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“Ao Espiritismo cristão cabe, atualmente, no mundo, grandio-
sa e sublime tarefa. Não basta defi nir-lhe as características 
veneráveis de Consolador da Humanidade, é preciso também 
revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e 
corações. A morte física não é o fi m. É pura mudança de capi-
tulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu infl uxo, 
ninguém deve esperar soluções fi nais e defi nitivas, quando 
sabemos que cem anos de atividade no mundo representam 
uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edifi -
cação na vida eterna”      

Missionários da Luz - Francisco Cândido Xavier/André Luiz
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Editorial
Muito se fala e se pesquisa a respeito da eterna busca pela longevidade. 

Queremos qualidade de vida, saúde, o elixir da juventude através de Botox, 

dietas ortomoleculares e mais horas de sono, para mencionar algumas entre 

as infi nitas receitas que estão disponíveis no mercado. 

Hoje, superar a marca dos cem anos de idade já não é mais um feito tão 

surpreendente como no passado recente. Mas alcançar uma qualidade de 

vida terrena enquanto seres morais, espiritualizados e éticos continua sur-

preendendo a todos.

E por qualidade de vida terrena devemos entender - sendo espíritas cristãos 

ou não - a busca incessante pelo bem-estar e crescimento próprio e alheio 

em sua esfera mental e espiritual. 

Esse tipo é o que fi ca para a eternidade e serve de fonte inspiradora para 

o progresso da humanidade. Basta lembrarmos o nosso Consolador maior, 

um exemplo indescritivelmente perene e atemporal da qualidade do bem 

que Ele construiu em sua brevíssima estada terrena.

Texto elaborado por Carolina Saotome, publicitária colaboradora 
e revisado por Valéria Cristina Aranha
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O Informativo da USE não tem fi ns lucrativos, a distribuição é gratuita e tem 
como objetivo divulgar as atividades das Casas Espíritas-Cristãs, que seguem 
a orientação da codifi cação de Allan Kardec.
Para obter informações detalhadas sobre as Casas Espíritas da região consulte 
o site www.uselapa.com.br – telefones (11) 3666-0180 (2ª a 6ª f, 16 às 18 horas) 
e 3872-4314 (2ª a 6ª f, após 20 horas). As alterações nas atividades das casas 
podem ser enviadas por email para uselapa@uselapa.com.br.
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E com a Palavra
Hoje me peguei pensando que a nossa espiritualidade também deveria ser 
sustentável.
Pense bem: se você deve reciclar o lixo, por que não fazer o mesmo com 
relação aos seus sentimentos?
Plástico, jornal, vidro, latinha: você separa para que as cooperativas enca-
minhem para as respectivas indústrias como matéria prima de novas emba-
lagens ou diferentes produtos. Se agora existe uma lei para isso (12.305/10, 
Política Nacional de Resíduos Sólidos), conosco também deveria ser assim: 
cada vez que surge um sentimento não muito louvável, deveríamos pegá-lo 
e proceder da mesma forma que com a caixinha tetra.
Primeiro abrimos com uma tesoura. Apesar de parecer pouco, o resíduo/
raiva que fi cou lá dentro pode contaminar todas as outras embalagens/sen-
timentos que tocar. 
Lavamos bem com a água/compreensão. Se estiver difícil de sair, abra bem 
as dobras/mágoas das beiradas esfregando com as pontas dos dedos/perdão. 
Repita quantas vezes for necessário, afi nal você quer contribuir para um 
Planeta melhor, e não criar fungos!
Depois disso, a embalagem/ex-raiva poderá seguir seu destino para a em-
presa/Universo que irá fazer a separação dos materiais da embalagem/ex-
raiva. Cada um irá para o respectivo local para compor novos e diferentes 
produtos/sentimentos.
Sei que você vai dizer que falar é fácil, mas fazer é outra coisa, porque há-
bitos são difíceis de serem modifi cados. Mas, se não começarmos a mudar 
agora, quando iremos fazê-lo?
Nós devemos SER a mudança que queremos ver no mundo (Mahatma 
Ghandi).

