
Informativo da USE – Distrital Lapa
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

Ano IX – Edição IV – setembro e outubro de 2013

www.uselapa.org.br
uselapa@uselapa.org.br

Facebook: USE Lapa São Paulo

“A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o 
mundo. Paulo (Hebreus, 1:2)
Não existem, pois, razões que justifi quem os tormentos dos 
aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas 
da hora que passa. Semelhante estado d’alma é simples pro-
duto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber 
que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e 
que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de 
trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra 
paciente e longa, mas defi nitiva e eterna, daquele a quem o Pai 
“constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo”
 

Livro Fonte Viva - Chico Xavier pelo espírito Emmanuel, 
lição 148, O herdeiro do Pai.
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Editorial
“Saiam às ruas como fez Jesus.” Assim disse o Papa Francisco em 

sua primeira visita internacional, ao Brasil. Esta frase tão simples 

carrega uma signifi cação que vai além da religião, crença, prática ou 

doutrina que a pessoa professa: ela pede que se tornem palavras em 

ação. Professar a fé sem sua ação benéfi ca, sem seu exemplo vivo, 

sem suas sementes plantadas, é esgotá-la no vazio.

O Papa Francisco não teve receio de se despir do sistema de se-

gurança, dos simbolismos papais típicos do Vaticano, das palavras 

estudadas, para falar e estar de frente com o povo. Há aqueles que 

afi rmam que foi uma esperta jogada política e de marketing. Há 

aqueles que veneram a atitude corajosa e audaciosa. Não importa: 

ele tornou sua mensagem de vida em ação. 

Fica a lição: somos todos humanos, falíveis, mas é melhor errar bo-

tando a mão na massa do que acertar sempre, permanecendo apenas 

no confortável casulo do pensamento e da refl exão. 

Texto elaborado por Carolina Saotome, publicitária 

colaboradora e revisado por Valéria Cristina Aranha
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E com a Palavra
Caros irmãos,

O Brasil vive hoje um momento delicado de sua história.
Brasileiros, na sua maioria irmãos nossos ainda jovens na 

vestimenta física, exprimem nas ruas suas angústias, incertezas 
e mesmo revoltas subjacentes, acumuladas ao longo de decênios 
de insatisfação, ante a falta de respostas concretas com relação 
ao futuro e ao destino real que almejam para suas existências.

É preciso que as forças vivas da nação aglutinem-se em torno 
de todas as fi guras históricas e heroicas, que serviram com idea-
lismo ao País, a fi m de encontrarem soluções justas aos anseios 
legítimos das pessoas, que se veem, cada vez mais, entregues a si 
mesmas, sem contar com o respaldo de interlocutores compassi-
vos, que façam do diálogo um instrumento real de crescimento e 
aprimoramento da sociedade como um todo.

As reivindicações diversas expressam o grau de insatisfa-
ção popular com o aumento crescente da coleta de impostos, 
com os desvios de dinheiro público e com o mau emprego de 
bens e patrimônios da Nação, responsáveis por frustrações re-
petidas, principalmente dos mais jovens, ante a precariedade 
de investimentos nas áreas essenciais como saúde e educação, 
entre outras. 

As insatisfações são dirigidas sobretudo aos que têm a res-
ponsabilidade de cuidar das questões político-administrativas do 
País, pedindo especial atenção aos projetos que verdadeiramente 
interessam ao bem-estar e ao progresso da coletividade. 

Há algum tempo esses interesses vêm sendo administrados, 
em determinados setores do País, por espíritos que se locupletam 
indebitamente da rica produção nacional, espoliando o País jus-
tamente no momento em que este avança para o seu mais amplo 
desenvolvimento. Continuam encarcerados no egocentrismo, na 
visão estreita do personalismo inferior, incapazes de enxergar as 
necessidades do conjunto, formado pela grande família brasilei-
ra, que deveria na verdade ser a usufrutuária dos bens produzi-
dos.

Por isso, meus amigos, enfrentamos, na hora presente, mo-
mentos difíceis, que exigem oração, vigilância, cautela. 

Permita Jesus a união das criaturas nobres, que já desperta-
ram para as verdadeiras responsabilidades sociais e democráti-
cas, dentro de uma visão holística e abrangente, que contemple 
todos os setores da sociedade em suas necessidades espirituais 
mais profundas.
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Que essas forças vivas, verdadeiras estacas de sustentação do 
Brasil livre, possam defendê-lo dos movimentos radicais, que 
buscam nessas horas difíceis lançá-lo nos caminhos da violência, 
na tentativa de usurpar-lhe o clima pacífi co, seu apanágio maior, 
desde a fundação.

Meus irmãos, o tempo é de vigilância, de cuidado, de oração.
Que todos se unam em torno dessas forças vivas, que estão 

voltadas para a espiritualidade superior, a fi m de que possam 
neutralizar os arremessos das trevas, promovendo as mudanças 
necessárias, mas sem violência. 

Há pouco mais de 20 anos, seguindo a voz das ruas, os pode-
res constituídos destituíram um presidente da república; a partir 
de então, era de se esperar que os responsáveis pelos destinos 
da nação priorizassem em suas ações a probidade administrativa 
em todas as áreas, mantendo como objetivo maior a distribuição 
mais justa e igualitária da riqueza.

Era de se esperar que amadurecessem, procurando servir às 
camadas mais pobres da população, e, sobretudo, à valorosa Na-
ção, que lhes deu o berço, e que foi dotada pelo Criador de gran-
des jazidas naturais, do maior reservatório de água do mundo e 
que permanece emoldurada pela beleza ímpar de sua natureza 
exuberante.

