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O III Fórum Estadual de 
Evangelização, promovido 

pelo DI da USE SP, ocorreu nos 
dias 26 e 27 de novembro de 2022, 
das 8 às 11h, no formato virtual 
via Google Meet. 

Historicamente, o Fórum tem 
o objetivo de ouvir o Estado e 
identificar novos desafios, refle-
xões e a partir deles traçar novas 
metas. Desta vez, contamos com 
cerca de 30 participantes, incluin-
do os membros da equipe do 
Departamento de Infância. 

O sábado, 26, foi dedicado ao 
levantamento dos principais de-
safios atuais para a atividade de 
evangelização/educação espírita, 
em comparação àqueles levanta-
dos alguns anos atrás. Houve re-
flexão sobre as causas possíveis 
que levaram vários companhei-
ros a ainda não retornarem às 
atividades que exerciam antes da 
pandemia de Covid-19 e “o que 
a Doutrina provocou em nós que 
fez com que nós continuássemos 
apesar de todas as dificuldades?”

Os participantes foram divi-
didos em grupos para discutir 
possíveis soluções e, depois, to-
dos socializaram suas conclusões 
e elegeram as prioridades para 
2023. Ao final, foi feita uma dinâ-
mica para análise e reflexão sobre 
a nossa responsabilidade em man-
ter a chama da nossa “candeia” ín-
tima coletivamente acesa.

No domingo, sob a orien-
tação dos membros do Projeto 

Assistência e Promoção Social Espírita
Roda de conversa 
Desigualdades sociais: os
desafios atuais. 
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São Paulo, os 
part icipantes 
discutiram so-
bre o nível de 
organização e 
e s t r utu r a ç ã o 
dos órgãos re-
gionais, em que 
p a r t i c i p a m . 
Inicialmente, 
concordaram 
em classificar 
em 3 níveis as 
diferentes re-
gionais, e re-
fletiram sobre 
a situação da 
sua. Depois, em 
grupos, procuraram levantar ini-
ciativas para melhorar a situação 
de cada nível de organização. Isso 
foi feito simultaneamente usan-
do o aplicativo MIRO, de manei-
ra bastante dinâmica e lúdica, e 
muitos dados importantes foram 
levantados.

As ações levantadas nos dois 
dias deverão ser retomadas nas 
Reuniões Regulares e outras ati-

vidades do ano que vem, para se-
rem efetivadas.  No final de cada 
período, foi postado o link de um 
formulário em que os presentes 
puderam se candidatar a algumas 
das frentes de trabalho previstas 
pelo DI para 2023: Campanha 
pró-evangelização, Encontro Pau-
lista, Capacitação continuada, 
Engajamento jovem e Uso respon-
sável pela vida. (RT)

Grupo Espírita Paulista
Aconteceu o 2o Encontro do 
Grupo Espírita Paulista. 9
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O Departamento de Atendi-
mento Espiritual realizou no 

último domingo de novembro, 
dia 27, a partir das 15 horas, o 
seminário Cuidando de nós, tra-
balhadores espíritas, com a parti-
cipação especial de Vânia Reis, da 
Federação Espírita do Maranhão.

Vânia é coordenadora do 
Instituto Ser Amor, tendo atuado 
na Comissão Regional Nordeste 
do Conselho Federativo Nacional 
da FEB na coordenação da Área 
de Atendimento Espiritual. Ela é 
também a coordenadora do pro-
jeto Cuidando de Nós, da mesma 
Comissão Regional. O evento teve 

coordenação de Renata Duarte, 
diretora do Departamento de 
Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita da USE SP, com partici-
pações de Hélio Corrêa, presiden-
te da USE Regional de Sorocaba, 
Jaqueline Ribeiro (DAECE) e 
Allan Kardec Veloso, presiden-
te da USE Regional da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira.