Texto de autoria de Selma Braga Sartório, sócia da Expresso Art Projetos, consul-
toria para organizações do 3º setor e empresas na área de responsabilidade social. 

Palestrante da USE Lapa e trabalhadora da Fraternidade Espiritual André Luiz.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL E ISENÇÃO DE INSS 
Os órgãos federais e municipais criaram uma legislação que possibilita às 
casas que possuem trabalhos de assistência social, a isenção de recolhi-
mento da parte patronal do INSS. Porém, como a legislação é muito difícil 
no seu entendimento, as Casas tem muitas dúvidas para a sua adequação. 
Aproveitando uma sugestão trazida pelos dirigentes do Caminho de Da-
masco, e visando debater o tema em conjunto e detalhar os procedimen-
tos, estamos tentando com o COMAS (Conselho Municipal de Assistência 
Social), a realização de um encontro das casas da região com especialistas 
daquele órgão. Manteremos as casas informadas através dos emails e de 
nosso site www.uselapa.com.br

ENCONTROS DE CAPACITAÇÃO EM GOVERNANÇA E 
SUCESSÃO - 6 DE AGOSTO E 1º DE OUTUBRO
Com a difi culdade dos centros em tratar com os temas da Governança (prá-
ticas administrativas devidamente registradas com índices de desempenho 
gerando transparência na gestão), serão realizados em 06 de agosto e em 1º 
de outubro, dois seminários em período integral para tratar desses assuntos 
e ajudar as casas a resolvê-los. Inscreva-se através do email uselapa@usela-
pa.com.br e traga para esse evento os seus voluntários que já mostram hoje 
o potencial de serem seus sucessores.

FESTA DA UNIÃO: 1.000 É A NOSSA META! 18 DE SETEMBRO
A nossa tradicional Festa da União, que no ano passado reuniu 750 compa-
nheiros, dos mais variados Centros da região, este ano tem a meta de reunir 
1.000 companheiros espíritas para um dia agradável de confraternização. 
As reuniões preparatórias estão em pleno andamento e ainda dá tempo de 
inscrever novas casas. O custo para os centros é quase “zero” e a renda do 
evento é dividida entre todas as casas participantes. Se a sua casa quiser 
participar, ligue para a Dirce, tel 9657-6628, dircecuri@hotmail.com.

FEIRA DO LIVRO
Realizamos de 4 a 8 de maio, aproveitando o dia das mães, a Feira do Livro 
Espírita. A Prefeitura da Lapa nos cedeu um espaço ao lado do sacolão, nos 
baixos do Viaduto da Lapa, na Lapa de baixo.
O resultado pelo lado fi nanceiro foi defi citário, mas, como nossa intenção é 
a de divulgar a doutrina e as casas que fazem parte da USE Lapa, podemos 
dizer que o evento foi um sucesso.
Através da distribuição do Jornal do C. E. Caminho de Damasco que é o Cen-
tro mais próximo do local e de nosso informativo, pudemos fazer uma grande 
divulgação de nossas casas, pois os passantes vinham de diversas regiões, e 
perguntavam por casas na Pompéia, na Vila Ipojuca, próximo ao Ceasa, etc. 
A prefeitura está dinamizando o local, com a abertura de comércios diver-

Notícias da USE Lapa
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sos no local e já nos deram o sinal para realizar uma outra feira no segundo 
semestre. Aguardem mais informações via email e via site www.uselapa.
com.br 

