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FESTA  DA UNIÃO   
 15ª. Edição em 2015 

 

INTRODUÇÃO 

 
O tema mais constante hoje em todas as conversas é a violência física, 
moral e intelectual, que invade nossos lares, transformam nossos hábitos e 
modificam nossas vidas.  
 
Sem dúvida nos robotizamos atrás de um “PRAZER”, efêmero e sem rumo e 
que nos joga em um emaranhado de conflitos e frustrações. 
“O Egoísmo passa a governar a conduta humana, e todos se engalfinham 
em intérmina luta de conquistar o melhor e maior quinhão, mesmo que isso 
resulte em prejuízo calculado para aqueles que partilham do seu grupo 
social”. 
 
A inversão dos conteúdos psicológicos,  individuais e coletivos,  demonstra 
a imaturidade moral e espiritual de indivíduos e grupos sociais, cujos 
objetivos existenciais vinculados durante a formação da personalidade, no 
utilitarismo, na conquista do poder para usufruir, na construção do ego que 
se insensibiliza, a fim de fugir à responsabilidade dos deveres da 
solidariedade e da participação. 
 
A falência dos valores é inegável, tornando-se inadiável uma mudança 
filosófica e de conduta psicológica humana. 
 
A Meta da Casa Espírita é a Edificação dos Valores, através do estudo 
continuado e do exemplo na conduta pró-ativa de seus membros. 
Enfrentar os nossos medos, dúvidas e ansiedades, avaliar a nossa conduta 
pessoal, familiar, profissional e social, aprendermos a trabalhar em equipe e 
solidariamente, encararmos nossa vaidade, orgulho, ambição, preconceitos, 
comodismo e egoísmo. Ser coerentes com a filosofia doutrinária que 
abraçamos.  
 
São os primeiros passos para enfrentar o desequilíbrio social e começarmos 
a criação de uma sociedade mais justa e mais humana. 
A ação social é sem dúvida o melhor instrumento para essa terapêutica, 
possibilitando a vivência prática de nossas conquistas e a transmissão do 
conhecimento adquirido aos nossos irmãos necessitados. 
 
Mas,  frente à  enorme demanda da sociedade, necessitamos integrarmos 
aos nossos companheiros de movimento de forma ativa e objetiva, para que 
possamos atender a mesma, e principalmente sermos ativos junto à 
comunidade em que estamos inseridos, participando dos seus movimentos 
e apoiando os serviços que a mesma oferece no sentido da promoção 
social. 
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Essa é a proposta da “Festa da União”, juntos demonstrar que é possível 
realizar um trabalho, aonde o amor,  a fraternidade e a solidariedade se 
fazem presentes e através de um momento festivo, nos educar e educar ao 
semelhante, que é possível transformar condutas e comportamentos dentro 
de uma postura ética e solidária. 
Com esse ideal abraçamos como lema “Amor, Educação e Ética – Assim 
caminha a humanidade”. 
 
Convidamos a todos que  se juntem a nós na confecção e realização dessa 
festa e que possamos convidar toda a comunidade à nossa volta para 
conhecer nossa proposta e os trabalhos sociais que desenvolvemos. 
 
Unamo-nos nessa batalha da Fraternidade, da Esperança e tornemo-nos 
guerreiros da Caridade, gerando a profilaxia do mal e construindo a 
ideologia do AMOR. 
 

 

 

PROCEDIMENTO 
 
 A FESTA DA UNIÃO faz parte do calendário oficial da 

Prefeitura do Municipio de São Paulo desde 2014. A festa é 
realizada uma vez por ano, com local e data pré-fixadas com larga 

antecedência.  
 Quatorze  casas participam deste processo,  atendendo um 

número muito grande de  famílias (*) cadastradas e por um 

período pré determinado.  A coordenação da festa é realizada por 
um grupo de voluntários das instituições filantrópicas participantes 

do evento. 
Obs: (*) A especificação detalhada relativa aos dados das 

instituições e os trabalhos que realizam  encontram-se no final 

desta apresentação. 

