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“Espiritismo é uma questão de bom-senso, como escreveu Kardec, 
mas as criaturas insensatas estão por toda parte. Precisamos manter 
constante vigilância em nossos estudos para não cairmos nas mistifi ca-
ções que nos levam a deturpar e aviltar a doutrina. Bastaria um pouco 
de humildade para vermos, como ensina Kardec, a ponta de orelha do 
mistifi cador, que sempre aparece nos textos mentirosos ou ilusórios. A 
mistifi cação se alimenta de vaidade e pretensão, desse orgulho infan-
til a que não escapam nem mesmo pessoas ilustradas. Muitas vezes, 
pelo contrário, as pessoas ilustradas não passam de analfabetas ilus-
tres, mais sujeitas, por sua vaidade pueril, à mistifi cação, do que as 
pessoas humildes, mas dotadas de bom-senso. Kardec tem razão ao 
afi rmar que o bom-senso e a humildade são preservativos da mistifi ca-
ção. Nenhum espírito nos mistifi ca se nós mesmos já não estivermos 
nos mistifi cando por vontade própria.”

 
Livro Curso Dinâmico de Espiritismo, o grande desconhecido, pag.90
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Editorial
Você já se viu na seguinte situação? Teve um dia duro, nada pro-

dutivo, e não via a hora de chegar em casa e virar a página do dia. 

Você vai à cozinha  esgotado, não acha ânimo para fazer uma refei-

ção saudável, e recorre ao salgadinho, àquela torta congelada, e, de 

sobremesa, sorvete direto do pote. Solução fácil, quase como uma 

recompensa pelo dia que termina. Acontece que você está em dieta, 

precisa controlar o sal e a gordura, seu sobrepeso anda pesando até 

a alma.

Se esta situação virou um retrato do seu cotidiano, certamente a 

conta chegará amarga: problemas de saúde, limitações extremas no 

estilo de vida, carga negativa estendida ao seu próximo.

Hoje vivemos isto em escala global. E em todas as frentes. Temos 

sido bombardeados de violência física, moral, de caráter que nos es-

gotam diariamente. E estamos escolhendo as barganhas, as válvulas 

de escape, os milagres, para nos livrarmos do mal. 

E qual é a solução? Para que pudéssemos de fato passar no vestibu-

lar para um Planeta de Regeneração, o crescimento espiritual seria o 

caminho mais rápido. Mas certamente não o mais fácil.

A música “Outras Frequências”, do grupo Engenheiros do Hawaii, 

encerra bem esta mensagem:

“Seria mais fácil fazer como todo mundo faz.

O caminho mais curto, produto que rende mais.

Seria mais fácil fazer como todo mundo faz.

Um tiro certeiro, modelo que vende mais.”

“Mas nós vibramos em outra frequência,

sabemos que não é bem assim.

Se fosse fácil achar o caminho das pedras,

tantas pedras no caminho não seria ruim.”

Assim chegamos ao fi m deste ano, desejando a todos que 2014 não 

seja apenas o ano da Copa, mas o ano campeão em escolhas melho-

res para trilhar este caminho com paz e mais tranquilidade.

Texto elaborado por Carolina Saotome, publicitária colaboradora 

e revisado por Valéria Cristina Aranha
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E com a Palavra
Um caminho para as casas espíritas

Vemos os centros espíritas de hoje como uma versão moderniza-
da e institucionalizada daquilo que anteriormente, com muitas difi -
culdades, há 21 séculos, já era feito na Casa do Caminho, conforme 
descrição de Emmanuel no inigualável livro Paulo e Estevão, no 
fi nal do cap.3 – Em Jerusalém.

As 12.290 casas espíritas1 desse nosso Brasil - coração do mun-
do - pátria do evangelho, distribuem aos carentes do corpo: o pão e 
a sopa, o cobertor, a roupa e o sapato, a receita e o remédio, quando 
não até o lápis e a escola. Aos carentes do espírito, ou seja, a todos 
nós sem exceção, distribuem a sementeira da palavra divina, ou 
seja, o estudo da santifi cada doutrina espírita, alicerçada nos ensina-
mentos da Boa Nova de Jesus, além do acolhimento cristão.

Sejam elas de porte muito grande, médio ou pequeno, todas elas 
copiam o mesmo modelo da Casa do Caminho de Pedro e seus com-
panheiros de apostolado.

No Estado de São Paulo somos quase 4.000 casas espíritas; na 
cidade de São Paulo contam-se 1.075 entidades2; na região de aten-
dimento atingida pela USE LAPA, temos quase 30 centros espíritas.

