ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA USE INTERMUNICIPAL DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Às 16 horas do dia 28 de outubro de 2017, reuniu-se no salão de atividades do Lar da
Paz Allan Kardec, localizado à Rua Arlindo Fava, 360, Bairro Silvestre II, Amparo, 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 pela companheira Bene, iniciou a reunião com os itens da
pauta previamente definida, na seguinte ordem:
1) Leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada por todos;
2) II Semana Espírita do Circuito das Águas - 2018;
a) Foram escolhidos os temas e subtemas das palestras, na seguinte ordem:
Tema Central: O PAPEL DO ESPIRITISMO PERANTE OS DESAFIOS ATUAIS
Dia 16/04 – O que é o Espiritismo – Lindóia
Dia 17/04 – Mediunidade na Bíblia – Pedreira
Dia 18/04 – A família na visão espírita – Socorro
Dia 19/04 – Mediunidade e Espiritismo – Serra Negra
Dia 20/04 – O espírita e o preconceito – Monte Sião
Dia 21/04 - Ideologia de gênero e homossexualidade na visão espirita – Amparo
Dia 22/04 - A morte na visão espírita - Jaguariúna
Dia 23/04 - Ressurreição x Reencarnação – Águas de Lindoia
b) Foi sugerido filmar todas as palestras, mas teremos que fazer o orçamento antes de
qualquer definição e verificar condições técnicas dos locais das palestras.
c) Foram sugeridos alguns nomes de palestrantes, os quais serão convidados pela
Diretoria Executiva. Dentre as sugestões estão o Ivandro Xavier Coutinho, André Luíz Rosa,
Manolo Quesada, Marisa Priolli e outros.
3) Conec – 2018;
a) Foi autorizado o uso do Centro de Convenções de Serra Negra dias 09 e 10 de
novembro de 2018.
b) Foram sugeridos os nomes dos possíveis palestrantes, entre eles, Deusa Samu,
Elisabete Aquila, Rossandro Klinjey, Haroldo Dutra, Artur Valadares, Orson Peter Carrara , Isaias
Claro, André Trigueiro, Anete Guimarães.
c) Ficou definido que a apresentação teatral será na sexta feira, 09/11/2018 às 20:30.
4) Seminário de Evangelização;
a) Teremos que dimensionar e estruturar melhor os horários de cada atividade.
b) A USE está empenhada em ajudar as casas que ainda não tem a Evangelização. Foi
sugerido que cada casa que deseja implementar a evangelização, indique uma ou duas pessoas
que se responsabilizarão e serão os contatos com a USE para estudar em conjunto as alternativas.
5) Teatro Espírita;
a) Todas as casas foram parabenizadas pela participação e foi consenso geral que foi
muito boa a iniciativa, onde foi muito elogiado pelo público que assistiu a apresentação;

6) Foi definida a próxima reunião que será em 25/11/2017 às 16 horas, no Centro
Espírita Amor e Caridade, Rua Ângelo Polizel, 129B – Bairro Cascalho, Pedreira.
Sem mais assuntos a serem tratados, encerrou-se a reunião com uma prece realizada
pela companheira Cristina às 18:10.
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