lirálcio Ricci.
Rosana, na sua fala inicial fez considerações sobre o
momento antes das eleições de diversos cargos públicos,
inclusive o de Presidência da República que estamos passando e solicitou que os órgãos da USE e as lideranças
das instituições espíritas tomem cuidado com as suas
declarações, posições políticas, lembrando que a USE,
estatutariamente é uma instituição apartidária e não se
envolve nessas questões.
A secretaria informou as associações de duas instituições espíritas: Associação Beneficente de Estudos Espíritas Léon Denis, da cidade de Piracaia, participante
da USE Intermunicipal de Bragança Paulista e Regional
de Campinas. Também, foi apresentada a associação do
Lar Beneficente Espírita Esperança em Cristo, localizado
no Municipal de S Vicente, na jurisdição da Municipal
de São Vicente e Regional da Baixada Santista e Vale da
Ribeira. A secretaria explicou sobre o cadastro Nacional
denominado WEB/FEC e convidou as regionais para
participarem de um treinamento no dia 22/9, às 21h30.
Submeteu à aprovação o Estatuto Social da USE Intermunicipal de Jaboticabal, após a aprovação do Depto.
Jurídico da USE, órgão que se encontrava inativo e foi
reativado com a eleição de nova comissão executiva.
A tesouraria prestou contas das finanças
do trimestre e a presidente submeteu à
aprovação dos conselheiros presentes.
Rosana informou sobre o andamento das
reformas do Centro Cultural USE. Na palavra aos órgãos, Edmar da Regional de São
Paulo informou que realizará o 3º Encontro
de São Paulo (Encoesp), no dia 15/10, quando comemorarão os 70 anos de fundação.
Dalva Ferreira, da Regional de Marília, solicitou que as datas para o encontro fraterno de
unificação para o próximo ano sejam ajustadas no início do ano, pois os órgãos locais e as
casas espíritas, também, tem as suas agendas.

Situação de CNPJ dos Centros Espíritas do Estado
Informou, também, que recentemente recebeu um levantamento da situação dos CNPJs dos centros espíritas
e foi constatado que houve extinção de 88 centros nos
últimos 5 anos, e no mesmo período, 588 centros foram
considerados inaptos (sem entrega de declarações), o que
representa 13,9% do total.
Solicitou às regionais que verificassem juntos aos órgãos locais a situação fiscal das casas espíritas de suas
jurisdições. Atualmente existem 3.345 centros espíritas
no Estado de São Paulo, destes, 1.091 localizam-se na
Capital. Como os regularizados somam 2.772, o número
total de centros pode ser ainda menor, pois muitos dos
que não estão regulares, podem ter fechado. Diante deste quadro, é importante que os órgãos auxiliem e acompanhem os centros nesta organização.
Por solicitação da presidente o membro do Departamento de Estudos Sistematizados Mário Gonçalves apresentou o resultado de uma pesquisa realizada no estado
de São Paulo, nas casas espíritas associadas à USE, sobre
as dificuldades e/ou desafios para implantação e manutenção dos grupos de estudos (os dados apresentados encontram-se na Revista Dirigente Espírita de setembro/
outubro de 2022. Leia no site: usesp.org.br .
Marco Milani informou que está promovendo uma
parceria com o Herculano Pires Filho, representante da
Fundação Virgínia e Herculano Pires referente a Semana
em homenagem ao Herculano.
Hélio Alves Correa, informou que realizará a partir
de outubro, do corrente ano, seminários de orientação
aos centros espíritas, abordando os aspectos jurídicos e
administrativos, inclusive do atendimento fraterno no
centro espírita e as exigências legais da assistência social.
João Lúcio, da USE regional de S José do Rio Preto informou que a feira do livro realizada no Shopping apresentou um excelente resultado.
Próxima reunião do Conselho de Administração será
no dia 10/12/2022, sábado, às
13h30 em primeira chamada
e às 14 horas com qualquer
número de representantes.
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O