Ultimamente, se olharmos exclusivamente para a missão de 
Chico Xavier, veremos milhões de leitores de mais de 450 livros 
e telespectadores que hoje assistem em suas casas ou nas salas de 
cinema aos fi lmes espíritas e que impactados pelo que viram ou que 
ouviram, chegam às casas espíritas igualzinho à narração de Emma-
nuel no trecho citado de Paulo e Estevão, “como a última esperança 
para os seus casos particulares”.

Algumas casas espíritas de nossa USE LAPA já beiram os 70 
anos de vida, outras estão a meio caminho disso. Nenhum de seus 
dirigentes mais antigos, vivenciou a experiência dessa realidade re-
cente, enfrentada nesses últimos três anos, de corrida popular em 
busca das casas espíritas. 

É preciso portanto capacitar mais e mais os dirigentes, os líde-
res, os voluntários, os funcionários, as equipes, os comitês; renovar 
as lideranças, repensar os espaços, muitas das vezes com restrições 
intransponíveis associadas às construções antigas, de mais de 50 
anos, sem ventilação adequada, sem acessibilidade mínima para 
idosos e /ou cadeirantes, sem equipamentos adequados de projeção, 
sem biblioteca, sem livraria, com banheiros que trazem muito des-
conforto aos frequentadores, etc.

É preciso que os dirigentes das casas extrapolem os limites fí-
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sicos de suas casas, de seu olhar, de sua área de interesse, de suas 
equipes, que tenham a curiosidade de conhecer a realidade das casas 
espíritas que lhe são vizinhas, que promovam enfi m um intercâmbio 
constante e sério entre suas equipes de trabalho com as equipes de 
trabalho das casas espíritas que lhe são vizinhas.

Para isso existe a USE DISTRITAL LAPA, com seus encontros, 
reuniões de trabalho, reuniões do Conselho, seminários, eventos 
de integração, congressos, reuniões com órgãos governamentais, 
orientação e cursos, enfi m, ações as mais diversas que ajudam a 
resolver as intrincadas frases começadas por “É preciso”.

Dentro do lema “estreitando ainda mais... quem já está por per-
to” a USE LAPA está à sua disposição. 

Texto elaborado por Ronaldo M. Lopes – voluntário desde 1980 do 
GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA, sendo seu atual presidente; 

vice-presidente da USE LAPA desde 2010. É casado com Sonia J. Lopes 
desde 1972, ambos tem 7 fi lhos e 4 netos, presidencia@geb.org.br

O texto na integra está no site uselapa.org.br/ecomapalavra

1 Essas informações estão disponíveis em uma pesquisa de Ivan Franzolim e no livro Análi-
se do Mercado Editorial Espírita. Mythos Books, 2008 (acessar http://franzolim.blogspot.
com.br/2012/09/quantidade-de-centros-espiritas-no.html) 
2 Censo 2010 – IBGE
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13ª FESTA DA UNIÃO
A tradicional FESTA DA UNIÃO – já em sua 13ª edição, promovida pela 
USE Distrital Lapa (União das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo), com a colaboração da Sub-Prefeitura da Lapa – ocorreu dia 15 de 
setembro e foi um sucesso, com a visita em torno de 1.000 pessoas que pu-
deram se divertir e aproveitar as excelentes apresentações artísticas com o 
cantor Angelo Máximo, os conjuntos musicais Armazem band, Dupla Colt, 
Grupo de dança Flamenco Ale Kalaf e Dialogos em ProSas e VerSons – 
Rosa Sarau, além das brincadeiras infantis, grande bazar e livraria, exce-
lente almoço, sorvetes e doces . As fotos da festa e o projeto detalhado estão 
disponíveis no site www.uselapa.org.br

A 14ª FESTA DA UNIÃO SERÁ DIA 14 DE SETEMBRO DE 2014

SALA DE AL-ANON LAPA – www.al-anon.org.br
O Al-Anon é destinado aos amigos e familiares de alcoólicos e inclui o Alateen, 
para os membros mais jovens da família. A Organização Mundial da Saúde 
reconhece o alcoolismo como uma doença que pode ser detida, mas não tem 
cura. Os familiares de alcoólicos são afetados pela doença do alcoolismo; 
enquanto a obsessão do alcoólico é pela bebida, a obsessão da família é con-
trolar essa bebida. Essa obsessão leva as pessoas próximas ao alcoólico a fi ca-
rem ansiosas, sentirem raiva, alimentarem sentimentos de culpa, esconderem 
a situação e se tornarem sozinhas e frustradas. Através das reuniões semanais 
os membros compartilham experiência, força e esperança a fi m de solucionar 
os problemas que tem em comum e a adquirir conhecimentos sobre a doença 
e aprendem a se desligar emocionalmente do problema. 
O convite para frequentar as reuniões é aberto a todas as pessoas que sofrem 
com o alcoolismo na família e que quer viver livre da ansiedade, do medo e 
desespero que a doença acarreta. A diretoria da Sociedade de Estudos Espí-
ritas 3 de outubro cedeu uma das salas de sua sede para que os integrantes 
do Al-Anon possam se reunir semanalmente, aos sábados, das 14 às 16 
horas na Rua Tibério, 264, tel. (11) 3228-7425. 