O mundo cibernético, todavia, abriu imensas possibilidades 
para que as gargantas se exprimissem em conjunto, em uníssono, 
e os jovens saíram às ruas. Mas, se isso representou um avan-
ço nas formas de expressão das almas, trouxe também imensas 
preocupações quanto aos rumos do País, porque não se sabe se 
as forças negativas tomarão a frente, tentando impedir o cum-
primento da importante missão que o Brasil tem a desempenhar 
perante si mesmo e perante as demais nações do mundo.

Por isso, meus amigos, diante do mostruário desta noite, so-
licitamos silêncio, meditação, prece e, sobretudo, entranhado 
amor pelo País que vos recebeu de braços abertos depois de inú-
meras encarnações de falência para vos reabilitardes perante o 
Pai. Que Ele nos abençoe.

(Mensagem recebida psicofonicamente por Marlene Nobre em 
19/6/2013 no Grupo Espírita Cairbar Schutel. A médium esclarece 

que José Maria da Silva Paranhos Jr. (Barão do Rio Branco) as-
sumiu a autoria da mensagem, mas que o mentor deixou claro que 

falava em nome de uma falange. Fazem parte dela e estavam ali 
presentes Pedro de Alcântara, Bezerra de Menezes, Rui Barbosa, 
Tiradentes, Freitas Nobre, Frei Caneca, Cairbar Schutel e inúme-

ros outros brasileiros ilustres.)
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13ª FESTA DA UNIÃO 
A tradicional FESTA DA UNIÃO, promovida pela USE Distrital 
Lapa (União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo), 
com a colaboração da Sub-Prefeitura da Lapa e da SPTuris, que 
nos fornecem a montagem de um grande palco e coberturas para as 
apresentações dos artistas convidados. A Festa está em sua décima 
terceira edição e reúne diversas casas espíritas da região em uma 
grande confraternização com seus frequentadores, colaboradores e 
a comunidade em geral. O evento também é uma oportunidade para 
que a comunidade não espírita conheça e participe dos trabalhos 
sociais e assistenciais desenvolvidos pelas casas espíritas. 
Na festa temos a apresentação de artistas, cantores, danças, conjun-
tos musicais, um grande bazar e livraria com artigos novos e usados, 
jogos e brinquedos para as crianças, almoço, sorvetes, açaí, doces 
normais e diet. Este ano teremos a apresentação do Angelo Máximo, 
New Orleans Jazz Band, Musical Armazem band, Dupla Colt, Grupo 
Flamenco Ale Kalaf e Dialogos em ProSas e VerSons – Rosa Sarau. 
A 13ª Festa da União acontecerá na Rua Aurélia, 996 (antigo colé-
gio Thomaz Galhardo), domingo, dia 15 de setembro, com inicio às 
10 horas e término às 17horas. 
Os convites dão direito ao almoço e poderão ser adquiridos nas 
casas espíritas participantes, valor R$ 10,00, na recepção do 
evento com o valor de R$ 12,00 ou antecipadamente via email, 
uselapa@uselapa.org.br. Toda a arrecadação será revertida para os 
trabalhos assistenciais das casas participantes. 
O projeto detalhado está disponível no site www.uselapa.org.br

CENTRO CULTURAL USE A TODO VAPOR! 
Vejam o video: http://www.tvwebluz.com.br/site/index.php?prg=11
O pessoal do Grupo Ypê e dos Colchões Castor está apostando no 
projeto do Centro Cultural USE. Graças a eles iremos ultrapassar 
os 35% do valor total do projeto, e por conseguinte conseguiremos 
liberar os recursos já captados para o início os trabalhos. Todavia, 
ainda faltam quase 2/3 do valor total para a conclusão da obra, e 
temos tão somente os meses de agosto e setembro (na melhor das 
hipóteses, outubro) para conseguir o restante. Todos podem contri-
buir! Como?
- Falando sobre o projeto com todas as pessoas que você conhece 
(amigos, parentes, vizinhos, conhecidos, ....), alguém pode se inte-
ressar;
- Verifi cando se a empresa na qual você trabalha recolhe ICMS em 
São Paulo;

Notícias da USE Lapa
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- Falando com as pessoas que você conhece que trabalham em in-
dústrias, importadoras, concessionárias de energia elétrica e telefo-
nia, essas empresas têm muito ICMS;
- Divulgando o link com informações do projeto em sua página do 
facebook e em outras redes sociais das quais você participe www.
expressoart.com.br/USE.pps .
Vc que é Dirigente ou Trabalhador em algum Centro Espírita, pode 
também:
- Divulgar o projeto nos avisos que precedem as palestras públicas 
e as aulas;
- Solicitar o folder de divulgação e colocar no mural do Centro.
É muito importante frisar que a empresa patrocinadora não gasta 
nada! Este patrocínio é feito através do Sistema PAC-PIE da Se-
cretaria da Fazenda. A empresa se credencia no site da Fazenda, e 
quando for recolher o ICMS o contribuinte opta por utilizar o be-
nefício fi scal da Lei 12.268/06. O próprio Sistema calcula automa-
ticamente o aporte que a empresa poderá destinar naquele mês, no 
máximo 3% a cada incidência. Além disso a empresa patrocinadora 
alfere inúmeros benefícios, de acordo com o valor da cota escolhida 
(vide detalhes no link do projeto).
Todas as informações podem ser obtidas no link do projeto ou atra-
vés da assessoria Expresso Art, pelos telefones (11) 2537-4716 e (11) 
99198-2345, com Cláudio ou Selma 99441-1374, e também pelos 
emails selma@expressoart.com.br e claudio@expressoart.com.br .

TEATRÊS – OFICINA DE TEATRO DA SOCIEDADE DE ES-
TUDOS ESPÍRITAS 3 DE OUTUBRO 
Desde 25 de março de 2013, a Sociedade de Estudos Espíritas “3 de 
Outubro” oferece um encontro semanal às segundas-feiras das 19 
às 21 horas. Trata-se de uma Ofi cina de Teatro sob direção de Ivan 
Valerot e Régis Villanova. A parte Doutrinária é coordenada por El-
vira Falani, Lucy Godoy e Monica Rodrigues. O objetivo maior é 
identifi car e inserir os conceitos éticos do Espiritismo na arte da 
representação. Muitas conquistas vem sendo observadas em todo 
o grupo. Venha fazer parte da família do Teatrês, que está cada vez 
mais envolvida e dedicada à edifi cação do ser humano sob a visão 
da Doutrina Espírita. Informações via e-mail falani@uol.com.br ou 
pelo telefone 98524.5922 com Elvira Falani.

CURSOS E TRABALHOS VOLUNTÁRIOS 
Os interessados em participar de cursos e estudos da doutrina espírita 
e/ou de se engajar em trabalhos voluntários, podem encontrar nas ca-
sas espíritas da região dias e horários adequados às suas aspirações e 
necessidades. O contato para esclarecer as dúvidas deve ser feito com 
as casas através do telefone, email ou diretamente no local. 
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Rádio Boa Nova – 1450AM/1080AM/1160AM
www.radioboanova.com.br
A comunicação em prol de um planeta de regeneração 
Programa MOMENTO ESPÍRITA – domingo às 12h

Rede TV – Programa Transição 
www.transicao.tv.br - A visão espírita para um novo tempo - todos 
os domingos na Rede TV às 16h15 e na TV Aberta, Canal Comu-
nitário às 8h30
Os programas da Rádio Boa Nova e Programa Transição, estão 
disponíveis em seus respectivos sites para serem baixados.
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Casas e Atividades (*=ano de fundação)

CASAS E ATIVIDADES (* = ano de fundação)

1) AMA – ASSISTÊNCIA MAIS AMOR (*1982)
R. Enrique Elkis, 9 – Vila Romana
www.grupoama.org.br contato@grupoama.org.br

2ª f.  Plantão e entrevistas – 19h
 Palestra evangélica, orientação e assistência espiritual – 20h
3ª f.  Curso preparatório e básico – 20h
4ª f.  Curso mediúnico – 20h
5ª f.  AED Assistência espiritual – 19h
 Palestra evangélica, orientação e assistência espiritual – 20h
Sábado Curso de orientação maternal p/ gestantes carentes – 8h30
 Plantão, entrevista e palestra evangélica – 16h

2) ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CARIDADE E EVOLUÇÃO EM JESUS 
(*1997)
R. Araçatuba, 61 – Vila Ipojuca
www.kardec.com.br

4ª f.  Assistência espiritual (orientação e passes) – 19h30
 Reuniões públicas – 20h30
 Curso de evangelização infantil (5 a 12anos) – 20h
 Curso “Mocidade Espírita” (13 a 17 anos) – 20h

3) CEEA – CASA ESPÍRITA EVANGELHO E AMOR (*1999)
R. Tonelero, 300 C – Vila Ipojuca
www.evangelhoeamor.com.br

Domingo Preleção evangélica, assistência espiritual e passes -
18h30
3ª f.  Preleção evangélica, assistência espiritual e passes – 19h
4ª f.  Preleção evangélica, assistência espiritual e passes – 14h
Sábado Evangelização infantil – 9h30
 Mocidade espírita (a partir de 14 anos) – 11h30

4) CENTRO BENEFICENTE JOSÉ DE ANDRADE (*1947)
R. Apiacás, 739 – Perdizes
Tel. (11) 3865-1449

2ª f.  Passes – 19h15
3ª f.  Passes – 19h30 e Educação mediúnica – 20h
4ª f.  Passes – 19h15 – Reunião Pública – 20h
 Atendimento fraterno – 20h45
5ª f.  Passes – 14h – Reunião Pública – 14h45
 Atendimento fraterno – 15h45



10

5) CEAE – CENTRO ESPÍRITA APRENDIZES DO EVANGELHO (*1995)
R. Cajaíba, 257 – Perdizes

2ª e 3ª f.  Assistência espiritual – 19h30
5ª f.  Assistência espiritual – 14h
Sábado  Evangelização infantil – 9h30

6) CECD – CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DE DAMASCO (*1955)
R. Moxei, 113 – Lapa de Baixo – Tel. (11) 3611-0164
www.caminhodedamasco.org.br
secretaria@caminhodedamasco.org.br

Palestras com temas evangélicos, doutrinários e atuais e passes
2ª, 3ª, 4ª e 5ª feiras – 20h
3ª e 5ª feiras – 14h
4ª f.  Curso do ESDE – Estudo sistematizado da doutrina espírita – 

tomo I – 20h
5ª f.  Curso do ESDE – Estudo sistematizado da doutrina espírita – 

tomo II – 20h
 Estudo e prática da mediunidade – Programa I para quem 

concluiu o ESDE I e II – 20h
 Curso preparatório de espiritismo – 20h (inscrições abertas)
Sábado  Evangelização infanto-juvenil – 9h (crianças e jovens de 2 a 16 

anos)

7) CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ITAJUBÁ (*1951)
R. Vespasiano, 992 – Vila Romana Tel. 3672-0866
www.ceirmaoitajuba.org.br

2ª f.  Evangelho, orientação, encaminhamento, assistência espiritual 
à distância, aprofundamento mediúnico – 19h30