Vânia apresentou o projeto 
Cuidando de Nós, que ainda se en-
contra em processo de desenvol-
vimento, que considera dois enfo-
ques nestes cuidados: o indivíduo 
e a coletividade. Houve interação 
com os participantes e Vânia res-

Cuidando de nós, trabalhadores espíritas
foi Seminário de Atendimento Espiritual

No último dia 25 de dezembro, o programa 
Momento Espírita, realizado pela USE SP e 

transmitido pela Rádio Boa Nova, foi ao ar com a sua 
edição de número 2.632. Atualmente, quatro equipes 
de voluntários se revezam nas gravações dos progra-
mas, tendo Antonio Carlos e Suzete Amorim como 
coordenadores.

Neste ano, o programa completou 50 anos de di-
vulgação da Doutrina e do Movimento Espírita, ten-
do este evento sido comemorado quando da realiza-
ção do 18o Congresso Estadual de Espiritismo.

O programa é apresentado aos domingos, a partir 
das 12 horas, com diferentes seções em sua estrutura, 
tais como, enquete, sugestão de leitura, Espiritismo 
hoje, momento de união (entrevistas dirigentes dos 
órgãos de unificação da USE) e estude e viva.

Os programas podem ser ouvidos pelo rádio, pela 
internet, pelo aplicativo da Rede Boa Nova e, tam-
bém, são gravados, sendo disponibilizados em pla-
taformas digitais e no site da USE SP. Acesse http://
usesp.org.br/momentoespirita. (AJO)

Mais de 2.600 edições
do programa Momento Espírita

Lar Espírita Beneficente 
Esperança em Cristo

Avenida Senador Salgado Filho, 
1366 - Parque São Vicente 

São Vicente - SP
Municipal de São Vicente

Regional da Baixada Santista e Vale 
do Ribeira

Centro Espírita Alvorada Nova
Avenida Araraquara, 362,

Recanto dos Pinheiros
Matão - SP

Intermunicipal de Matão
Regional de Ribeirão Preto

Centro Espírita Fé, Esperança e 
Caridade

Avenida Getúlio Vargas, 295
Miracatu - SP

Intermunicipal de Registro
Regional da Baixada Santista e Vale 

do Ribeira

Novos centros unidos

pondendo questões.
Além de dirigentes e traba-

lhadores espíritas do estado de 
São Paulo, houve participação 
de representantes dos estados 
do Ceará, Piauí, Sergipe, Bahia e 
Espírito Santo.

A gravação do seminário en-
contra-se no site da USE SP e em 
seu canal no YouTube: https://
youtu.be/Dj9m9ZOAFsg (RD)
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Conselho de Administração
No dia 10 de dezembro ocorreu a 
última reunião do CA – Conselho 
de Administração da USE, com 
a presença de 13 representantes 
de 12 Regionais.  O CA funcio-
na como conselho fiscal da USE, 
teve como pauta a aprovação das 
contas do trimestre setembro a 
novembro de 2022; da previsão 
orçamentária para o ano de 2023 
e a contribuição associativa para 
2023, mantido em R$ 360,00 (tre-
zentos e sessenta reais).  

Ficou aprovada também a con-
tinuidade da cobrança coletiva re-
alizada pelos órgãos locais, que é 
feita de acordo com a quantidade 
de centros unidos ao órgão local.  
A Tesouraria enviará propostas no 
início do ano para os órgãos op-
tarem pela modalidade coletiva ou 
individual.  

A Secretaria e Departamento 
Jurídico da USE estão realizando 
a atualização de todos os estatutos 
de órgãos locais que são consti-
tuídos como pessoa jurídica (PJ), 
para isso foi solicitada colabora-
ção dos órgãos regionais para via-
bilizar o fluxo deste trabalho.   

Outra ação da USE, que está em 
curso, é o cadastramento das casas 
e dos órgãos no Cadastro digital 
WebFec. Os órgãos regionais têm 
recebido treinamento para mul-
tiplicar esta ação. Os Encontros 
Fraternos continuarão a ocorrer 
bimestralmente no ano de 2023. 