3º ENCONTRO DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIAL - TEMA: 
“GESTÃO DE VOLUNTÁRIOS: RETRATO FALADO” – SEEL –
SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA, 15 DE MAIO
Qualquer evento que aborde a temática do voluntariado, por si só, ganha 
notoriedade quando os envolvidos são entidades benefi centes, que tem suas 
atividades realizadas, em sua maioria, por mão de obra voluntária. Não é 
por outro motivo que em 3 encontros recentes promovidos pela USE Lapa, 
realizados entre agosto e dezembro de 2010, este assunto sempre acabou 
por fazer parte da pauta, de forma planejada ou não.
O Departamento Assistencial da USE Lapa explorou neste 3º encontro os 
detalhes que se escondem na função de coordenar o trabalho de equipes 
diversas de voluntários dentro de uma casa espírita, cada um deles com 
suas características e perfi s os mais diversos possíveis .
A apresentação deste tema esteve a cargo de Ronaldo Lopes, vice-presiden-
te da USE Lapa, que escolheu propositadamente como título de sua palestra 
“Gestão de Voluntários: Retrato falado”, querendo com isso enfatizar a di-
fi culdade de descobrir alguém que saiba como e que tenha disponibilidade 
de tempo para atuar como coordenador de voluntários.
Para tornar atrativa sua apresentação, Ronaldo serviu-se de sua experiência, 
acumulada no Centro de Educação Infantil Batuíra, entre 2003 a 2006, além 
de utilizar como receita de bolo, o roteiro de organização publicado pelo 
CVSP-Centro de Voluntariado de São Paulo, em seu site www.voluntaria-
do.org.br, a saber: legislação, termo de adesão, coordenador, manual, des-
crição das atividades, identifi cação, calendário, comunicação, capacitação 
e integração. 
Em seu discurso, Ronaldo fez um paralelo das difi culdades para a imple-
mentação desses 10 passos constantes no roteiro do CVSP, com uma traves-
sia marítima da época das caravelas, que tinha data marcada para a largada 
mas cujo sucesso não poderia ser garantido, sem saber por exemplo em que 
portos arribariam, ou se enfi m chegar-se-ia à meta fi nal na data prevista e 
com quantos a bordo.
Logo de início Ronaldo fez um resumo dos pontos dos 3 eventos anteriores, 
que abordavam a temática do voluntariado e, por meio de papeletas adesi-
vas, colou-as no banner feito para a ocasião. Ao longo do evento ele pediu 
aos presentes que se utilizassem da mesma metodologia para trazer à tona 
problemas por eles vivenciados em suas casas, ou pontos de vista especí-
fi cos sobre gestão de voluntários. Através dessa dinâmica puderam ser co-
letados mais de 20 pontos que servirão como matéria prima para continuar 
com a discussão nos encontros futuros.
O palestrante deu muita atenção ao fato que os voluntários são pessoas dis-
tintas, com perfi s característicos únicos, pessoas com muita prática traba-
lhando ao lado de novatos, com focos distintos de atuação sob o ponto de 
vista doutrinário, assistencial, saúde, educação, e que toda essa diversidade 
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requer do gestor atitudes de compreensão e perseverança.
Igualmente, Ronaldo introduziu os conceitos de Governança, Sustentabili-
dade, informando adicionalmente que esses vocábulos, trazidos das experi-
ências empresariais, não devem assustar a ninguém, pois eles simplesmente 
traduzem técnicas de gestão que levam à melhoria contínua das organizações.
À medida que ele avançava nos 10 passos do roteiro do CVSP, ele ia em pa-
ralelo mostrando documentos e modelos de formulários utilizados no CEI 
Batuíra como ilustração prática. Principalmente, ao abordar os 2 últimos 
temas, Capacitação,Integração & Oportunidades de Melhoria, ele pode se 
estender mostrando exemplos de reuniões que levam naturalmente a esses 
objetivos, porém utilizando-se da criatividade para vincular os voluntários 
em suas atividades, comprometendo-se com a casa em que trabalham.
Para mais detalhes, veja a apresentação completa no link www.uselapa.
com.br/sinopse-de-eventos