3ª f.  Evangelho, orientação e encaminhamento – 19h15
 Sala de costura – 14h
4ª f.  Evangelho, orientação e encaminhamento – 14h30
 Cursos Preparatório, Básico e Aprendizes do Evangelho – 16h 

e às 20h
5ª f.  Evangelho, orientação e encaminhamento – 19h15
 Sala de pintura – 13h30
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Sábado  Evangelho, orientação e encaminhamento – 15h30
 Depto. de educação e cultura para crianças e jovens (turmas 

de estudo, recreação, sala da amizade, escola de pais) – 
15h30

NÚCLEO CORAÇÃO MATERNO – CRECHE
R. Antonio Pires, 663 – Freguesia do Ó
Tel. (11) 3931-0106 – Fax 3931-6045
www.nucleocoracaomaterno.com.br
Atende crianças de 2 a 3 anos e 11 meses no horário das 7 às
17 horas e também crianças e adolescentes de 6 a 14 anos no período da 
manhã ou da tarde.

NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS – BRASILÂNDIA
R. Geraldo Marino nº 94 Jardim Princesa, tel. 3923-3279
Atividades diversas para idosos no período das 8h às 12h e 13h às 17 
horas

8) CEJK – CENTRO ESPÍRITA JESUS E KARDEC (*2007)
R. Coronel Melo de Oliveira, 289 – Perdizes –
cejk@ajato.com.br – www.cejk.org.br 

2ªf.  Atendimento fraterno (individual) – 18h30 
 Palestra e passe – 20h
3ªf.  Curso de Doutrina Espírita (ESDE) – 16h e às 20h 
4ªf.  Palestra e passe – 15h30
 Curso de Doutrina Espírita (ESDE) – 20h
5ªf.  Tratamento espiritual de desobssessão – 20h
6ªf.  Curso de Médiuns (COEM) – 20h
Sábado  Curso de Doutrina Espírita (ESDE) – 10h30
 Curso Básico de Espiritismo – 17h

Livraria Espirita Rumo Certo
R. Caraibas, 1062 – fundos – tel. 3675-7205
Aberta todos os dias das 10h às 18h e aos sábados das 9h às 13h

Estúdio Fotográfi co
BOOK DA GESTANTE

Ricardo Zupa
Fotógrafo

Rua André Casado, 27 – Perdizes 
01259-040 – São Paulo/SP

Tel. (11) 3453-9449
Cel. (11) 9 9144-9366

www.bookdagestante.com.br
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9) CEVRV – CENTRO ESPÍRITA VICENTE RODRIGUES VIEIRA (*1942)
R. Capitão Alceu Vieira, 142 – Vila Ipojuca
www.vicenterodrigues.org.br

2ª f.  Curso “Iniciação Espírita” – 20h
4ª f.  Palestra evangélica e passes – 20h
5ª f.  Evangelho e passes – 15h

Último sábado do mês – SAE – Serviço Assistencial Espírita – distri-
buição de gêneros alimentícios às famílias assistidas

PROGRAMAÇÃO DO BAZAR BENEFICENTE EM SETEMBRO
Dias 12, 13 e 14 – 5ª feira das 18h às 20h – 6ª feira das 14h às 19h – 
Sábado das 14h às 17 h

10) CEEAK – CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN KARDEC 
(*1942) 
R. Barão do Bananal, 182 – Pompéia
divamontabone@gmail.com – jcgelli@ig.com.br

3ª f.  Socorro espiritual (evangelho, passes e orientação fraterna) – 
20h

4ª f.  Socorro espiritual (evangelho, passes e orientação fraterna) – 
14h

 Curso básico e COEM (Curso de Orientação e Educação 
Mediúnica) – 20h 

5ª f.  Passes para enfermos, evangelho e fl uidoterapia (passes à 
distância) – 14h e 20h

SETEMBRO
24 – O Sorriso é contagiante, passe essa idéia adiante – Plínio 
Penteado Jr. – 20h
25 – A Escolha das Provas – Pedro Wilson Pedrosa – 14h
26 – Dr. Bezerra de Menezes – Lauret Godoy – 20h

OUTUBRO
29 – Fluidoterapia – Luciana Thesin – 20h
30 – Anjo da Guarda ou Mentor Espiritual? – Cassio Branco de Araujo 14h 

RODADA DE ESTUDOS todas as segundas quartas-feiras de cada mês 
às 20h, reprisando no sábado subsequente às 14h; temas atuais de acordo 
com a visão espírita. Aberto ao público.

Mês SETEMBRO OUTUBRO
Datas 11 – 21 09 – 12
Tema Aborto Animais na Visão Espírita

Mediador Ana Cláudia Pascini Adjalme E. de Almeida Neto
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11) FRATERNIDADE ESPÍRITA JOSÉ GROSSO (*1999)
R. José Elias, 204 – Lapa

2ª f.  Curso de Educação Mediúnica – 20h
5ª f.  Fluidoterapia, passes e assistência espiritual – 20h

12) GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA (*1964)
Unidade Doutrinária – R. Caiubi, 1306 – Perdizes
www.geb.org.br

Domingo  Palestra doutrinário-evangélica – 10h
2ª, 4ª e 5ª f.  Palestra doutrinário-evangélica e passe – 18h
4ª f.  Palestra doutrinário-evangélica e parte mediúnica – 14h30 e às 

20h
6ª f.  Palestra doutrinário-evangélica e parte mediúnica – 14h30
Sábado  Mocidade (16 a 30 anos) – Estudo da Doutrina Espírita – 18h

SETEMBRO
Domingo, 10h
01 – O Livro dos Espíritos – Robson Ferreira
08 – O Evangelho Segundo o Espiritismo – Geraldo Ribeiro
15 – Nosso Lar – Denisarth Steagall
22 – Paulo e Estevão – Dr. Marco Antonio
29 – Parnaso de Além-Túmulo – Ana Maria Maniaudet

4ª feira, 14h30
04 – Não acrediteis em todos os Espíritos – Wilma Caparroz
11 – O casamento segundo as leis humanas e divinas – Maria Baeta
18 – Céu e inferno – Elizabeth Fantato
25 – Não vim trazer a paz, mas a divisão – Moema Melani

4ª feira, 20h 
04 – Somos todos fi lhos de Deus – Maria Eugênia
11 – Lei de causa e efeito – Gabriel Branchini
18 – Tema livre – Marília Macorin
25 – Cairbar Schutel, o bandeirante do Espiritismo – Orlando Cavalcanti
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6ª feira, 14h30 
06 – O problema do ser, do destino e da dor – Efi gênia Gatto
13 – Os últimos serão os primeiros – Francisca Lerário
20 – Conhecemos a árvore pelos frutos – Mara Andrade
27 – Não separeis o que Deus juntou – Vera Lúcia Perassi

OUTUBRO
Domingo, 10h
06 – Kardec, o codifi cador do Espiritismo – Ronaldo Lopes
13 – Bezerra, o Kardec brasileiro – Sueli Maria Branchini
20 – Batuíra, o apóstolo paulistano – Elias Souza Neto
27 – Eurípedes Barsanulfo, o apóstolo da caridade – Iraci Maria Branchini

4ª feira 14h30 
02 – A mediunidade de Spartaco Ghilardi – Geraldo Ribeiro
09 – Não ponhais a candeia debaixo do alqueire – Ione Prado
16 – Não são os sãos que precisam de médico – Zilma de Souza
23 – As curas de Jesus – Maria Ângela de Biasi
30 – Lei do trabalho – Regina Lúcia Ferreira

4ª feira, 20h
02 – Ajuda-te que o céu te ajudará – Duílio Mandetta
09 – O idoso e a família – Dra. Sonia Fontes
16 – Missíonários da luz – Denisarth Steagall
23 – Obsessão e meios de preveni-la – Geraldo Ribeiro
30 – Não são os sãos que precisam de médico – Flávia Polycarpo

6ª feira, 14h30
04 – Parnaso de Além-Túmulo – Cassandra Geckler
11 – Estranha moral – Cecília Augusto
18 – Parábola da festa de núpcias – Regina Lúcia Ferreira
25 – Ajuda-te que o céu te ajudará – Hortência Sanajota

UNIDADE VILA BRASILÂNDIA
R. Jorge Pires Ramalho, 34/70 – V. Brasilândia
Sábado – Palestra doutrinário-evangélica e passe – 16h

UNIDADE LAR TRANSITÓRIO
R. Maria José, 311/313 – Bela Vista
4ª f. – Palestra doutrinário-evangélica e passe – 18h

ESPAÇO APINAGÉS
R. Apinagés, 591 – Perdizes
Doações / bazar benefi cente – 2ª a 5ª f.: 13h30 às 18h

13) GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS IRMÃ CARIDADE (2006)
R. Ministro Ferreira Alves, 200 – Pompéia

2ªf.  Curso básico de espiritismo e estudo do Livro dos Espíritos – 20h
3ªf.  Fluidoterapia – 20h
4ªf.  Orientação espiritual – 19h
Sábado  Evangelização infantil – 9h
 Curso do Livro do Espíritos e de Desenvolvimento mediúnico 

(para adultos) – 9h
 Fluidoterapia (passes) para crianças e adultos das 10h15 às 

11h15
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14) ICESP – INSTITUTO DE CULTURA ESPÍRITA DE SÃO PAULO E 
MUSEU ESPÍRITA DE SÃO PAULO (*1982)
R. Guaricanga, 347/349 – Lapa
Tel. (11) 3834-6225/3834-4701

2ª f.  Estudos doutrinários e educação mediúnica – 20h15
3ª f.  Estudos doutrinários e educação mediúnica – 15h
 Evangelização e assistência espiritual – 20h15
4ª f.  Estudos doutrinários e Filosofi a Espírita – 20h15
5ª f.  Evangelização e assistência espiritual – 14h30
 Atendimento à família e às gestantes – 14h30
Sábado  Estudos doutrinários – 20h15
 Evangelização e assistência espiritual – 20h15

15) LEP – LAR ESPÍRITA DA PRECE (*2001)
R. Dom João V, 243 Lapa

2ª f.  Palestra evangélica e passes – 20h30
 Vibração à distância – 21h30
 Trabalho mediúnico – 21h30
3ª f.  Confecção da sopa p/morador de rua às 12h30
 Entrega da sopa – 18h30 
 Estudo sobre o Magnetismo – 20h
5ª f.  Estudo do Livro dos Espíritos – 20h30
 Evangelização para jovens e crianças – 20h30

No último domingo de cada mês entrega de cesta básica, curso de culinária, 
manicure e prendas domésticas. Assistência às gestantes, bazar e brechó. 
Local: Jardim Guarujá – Valo Velho – Zona Sul – SP.

16) NEC – NÚCLEO ESPÍRITA CRISTÃO (*1974)
R. Eng. Aubertin, 216 – Lapa de Baixo – tel. (11) 3611-7677
www.nec.org.br – nec@nec.org.br

2ª f.  Palestras evangélicas – 14h30 e às 19h30
Sábado  Palestra evangélica – 9h30

Venha almoçar na Casa de Fabiano
HOSPITAL ESPÍRITA FABIANO DE CRISTO
Espaço Cultural Fabiano de Cristo
R. Canário, 600 – Laranjeiras – Caieiras / SP
Tel. (11) 4441-3031
www.hefc.org.br – hefc@hefc.org.br

17) NÚCLEO ESPÍRITA REDENÇÃO (*2000)
R. Minerva, 108 – Perdizes
Tel. (11) 3675-8080

3ª f.  Assistência espiritual, reunião pública e passes – 15h
4ªf. e 5ª f.  Reunião pública, orientação e encaminhamento espiritual – 

14h30 e 19h30 
6ªf.  Reunião pública – 14h30
Sábado Evangelização infantil – 10h
Domingo  Passes às 9 horas e palestra às 10 horas
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18) NÚCLEO KARDECISTA ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (*1963)
R. Padre Chico, 198/206 – Pompéia – Tel. (11) 3673-1382
nkaps@uol.com.br

2ª f. Atendimento Fraterno – 19h15 
 Palestra Evangélica e Passe – 20h 
3ª f. cursos às 15h e às 20 horas
5ª f. Cursos – às 14h e às 20 horas
 Atendimento Fraterno – 14h15 
 Passes – 15h30 
6ª f. Palestra Evangélica e Passes – 20h 
Sábado Evangelização Infantil e Mocidade Espírita – 9h30 
 Cursos – 9h30

19) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KÁRITAS (*1979) 
Rua Cajaiba, 1000 – Pompeia 
Tel. (11) 3868-4940 
www.karitas.org.br – secretaria@karitas.com.br

3ª f. Acolhimento aos irmãos dependentes químicos e familiares – 
18h

 Orientação Psicológica – a partir das 19h, com hora marcada
 Reunião Grupo Nar-Anon (Narcóticos Anônimos) – 20h
4ª f. Reunião pública e passes – 14h30
 Grupos de Estudos da Doutrina – 20h
6ª f. Entrevistas de Orientação (c/hora marcada) – 19h
 Reunião pública e passes – 20h
Sábado Evangelização para adolescentes – 9h
 Evangelização para crianças – 9h30
 Reunião pública e passes – 9h30

Lanchonete – 6ªs feiras – 18h30 às 21h30 – deliciosos bolos caseiros, 
salgados e o tradicional sanduíche de carne louca.
Bazar de novos e semi-novos – sábados – 10h às 12h – roupas femininas, 
masculinas, infantis, calçados, bolsas e acessórios, brinquedos, utilidades 
domésticas e decoração.
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20) SOCIEDADE ESPÍRITA FREI CARMELO DE AGUIAR (*1974)
R. João Pereira, 47 – próximo estação Lapa
Tel. (11) 3644.9457
http://freicarmelo.webs.com

2ªf.  Evangelho e passes – 9h e às 19h30
3ªf.  Fluidoterapia – 14h
 Curso de Evangelização – 19h30
4ªf.  Evangelho e passes p/ pessoas com vícios – 19h
5ªf.  Evangelho e passes – 14h30
 Atendimento para depressão – 19h
6ªf.  Curso de evangelização – 14h
 Palestra – 19h30
Sábado Curso de evangelização p/ crianças e adultos – 16h às 18h

Necessitamos de doações de alimentos e de trabalhadores volun-
tários para os trabalhos:-
“Almoço de rua ” no 1º e 3º domingos do mês, saída às 7h e retorno 
aproximado às 11h.
“Café na aldeia dos índios” no 2º e 4º domingos do mês, saída 6h30 
e retorno aproximado às 9h30.
Bazar permanente, venda de roupas e sapatos a partir de R$ 1,00 
de 2ª feira a sábado, das 9h às 13h. 

21) SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS IRMÃ CATARINA (*1953)
R. Barão de Sergi, 100 – V. Hamburguesa
Tel. (11) 3834-2841 – www.seeic.org.br

2ª f.  Orientação espiritual (entrevista), palestra e assistência 
espiritual – 20h

3ª f.  Orientação espiritual (entrevista), palestra e assistência 
espiritual – 14h e às 20h

 Curso sobre Espiritismo – 20h
4ª f.  Curso sobre Espiritismo – 14h
 Vibração à distância e palestra – 20h
5ª f.  Curso sobre Espiritismo – 20h
6ª f.  Estudo sobre as obras básicas – 14h
Sábado  Infância – evangelização infantil – 9h
 Juventude – aulas com temas diversifi cados
 Palestra evangélica para os pais
 Orientação espiritual (entrevista)
 Assistência espiritual para as crianças e jovens

CASA DE JUSTINA – LAR FABIANO DE CRISTO
R. do Líbano, 469 – Cidade de Francisco Morato -SP
1º domingo do mês – assistência espiritual e palestra evangélica
3º domingo do mês – almoço fraterno
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22) SEEL – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA (1948)
R. Sheldon, 52 – Lapa – Tel. (11) 3835-8139
saeseel@terra.com.br

3ª f.  Evangelho, fl uidoterapia e passes – 8h
 Curso Básico e de Mediunidade – 20h15
4ª f.  Tratamento espiritual – 19h45
 Atendimento fraterno, evangelho e passes – 14h e às 20h
 Palestra evangélico doutrinária, fl uidoterapia e passes – 

alternando entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o 
Espiritismo – 20h

Último domingo do mês – Sessão de cinema com pipoca e refrige-
rante – discussão de fi lmes comerciais, abordando o desenvolvi-
mento do ser humano 

MÊS DE ANIVERSÁRIO – 65 ANOS
Uma da mais antigas sociedades da região, a SEEL, teve seu início como 
UME-LAPPA – União das Mocidades Espíritas da Lappa (Lapa, Água Bran-
ca, Perdizes, Pompéia e adjacências). Na década de 60 construiu sua sede 
própria na travessa Henrique Elkis, que depois foi vendida para a AMA (As-
sociação Mais Amor). Na década de 80 transformou-se em SEEL – Socie-
dade de Estudos Espíritas da Lapa e mudou-se para sua nova sede à Rua 
Sheldon, 52, onde está até hoje. A SEEL completa no dia 19 de setembro 
65 anos de trabalhos, tendo como seu braço de assistência social a SAE.

SAE – SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA
R. Sheldon, 72 – Lapa – Tel. (11) 3836-5053

A SAE mantém 2 unidades do CCA – Centro da Criança e do Adolescente 
– na Rua Sheldon, nº 72 e na Praça Renê Barreto, nº 53. As unidades aten-
dem diariamente 150 crianças na faixa etária de 6 a15 anos, em 2 turnos, 
das 7 às 12h e das 12 às 18h, proporcionando 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. 
Na rua Sheldon, nº 52 mantem o DEPAF – Depto.de Assistência à Família. 

Rua Trajano, 235 – Lapa • Fone: 3862-6619
anamaria@monteferrarioadvogados.com

 Empresarial
 Criminal  Trabalhista 

 Previdenciária  Tributária 
 Família  Administrativa  Cível

OAB nº 46.637/SP
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23) SER – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS RAQUEL (*2001)
R. Cajaiba, 1075 – Pompéia

2º domingo do mês atendimento para assistência social
3ª f.  Fluidoterapia – 18h50
 Atendimento fraterno -19h (agendar)
4ª f.  Fluidoterapia – 18h50 
 Curso básico de doutrina – 19h45
 Curso de orientação e educação mediúnica – COEM I e II – 19h45
5ª f.  Palestra e passes para crianças até 12 anos – 19h
6ªf.  Evangelho e vibrações de cura – 8 h

24) SEETO – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 3 DE OUTUBRO 
(*1950)
R. Clélia, 669 – Lapa
Tel. (11) 3672-9892 – Tel./Fax – 3673-1474
www.3deoutubro.org.br – 3deoutubro@uol.com.br

Domingo Vibrações à distância e assistência espiritual – 8 h
 Fluidoterapia – 9h10 às 9h45
 Reunião da Mocidade – 10h
 Evangelização infantil e pré mocidade – 10h
 Entrevistas com os Palestrantes na TV3 – 9h
 Palestras – 10h
2ª f.  Fluidoterapia – 14h30 e às 19h30
 Doutrinação – 15h e às 20h
 Evangelho – 16h e às 20h
3ª e 4ª f. Fluidoterapia – 14h e às 19h30
 Escola de Doutrina Espírita – 14h30 e às 20h
5ª f.  GOE – Grupo de Orientação e Encaminhamento – 14h às 20h
 Fluidoterapia – 14h e às 19h15
 Vibrações à distância – 15h e às 20h
 Introdução à doutrina – 15h e às 20h
 Grupos de Estudos – 16h e às 20h
6ªf.  Fluidoterapia – 14h e às 19h15 
 Assistência espiritual – 15h e às 20h
 GAS – Grupo de Assistência à Saúde – 20h
Sábado Curso de Expositor Espírita – 10h às 12h 
 GOE -Grupo de Orientação e Encaminhamento – 10 às 12h
 Fluidoterapia – 10h15 e às 13h30
 Escola de Doutrina Espírita – 14h

SETEMBRO – domingo, 10 horas
01 –Conhecendo a obra de Kardec – Lucy Godoy
08 – O fumo – uma visão espírita e médica – Walter Luiz P.Possibom
15 – Respostas dos espíritos sobre questões intrigantes – Marco Milani
22 – A escolha das provas – Marcos Moreira
29 – O sermão da montanha à luz do espiritismo – Marco Antonio 
M.Miranda 
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Encontro cultural em setembro
14 – sábado – Teatro e pizza – 20 h
22 – domingo – Deliciosa bacalhoada no Núcleo Anita Briza – 12h30

OUTUBRO – domingo, 10 horas
06 – A educação segundo o espiritismo: novas visões – Dora Incontri
13 – A importância da evangelização infanto-juvenil no inicio da Nova Era – 
Regina Hennies
20 – Aborto, nem culpa nem indiferença: reconstrução – Eliana dos Santos
27 – Porque o espiritismo é religião – Edilson Limeira Ribeiro

63º ANIVERSÁRIO DA SEETO e 23º FEIRA DO LIVRO 
DE 28 DE SETEMBRO A 6 DE OUTUBRO

Horários da Feira do livro: 2ª f. a 6ª f.: 13h às 21h30 
sábado 13h30 às 21h – domingo: 8h às 13h

TEMA: ESCOLA CHAMADA FAMÍLIA

Dia 28 de setembro – sábado – 13h30 Abertura com palestra de 
Heloisa Pires
14h – aula normal das escolas de doutrina espírita e autógrafo dos livros de 
Alvaro Basile Portuguesi e Cosme Laurindo da Silva 
15h – Ofi cina com reciclados para crianças e autógrafo do livro de Carlos 
da Cunha
15h45 – Recital de piano com Amanda Lugli
16h – Heloisa Pires – Jesus e a ciência atual: ajuda à familia
19h – “Diálogos em Prosas e Versons” – Rosa Sarau

Dia 29 de setembro - Domingo
9h – autógrafos dos autores Cosme Laurindo da Silva e Gilvanize Balbino 
Pereira
9h30 – Pianistas Maria Bernadete Granado, Aita Altman e o cantor Públio 
Gimenes e autógrafo dos livros de Rogério Pietro
10 h – Marco Antonio Maiuri Miranda – O dia mais feliz da terra: Sermão do 
monte à luz do espiritismo
10h às 11h – Lourdes Carolina Gagete palestra para pais, crianças e evan-
gelizadores sobre Meio Ambiente e autógrafos dos livros dela e também de 
Marco Maiuri e Michell Paciletti
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Dia 30 de setembro – 2ª feira
15h – Cassio Branco de Araújo – A Violência em família
19h – Grupo Musical “Nascer Em Sí”
20h – Elvira Campaña Falani, Regis Villanova e TEATRÊS de Outubro - 
A arte como instrumento de divulgação da doutrina espírita – parte I