A CASA QUE HABITA A ARTE..... HABITART 
A Casa que Habita a Arte é um espaço assistencial e privado, voltado para 
a criação e a exposição de artes espiritualistas e humanistas, para a cons-
trução de um novo tempo. Por intermédio da arte, é possível refl etir nossas 
ações para um novo amanhã. Em seu acervo artístico há uma variedade de 
peças que estão disponíveis para serem expostas nos Centros Espíritas.
A partir de dezembro estão programadas as estréias:

Notícias da USE Lapa
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Curar, Morrer ou Matar
A escolha obsessiva de mulheres infl uenciando vidas.
O dom da cura 
Um Conto de Fadas Espírita
Por amor, Emanuela 
Um romance espírita sobre a idealização de um grande amor
Um Conto de Natal 
Nunca é tarde para mudar de atitude
Teatro das Parábolas
Todo mês uma parábola contada nos palcos!

Dia 30/11/2013 das 10h às 22h – 1º Encontro na Habitart pela Arte do Ama-
nhã – Música, Exposição de livros, Palestras e Peças Espíritas num só lugar!
Trabalham ainda com Curso Livre de Teatro (Turmas abertas para Fev./2014), 
Aulas de Voz e Montagens Teatrais por intermédio de Associados.
Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 19 
Freguesia do Ó – São Paulo/SP.
Tel.: 11-3931-7432 :companhiacuranista@gmail.com

BANDA SOL DE OUTUBRO – www.soldeoutubro.com.br
No último dia 5 de outubro a banda “Sol de Outubro” realizou um show 
especial de lançamento de seu primeiro CD – “Que Paz é Essa?” na So-
ciedade de Estudos Espíritas “3 de Outubro”. Foi uma noite emocionante, 
onde os integrantes falaram sobre a proposta das letras, contaram a história 
da banda e animaram a festa na semana em que se comemorou os 63 anos 
da “3 de Outubro”, juntamente com a 23ª Feira do Livro Espírita. A banda 
Sol de Outubro desenvolve seu trabalho musical a partir de letras psicogra-
fadas, buscando unir a poesia da equipe espiritual a uma sonoridade que 
convide as pessoas à refl exão sobre autoconhecimento, identifi cação espiri-
tual, regeneração planetária, preservação da natureza e muitos outros temas 
evolutivos de acordo com os ensinamentos de nosso grande mestre Jesus. 
Toda a renda da vendagem dos CDs serão revertidos para a caridade. As 
músicas do CD “Que Paz é Essa?” podem ser ouvidas pelo site da banda: 
www.soldeoutubro.com.br

TEATRÊS – OFICINA DE TEATRO DA SOCIEDADE DE ESTUDOS 
ESPÍRITAS 3 DE OUTUBRO 
Encontro semanal às segundas-feiras das 19 às 21 horas. Direção Teatral: 
Régis Villanova, Ivan Valerot, Rodrigo Oliveira e Luana Guimarães. Venha 
fazer parte da família do Teatrês, que está cada vez mais envolvida e dedi-
cada à edifi cação do ser humano sob a visão da Doutrina Espírita. Informa-
ções via e-mail falani@uol.com.br ou pelo telefone 98524.5922 com Elvira 
– Contribuição Mensal: 1 Kg de mantimento
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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

Programa Transição 
www.kardec.tv
A visão espírita para um novo tempo
Todos os domingos, na Rede TV às 16h15 e na TV Aberta – 
Canal Comunitário, às 8h30, programa de entrevistas com Delmar Franco, 
Divaldo P. Franco, Raul Teixeira, Antonio Coelho e convidados. 
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)

Os interessados em participar de cursos e estudos da doutrina espíri-
ta e/ou de se engajar em trabalhos voluntários, podem encontrar nas 
casas espíritas dias e horários adequados às suas aspirações e neces-
sidades. O contato para esclarecer as dúvidas deve ser feito com as 
casas através de telefone, email ou diretamente no local. 