Conselho Deliberativo Estadual
Assim como ocorreu na reunião 
do CDE – Conselho Deliberativo 
Estadual, no dia 11 de dezembro, 
com a participação de 63 pessoas, 
sendo 41 representantes de órgãos 
e 2 entidades inicialmente pa-
trocinadoras, Feesp – Federação 
Espírita do Estado de São Paulo e 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, 
foram também apresentados os 

Últimas reuniões do ano do CA e do CDE - dezembro de 2022

Relatórios dos departamentos e 
assessorias da USE, de todas as 
atividades realizadas nos últimos 
seis meses.  

Foi apresentado também o 
PGA – Plano Geral de Atividades 
2023, já disponível no site da USE, 
mas ainda sujeito a alterações.  O 
Patrimônio relatou as melhorias 
realizadas tanto na sede Santana, 
como na sede do Brás, futuro 
Centro Cultural da USE.  Os re-
presentantes dos órgãos em am-
bas reuniões tiveram oportunida-
de de se manifestar a respeito de 
suas atividades locais ou reflexões 
sobre o Movimento de Unificação 
da USE.  A campanha Comece 
pelo Começo ganhou destaque, 
com a solicitação de que as ações 

continuem mesmo após as come-
morações dos 50 anos em 2022.  
Há dois vídeos de divulgação da 
campanha no canal do YouTube 
da USE, à disposição dos órgãos 
que queiram usá-los.

Encerrando a reunião do CDE, 
o Departamento de Doutrina da 
USE apresentou uma pesquisa so-
bre dirigentes espíritas e o conhe-
cimento das obras da Codificação.  
O tema despertou bastante inte-
resse e comentários dos presentes, 
mas pela exiguidade do tempo não 
pode ser aprofundado, mas ficou a 
reflexão da necessidade do estudo 
e prática contínua dos livros fun-
damentais do Espiritismo, que é o 
propósito da Campanha Comece 
pelo Começo. (RAG)

Evangelho da USE

Todos os domingos, a Assessoria 
do Evangelho no Lar e no 

Coração tem realizado, com com-
panheiros do CDE, o Evangelho 
da USE, que tem o propósito de 
estudar sequencialmente os temas 
de O evangelho segundo o espiritis-
mo, vibrar pelo trabalho realizado 
no Movimento Espírita paulista e 
também por aqueles que necessi-
tam.

Convidamos a todos que dispuserem de 30 a 40 minutos aos domin-
gos, entre 18 e 18h40, para participarem deste momento de luz. Os con-
vites são encaminhados com cerca de 2 horas antes da reunião no grupo 
do CDE e as reuniões acontecem utilizando-se do Google Meet. (MAS)
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No dia 20 de novembro de 
2022, aconteceu o último 

encontro fraterno de unificação 
da Diretoria Executiva (DE) com 
os órgãos regionais de Araçatuba, 
Centro Oeste, Presidente Prudente 
e São Paulo, com a participação de 
32 pessoas. Representaram a DE 
Julia Nezu, Pascoal Bovino, João 
Lúcio Cruz de Campos e Silvio 
Costa.

Na ausência da Presidente 
Rosana Amado Gaspar, fez a aber-
tura do encontro a 1ª vice-presi-
dente Julia Nezu que falou sobre 
a importância dos encontros re-
alizados ao longo dos anos para 
aproximar os órgãos da USE e a 
preparação das instituições espí-
ritas para a realidade que se apre-
senta após o período de pandemia 
pelo covid-19.

O tema central escolhido pelas 
regionais participantes foi “A li-
derança no Movimento Espírita”. 
Cada regional apresentou um 
subtema por 15 minutos: Edmar 
Galves, presidente da Regional 
de São Paulo e Cláudio Marins, 
diretor de Comunicação da 
Regional de SP apresentaram o 
tema “Renovação dos dirigentes 
e formação de novas lideranças”; 
em seguida, Avelino Alves, da 
Regional de Presidente Prudente 
trouxe o tema “A importância da 
introdução da tecnologia na casa 

Último Encontro Fraterno de Unificação deste ano

espírita”; a Regional 
Centro Oeste, re-
presentada pelo seu 
Presidente Ilário 
Camargo, trouxe re-
latos de fatos acon-
tecidos em casas es-
píritas com relação a 
liderança; finalmen-
te, o 2º vice-presi-
dente da USE Pascoal 
Antonio Bovino 
trouxe o tema sobre 
Liderança.