 

LOCAL, DIA E HORÁRIO 

 O evento será realizado no dia 13/09/2015  das 11h às 17h 

na Rua Aurélia, 996 -  Vila Romana – São Paulo - SP (entre as ruas 

Mário e Marcelina, próximo ao Hospital Metropolitano, no antigo 

Grupo Escolar Thomaz Galhardo). 
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SHOWS E APRESENTAÇÕES 

 No dia teremos  apresentações de  grupos musicais e 

cantores. Os artistas e os grupos  convidados e   já confirmados 

são: Andréa Bien, Angelo Máximo, Dupla Colt e muitas outras 

atrações artísticas. 

 

PÚBLICO E FORMA DE INGRESSO 

 O público que compareceu nas últimas edições foi  em torno 

de 800 a 1000 pessoas (público rotativo). Parte deste público entra 

no evento através da compra de convites, com preço de R$ 15,00 

(quinze reais) para as vendas antecipadas e R$ 18,00 (dezoito 

reais)  para a compra na recepção da festa. O convite dá  direito 

ao almoço que consiste em arroz, saladas diversas e um espeto a 

escolher (carne, calabresa, frango ou queijo).  Como sobremesa 

teremos uma variedade de doces normais, light, sorvetes e 

refrigerantes.  

 

PLANEJAMENTO 

 

Faz-se necessário que a coordenação (grupo formado por 

voluntários de todas as instituições participantes), verifique e 
providencie: 

- Doações de gêneros que envolvam o setor de alimentação, 

decoração, bazar, brechó, transportes para locomoção dos 
grupos, além de materiais que visem a concretização da ação. 

Neste item torna-se importante a presença de patrocinadores e 
simpatizantes da causa e/ou do evento em si para atingir a 

meta com um custo próximo a zero para as instituições. 
 

- Maior divulgação, visando obter contato com os meios de 

comunicação (rádio, jornal, televisão), além da confecção de 
panfletos e convites que serão distribuídos em pontos já 

conhecidos pelas Casas, como também na região próxima ao 
local do evento. 

 

- As doações em dinheiro podem ser feitas somente através da 
conta Bradesco, Agência 0422-7, conta corrente nº 123070-0 – 

USE Distrital Lapa – CNPJ 14.567.214/0001-59.  
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- Solicitamos que os depósitos sejam informados via email 
contato@uselapa.org.br para que possam ser emitidos os  

recibos. 
 

 
Obs: Os convites e panfletos,  preferencialmente,  devem ser 

providenciados com ampla antecedência para distribuição nos 

pontos de divulgação citados acima. 

 

 

 

INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA  

1.000 PESSOAS 

1) Palco, equipamentos  de som com bateria acústica  

2) Cobertura para o palco,  área frontal ao palco e para o bazar 

3) 200 mesas e 1.000 cadeiras plásticas 

3) Barracas de doces, artesanatos, roupas, calçados e de 

brincadeiras para as crianças. 

4) Araras para as roupas e calçados 

5) Display para exposição dos livros 

 

 Portanto, para viabilizarmos esta Festa precisaremos de 

doação  dos seguintes materiais em ótimo estado de conservação: 

Roupas femininas, masculinas, de crianças e  bebês, roupas para 

cama, mesa e banho, artigos de cozinha, artesanatos, artigos de 

decoração,  bolsas, carteiras, cintos, acessórios, bijouterias,  

calçados femininos e masculinos, chinelos, brinquedos, artigos de 

papelaria, escolar,  araras para colocação das roupas, dos calçados 

e livros e bancas para montagem do bazar.    