2º ENCONTRO DO DEPARTAMENTO DE DOUTRINA – 
TEMA “PUREZA OU COERÊNCIA DOUTRINÁRIA?” - SEEL –
SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA, 15 DE MAIO
Em 1868, passados onze anos da publicação da 1ª edição de O Livro dos 
Espíritos, Kardec já apontava que a falta de unidade entre as centenas de 
grupos espíritas poderia ser um obstáculo capaz de retardar a propagação 
e a compreensão da Doutrina Espírita. Nesse sentido, Kardec destacou a 
necessidade do estabelecimento teórico do Espiritismo e enfatizou que a 
precisão e a clareza dos conceitos seriam os elementos fundamentais para 
se evitar controvérsias e cismas futuros. O Codifi cador possuía a certeza de 
que o método racional uniria o movimento espírita.
O estudo doutrinário constante e fundamentado na lógica científi ca não é, 
portanto, uma atitude opcional para alguém que pretenda se afi rmar espí-
rita. É uma obrigação. Por isso o Espírito da Verdade já orientava: “es-
píritas, amai-vos e instruí-vos”. Infelizmente, por comodismo intelectual, 
ingenuidade ou movidos por interesses escusos, não é incomum encontrar-
mos algumas pessoas tentando desvirtuar os princípios e conceitos espíritas 
baseados em opiniões ou falsas idéias, geralmente místicas, sem qualquer 
fundamentação racional. Tais são as propostas que se escondem em supos-
tas revelações obtidas em comunicações mediúnicas cujo conteúdo é alta-
mente duvidoso por não possuir qualquer evidência ou base lógica, mas 
são muito atrativas para as almas frágeis ainda condicionadas na busca pelo 
maravilhoso e fantástico, ávidas por supostos segredos acessíveis somente 
a pseudo-iniciados.
Atualmente, as tecnologias de comunicação possibilitam a massifi cação do 
conhecimento por diferentes fontes (bem ou má intencionadas), as quais 
oferecem conteúdos que confi rmam ou que deturpam o corpo doutrinário 
do Espiritismo. Como separar o joio do trigo?
Santo Agostinho recomendou e alertou: “Podeis tornar-vos um foco de 
luz para a humanidade. Sabei, logo, distinguir o joio do trigo... Semeai 
unicamente o bom grão e preservai-vos de espalhar o joio, porque este 
impedirá que o trigo germine e sereis responsáveis por todo o mal que 
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daí resulte... De igual modo, sereis responsáveis pelas doutrinas más 
que porventura propagueis”. (O Livro dos Médiuns – Cap. 31 – i. 16)
Em 2011, cerca de um século e meio depois do surgimento do Espiritismo, 
a razão permanece aquela capaz de unir o movimento espírita no mundo. É 
a coerência com os princípios e ideais espíritas apresentados pelos Espíritos 
nas obras de Kardec que valida as informações fartamente divulgadas pelos 
meios de comunicação.
E como afi rmou o Codifi cador, “É dever de todos os espíritas sinceros e 
devotados repudiar e desautorizar abertamente, em seu nome, os abu-
sos de todo gênero que pudessem comprometê-la, a fi m de não lhes 
assumir a responsabilidade; pactuar com os abusos seria tornar-se 
cúmplices e fornecer armas aos nossos adversários”. (Revista Espírita 
– jun/1865). 
Resumo da palestra proferida por  Marco Milani, diretor de doutrina USE 
Distrital Lapa.

PINGA FOGO 
No parte da manhã do sábado, dia 28 de maio, recebemos no Teatro do 
Centro da Terra, gentilmente cedido à USE Lapa, o companheiro e escritor 
Richard Simonetti, para um “Pinga Fogo”. Os 40 participantes presentes, 
que em sua maioria declararam nunca ter assistido ao vivo um evento dessa 
natureza, fi zeram perguntas as mais diversas ao Richard que as respondeu 
sempre com muita propriedade, tirando as dúvidas em questões não só dou-
trinárias mas também das nossas relações do dia a dia. 

