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4o Encontro da Família Espírita aconteceu
em janeiro, na sede da USE

canal de informações da Diretoria Executiva da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

N o último dia 15 de janeiro, 
realizamos o 4º Encontro do 

Departamento da Família da USE 
SP, na sede da USE no bairro de 
Santana em São Paulo.

Seguindo as diretrizes de nossa 
federativa, o objetivo foi a capa-
citação de dirigentes de órgãos e 
trabalhadores do movimento es-
pírita. Foi um domingo especial 
onde pudemos rever vários ami-
gos que em função da pandemia, 
ainda não havíamos encontrado 
pessoalmente.

Tendo como tema central Jesus, 
caminho seguro! No lar e na Casa 
Espírita, tivemos vários convida-
dos, entre eles, Eulália Bueno que 
trouxe importantes reflexões so-
bre Os Desafios da Mediunidade 
no convívio familiar e o Evangelho. 
Alessandro Viana falou sobre O 
Evangelho e a Revista Espírita 
apresentando importante biblio-
grafia de obras de Raul Teixeira, 
como também o rico material en-
contrado na Revista Espírita sobre 
Família e Evangelho.

Dirigentes de outros departa-
-mentos também nos trouxeram 
a importância da interação en-
tre os departamentos pela par-
ticipação do Departamento da 
Infância com o tema: Como inte-
ragir - Departamento da Família 
e Departamento da Infância  e do 
Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita no tema: Como o 
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Departamento do Estudo auxilia o  
Departamento da Família, com as 
presenças de Ana Maria de Souza 
e de Marco Antônio dos Santos, 
diretores desses departamentos.

Após as apresentações de cada 
convidado, houve uma Roda de 
Conversa que trouxe aos partici-
pantes muitas reflexões para auxi-
liar no atendimento à família que 
as Casas Espíritas realizam.

Contamos ainda com a par-
ticipação de Rosana Gaspar, 
Presidente da USE SP, Julia 
Nezu, Vice-Presidente da USE 
SP, Luiz Amaro, Diretor da 
Aliança Espírita, Edmar Galves, 
Presidente da USE Regional de 
São Paulo, João Thiago, assessor do 
Departamento de Comunicação 
da USE SP e Cláudio Marins, do 
Departamento de Comunicação 
da Regional de São Paulo, além 
de vários representantes e traba-
lhadores de órgãos distritais da 
Regional de São Paulo, trazendo 

união e alegria a este evento que 
marca o início das atividades do 
Departamento da Família no ano.

Foi apresentada, além das nos-
sas atividades de 2022 e planeja-
mento de 2023, a logomarca da 
Campanha Viver em Família, que 
em 2024 completa 30 anos.

Com a participação de toda 
equipe do Departamento da 
Família, Ângela Bianco, José 
Silvio Gaspar e Cleuza Paranhos, 
tivemos o auxílio da querida Elza 
Saorin e Regina Miura no delicio-
so café oferecido aos participan-
tes, que fortaleceu ainda mais esse 
momento de confraternização.

A gravação do evento esta-
rá em breve no canal da USE no 
Youtube. (AB)
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N o dia 24 de janeiro, o 
Departamento de Doutrina 

(DD) da USE realizou mais uma 
live da série Conversas doutriná-
rias.

Para desenvolver o tema 
“Grandes vultos do movimen-
to espírita paulista, foram con-
vidados Antonio Cesar Perri de 
Carvalho, ex-presidente da USE e 
da FEB, e o escritor e palestrante, 
Orson Peter Carrara. A condução 
da Live foi de Marco Milani, dire-
tor do DD.
Fazendo uma jornada histórica, 
os participantes destacaram per-
sonalidades que deixaram um 
legado de trabalho e união na se-
ara espírita em São Paulo, dentre 
elas: Batuíra (1839-1909), Anália 
Franco (1853-1919), Cairbar 
Schutel (1868-1938), Pedro de 

Camargo (1878-1966), Edgard 
Armond (1894-1982), Silvino 
Canuto Abreu (1899-1980), 
Hernani Guimarães (1913-2003), 
Herculano Pires (1914-1979), Ary 
Lex (1916-2001), Freitas Nobre 
(1921-1990), Terezinha Oliveira 
(1930-2013), Richard Simonetti 
(1935-2018), Nestor João Masotti 
(1937-2014) e Eduardo Carvalho 
Monteiro (1950-2005)

A conversa contou com intensa 
participação do público via chat, 
perguntando e tecendo comen-
tários sobre a temática tratada. A 
impressão geral foi que lives como 
essa deveriam se repetir com mais 
frequência.

Link para a live:
https://www.youtube.com/wat-

ch?v=kH3h5xuqk48 (MM)

Grandes vultos do movimento espírita
paulista

Casa Assistencial Obreiros 
de São Francisco de Assis

Rua Norma Pieruccini Gianotti, 130, 
Barra Funda - São Paulo - SP

Distrital da Laoa
Regional de São Paulo

Novo centro unido

O Departamento de Atendi-
mento Espiritual no Centro 

Espírita da USE-SP (DAECE), 
realizou Encontro de Dirigentes 
e Trabalhadores da Area de 
Atendimento Espiritual (virtual), 
no dia 15 de janeiro, às 15h.