 

 

 

 

mailto:contato@uselapa.org.br
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PALCO E DEPENDÊNCIAS 

 

UTENSÍLIOS/MATERIAIS QUANTIDADE VALOR EM 

REAIS 

Palco completo com aparelhagem 

de som e bateria acústica 

Será fornecido  

Pela PMSP 

 

Cobertura/Tendas para frente e  

laterais do palco 

Será fornecido 

pela PMSP 

 

200 Mesas plásticas para 4 

lugares 

Será fornecido 

pela PMSP 

 

1.000 Cadeiras plásticas  Será fornecido 

pela PMSP 

 

   

MATERIAIS PARA BAZAR, LIVRARIA E ALMOÇO 

 

UTENSÍLIOS/MATERIAIS QUANTIDADE VALOR EM 

REAIS 

Roupas: 

Masculinhas/femininas/infanto 

juvenis e bebês 

Mínimo 200 

peças 

de cada 

 

Calçados: 

masculinos/femininos/infantil 

Mínimo 100 

pares de cada 

 

Acessórios masculinos/femininos Mínimo 100 

peças de cada 

 

Brinquedos (várias faixas etárias) 200 unidades  

 

Araras para roupas e calçados 20 unidades de 

cada 

 

Display para livros 30 unidades 

grandes 

 

Artigos em geral (utilidades 

domésticas, artesanatos, 

cama/mesa e banho etc) 

1.000 unidades  

Doces para serem vendidos em 

porções individuais ou inteiros 

1.200 unidades  

Arroz 60 kgs  

 

Óleo 6  litros  

 

Ervilha em conserva 15  kgs  
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Milho em conserva  15  kgs  

 

Vinagre 4  unidades  

 

Farinha de mandioca 20 kgs  

 

Maionese 2  baldes  

 

Azeite  4  latas  

 

Carvão 4  sacos gdes  

 

Gelo 10 sacos  

Refrigerantes 2.000 latas  

 

Água em copos ou garrafas 2.000 unidades  

 

Materiais de limpeza e descartáveis 

* 

Copos, pratos, talheres, potes 

diversos, guardanapos de papel, 

produtos de limpeza, sacos de lixo, 

papel alumínio e papel toalha 

R$ 500,00  

 

 

 

As Empresas ou profissionais que fizerem contribuição parcial ou 

total dos materiais, terão seu nome ou logomarca no material de 

marketing e também  será amplamente divulgado no dia do evento 

e nas mídias que serão utilizadas. 

 

 

 Com o intuito de viabilizarmos uma melhor 

organização do processo, solicitamos aos 

patrocinadores  que confirmem a participação e/ou 

envio de materiais até o  dia 10 de julho de 2015. 
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Caso necessário solicitamos  entrar em contato com a 

coordenação do evento: 

1) Dirce Prandato Curi  - dircepcuri@hotmail.com 

Rua Dom João V, 243 – Lapa  

Fones: (11) 99657-6628 VIVO ou (11) 96832-3217 TIM 

2) Terezinha Vendramini – contato@uselapa.org.br 

/terevendramini@gmail.com 

 Fones: (11) 3872.4314       (11)  99287.0271 CLARO 

 

 

 

 

FOTOS  DA 14ª FESTA ESTÃO  DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO 

HTTP://USELAPA.ORG.BR/NEWS/FESTA-DA-UNIAO 

    

 

 

mailto:contato@uselapa.org.br
http://uselapa.org.br/news/festa-da-uniao
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INSTITUIÇÕES FUNDADORAS E COLABORADORAS 

As Instituições Filantrópicas descritas abaixo elaboram, planejam e 

realizam o evento. Toda a renda líquida auferida no evento pela 

venda dos convites,  pela venda dos alimentos, roupas, calçados e 

artesanatos do bazar, livros novos e usados da livraria e a  barraca 

de  brinquedos – é dividida  igualitariamente para as  Instituições 

participantes que são:  

 

1) USE DISTRITAL LAPA – fundada há 61 anos – Rua 

Tibério, 264 – Lapa - www.uselapa.org.br   

contato@uselapa.org.br -  CNPJ  14.567.214/0001-59 

 
 

 UM SÓ NADA FAZ, É O CONJUNTO QUE OPERA. 
 

O maior desafio da humanidade é compreender a grande 
mensagem do Cristo: 

 
Amai ao próximo, como a vós mesmos! 

 
Pelas leis do progresso, da ação e reação e do amor, temos que 

construir, uns com os outros, 
uma rede de relações fraternas e solidárias, que garantam as 

necessárias trocas e a evolução. 