Rede TV – Programa Transição – www.programatransicao.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, programa de entrevistas com Delmar Franco, Divaldo P. 
Franco, Raul Teixeira, Antonio Coelho e convidados. 
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1) AMA - ASSISTÊNCIA MAIS AMOR (*1982)
Rua 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 para gestantes carentes – 

8h30
 Plantão, entrevista e palestra evangélica – 16h

2) ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CARIDADE E EVOLUÇÃO EM 
JESUS (*1997)
Rua 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) CENTRO BENEFICENTE JOSÉ DE ANDRADE (*1947)
Rua Apiacás, 739 - Perdizes
Tel. (11) 3865-1449

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

Casas e Atividades (*=ano de fundação)
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4) CEEAK - CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN 
KARDEC (*1942) 
R. Barão do Bananal, 182 – Pompéia
divamontabone@gmail.com

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

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

 Palestras, Curso básico e COEM (Curso de Orientação 
e Educação Mediúnica) -20h

5ª f.  Evangelho, Passes para enfermos e fl uidoterapia 
(passes à distância) - 14h e às 20h

Palestra doutrinária - última 3ª feira do mês às 20h e última 4ª 
feira do mês às 14horas

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) 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
2ª, 3ª, 4ª e 5ª feiras – 20h
3ª e 5ª feiras – 14h
Sábado - Evangelização infanto-juvenil – 9h (crianças e jovens de 
2 a 16 anos)
 
Fundado em 17 de Julho de 1955, comemora 56 anos de traba-
lho no bem.
Programação
Dia: 17/07/11 - domingo
14h – palestra com Bruno Rodrigues - Paulo de Tarso
15h – Coral Interlúdio
16h – apresentação do cantor Allan Vilches
 
AGOSTO - SEMANA DO CAMINHO – 20h
01 - 2ª f. - Magnetismo e Espiritismo - Paulo Henrique Figueiredo
02 - 3ª f. - O que podemos saber sobre Deus e felicidade - Wlademir 
Lisso
03 - 4ª f. - Evoluindo nas afl ições - Marcelo Lobato Teixeira
04 - 5ª f. - Laços de família - Francisco Aranda Gabilan
05 - 6ª f. - Virtudes dos fi lhos de Deus - Leonardo Kurcis
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7)  CEJK - CENTRO ESPÍRITA JESUS E KARDEC (*2007)
Rua Coronel Melo de Oliveira, 289 – Perdizes – Tel. (11) 3675-7205
cejk@ajato.com.br  – www.cejk.org.br

2ª f.  Atendimento Fraterno  (Individual) – 18h30
 Palestra e Passe – 20h
3ª f.  Curso de Doutrina Espírita (ESDE – Estudo 

sistematizado da doutrina espírita) – 17h
 Curso de Doutrina Espírita (ESDE) – 20h
4ª f. Palestra e Passe – 15h30 
 Curso de Doutrina Espírita (ESDE) – 20h
5ª f.  Tratamento Espiritual de Desobssessão – 20h
6ª f.  Curso de Médiuns (COEM – Curso de orientação e 

educação mediúnica) – 20h
Sábado  Curso de Doutrina Espírita (ESDE) – 10h30
 Curso Básico de Espiritismo – 17h

Livraria Espírita Rumo Certo - Rua Caraíbas, 1062,  fundos 
Tel. (11) 3675-7205
rumocerto@ajato.com.br 

8) 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



12 13

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
Rua 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
17horas e também crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e 11
meses no período da manhã ou da tarde.

NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS – BRASILÂNDIA
Rua Geraldo Marino nº 94 Jardim Princesa, tel. 3923-3279
Atividades diversas para idosos no período das 12 às 16h

9) 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 passe – 20h
5ª f.  Evangelho e passe – 15h
Último sábado do mês – SAE – Serviço Assistencial Espírita –
distribuição de gêneros alimentícios aos assistidos

10) CENTRO UNIÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC (*2009)
R. Brigadeiro Galvão, 298 – Barra Funda (próximo ao metrô Mare-
chal Deodoro) 
Tel (11) 3826-5077
contato@centrouniaoespirita.com.br
siga-nos no Twitter:- www.twitter.com/uniãoespírita
Aceitamos doações de livros espíritas para a Biblioteca do Centro

Domingo – 14h às 16h
2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feiras – 19h  

11) CEEA - CASA ESPÍRITA EVANGELHO E AMOR(*1999)
Rua Tonelero, 300 C - Vila Ipojuca
www.evangelhoeamor.com.br