O participante do Encontro, no 
momento da inscrição, escolheu 
uma sala de interesse, dentre as qua-
tro oferecidas (salas simultâneas). 

Durante o evento, os membros 
do Departamento de Atendimento 
Espiritual, bem como da Assessoria 
do Evangelho, ocuparam salas dis-
tintas:
Recepção - Jaqueline Ribeiro e Marcio 
Lucas (Sala 1); Atendimento Fraterno: 

Renata Duarte e Juliana de Moraes 
(Sala 2); Evangelho: Mauro Santos 
(Sala 3); e Passe: Fernando Porto e 

Edgar Miguel (Sala 4). 
As salas temáticas funcionaram 

pelo período de uma hora, quando 
os expositores de cada sala desen-
volveram o tema relacionado à ati-
vidade escolhida pelo inscrito.

Ao término do prazo acima, to-
dos se dirigiram à sala principal; 
momento em que dentre os exposi-
tores de cada sala, um ofereceu bre-
ve relatório aos demais.   

O evento contou, ainda, com a 
presença do 2º Vice-Presidente da 
USESP, Pascoal Antonio Bovino.
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Encontro de
dirigentes da Área 
de Atendimento 
Espiritual

https://www.youtube.com/watch?v=kH3h5xuqk48
https://www.youtube.com/watch?v=kH3h5xuqk48
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Com início na cidade de São 
Paulo há mais de três anos, 

representantes da Aliança Espírita 
Evangélica (AEE), Federação 
Espírita do Estado de São Paulo 
(Feesp) e da União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo 
e, mais recentemente, da União 
Fraternal dos Discípulos de Jesus, 
reúnem-se semanalmente, como 
Grupo Espírita Paulista, com o 
propósito de, juntos, trabalha-
rem na divulgação da Doutrina 
Espírita.

Depois da realização de dois 
encontros virtuais e de muita lives 
mensais desde maio de 2020, o 
Grupo está ampliando suas ações. 
No dia 29 de fevereiro, aconteceu 
a primeira reunião fora da capital 
paulista, em São José dos Campos, 
com um motivo muito especial: 
o início de implementação do 
núcleo do Vale do Paraíba.

Para isto, mais de 50 dirigentes 
e trabalhadores de instituições es-
píritas e de órgãos de unificação 
estiveram presentes para, inicial-
mente, conhecer os objetivos e 

as atividades desenvolvidas pelo 
Grupo.

O evento foi organizado pelos 
órgãos das três instituições, ini-
cialmente patrocinadoras do GEP, 
com centros unidos na região.

Após as apresentações iniciais 
feitas por Daniel Camasmie, pre-

sidente da USE Intermunicipal de 
São José dos Campos, o presidente 
da Feesp, Roberto Watanabe, his-
toriou sobre o GEP, seu início, ob-
jetivos, finalidades e as muitas re-
alizações durante os últimos anos.

Julia Nezu, 1a Vice-Presidente 
da USE, participou do even-
to lembrando a importância da 
união dos espíritas, da unificação 
do movimento espírita e o papel 
do GEP neste processo, de modo 
a valorizar ações de ampliação e 
criação de núcleos de atuação nas 
diversas regiões do estado de São 
Paulo.

Ainda na primeira parte, antes 
de momento de confraternização 
entre os presentes, Luiz Carlos 
Amaro, Diretor-Geral da Aliança 
Espírita Evangélica (AEE), apre-
sentou o que o GEP está desen-
volvendo hoje e suas ações plane-
jadas.

Na segunda parte da reunião, 
A. J. Orlando, ex-presidente da 
USE SP, motivou os espíritas pre-
sentes para a efetiva implementa-
ção do núcleo do GEP na região. 
Em seguida, em dinâmica de gru-
po, foram elencadas pelos presen-
tes as possíveis iniciativas que o 
núcleo do GEP poderia desenvol-
ver em sua implementação.

O encerramento esteve a car-
go de Nadir Paulino, coordena-
dora da Aliança Regional Vale do 

Grupo Espírita Paulista tem núcleo no Vale do Paraíba
Paraíba.

Segundo Roberto Watanabe, 
presidente da Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, “foi uma 
alegria receber, em nossa sub-
sede de São José dos Campos, 
os colegas da USE e Aliança 
sediados no Vale do Paraíba. Foi 
o primeiro passo do GEP, no 
sentido de incentivar as diversas 
regiões do Estado a unirem seus 
esforços em prol da divulgação 
do Espiritismo.”

Para Daniel Camasmie, “o 
encontro nos trouxe à memória a 
‘Caravana da Fraternidade’. Assim 
como naquela época, o grupo do 
GEP acendeu a chama do tra-
balho em conjunto, cujas ideias 

Roberto Watanabe, presidente da Feesp

Julia Nezu, 1a Vice-Presidente da USE SP

Luiz Carlos Amaro, Diretor-Geral da AEE

surgiram de forma descontraída 
entre os próprios dirigentes dos 
centros, o que evidencia a necessi-
dade de estarmos juntos para que 
as soluções apareçam.”

Nadir Paulino analisa que 
“nosso encontro com o grupo do 
GEP foi um momento de reflexão 
e muita emoção. as leituras de 
textos de Kardec, Chico Xavier 
e tantos outros, lembrou-nos o 
que de fato nos une. A mensa-
gem que fica é que de iremos de 
mãos dadas trabalhar pela união 
e fraternidade entre nós espíritas 
para que a mensagem de Jesus se 
espalhe cada vez mais”. (AJO)
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NOTA OFICIAL 
 

Sobre a interrupção provocada da gravidez 
 

 
Considerando que o primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de 

viver e que, sob a perspectiva espírita, a vida do ser reencarnante inicia-se no 
momento da concepção, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo 
(USE-SP) vem a público repudiar qualquer política pública que incentive ou favoreça 
o abortamento provocado se mãe não estiver correndo risco de morrer com o 
prosseguimento da gestação. 
 Lamentamos qualquer ação de membros da sociedade civil e do Governo que 
busquem ampliar as situações legais para a interrupção da gravidez, destacando-se 
que o embrião ou o feto é o corpo em formação de um Espírito já existente e com 
sua individualidade plena. Assim, ao contrário da perspectiva materialista que 
considera o nascituro uma simples extensão orgânica do corpo da mãe, o 
Espiritismo ressalta a independência espiritual do ser em gestação, o qual deve ser 
respeitado e cuidado. 
 Certamente, compreende-se perfeitamente os desafios psicológicos e físicos 
da mãe e demais relacionados no processo de gestação, reconhecendo a 
necessidade de completo apoio e amparo da gestante, inclusive do esclarecimento 
sobre a relevância da oportunidade reencarnatória em curso e das provas inerentes 
à trajetória evolutiva do Espírito na Terra. 
 Um dos pilares do Espiritismo é a fé raciocinada, portanto espera-se que os 
seus adeptos creiam baseados em argumentos válidos e assumam posturas 
compatíveis com os princípios e valores doutrinários espíritas. 
 Sobre a temática do aborto, Kardec sinaliza claramente as consequências a 
todos os envolvidos, proporcionais ao conhecimento, intenção e responsabilidade 
sobre o ato. Em momento algum desconsidera-se o livre-arbítrio e, com ênfase, 
destaca-se o mérito daqueles que superam as mais dolorosas situações para 
preservar a vida. 
 
 
 

São Paulo, 11 de janeiro de 2023 
 
 
 
 

Rosana Amado Gaspar 
Presidente 

USE-SP 
 



  em  fevereiro
Reunião DE e Departamentos:
9 às 12h - DE

Reunião Extraordinária do 
Conselho Federativo Nacional da 
Federação Espírita Brasileira

Reunião Mensal do GEP - Grupo 
Espírita Paulista - 15 às 16h30

5o Encontro Paulista de  
Educadores e Evangelizadores 
Espíritas - DI

1º Curso Virtual de Multiplicadores 
da Atividade do Passe e Irradiações 
de 2023 - 9 às 12h - DAECE
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Se tem uma coisa que buscamos 
enfrentar todos os dias são 

eles, os nossos medos! E esse ano 
começou com quatro eventos de 
jovens dividindo a mesma temáti-
ca: “Qual é o teu segredo? Do que 
você tem medo?”.

Como aquecimento para os 
eventos de mocidade que aconte-
cem na páscoa, o final do mês de 
janeiro sempre trás as Segundas 
Prévias, que reúnem jovens de 
todo o estado de São Paulo para 
confraternizar e começar o ano!

As prévias aconteceram nos 
dias 22, somente na cidade de Rio 
Claro; e 28 e 29, nas cidades de 
Itanhaém, São Carlos e Birigui. 
Contando com público apro-
ximado de 70 participantes do 
evento, cada região pôde explorar 
os medos e segredos dos seus par-
ticipantes através da arte, dos es-
tudos aprofundados da Doutrina 
Espírita e de atividades de inte-
gração que abriram o ano de 2023 
para as mocidades espíritas to es-
tado.

Do que você tem medo?
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Para conferir fotos, vídeos e 
informações dos quatro eventos 
é só entrar no Instagram ou no 

Facebook do Departamento de 
Mocidades da USE procurando 
por @dmusesp. (HB)

Revista Dirigente Espírita, edi-
ção 193 - Janeiro/fevereiro

A edição # 193, de janeiro / fevereiro 2023, da re-
vista Dirigente Espírita apresenta textos e arti-

gos de interesse para os dirigentes e trabalhadores 
das instituições espíritas. São 46 páginas, no formato 
digital, inclusive, com importantes temas dos depar-
tamentos da Diretoria Executiva.

Destaque para o 
perfil do Presidente da 
USE Intermunicipal 
de Indaiatuba, Pedro 
Valiati, contando como 
se tornou espírita e so-
bre as atividades do ór-
gão que dirige e o apoio 
que tem dado às casas 
espíritas na implanta-
ção da evangelização da 
infância e de grupos de 
pais. (AJO)