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
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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

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)
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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
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 h

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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8) CEJK – CENTRO ESPÍRITA JESUS E KARDEC (*2006)
R. Coronel Melo de Oliveira, 289 – Perdizes – tel. 3675-7205
cejk02@gmail.com – www.cejk.org.br

2ª f.  Atendimento fraterno (individual) – 18h30 
 Palestra e passe – 20h
3ª f.  Curso de espiritismo – 16h e às 20h
4ª f.  Palestra e passe – 15h30
 Atendimento fraterno (individual) – 16h30
 Curso de espiritismo – 20h
6ª f.  Curso de médiuns – 20h
Sábado  Curso de Evangelização infanto juvenil (5 a 12anos) – 9h
 Curso de Espiritismo – 11h

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

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 – dis-
tribuição de gêneros alimentícios às famílias assistidas

BAZAR BENEFICENTE – Dezembro – dias 12, 13 e 14  
5ª feira das 18h às 20h -  6ª feira das 14h às 19h -  Sábado  das 
14h às 17h

10) CEEAK – CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN KARDEC 
(*1942) 
R. Barão do Bananal, 182 – Pompéia
www.facebook.com/ceeakpompeia
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.
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PALESTRAS EM NOVEMBRO:

DIA: 26 – 3ª feira DIA: 27 – 4ª feira

HORÁRIO: 20:00 h HORÁRIO: 14:00 h

PALESTRANTE: Luiz Fernando 
Penteado

PALESTRANTE: Wanyr Caccia

TEMA: Inteligência Emocional 
e Espiritismo, o caminho para a 
reforma intima

TEMA: Valorização da Vida

RODADA DE ESTUDOS (aberta ao público): Todas as segundas 
quartas-feiras de cada mês às 20 horas, reprisando no sábado sub-
sequente às 14 horas. Em virtude do feriado de 15 de novembro, a 
rodada de estudos de sábado será transferida para o dia 23. Temas 
atuais de acordo com a visão espírita. 

Mês NOVEMBRO
Datas 13 – 23

Tema Reencarnação

Mediador Diva Montabone

BAZAR DE NATAL: sábado, dia 7 de dezembro das 10 às 17 h.
Artesanatos em geral, bijuterias e uma farta e deliciosa mesa de doces 
e salgados e um bazar de novos e seminovos das 10h às 14 horas.

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

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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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

NOVEMBRO
Domingo – 10 horas
03 – O homem de bem e o bom espírita – Maria Luiza Ferreira
10 – O que fazer para possuir a vida eterna – Cidinha Cavalli
17 – A mente é o espelho da vida – Valdirene Canhestro
24 – Cuidar do corpo e da alma – Luciana Ostafi uc

4ª feira – 14h30
06 – A vida de Chico Xavier – Mariinha Gonçalves 
13 – Mediunidade gratuita – Geraldo Turcano
20 – Ação da prece – Sylvia Bruin
27 – Os milagres de Jesus – Eliana Galassi

4ª feira – 20h
06 – Preocupação com a morte – Marcos Longarço
13 – Dai de graça o que de graça recebestes – Iraci M. Branchini
20 – Os condicionamentos espirituais – Fernando F. Carvalho
27 – Modos do orar – Fernando Santim
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6ª feira – 14h30
01 – Eurípedes Barsanulfo – Sonia Lopes
08 – Lei de conservação – Cassandra Geckler
15 – O homem de bem e os bons espíritas – Iraci M Branchini 
22 – Ação da prece em nossa vida – Regina Lúcia
29 – Por que tememos a morte? – Geraldo Ribeiro

DEZEMBRO
Domingo – 10 horas
01 – O poder da fé – Tales de Miranda
08 – Missão dos espíritas – J. Nilton Souza
15 – Reconhece-se a árvore pelos seus frutos – Robson Ferreira
22 – Parábola do semeador – Sonia Lopes

4ª feira – 14h30
04 – Indulgência – Maria Baeta
11 – Prece de Cáritas – Moema
18 – Natal – Elizabeth Fantato

4ª feira –20h
04 – As curas de Jesus – Sonia Lopes
11 – Aparições de Jesus depois da morte – Ana Maria Maniaudet
18 – Maria de Nazaré – Rosely Marotta

6ª feira – 14h30
06 – Paulo e Estevão – Luciana Ostafi uc
13 – Os milagres e aparições de Jesus – Sandra Gema
20 – Jesus e os apóstolos – Gláucia Facciolla

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

2ª f.  Curso básico de espiritismo e estudo do Livro dos Espíritos 
– 20h

3ª f.  Fluidoterapia – 20h
4ª f.  Orientação espiritual – 19h
Sábado  Evangelização infantil – 9h
 Curso do Livro do Espíritos e de Desenvolvimento 

mediúnico (p/ adultos) – 9h
 Fluidoterapia (passes) para crianças e adultos das 10h15 

às 11h15

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
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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

18) NÚCLEO KARDECISTA ANTONIO PEREIRA DE SOUZA (*1963)
R. Padre Chico, 198/206 – Pompéia – Tel. (11) 3673-1382
nkaps@uol.com.br

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



18

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 – 6ª feiras – 18h30 às 21h30 – deliciosos bolos 
caseiros, salgados e o tradicional sanduíche de carne louca.
Bazar de novos e seminovos – sábados – 10h às 12h – roupas 
femininas, masculinas, infantis, calçados, bolsas e acessó-
rios, brinquedos, utilidades domésticas e decoração.

20) SOCIEDADE ESPÍRITA FREI CARMELO DE AGUIAR (*1974)
R. João Pereira, 47 – próximo estação Lapa
Tel. (11) 3644.9457
http://freicarmelo.webs.com

2ª f.  Evangelho e passes – 8h30 e às 19h30
3ª f.  Fluidoterapia – 14h
 Curso de Evangelização – 19h30
4ª f.  Evangelho e passes p/ pessoas com vícios – 19h
5ª f.  Evangelho e passes – 14h30
 Atendimento para depressão – 19h
6ª f.  Curso de evangelização – 14h
 Palestra – 19h30
Sábado Curso de evangelização p/ crianças e adultos – 16h

Necessitamos de doações de alimentos e de trabalhadores vo-
luntários 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, a partir das 13h 
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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

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

Dia 9 de novembro, sábado, FESTA DO SORVETE, 11h às 17h
Cachorro quente, pizza, muito sorvete, bazar
Entrada – R$ 5,00 – vale 1 salgado e 1 sorvete

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

A SAE mantém 2 unidades do CCA – Centro da Criança e do Adolescen-
te – na Rua Sheldon, nº 72 e na Praça Renê Barreto, nº 53. As unidades 
atendem 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 ne-
cessidades de educação, de lazer e de alimentação no período em que 
não está na escola. Na rua Sheldon, nº 52 mantém o DEPAF – Depto.
de Assistência à Família. 
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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
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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
6ª f.  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

NOVEMBRO
domingo, 10 horas 
03 – Não Separeis o que Deus juntou – Ronaldo Lopes
10 – Violência Familiar – João Demétrio Loricchio Filho
17 – O pensamento de José Herculano Pires – Heloisa Pires
24 – Doenças da Alma – Walter Possibon

EVENTOS

Encontro Cultural com pizza – dia 9 de novembro, sábado, 
20h – inaugurando o Teatro das Parábolas com a peça “Pará-
bola do Semeador”, Companhia Curanista de Teatro, direção 
e texto Diego Nunes.

Dia 1º de dezembro, domingo, 11 h – 2ª. Festa do Nhoque 
Dia 24 de dezembro, 3ª feira, Palestra de Natal, 20 horas
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DEZEMBRO
Domingo, 10 horas
01- Uniões Espirituais – Francisco Aranda Gabilan
08 – tema a defi nir – Francisco Emmanuel Santini Rotondaro
15- Amanhecer da nova era – Sandra Tereza Dugaich Gallucci
22 – Grupo Musical “Sol de Outubro”
29- O Pai Nosso – Sérgio Gonçalves Pinto

BAZAR DO AMOR: “BENEFICENTE” – Venda permanente de pro-
dutos novos e seminovos: roupas (masculinas/femininas), bolsas, sa-
patos, brinquedos, utilidades domésticas, bijouterias, e muito mais. A 
renda será revertida em prol das obras assistenciais da casa.
Rua Clélia, 669 – Lapa – Aberto de 2ª a 6ª feira – das 14h às 20h 
Rua Aurélia, 665 – Vila Romana – Aberto: de 2ª a 6ª feira – das 11h às 16h
OBS.: de 23/11 a 1º/12 realizaremos o 
BAZAR DO AMOR ESPECIAL DE NATAL 

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 patro-
as – 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

SALA DE AL-ANON LAPA
www.al-anon.org.br
R. Tibério, 264 – tel. (11) 3228-7425
Sábados 14h às 16 horas

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

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

dos Médiuns e Livro dos Espíritos – 20h10
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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

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 – Tra-
dicional barraca de lanches de calabresa, frango, hambúrguer, 
doces diversos, 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
 