Domingo Preleção evangélica, assistência espiritual e passes - 
18,30h

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



12 13

12) FRATERNIDADE ESPÍRITA JOSÉ GROSSO (*1999)
Rua José Elias, 204 – Lapa

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

13) GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA (*1964)
Unidade Doutrinária - Rua Caiubi, 1306 – Perdizes
www.geb.org.br

Domingo Palestra doutrinário-evangélica – 10h
2ª e 4ª f. Palestra doutrinário-evangélica e passe – 18h
4ª f.  Palestra doutrinário-evangélica e parte mediúnica - 

14h30
  Palestra doutrinário-evangélica, parte mediúnica e 

passe – 20h
5ª f.  Palestra doutrinário-evangélica e passe - 18h
6ª f.  Palestra doutrinário-evangélica e parte mediúnica – 

14h30
Sábado  Mocidade (16 a 30 anos): estudo da Doutrina Espírita – 

18h

JULHO– Domingo – 10h
03 – Amor e renúncia – Tales Miranda 
10 – Quem são os nossos inimigos? – Gilberto Calvo
17 – Ostentação e modéstia – Cidinha Cavalli 
24 – Gratidão aos pais – Gabriel Branchini
31 – Os benefícios do perdão – Sônia Lopes
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4ª feira – 14h30
06 – Ajuda espiritual – Elisabeth Nercessian 
13 – O Evangelho no lar – Olívia Simões 
20 – Doenças da alma – Elizabeth Fantato 
27 – Parábola do bom samaritano – Regina Ferreira

4ª feira – 20h
06 – Quem são os nossos inimigos? – Fernando Santim
13 – Ostentação e modéstia – Fernanda Estrela 
20 – Gratidão aos pais – Maria Eugênia 
27 – Meu dever para com o próximo – Eduardo Valério

6ª feira – 14h30 
01 – Pegue sua cruz e siga-me! – Sandra Brito 
08 – Buscai e achareis – Sônia Lopes 
15 – Mediunidade gratuita – Francisca Lerário 
22 – Efi cácia da prece – Sônia M. Bertuga 
29 – “O Pai Nosso” – Hortência Sanajota 

AGOSTO – DOMINGO – 10h
As palestras dos domingos serão apresentadas pela Equipe de 
Jovens do Batuíra 

4ª feira - 14h30
03 – Parábola dos talentos – Ione Prado
10 – O homem de bem – Cidinha Cavalli 
17 – Bezerra de Menezes – Alberto Centurião 
24 – Muitos os chamados, poucos os escolhidos – Sheyla Raynsford 
31 – A última ceia – Beatriz de Carvalho

4ª feira - 20h
03 – O sermão da montanha – Gabriel Branchini 
10 – Parábola dos talentos – Dra. Sônia Fontes
17 – Parábola da fi gueira que secou – Duílio Mandetta 
24 – A juventude e os caminhos para Deus – Gilberto Calvo 
31 – Tema livre – convidado
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6ªfeira - 14h30
05 – Paulo e Estevão – Cecília Augusto
12 – Não vim destruir a lei – Efi gênia Gatto
19 – O reino de Jesus – Nacira Araújo
26 – Bezerra de Menezes e o Movimento Espírita – Cláudia Vasi-
liauskas 

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

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

ESPAÇO APINAGÉS
Doações / bazar benefi cente - 2ª a 4ª f.: 13h30 às 16h30

14) GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS IRMÃ CARIDADE(*2006)
Rua Ministro Ferreira Alves, 200 – Pompéia

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

3ªf.  Fluidoterapia – 20h
4ªf.  Orientação espírita – 19h

15) 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
www.frontier.com.br/icesp – icesp@frontier.com.br

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  Visitas ao Museu (mediante agendamento) – 14h
 Estudos doutrinários - 20h15
 Evangelização e assistência espiritual – 20h15