3ª semana da família espírita da USE

Departamento da Família, da USE do Estado de São Paulo, sob a coordenação de sua
diretora Angela Bianco, realizou no mês de
setembro, de 18 a 24, a 3ª semana da família zespírita,
on-line, por meio eletrônico, com transmissão pelo canal da USE no YouTube e redes sociais, com exceção
da abertura, no dia 18, sábado, que aconteceu de forma
presencial, na sede da USE, em São Paulo, no bairro
de Santana, com a participação da palestrante espírita,
psicóloga e presidente da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas Ercília Zilli.
Ercília, na abertura do evento, discorreu o tema
“Sexualidade” e a diretora do Departamento de Atendimento Espírita no Centro Espírita – AECE, Renata
Duarte trouxe sobre o atendimento espiritual e a apresentação foi realizada pela presidente da USE Rosana
Amado Gaspar. Ainda, na abertura, a secretária do
Departamento da Família Cleuza Paranhos informou
sobre o atual trabalho desenvolvido no departamento,
que tem na equipe o vice-presidente da USE Regional
de São Paulo José Silvio S. Gaspar.
O presidente da USE Regional de São Paulo Edmar
Galves, presente na abertura do evento, fez a gravação
e transmissão no canal da USE, no YouTube.
Dia 19, Emmanuel Cristiano, dirigente espírita e
autor do livro Aconteceu na casa espírita abordou o tema
“Educação do Espírito e família” e houve a participação
do diretor de Doutrina da USE Marco Milani.
Dia 20, Alessandro Viana falou sobre os “Desafios
da vida familiar” e o diretor do Depto. da Infância Walteno S Bento da Silva trouxe a sua colaboração. A apresentação do evento foi de José S. Gaspar.

Dia 21, Astrid Sayegh, presidente do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, abordou o tema
“Construindo a paz interior”. A diretora do Depto.
de Comunicação da USE Julia Nezu que também é a
Vice-Presidente da USE fez reflexões sobre a comunicação não violenta e a presidente da USE Rosana
Gaspar foi a apresentadora.
Dia 22, Humberto Schubert nos trouxe importantes reflexões sobre o tema “Amai-vos e instrui-vos”,
com a participação de Rosana Gaspar representando a diretoria executiva da USE. A apresentadora foi
Cleusa Paranhos.
Dia 23, Alejandro Vera, membro da Associação
Médico-Espírita de Osasco falou sobre o tema “Entendendo o autismo” trazendo importantes informações sobre o assunto e Mauro Santos, assessor de
Evangelho no Lar, fez profundas reflexões sobre a importância do Evangelho.
Dia 24, no encerramento da Semana da Família
Espírita, a palestrante Eulália Bueno, abordou o tema
“Processos reencarnatórios e família”, com a participação do diretor do Departamento de Mediunidade
Luiz Eduardo Ribeiro.

Legendas: Rosana Amado Gaspar, Ercília Zilli, roda de conversa com Ercília
e Renata Duarte e mediação de Rosana Amado Gaspar. Prece de encerramento
com Julia Nezu.

Expediente
USE informativo é boletim que apresenta informações sobre as ações e atividades desenvolvidas pela
Diretoria Executiva da USE e pelos seus departamentos.
Editora Responsável: Julia Nezu • Secretaria: Andea Laporte • Diagramação: João Thiago O. Garcia
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Curso de Multiplicadores
de Atividades de Passe e
Irradiações

O

Departamento de Atendimento Espiritual da Casa Espírita – AECE realizou o
2º Curso Virtual de Multiplicadores de
Atividades de Passe e Irradiações, em 4 reuniões, nos
dias 7, 14 e 28 de agosto e 4 de setembro, do corrente
ano, com inscrição aberta primordialmente aos membros dos órgãos regionais e locais, da USE-SP. As vagas
remanescentes foram abertas aos interessados, trabalhadores das instituições espíritas.
Foram facilitadores do curso Fernando Porto, Edgar
Miguel, Renata Duarte e Jaqueline Ribeiro, as duas
últimas, respectivamente, diretora do Departamento
do AECE e secretária, que abordaram os diversos
aspectos da atividade de passe e irradiações, todos com
amplo conhecimento do assunto.
O curso propiciou a troca de experiências com ampla participação de todos e ao final foi avaliado de forma positiva. Os participantes receberam, ao término
das aulas, a gravação de vídeos e de material didático.