Após o intervalo, 
houve debate, me-
diado por Pascoal 
Bovino e João Lúcio 
Cruz de Campos, 
este último, coorde-
nador do Encontro. 
Contribuíram nas trocas de ideias 
e experiências, Katia Penteado, da 
Distrital do Jabaquara, Antonio 
Carlos Amorim, da Distrital do 
Ibirapuera, Sandra T. Dugaich, da 

Distrital da Lapa, Sônia Vespa, da 
Distrital da Freguesia do Ó, entre 
tantos outros dirigentes que par-
ticiparam do profícuo encontro. 
(JN)
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ODepartamento de Assis-
tência e Promoção Social 

Espírita – APSE, realizou dia 
13 de novembro,  uma Roda 
de Conversa,  on-line, para di-
rigentes e colaboradores de ca-
sas espíritas, transmitida pelos 
canais do YouTube e  Facebook, 
da USE SP, e canal RAETV, com 
a participação do palestran-
te espírita, Edvaldo Roberto 
Oliveira, Assistente Social, Mestre 
em Gestão Social e  Coordenador 
da Área do Serviço e Promoção 
Social Espírita do CEERJ 
Conselho Espírita do Estado do 
Rio de Janeiro,   que   discorreu so-
bre o tema: Desigualdades sociais e 
proteção sociorreligiosa: os desafios 
atuais.  

Com o aumento da pobreza 
e desigualdade social , Edvaldo  
ressaltou a importância dos cola-
boradores da APSE estarem pre-
parados para receber os assistidos 
que buscam auxílio no Centro 
Espírita, pois eles têm fome não 
só do pão material, mas também 
fome de dignidade, de respeito e 
atenção. Comentou, ainda, que 
“temos que proporcionar um am-
biente para que esta pessoa, sinta-
-se capaz, e valorizar este assistido 
como um irmão, filho de Deus  
que como nós foi criado simples e 
ignorante para crescer e se desen-
volver”. 

Na sequência, foi aberto espaço 
para perguntas,  em momento de 
interação entre os participantes, 
como  mediadores Luiz Antônio, 
Diretor do Departamento da 
APSE e Allan Kardec da USE 
Regional Baixada Santista e 
Vale do Ribeira, o convidado 
Anderson Zamingnani, da USE 
Intermunicipal de Jacareí e inter-
nautas de outros estados, órgãos 
da USE, da capital e do interior. 

Foi uma manhã de muito 
aprendizado e reflexão sobre a im-
portância de exercer a verdadeira 

Roda de Conversa do Departamento da APSE

caridade utilizando a pedagogia 
de Jesus.

A apresentação musical esteve 
a cargo de Lirálcio Ricci, Diretor 
do Departamento de Arte da USE 

SP.
Link de acesso da gravação do 

evento:
https://youtu.be/U2G00fFqhy 

(LAM)

Treinamento de Monitores para Grupos 
de Estudos de Mediunidade

Com o tema A importância 
do estudo e educação da me-

diunidade, o Departamento de 
Mediunidade realizou no dia 7 
de novembro,  das 9 às 12 horas, 
o Treinamento de monitores para 
grupos de estudos de mediunida-
de, contando com as participações 
de Luiz Eduardo Ribeiro, diretor 
do Departamento e de Andréa 
Laporte, secretária da Diretoria 
Executiva.

A partir do estudo que o mé-
dium realiza em sua caminhada, 
ele se depara com a necessidade 
de se conhecer, procura desenvol-
ver suas qualidades (autorrealiza-
ção), assim como trabalhar seus 
possíveis hábitos viciosos e obstá-
culos prejudiciais à sua tarefa.

 O treinamento foi estrutura-
do para introduzir a importância 
do estudo da mediunidade, apre-
sentação do curso Mediunidade 
Estudo e Prática, educação da 
mediunidade, desenvolvimento 
prático para iniciantes e, ao final, 
alguns estudos de casos.

Como evidência do interesse 
do movimento espírita no assun-
to mediunidade, o evento contou 
com 219 inscrições, com maio-
ria para o estado de São Paulo, 
mas também, com representan-
tes dos estados de Minas Gerais, 
Ceará, Mato Grosso do Sul, Goiás, 
Rio Grande do Sul, Bahia, Santa 
Catarina e Rio Grande do Norte.

Acesse:
youtu.be/R-OnMpVK0ns. (LER)

https://youtu.be/U2G00fFqhy
https://youtu.be/U2G00fFqhy
https://youtu.be/R-OnMpVK0ns


No segundo sábado de dezem-
bro, 10, os jovens espíritas 

de São Paulo se reuniram virtual-
mente para a última reunião geral 
do Departamento de Mocidades.

Ao todo foram cerca de 20 
participantes que relembraram 
atividades, avaliaram o ano e dis-
cutiram os próximos passos e as 
expectativas para 2023.

As quatro assessorias estiveram 
presentes com seus assessores, e 
também com secretários e repre-
sentantes de órgãos e centros es-
píritas.

Última reunião geral de mocidades em 2022
USE informativo6 - Dezembro, 2022

Uma junção de lideranças jovens espíritas em Rio Claro

O EECDME - Encontro 
Estadual de Comissão 

Diretora de Mocidades Espíritas 
- veio, balançou com o emocional 
de todo mundo e deixou saudades 
para os participantes que vieram 
de todo o estado até a cidade de 
Rio Claro prestigiar esse evento 
tão aguardado pelos jovens espíri-
tas de São Paulo.

Tendo acontecido entre os dias 
5 e 6 de novembro, o evento foi a 
primeira oportunidade presencial 
dos jovens espíritas de todo o es-
tado se reunirem desde a última 
edição de 2018 - em virtude das 
preocupações e limitações rela-

cionadas às restrições sanitárias 
no estado.

O evento teve como foco o 
tema ‘A quem serves?’, uma refle-
xão sobre qual o nosso objetivo 
enquanto lideranças espíritas que 
vêm muito ao encontro dos passos 
de reconstrução de mocidade que 
o movimento espírita encontra na 
atualidade.

Com cerca de 70 jovens espíri-
tas de todas as regiões do estado o 
evento teve oficinas, rodas de con-
versa, estudo e arte com amizades 
novas e antigas que não se viam há 
muito tempo.

O público-alvo do EECDME 

é composto de jovens que atu-
am como lideranças espíritas ou 
possuem o interesse de trabalhar 
como líderes em suas casas espí-
ritas, portanto o evento sempre 
simboliza um agrupamento muito 
importante e profundo nas temá-
ticas e nas discussões que propõe.

O próximo EECDME não será 
tão em breve, visto que sua perio-
dicidade é um pouco mais distan-
te do que os demais eventos, mas 
nós já estamos com saudades des-
se formato e os participantes com 
certeza estão ansiosos pelas próxi-
mas edições. (HB)

A reunião durou cerca de três 
horas e trouxe novidades como 
o calendário para envio de temá-
rios para a COMJESP e a propos-

ta Mocidade Para Todos, ambas 
campanhas que estão disponíveis 
no Instagram @dmusesp ou no 
site usesp.org.br/dm. (HB)

http://usesp.org.br/dm
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No decorrer de 2022, ain-
da na impossibilidade de 

realizar eventos presenciais, 
o Departamento de Estudos 
Sistematizados (DES) da USE SP 
realizou duas prévias, on-line, 
do 7º Encontro Paulista da Área 
de Estudos do Espiritismo (7º 
EPAEE). Entretanto, planejamos 
e realizamos o 7º EPAEE, presen-
cialmente, no dia 27 de novembro, 
das 9  às 16h30. 

O Encontro foi realizado em 
cinco sedes simultâneas, com a 
mesma programação. Cada as-
sessoria responsabilizou-se por 
uma das sedes, a saber, São Paulo, 
Piracicaba, Ribeirão Preto, Bauru 
e São José do Rio Preto.

Tivemos a participação de 112 
companheiros de ideal (total das 
cinco sedes), um número que 
consideramos expressivo, tendo 
em vista que ainda há muita re-
sistência em participar de eventos 
presenciais.

O 7º EPAEE teve como tema 
Muitos os chamados..., inspirado 
na mensagem de Erasto que nos 
diz que entre os chamados para o 
Espiritismo, reconheceremos os 
que se acham no bom caminho, 
pelo ensino e a prática dos ver-
dadeiros princípios de caridade 
(O evangelho segundo o espiritis-
mo, cap. XX, item 4 - Missão dos 
Espíritas).

A programação incluiu três ofi-
cinas que, por meio de perguntas, 
estudos de textos, apresentação e 
debate dos trabalhos realizados 
em pequenos grupos, possibilita-
ram refletir sobre a importância 
do estudo continuado, metódico 
e sistematizado do Espiritismo, 
sempre embasados nas obras da 
codificação da Doutrina.  

Nas cinco sedes, a avaliação 
realizada no final do evento apre-
sentou excelentes resultados em 
todos os quesitos (recepção, ofici-
nas, instalações e alimentação).  

Nas questões abertas, os par-
ticipantes puderam deixar suges-
tões de temas para os próximos 
encontros. Registraram também 
quais foram as principais contri-
buições do 7º EPAAE para eles, 
assim resumidos abaixo:

- Incentivo para iniciar um tra-
balho com dedicação e ânimo re-
novado. 

- Compartilhamento de expe-
riências e ideias.

 - Ampliação do conhecimento. 

- Organização de tempo por 
atividades; importância do plane-
jamento. 

- Entendimento e desenvolvi-
mento de técnicas para elabora-
ção de grupos de estudo.

- Conscientização da necessi-
dade do Estudo Sistematizado de 
modo contínuo nas casas espíri-
tas.

- Visão ampliada sobre a meto-
dologia do estudo sistematizado.

(AMS)

7o Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo

Bauru

Piracicaba

Ribeirão Preto

São José do Rio Preto

São Paulo



1o Encontro Nacional para 
Coordenadores da Área da Família
No mês de novembro úl-

timo, nos dias 19 e 20 o 
Departamento da Família da USE 
Estadual participou do 1º Encontro 
Nacional para Coordenadores da 
Área da Família do CFN.  

Foi realizado no espaço Lins de 
Vasconcelos da FEP – Federação 
Espírita do Paraná, na cidade de 
Curitiba e contou com a partici-
pação dos diversos coordenadores 
da Área da Família das federativas 
estaduais.

Com diversas oficinas, cada 
uma delas coordenada por uma 
federativa com posterior troca de 
experiências.

Além da confraternização após 
longo período de eventos virtuais, 
foram apresentados os trabalhos 
realizados por cada federativa, 
trazendo importantes reflexões na 
atuação de cada dirigente dentro 
do Departamento da Família.
Representaram a USE Angela 
Bianco, diretora do Departamento 
da Família e José Sílvio Gaspar 
1º Secretario, além da presença 
da presidente da USE, Rosana A. 
Gaspar. (AB)

Webminário Dia da 
Família
No último dia 10 de dezembro, 

foi realizado evento alusivo 
ao Dia Nacional da Família, come-
morado em 8 de dezembro. Teve 
como público-alvo as famílias em 
geral e a sociedade. Organizado 
pela Área da Família das federa-
tivas que compõem a Comissão 
Regional Sul - CRS do CFN/FEB. 

O evento teve como objetivos: 
• Apresentar Jesus como o elo 

entre Deus e as famílias; 
• Refletir sobre a importância 

do processo educativo de desen-
volvimento da religiosidade /espi-
ritualidade na família; 

• Destacar a espiritualidade/re-
ligiosidade como importante fator 
de resiliência das famílias; 

• Refletir sobre a educação dos 
sentimentos, a comunicação e a 
linguagem do coração para rela-
cionamentos mais saudáveis nas 
famílias; 

• Reconhecer a Prece e o Evan-
gelho no Lar como recursos na 
construção e fortalecimento deste 
elo.