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

2ª f.  Palestra evangélica – 20h30
5ª f.  Estudo do Livro dos Espíritos – 20h30
 Evangelização para jovens e crianças – 20h30
6ª f.  Palestra evangélica – 20h
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17) NEC – NÚCLEO ESPÍRITA CRISTÃO (*1974)
Rua 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
Rua Canário, 600 - Laranjeiras - Caieiras / SP
Tel. (11) 4441-3031
www.hefc.org.br – hefc@hefc.org.br

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

2ª f.  Cursos – 14h30 e às 20h
3ª f.  Cursos – 14h30 e às 20h
4ª e 5ª f. reunião pública, orientação espiritual e encaminhamento 

para assistência – 15h e às 20h 
6ª f.  Reunião pública – 15h
Sábado  Evangelização infantil – 10h

19) NÚCLEO KARDECISTA ANTONIO PEREIRA DE  SOUZA 
(*1963)
R. Padre Chico, 206 – Pompéia - Tel. (11) 3673-1382
www.nkaps.org.br – Blog: http://nkaps.wordpress.com

2ª f.  Orientação espiritual – triagem – 19h15
 Palestra evangélica e fl uidoterapia – 20h
3ª f.  Cursos para 2º e 3º anos 
 Estudo do livro Nosso Lar - 15h 
 Livro dos Médiuns,  Evangelho, Obras Póstumas, A  

Gênese  e o livro Nosso Lar - 20h
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5ª f.  Orientação espiritual – triagem – 14h15
 Fluidoterapia – 15h30
 Cursos para 1º, 2º, 3º e 4º anos 
 Estudo das obras básicas de Kardec – Livros dos 

Espíritos, dos Médiuns e Evangelho -  20h
6ª f.  Reunião evangélica – 15h
 Palestra evangélica e fl uidoterapia – 20h
Sábado Evangelização infantil (todos os ciclos a partir de 4 anos 

de idade) – 9h30
 Cursos para 2º,  3º e 4º anos 
 Livro dos Médiuns e dos  Espíritos – 9h30

20) ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE KÁRITAS (*1979)
R. Cajaiba, 1000 – Pompéia
Tel. (11) 3868-4940
www.karitas.org.br – karitas@karitas.org.br

3ª f.  Atendimento a dependentes químicos e familiares e 
reunião do grupo Nar-anon – 18h às 21 h

4ª f.  Reunião pública – 14h30 às 15h30
 Cursos doutrinários - Livro dos Espíritos e Livro dos 

Médiuns – 20h às 21h30
6ª f.  Orientação – 17h30 às 19h (agendar horário)
 Reunião pública - 20h às 22h
 Grupo de estudo infanto-juvenil – 20h às 21h30
Sábado  Reunião pública – 9 h às 9h30
 Aulas de reforço escolar – 9h às 12h
 Bazar benefi cente de semi-novos – 11h às 13h
A casa oferece também o serviço de biblioteca, livraria e lan-
chonete.
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21) SEETO - SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 3 DE
OUTUBRO (*1950)
Rua 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 - 14 às 20h
 Fluidoterapia – 14h e às 19,15h
 Vibrações à distância – 15h e às 20h
 Introdução à doutrina - 15h e às 20h
 Grupos de Estudos – 16h e às 20h
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6ªf.  Fluidoterapia – 14h e às 19h15 
 Assistência espiritual - 15h e às 20h
 GAS - Grupo de Assistência à Saúde – 20h
Sábado  Curso de Expositor - 10 às 12h 
 GOE -Grupo de Orientação e Encaminhamento - 10 às 12h
 Fluidoterapia – 10h15 e às 13h30
 Escola de Doutrina Espírita – 14h

JULHO - DOMINGO - 10h
03 – Paulo de Tarso e a Reforma Intima – Eliana dos Santos
Apresentação do Grupo Musical En-cantando-Deus de Campinas 
10 – A obsessão e suas Faces na Nova Era – Gilvanize Balbino 
Pereira 
17 – O Ser na Nova Era – Selma Braga Sartorio
24 – O Pensamento – Ana Lucia Novais
31 – Disturbios da Sexualidade – Luis Aranda Gabilan