 
Para César Said (Reformador, Out/2005), a autossuficiência é uma 

das grandes ilusões e nenhum 
de nós sabe e pode tudo, todos estamos em regime de 

interdependência, destinados a aprender, 
uns com os outros, o que ignoramos. 

 
Assim é que Kardec não só valorizava o trabalho em equipe, como 

fazia parte de uma, a do Espírito de Verdade. 
 

Ademais, sua ação se assentava sob o combate ao egoísmo, o qual 
deveria ocorrer em sua raiz, 

pela educação, não pela educação que tende a fazer os homens 
instruídos, mas pela que tende a fazer os homens de bem (RIE, 

Março/2005). 

 
Daí a importância do livre pensar e a presença, por exemplo, das 

Casas Espíritas, que podem se associar ao crescimento  intelectual 
e científico, com seu foco no despertar e engrandecimento da ética 

e da moral. 

mailto:uselapa@uselapa.org.br
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Sobre essa égide, estabelecemos como lema para a festa da união 

deste ano "Educação, Ética e Amor", pois entendemos que só pela 
Atitude  Fraterna e Amorosa, poderemos educar sobre os princípios 

éticos da doutrina que abraçamos, e acolher os irmãos que de nós 
se aproximam. 

 
 A Festa da União é, sem dúvida, um espaço aberto para o 

encontro, a comunhão de ideias e a concretização de um ideal. 
Casas Espíritas Unidas, envolvidas em uma só energia, em um só 

ideal, em um só abraço de fraternidade e solidariedade. 
  

Venha compartilhar conosco e vivenciar essa energia Bio- 

Psico- Sócio- Espiritual, e espargir Amor e Saúde. 
 
  

  Luiz Fernando de Andrade Penteado 

  Presidente da USE Distrital Lapa 

 

 

2) CEEAK – CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN KARDEC  

- 73 anos de fundação - Rua Barão do Bananal, 182 - 

Pompéia  

Trabalha com campanhas permanentes para arrecadação de 

produtos de higiene pessoal,  roupas novas e semi novas, 

alimentos,  cobertores, que são doados a instituições que cuidam 

de mães carentes, albergues de idosos e orfanatos.  Seguem 

algumas instituições auxiliadas pelo CEEAK: 

 Casa da Mamãe - Acolhe mães e filhos que foram vítimas de 

violência doméstica. Obs: Essa instituição não pode ser visitada,  

pois está sob a tutela do Estado, estão "escondidos" inclusive dos 

próprios familiares;   

Casa Luz - Acolhe crianças de até no máximo 7 anos que 

sofreram maus tratos por pais e/ou familiares que tinham a tutela. 

Obs: Os menores ficam nessa instituição até serem devolvidos aos 

pais e/ou colocados para adoção (dependendo da decisão do Juiz 

da Vara da Infância e Juventude);  

  Toca de Assis - trabalho realizado com moradores de rua, em 

que é oferecido a esta população: cursos profissionalizantes, 

oportunidade para  tirar documentos, possibilidade de retorno ao 

convívio familiar e aposentadoria para os  que já tem o direito 

adquirido.  
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 Lar Nossa Senhora da Conceição -  Cuida de idosos   

 Fraternidade Irmã Clara (FIC) - Cuida de crianças e/ou 

adultos com necessidades especiais. 

 

3) CENTRO ESPÍRITA  CAMINHO DE DAMASCO – fundada há 

59 anos – Rua Moxei, 116 – Lapa de Baixo -  

www.caminhodedamasco.org 

A Instituição proporciona a realização de atividades de natureza 

Filantrópica, Beneficente,   Educacional,  Cultural e Assistencial. 

Os trabalhos são voltados às obras sociais, entre os quais estão: 

 Atendimento mensal a aproximadamente 20 famílias carentes   

visando suprir suas necessidades materiais através de distribuição  

de  alimentos, fraldas geriátricas e roupas; 

Atendimento mensal a  5 gestantes que frequentam um  mês de 

curso, cujo conteúdo traz noções de puericultura, alimentação e 

prevenção de doenças. No final do curso   cada gestante   recebe 

um enxoval para seu bebê.  

 

 

4) CENTRO ESPÍRITA VICENTE RODRIGUES VIEIRA -   

fundado há  73   anos – Rua  Capitão Alceu Vieira, 142 – Vila 

Ipojuca – www.vicenterodrigues.org.br 

O Centro, por sua trajetória, confunde-se com a própria história de 

divulgação e expansão da doutrina espírita no  bairro e na Capital 

de nosso Estado. O atendimento social abrange o 

acompanhamento a  26 famílias, previamente cadastradas,  e que 

recebem alimentos mensalmente através do serviço assistencial da 

casa.  
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5) SOCIEDADE ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULPHO –  

fundado há  56   anos – Rua Alexis Carrel, 123  

Vila Pereira Barreto  

 

A instituição está voltada ao atendimento a crianças de 6  a 14 

anos, prestando assistência integral  a 215 famílias e a  260 

crianças de mães que  trabalham e não tem onde deixar seus 

filhos.  As atividades são de reforço escolar, biblioteca, 

brinquedoteca, sala de história, de vídeo, expressão corporal entre 

outros. 

Os projetos disponibilizados às famílias são voltados a temas atuais 

como ecologia, cidadania, prevenção às drogas,  prevenção de 

acidentes, solidariedade,  procurando sempre integrar os temas no 

dia a dia da família. As mães ou responsáveis pelas crianças tem 

oportunidade, também, de participar das salas de oficinas como 

costura,  tear e artesanatos em geral.  

 

 

 

6) GAC– GRUPO AMIGOS DO CORAÇÃO – fundada há 18  

anos – Rua Scipião, 343 – Lapa  

Este grupo é composto por 15 pessoas que desenvolvem algumas 

ações voluntárias, como: 

 Distribuição de aproximadamente 150 sopas e  mais de 200 

pães na Praça Marechal Deodoro em São Paulo.   

 Organização de eventos para entidades que desenvolvem 

trabalhos  assistênciais, como por exemplo: noite da pizza, 

jantares, sempre com a finalidade de angariar fundos para a 

continuidade das obras sociais das instituições.   

 

 

 

 



13 
 

7) GRUPO ESPÍRITA BATUIRA – fundado há 51 anos – Rua 

Caiubi, 1306 – Perdizes – www.geb.org.br 

Desenvolvem projetos  sociais, como: 

 a Família Assistida  -  Ação que consiste em  realizar 

atendimento por um período de 6 meses,  fornecendo alimentos, 

roupas, calçados, material escolar. Orientação através de equipes 

multi disciplinares para higiene e saúde, formação profissional e 

administração do lar.  

Obs: é realizado um acompanhamento semanal através de um 

programa de avaliação. 

Projeto Ronda noturna - Atende moradores de rua, em que 

são distribuídos materiais, como: roupas, cobertores, calçados, 

lanches, chocolate quente. 

 Distribuição de sopa e lanches - São necessárias quatro 

toneladas semanais de alimentos, processados de  segunda a 

sábado por uma equipe de voluntários, sempre com o 

acompanhamento  de nutricionistas. Aos domingos, são servidos 

sanduíches e sucos às crianças e jovens que  participam de 

atividades   pedagógicas. 

 Projeto Distribuição Semestral - Famílias com baixa renda, 

recebem reforço para a  satisfação de suas necessidades. Duas 

vezes por ano recebem um kit composto  de alimentos, roupas, 

calçados, artigos de higiene pessoal, brinquedos e  cobertores. 

Anualmente são distribuídos às famílias carentes cerca de 20  

toneladas de alimentos e 45 mil peças de roupas. 

 

 

8) LAR ESPÍRITA IRMÃO MAX – fundado há 40 anos – Rua 

Tomé de Souza, 234   Lapa 

O Lar Espírita Irmão Max, é uma associação sem fins lucrativos, 

realizando  além das reuniões semanais para estudo do Evangelho 

trabalhos sociais com asilos.  Há 17 anos os  recursos angariados 

pelo Lar Espírita Irmão Max estão sendo direcionados  em prol da 

“Casa de Repouso para Idosos Pousada do Sol”. Um romance 

psicografado pelo dirigente do Lar e editado pela Editora Correio 

Fraterno, intitulado “Amor Maior”, é vendido e todo o lucro é 

revertido em beneficio da “Pousada do Sol”, bem como o 
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fornecimento de gêneros alimentícios, cestas básicas e de primeira 

necessidade.  

A “Casa de Repouso Pousada do Sol” está  situado na Rua Manoel 

Joaquim de Oliveira, 160, Bairro Chácara Nunes, na Estrada de 

Santa Rita em Embu-Guaçu, telefone (11)4661-9217. Atualmente 

a casa  abriga 30 idosos carentes, homens e mulheres e  o 

atendimento é feito por profissionais especializados e contratados 

pela Pousada do Sol. Eles não recebem ajuda da Prefeitura nem do 

Estado e sobrevivem com as doações dos voluntários que 

reconhecem a seriedade do trabalho e participam dos trabalhos e 

das doações.  

 

 

9) MENSAGEIROS DA ESPERANÇA – fundada há 17 anos – 

Rua Moxei, 96 Lapa de baixo  

É uma associação sem fins lucrativos, que atua principalmente com 

jovens em situação de vulnerabilidade social vindos da zona norte, 
local que se apresenta entre os 19 distritos com maior 

vulnerabilidade juvenil do município. A ONG  atende mais de 700 
educandos por ano, utilizando como ferramentas de educação: a 

arte, cultura, inclusão digital e capacitação profissional em áreas 
como varejo, TICs, empreendedorismo e reciclagem. 

Contamos com cerca de 40 Voluntários que se revezam nos 

eventos que a ONG participa ou realiza ao longo do ano como 
forma de angariar recursos e manter os projetos sociais.  

Durante sua trajetória de atuação social já atendeu mais de 9.000 
jovens diretamente dando apoio às suas famílias através de 

encontros e debates dos mais diversos assuntos,  fortalecendo os 
relacionamentos interpessoais e trabalhando aspectos como auto-

estima e geração de renda. 

 

10) NUCLÉO CORAÇÃO MATERNO  – fundada há 22 anos – 

Rua Antonio Pires, 663 – Freguesia do Ó 

Atende 200 crianças com idade de 1 a 4 anos, 180 adolescentes de 

6 a 14 anos com atividades extra curriculares  no período em  que 

não estão na escola. Atende também 200 idosos acima de 60 anos 

na Rua Geraldo Marino, 94 na Vila Brasilândia.  
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11) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KARITAS  -  

36 anos de fundação – Rua Cajaiba, 1000 – Pompéia – (11) 

3868-4940 – www.karitas.org.br karitas@karitas.org.br 

Instituição Religiosa, sem fins lucrativos, que tem como objetivo o 

estudo e a prática da Doutrina Espírita e o desenvolvimento de 

atividades de promoção social, que possibilitem o desenvolvimento 

BIO-PSICO-SOCIO-ESPIRITUAL do individuo e a consequente 

melhora das suas relações com a comunidade a que pertencem. 

Os trabalhos e atividades  que são oferecidos são: 

 Ambulatório de atendimento aos irmãos quimio dependentes e 

seus familiares, reuniões públicas, atendimento fraterno, 

fluidoterapia, Grupo de  Estudo para o desenvolvimento dos 

trabalhadores da casa, Grupo ESDE (Estudo Sistematizado da 

Doutrina Espírita),  Evangelização Infantil e Grupo da Pré 

Mocidade. Temos também aos sábados, das 10h às 12 horas,  o 

Bazar Káritas de roupas e objetos usados em ótimo estado. 