O

Suicídio e atendimento espiritual

Departamento de Atendimento Espiritual
da Casa Espírita realizou no dia 25 de setembro de 2022, o “Diálogo sobre o suicídio e atendimento espiritual”, com a participação do
palestrante Cosme Massi que discorreu sobre o tema
“Suicídio na Codificação” e da psicóloga e assessora
de unificação da USE-SP, Juliana de Moraes das Chagas sobre o tema “Atendimento espiritual e suicídio”.
O evento aconteceu on-line, transmitido pelo canal
da USE do Estado de São Paulo.
Após as palestras foi realizada a roda de conversa com as
participações da diretora do AECE, Renata Duarte e Jaqueline Ribeiro, secretária do referido departamento. Também,
participaram da roda de conversa o diretor do Departamento da Mediunidade Luiz Eduardo Ribeiro e Juliana de
Moraes.
O evento, esclarece Renata Duarte, teve por objetivo
sensibilizar dirigentes e multiplicadores, para a necessidade
constante de estudo das obras fundamentais do Espiritismo,
pelos trabalhadores envolvidos nas atividades da Área de
Atendimento Espiritual no Centro Espírita (recepção, atendimento fraterno pelo diálogo etc.), auxiliando inclusive na
capacitação desses tarefeiros ao oferecer espaço de reflexão,
para temas que comumente chegam aos centros espíritas.
Concluiu que durante o evento foi possível extrair pontos
importantes do tema apresentado, desde a necessidade do
estudo constante da codificação, bem como da empatia do
trabalhador com o público espírita ou não que procuram as
instituições espíritas. O público participou ativamente do
evento, por meio do chat (Youtube e Facebook), enviando
perguntas, comentários e agradecimentos.
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Como avaliar projetos de pesquisa espíritas?

A

Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita realizou o curso nos dias 10 e 17 de setembro,
on-line, pela plataforma do Google Meet,
com a participação de 22 presentes dos 45 inscritos e 9
pessoas na segunda aula.
O curso abrangeu uma breve descrição do conceito
de ciência e a proposta de ciência espírita com Doutrina

Espírita como principal fundamento, citações de Kardec
enfatizando a importância do avanço do conhecimento
espírita, mas com segurança. Em seguida, descrições
sobre o que é um projeto de pesquisa, sua estrutura e
conteúdo, para que ou quem se destina, foram apresentadas visando informar e motivar dirigentes espíritas a
considerarem a possibilidade de autorizar a realização
de pesquisas espíritas na casa espírita, desde que bem
justificadas/fundamentadas.
Também, teve o cunho de esclarecer e orientar dirigentes espíritas sobre a importância de se compartilhar
recursos da casa espírita (espaço e recursos humanos,
principalmente) para a realização de pesquisas que ajudem e promovam o avanço do conhecimento espírita,
mas com segurança doutrinária.
Alexandre Fonseca, diretor da Assessoria de Ciência
e Pesquisa Espírita, relata que os participantes acompanharam a exposição que durou aproximadamente 1h30
cada aula, depois eles apresentaram questões e fizeram
comentários. O retorno foi bom, embora as faltas, o que
demonstra ainda pouco interesse do movimento espírita. Um dos participantes, Luciano Miranda, tem feito os
cursos da ACPE e depois desse último, se prontificou a
colaborar com a ACPE.

O

Desafios da terceira idade

encontro presencial com transmissão pelo
YouTube foi realizado pelo GEP - 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, no dia
24 de setembro de 2022, na sede da Feesp.
O encontro teve a participação de Angela Bianco,
diretora do Departamento de Família e de Eventos da
USE-SP, Araci Coriolano, diretora do Departamento
de 60+ da Feesp, Sandra Fonseca, Diretora de Eventos da União Fraternal dos Discípulos de Jesus, Wilma
Yamaguti, diretora da Área de Infância, Juventude e
Mocidade da Feesp e o apresentador Roberto Watanabe,
presidente da Feesp.
Roberto Watanabe informou que a roda de conversa
tem como tema “Os desafios da 3ª idade” e que aborda
sobre o aumento na expectativa média de vida, das
melhorias na saúde, aumento da renda, as políticas públicas e o acesso à informação e educação. Outra questão é a respeito da espiritualidade na vida do idoso e
sobre o final da vida.
Os convidados responderam as perguntas da produção do evento, do público presente e formuladas pelo
chat das transmissões pelo YouTube.
A prece de abertura foi feita pela presidente da USESP Rosana Amado Gaspar e a final pela Sandra Oliva,
da União Fraternal dos Discípulos de Jesus.
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Realizado o Encontro
Fraterno de Unificação
com sucesso

A

conteceu no dia 18 de setembro de 2022, domingo, pelo Google Meet, das 15h às 18h, o
Encontro Fraterno de Unificação das Regionais de Assis, Baixada Santista e Vale do Ribeira, Marília e Sorocaba, com o tema: “Desafio dos centros espíritas após a pandemia – repensando o centro espírita”.
Cada regional abordou um subtema: a Regional de
Assis representada por Alexandre, abordou o subtema
“Qualidade doutrinária e a utilização da literatura espírita”, a Regional da Baixada Santista e Vale do Ribeira
por Allan Kardec Pitta Veloso apresentou o subtema
“Juventude e envelhecimento do movimento espírita”,
a Regional de Marilia pela sua presidente Dalva Ferreira e a Regional de Sorocaba apresentou o subtema “O
papel do centro espírita” e a Regional de Sorocaba por
meio do presidente Hélio Alves Corrêa trouxe o subtema “Preparação do trabalhador e dirigente para o novo
centro espírita”.
Houve uma interação com os órgãos regionais, locais
e dirigentes de centros espíritas presentes. A presidente
da USE-SP Rosana Amado Gaspar fez as reflexões sobre o centro espírita, também, o secretário geral Walteno Silva sobre o jovem espírita e o diretor do Departamento de Doutrina Marco Milani abordou sobre a
coerência doutrinária.
Finalizando o evento aconteceu um diálogo com
os dirigentes e trabalhadores sobre as dificuldades enfrentadas pelo centro espírita neste pós pandemia, bem
como a nova realidade porque passam e as ações que
tem realizado para que o trabalho se desenvolva, como
por exemplo a atividade de forma hibrida, em algumas casas. Relataram que houve uma diminuição na
frequência, pois muitos frequentadores são da terceira
idade e outros se acomodaram com a nova situação.
Também, diminuíram os trabalhadores e palestrantes.
Concluiu-se que de modo geral estão todos determinados a buscar alternativas para a realização do trabalho
da melhor forma possível confiantes no amparo de Jesus
e dos bons Espíritos.

Nova associação de
Centro Espírita
ABEELD - Associação Beneficente de Estudos
Espíritas Léon Denis
CNPJ 00.151.773/0001-79
Estrada Mário Augusto Tobler, 185
Piracaia, Estado de São Paulo
Presidente: Maria Patrícia Lorenzoni Farah
Fone: (11) 4011-7474
Órgão local: USE Intermunicipal de Bragança Paulista
Órgão Regional: USE Regional de Campinas

Agenda da
Diretoria Executiva
Outubro 2022

1 Reunião DE + Deptos (on-line: Sábado 9h às 12h)
4 Reunião Extraordinária CFN (das 19h30 às 23h)
4 Curso de Gestão de Centro Espírita (on-line:

19h30 às 22h)

6 Reunião DE (on-line: 21h30 às 23h)
11 Reunião Extraordiária CFN
11 Curso de Gestão de Centro Espírita (on-line:
19h30 às 22h)
13 Reunião DE (on-line: 21h30 às 23h)
18 Curso de Gestão de Centro Espírita (on-line:
19h30 às 22h)
20 Reunião DE (on-line: 21h30 às 23h)
19 Palestra: “Os trabalhos apresentados no 17o

ENLIHPE” (on-line: Sábado 15h às 17h )

23 Reunião CDE Extraordinária Tema 1 - Comissão

de Temas

23 Diálogos da Área de Assistencia Espiritual -

Atendimento Espiritual ao Idoso (on-line: tarde)

27 Reunião DE (on-line: 21h30 às 23h)
29 GEP (on-line: Sábados 15h às 16h30)
30 Reunião Regular - Depto de Infância dos órgãos
+ DI estadual (on-line: domingos 8h às 10h)
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QUE QUANDO CURVAMOS A FRONTE PARA A TERRA.
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
TRADUÇÃO DE JOSÉ HERCULANO PIRES

Obra de cunho essencialmente moral,
em que Kardec seleciona os Evangelhos
da Bíblia como ponto de partida para a
inferência de fundamentos morais
comuns a todos os “grandes sistemas
religiosos”, fundamentos esses cuja
consonância com o Espiritismo procura
ser demonstrada por ele.

RESPOSTAS AO CORAÇÃO E À RAZÃO.

usesp.org.br/comece

CAPÍTULO IX - BEM-AVENTURADOS OS MANSOS E PACÍFICOS. INSTRUÇÃO DOS ESPÍRITOS. A PACIÊNCIA, ITEM 7
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...
VEREMOS QUE AS BÊNÇÃOS SÃO MAIS
NUMEROSAS QUE AS DORES. O FARDO PARECE
MAIS LEVE QUANDO OLHAMOS PARA O ALTO, DO