Houve a participação dos 
convidados Eulália Bueno, pela 
USE SP, e Vinicius Lousada, pela 
FEERGS

Participaram os Coordenadores 
da Área da Família nas federati-
vas do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Mato Grosso do Sul. 
(AB)

No dia 6 de novembro, aconte-
ceu a 6a edição do Encontro 

de Corais da USE, no Centro 
Cultural USE, no Brás.

Houve a participação de qua-
tro corais das diversas regiões de 
São Paulo,e um da cidade de Rio 
Claro.

Segundo André Poeta, coor-
denador do setor de Corais, do 
departamento de Arte da USE SP, 
“como sempre, nosso Encontro 
veio recheado de lindas canções, 
populares, religiosas e, claro, a 
música espírita constante no re-
pertório de todos os Corais”.

Lirálcio Ricci, diretor do de-
partamento de Arte, iniciou o 

Encontro com harmonização, 
cantando belas músicas e a prece 
de abertura.

Estiveram presentes vários re-
gentes de corais ligados àUSE, 
que mesmo não estando com seus 
Corais, participaram do evento.

A 7a edição do Encontro de 
Corais acontece em abril de 2023. 
(AP)

6o Encontro de Corais da USE
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em  janeiro
Reunião DE e Departamentos:
9 horas - DE

Encontro de Dirigentes e 
Trabalhadores da Área de 
Atendimento Espiritual - DAECE

2a Prévia - Eventos Seccionais - DM

Live - Grandes vultos do 
Movimento Espírita Paulista - DD

Evento Mensal - GEP

2a Prévia - Eventos Seccionais - DM

14

15

21/
22

24

24

28/
29

Com o tema central Espiritismo 
no 3º Milênio, o Grupo 

Espírita Paulista, formado pela 
União das Sociedades Espíritas 
do Estado de São Paulo, União 
Fraternal dos Discípulos de Jesus, 
Federação Espírita do Estado 
de São Paulo e Aliança Espírita 
Evangélica, realizou o 2º Encontro 
Espírita Paulista 2022, nos dias 2, 
3 e 4 de dezembro de 2022, parte 
presencial na sede da Feesp e vir-
tual, transmitido pelos canais das 
instituições participantes. 

Alberto Almeida, de Belém – 
PA, proferiu a palestra de aber-
tura do evento, na sexta-feira, 
Esperanças e Consolações. A apre-
sentadora foi a jornalista Guiomar 
Santana, da TV Mundo Maior e a 
parte artística a cargo do Diretor 

Grupo Espírita Paulista realiza o seu 2o Encontro
do Departamento de Arte e can-
tor Lirálcio Ricci.

No sábado, de manhã, foi rea-
lizada uma roda de conversa com 
a participação dos presidentes da 
Feesp Roberto Watanabe,  da USE 
SP Rosana Amado Gaspar, da 
União Fraternal Sandra Oliva, da 
AEE Luiz Carlos Amaro, com a 
mediação de Eduardo Miyashiro, 
também da AEE.

Ainda na parte da manhã 
aconteceram as palestras de 
Heloísa Pires, com o tema Existem 
Espíritos? e José Carlos de Lucca, 
O poder da fé, que em virtude de 
compromisso, gravou a palestra 
em vídeo. 

Divaldo Pereira Franco par-
ticipou também por meio de 
vídeo gravado, com o tema O 
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temor da morte e, em segui-
da, a palestra de Victor Hugo 
Guimarães (Menino), com o tema 
Liberdade, igualdade e fraternida-
de. Finalizando o dia, foi apresen-
tado um sketch com o Grupo de 
Teatro da Feesp, com o tema Vivo 
ou morto e um segundo, com o 
tema Liberdade, igualdade e fra-
ternidade.

No domingo, último dia do en-
contro, Eulália Bueno, apresentou 
o tema Os Messias do Espiritismo 
e no encerramento, Emmanuel 
Cristiano discorreu o tema Os 
tempos são chegados. A parte ar-
tística teve a participação da can-
tora espírita Paula Zamp.

Após cada palestra foi realiza-
da uma sessão de perguntas pos-
tadas nos chats pelo público. (JN)