AGOSTO - DOMINGO - 10h
07 – Os Espíritos e a Nova Era - Laurete Godoy
14 – Há muitas moradas na casa do meu pai - Marcos Moreira
(abordagem cientifi ca, com imagens dos planetas e estrelas).
21 – Aconteceu na Casa Espírita - Dilermando Massei
28 – Evangelho Musical - Vansan

EVENTOS CULTURAIS -  9 de julho e 13 de agosto 
 Sábado, 19h30

Para os interessados em trabalhar como voluntários na CAM-
PANHA AUTA DE SOUZA, aos sábados e domingos, pedimos 
entrar em contato através dos telefones 3672-9892/3673-1474, 
falar com Fátima ou Silvia.
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ENCONTRO DE AA – ALCOÓLICOS ANÔNIMOS – GRUPO LAPA
Rua Tibério, 264 – tel. (11) 3315-9333
2ª a 6ª feira - 20h
Sábados e feriados – 17h
Domingo – 10h

Para os interessados em trabalhar como voluntário na CRECHE 
CEI LAPA - Rua Marcelina, 629, ( quase esquina com a rua Aurélia), 
o contato poderá ser feito com Cati – tel. (11) 3873-0416 

NÚCLEO ASSISTENCIAL ANITA BRIZA
Rua Aurélia, 665 – Lapa - Tel. 3862-2132
Sábado – 7h30 às 13h - Trabalhos assistenciais

Encontro entre candidatas a empregadas domésticas e patroas 
– 4ª feira – 10h às 12h 

GRUPO “A ARTE DE EDUCAR COM ARTE”
Atividades no 3º sábado do mês – 15h às 18h
www.artedeeducarcomarte.com.br
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22) SOCIEDADE ESPÍRITA FREI CARMELO DE AGUIAR (*1974)
Rua João Pereira, 47 – próximo estação Lapa
Tel. (11) 3644.9457
Paulo_cesar0401@hotmail.com
elmaferreira@globo.com
Amauri.ac@hotmail.com

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

23) SPEE – SOCIEDADE PAULISTA DE ESTUDOS ESPÍRITAS 
(*1995)
Rua 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., 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
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24) SEEL – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA E 
SAE - SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA (*1963)
R. Sheldon, 52 – Lapa
Tel. (11) 3835-8139
saeseel@terra.com.br

2ª f.  Tratamento espiritual - 19h30
4ª f.  Palestra evangélico/doutrinária e fl uidoterapia – 20h 

(alternando entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho 
segundo o Espiritismo

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

A SAE mantém 2 unidades do CCA – Centro da Criança e do Ado-
lescente – na Rua Sheldon, 72 e na Praça Renê Barreto, 53, atende 
diariamente em 2 turnos, das 7 às 12h e das 12 às 18h,  150 crian-
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Rosângela Depilação

Atendimento domiciliar
Opções: Cera quente ou roll-on

Rosângela - 9938-8314 ~ 3928-4538

ças na faixa etária de 6 a 15 anos, 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, e na Rua Sheldon, 52 mantém  o DEPAF 
– Departamento de Assistência à Família. 

25) SER - SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS RAQUEL 
(*2001)
R. Cajaiba, 1075 – Pompéia

Domingo evangelização infantil – 9 h
 Mocidade – 10h15
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
6ªf.  Evangelho e vibrações de cura – 8 h
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26) 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 evangélica e 
assistência espiritual – 20h

3ª f.  Orientação espiritual (entrevista) – 13h
 Palestra evangélica e assistência espiritual – 14h
 Orientação espiritual (entrevista), palestra evangélica e 

curso sobre Espiritismo – 20h
4ª f.  Curso sobre Espiritismo – 14h
 Estudo do Livro dos Espíritos e vibração à distância – 20h
5ª f.  Curso sobre Espiritismo – 20h
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
Rua do Líbano, 469 – Cidade de Francisco Morato -SP
1º domingo do mês – assistência espiritual e palestra evangé-
lica
3º domingo do mês – almoço fraterno

27) TEMPLO ESPