
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS 

 

Às 16 horas do dia 20 de maio de 2017, reuniu-se no salão de atividades do 
Centro Espirita A Caminho da Luz, localizado à Rua Voluntários da Pátria, 350, na cidade 
de Socorro, SP, os representantes das instituições espíritas participantes do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria Executiva do órgão, assinaladas ao final desta ata. 
 

Após a prece inicial realizada pelo companheiro Reynaldo, iniciou a reunião com 
os itens da pauta previamente definida, na seguinte ordem: 
 

1) Leitura da ata anterior, sendo aprovada por todos. 
 
2) Avaliação da 1ª Semana Espírita do Circuito das Águas;  
 
a) Lindoia - não informou nada sobre a palestra, como envio de fotos, 

quantidade de pessoas, pontos positivos ou o que devemos melhorar para o próximo ano. 
 
b) Águas de Lindoia - tivemos a presença de 103 pessoas. O normal nas 

reuniões em cada casa são em média 30 pessoas e a palestra transcorreu de acordo com 
o planejado. Houve abertura com um tecladista da cidade, o que foi muito elogiado pelo 
público. 

 
c) Serra Negra - esperávamos um púbico muito maior, por ser um local central 

entre todas as cidades do Circuito das Águas e também da palestra ser no dia 18/04, dia 
da comemoração dos 160 anos da Doutrina Espírita, porém compareceram poucas 
pessoas (em torno de 30) e um dos motivos, acreditamos ter sido devido à realização de 
reunião pública na casa na segunda-feira, 17/04. Na reunião anterior da USE não 
compareceram representantes da cidade, o que pode ter influenciado também na 
diminuição da divulgação do evento. Sobre o palestrante, tivemos informações que não 
seguiu o tema proposto, preferindo falar do seu próprio livro. Também não houve o sorteio 
dos livros sugeridos. 

 
d) Socorro - tivemos o melhor público do evento, com a presença de 159 

pessoas. A palestra foi na Câmara Municipal e tivemos o comparecimento de muitas 
pessoas que não são seguidoras da Doutrina Espírita. Foi muito boa em todos os aspectos. 
Fizeram uma boa divulgação em todas as mídias possíveis e isso foi determinante para o 
sucesso do evento.  

 
e) Pedreira - a palestra também foi muito elogiada, onde tivemos o 

comparecimento de 59 pessoas, quase a capacidade total da casa. A abertura foi com o 
coral da própria instituição, o que tornou o evento muito agradável. 

 
f) Monte Sião - superou as expectativas, por ter sido realizada no feriado, mas o 

resultado foi muito bom, com o comparecimento de 30 pessoas. As duas casas do local, 
que fazem a reunião no mesmo dia, se uniram em prol do evento e não tiveram os 
trabalhos normais no dia da palestra. 

 
g) Amparo - tivemos a presença de 147 pessoas. O público elogiou bastante o 

tema abordado e também a palestrante. Pelo publico, a palestra poderia ter se estendido 
por mais tempo. Após a palestra, tivemos a encomenda de 12 livros “Brasil, Coração do 
Mundo, Pátria do Evangelho”, o qual foi o tema do dia. 

 
h) Jaguariúna - também foi muito elogiada. Tivemos o comparecimento de 59 

pessoas, capacidade total da casa. O normal nas reuniões da casa são, em média, 25 
pessoas. 



 
i) Foi observado que houve pouca presença dos dirigentes espíritas, nas 

palestras em outros municípios, denotando que precisamos nos esforçarmos ainda mais 
para a união do movimento espírita na região. 
 

3) Sugestões para a próxima Semana Espírita; 
 
- Divulgação na TV local; 
- Divulgação no Jornal Clarín e outros jornais da Doutrina Espirita, neste caso, é 

necessário enviar com 03 meses de antecedência; 
- Colocar faixas na frente das casas, divulgando o evento na cidade; 
- Conseguir grupos para a abertura com música espírita; 
- Foi sugerido como tema para o ano de 2018, o estudo do livro “A Gênese”, que 

completará 150 anos de lançamento; 
- Fazer as mesmas quantidades de cartazes e folhetos, pois foi suficiente para o 

evento. 
 

4) O seminário com o companheiro Mauricio Barros, que terá como tema 
“Relacionamento Interpessoal”, que estava previsto para o dia 17/06, foi transferido para o 
dia 24/06. O motivo foi o feriado do dia 15/06. Será realizado no Centro Espírita Joana 
D’Arc, na cidade de Serra Negra, das 14 às 17 horas. 

 
5) Conec 2018 - é muito importante a realização do evento, pois sempre tivemos 

um ótimo público. Temos que começar a organização em todos os seus aspectos, sejam 
estruturais e também o convite dos palestrantes. Decisão sobre a quantidade de dias de 
realização, etc. É muito importante todos trazerem sugestões para nossa próxima reunião. 
 

6) Foi sugerido trazermos o Grupo de Teatro Espírita Amigos da Luz, do Rio de 
Janeiro, ainda este ano. Para este evento temos que realizar a venda de no mínimo 200 
ingressos ao preço de R$ 30,00 cada. Além de organizarmos o local do evento, transporte 
e hospedagem do grupo. É um grupo de muito sucesso em todos os lugares em que se 
apresenta e uma forma de angariar fundos para a USE Circuito das Águas, já que uma 
parte da arrecadação ficará para o organizador local. 
                       

Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece 
realizada pelo companheiro Dejair às 17:40. 
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