 

12) SAE– SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA  – 52 anos 

de fundação – Rua Sheldon, 72 Lapa – Tel (11)3836-5053 

A Sociedade Assistencial Espírita mantém 2 unidades do CCA – 

Centro da Criança e do Adolescente na Rua Sheldon, 72 e na Praça 

Renê Barreto, 53 e também o DEPAF – Departamento de 

assistência à família.  Atendem diariamente 150 crianças na faixa 

etária de 6 a 15 anos, em 2 turnos, das 7 às 12 horas e das 12 às 

18 horas. Proporcionam reforço escolar e atividades didáticas de 

forma que o jovem seja atendido em suas necessidades de 

educação, de lazer e de alimentação no período em que não está 

na escola. 
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13) SOCIEDADE ESPÍRITA FREI CARMELO DE AGUIAR – 41 

anos de fundação -  Rua João Pereira, 47 – Lapa 

Quinzenalmente os diretores e voluntários da casa realizam uma 

visita à famílias indígenas da região do Pico do Jaraguá, 

procurando assisti-los em suas diversas necessidades,  levando um 

café da manhã completo às famílias indígenas da região do Pico do 

Jaraguá, aproximadamente 97 familias e 260 crianças.  

Alternadamente, também de 15 em 15 dias,  é feita a distribuição 

de almoços para os moradores de rua dos bairros centrais e 

vizinhos ao centro. Há coleta de roupas e calçados para a 

Fraternidade Irmã Clara e para a Favela que está localizada em 

frente ao supermercado  Extra da via Anhanguera. 

14) SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 3 DE OUTUBRO  – 

65 anos de fundação -  Rua Clélia, 669 – Lapa    

Na unidade denominada Núcleo Assistencial Anita Briza, 

desenvolve atividades sociais para população de risco e de baixa 

renda, através dos serviços prestados de forma individual ou 
comunitária para a faixa etária de 0 a 90 anos.  

 Seguem algumas destas ações: 

O programa Pró-Familia - Apoia gestantes e famílias vitimas da 

exclusão social, normalmente em condições criticas de 

sobrevivência,sem fonte de renda ou educação, com alimentação e 
moradia precários. A busca constante do programa é melhorar a 

condição de saúde, educacional, profissional, sócio-econômica e 
espiritual destas famílias.  

 O projeto AMOR - Programa desenvolvido para a população sem 

residência fixa, moradora de rua ou em albergues. Parte dessas 
pessoas mostra-se disposta a aproveitar as oportunidades e 

participar do programa por um período de 12 meses. Nesse 
período procura-se desenvolver a auto estima, a  reabilitação 

social do individuo,  a reintegração ao convívio social e familiar, 

transformando a indigência em cidadania. O número de moradores 
de rua atendidos em 2014 foi de 3.146 indivíduos. 

 Cursos profissionalizantes - A todos os  participantes dos 

programas sociais  da casa são oferecidos cursos de comunicação e 
expressão,  corte e costura, artesanato, introdução à informática, 

porteiro, reforço escolar, elétrica, cabeleireiro e iniciação à 
doutrina. 

 Atendimentos Assistenciais - No ano de 2014 foram feitos 
9.208 atendimentos diversos, incluindo enxovais para bebês, 
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cestas básicas, atendimento médico, psicológico, dentário e outros. 
Foram encaminhados para atendimento jurídico 213 pessoas, 

doadas sacolas de Natal  para 520 crianças, feita campanha de rua 
com 7.325 residências visitadas, atendidos  397 candidatos a 

empregos, entregues 119.988 medicamentos, óculos, alimentos, 
geladeiras, fogões, produtos ortopédicos e outros  doados às 

famílias cadastradas, além de servir 150.262 pratos de sopa.  

 Creche -  CEI Lapa – Centro de Educação Infantil -  Rua 

Marcelina,  629 – atende 73 crianças na faixa etária de 0 a 3 anos 
e 11 meses, em período integral. Toda a estrutura e programação 

é moldada e supervisionada pela Diretoria de Educação da região, 
de modo a funcionar de forma modelar. 

 

A Festa da União é a aura da USE LAPA 

“USE LAPA, estreitando ainda mais, quem já está perto!” 

(Texto elaborado por Osmar Fantinato e Ronaldo Lopes, 

presidente e vice presidente da USE Distrital Lapa, gestão 

2012-2015). 

 

 “...é claramente compreensível que todas as agregações celulares 

emitam radiações e que essas radiações se articulem, através de 

sinergias funcionais, a se constituírem de recursos que podemos 

nomear por “tecidos de força”, em torno dos corpos que as 

exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, dos mais 

rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo 

energético que lhes corresponde a natureza. No homem contudo, 

semelhante projeção surge profundamente enriquecida e 

modificada pelos fatores do pensamento contínuo. “ (André Luiz, em 

“Evolução em Dois Mundos”, cap.XVII) 

 

Às vezes é preciso recorrer a André Luiz para se ter a exata 

dimensão de fatos e aspectos que envolvem a natureza humana. O 

texto acima, retirado de uma obra decididamente reveladora e não 

menos de difícil leitura e compreensão, serve perfeitamente para 

simbolizarmos o efeito de reverberação que, ao longo desses 

últimos 5 anos, a realização da Festa da União tem promovido ao 

redor da USE LAPA. 
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Como deixar passar em brancas nuvens os resultados concretos da 

Festa da União, edição 2014? Primeiro de tudo, desconhecemos a 

existência de outro evento semelhante, que se propõe a servir de 

palco de confraternização e de integração para os espíritas de 

nossa região(*) e que congregue, em uma tarde de domingo, 

cerca de 700 pessoas, oriundas de 13 Casas diferentes. 

Adicionalmente, a turma que responde pela organização, e que 

planejou incansavelmente todos os mínimos detalhes do evento, 

atingiu uma performance tal de desempenho, que ao final da Festa 

rasgados elogios foram recebidos da maioria dos participantes. 

Pudera! O segredo está nas reuniões efetuadas no período de abril 

a setembro, coordenando-se um exército de quase 35 pessoas das 

13 Casas, sob a compasso de um check-list quase que perfeito, 

construído à luz da experiência dos anos passados, envolvendo mil 

tarefas a serem realizadas por pessoas absolutamente adoráveis e 

que se comprometeram com sua realização. A integração foi 

tamanha que, com muito humor, já deram até a ideia da fundação 

de um insuspeito Centro Espírita Festa da União, pois a impressão 

que fica é  que todos os membros que trabalharam na organização 

pertenciam à mesma Casa. 

Mais um feito dessa turma, digno de registro, já que vivemos 

numa sociedade global onde impera o aparelho celular, foi a 

criação inovadora em nosso meio, de um grupo interno do 

Whatsapp. Recorde absoluto! A Festa da União terminou, mas o 

grupo continua vigorando, do bom dia coletivo todas as manhãs, 

até as trocas de informação entre as Casas, num absoluto domínio 

da fraternidade, respeito e paixão em trabalhar pela causa espírita. 

A Festa da União acabou assim por se transformar, de forma 

definitiva, numa realização conjunta onde existe articulação de 

radiações, tecidos de força, halo energético e pensamento 

contínuo, tudo aquilo que André Luiz usou para exprimir o 

significado técnico da aura. Por esse motivo é que afirmamos, sem 

medo de errar, que a Festa da União é a aura da USE LAPA! 

Aos que gostam de pesquisar, vejam também como reforço a essa 

tese o que Zalmino Zimmermann fala sobre aura coletiva em seu 

“Compêndio de Espiritismo”, cap.IV.pág.65. 
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Comissão Executiva da USE Distrital Lapa (2015-2018) 

Presidente – Luiz Fernando de Andrade Penteado 

Vice Presidente – Adriano Marin 

1ª Secretária – Terezinha Vendramini 

2ª Secretária -  Sandra D. Gallucci 

1ª Tesoureira – Edna Bocca 

2º Tesoureiro – Marcos Sellin 

Diretor de patrimônio –  Marco Milani 

 

Departamentos:- 

Assistência Social – Ronaldo Lopes 

Comunicação– Alvaro Antonio de Paula 

Eventos – Dirce Prandato Curi 

Livros e Pesquisa – Marco Milani 

                                                                           SP 05/2015 
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