Dias 1º e 2 de outubro – 3ª e 4ª feiras
Projeto “Lição de casa” – Apresentação dos trabalhos criados pelos alunos 
da escola de doutrina espírita – 14h30 e às 20 horas

Dia 3 de outubro – 5ª feira
15h -Júlia Nezu de Oliveira- A família nos dias atuais
18h – autógrafos dos livros de Cosme Laurindo da Silva e de Geziel 
Andrade
19h – Paula Zamp e Gabriel – Cantando por um mundo melhor 
20h – José Carlos de Lucca – Socorro e solução 
21h – Bolo de confraternização.

Dia 4 de outubro – 6ª feira
15h –João Demétrio Loricchio – O Evangelho como base na família
19h – Grupo Vocal “Vozes de Bethãnia”
20h – Ercília Pereira Zilli- Família como núcleo espiritual
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Dia 5 de outubro – sábado
14h – Projeto “Lição de Casa” – Apresentação dos trabalhos criados pelos 
alunos da escola de doutrina espírita e autógrafos dos livros de Alvaro 
Basile Portuguesi, Tatiana Pacheco Benites e Cosme Laurindo da Silva
15h – Ofi cina com reciclados para crianças
19h – Apresentação musical do “Sol de Outubro”
20h – Elvira Campaña Falani, Regis Villanova e TEATRÊS de Outubro- A 
arte como instrumento de divulgação da doutrina espírita – parte II

Dia 6 de outubro – domingo
9h – Pianistas Amanda e Mara Lugli – com Recital Retorno e autógrafos 
dos livros de Cosme Laurindo da Silva e de Rita Foelker
9h30 – “Duo Lua Bela de Outubro”
10h – Dora Incontri – A educação segundo o Espiritismo: novas visões!
Palestra com Regina Hennies para pais, crianças e evangelizadores – A 
importância da evangelização infanto-juvenil no inicio da Nova Era.
Ofi cinas de dobraduras, músicas, desenhos e trabalhos com reciclados, 
pintura em tecido e autógrafos de seus livros.
Exposição de pictografi a (pintura mediúnica) de Poliana Bellan
13h – Encerramento da Semana 3 de Outubro e da Feira do Livro

Os autores e artistas irão autografar seus livros e CDs.

BAZAR DO AMOR 
Venda permanente de produtos novos e semi-novos como roupas, 
bolsas, sapatos, bijouterias, utilidades domésticas , acessórios, etc
2ª a 6ª feiras das 14h às 20 horas
Toda a renda é revertida em prol das obras assistenciais da Casa.
Venha participar de nossas Campanhas – informações na livraria.

NÚCLEO ASSISTENCIAL ANITA BRIZA
R. Aurélia, 665 – Lapa -Tel. 3862-2132
Sábado – Trabalhos assistenciais – 7h30 às 13h
4ª feira – Encontro entre candidatas a empregadas domésticas e patroas – 
10h às 12h 
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SALA DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS (AA)
www.alcoolicosanonimos.org.br
R. Tibério, 264 – tel. (11) 3315-9333
2ª a 6ª feira – 20h
Sábados e feriados – 17h

25) SPEE – SOCIEDADE PAULISTA DE ESTUDOS ESPÍRITAS (*1995)
R. Augusto de Miranda, 725 – Pompéia – Tel. (11) 3875-4228
www.centrospee.com.br – contato@centrospee.com.br

2ªf.  Atendimento fraterno – 19h30
 Palestra e fl uidoterapia – 20h10
 Tratamento espiritual – 20h10
3ªf e 5ª f.  ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita- Livro 

dos Médiuns e Livro dos Espíritos – 20h10
2ª a 5ª f.  Aula de Alfabetização e Leitura para adultos, com 

distribuição de material pedagógico e lanche – 18h
2ª a 6ª f.  Aula de Informática – 15h e às 18h
Sábado Palestra e fl uidoterapia – 10h

Todo 1º sábado do mês no horário das 11h às 17 horas – Tradicional 
barraca de lanches de calabresa, frango, hambúrguer, doces diver-
sos, bazar de artigos novos e usados, acessórios, brinquedos, etc. 

26) TEES – TEMPLO ESPÍRITA EMMANUEL SWEDENBORG (*1988)
R. Coari, 101 (altura do nº 1550 da Av.Pompéia)

Domingo – Evangelho e passes – 10h
2ª f.  Fluidoterapia com passes– 19h
3ª f.  Evangelho e passes – 14h30 e às 20h
4ª f.  Fluidoterapia – 18h
 Estudo da doutrina espírita – 20h
5ª f.  Estudos da doutrina espírita – 20h
Sábado Evangelho e passes para crianças – 10h
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RUA DNIEPER, 293 – LAPA
SÃO PAULO - SP CEP: 05057-030
EMAIL: saopaulomultimoveis@terra.com.br

TELEFONE
3836.7300

COMPRA
VENDE
ALUGA
ADMINISTRA

CRECI 72.481

Participe da comemoração da 

23ª FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA
DE 28 DE SETEMBRO A 6 DE OUTUBRO

Descontos especiais

Rua Clélia,669 – Lapa – São Paulo fones:3673-1474 – 3672-9892
livrariaespirita3deoutubro@uol.com.br


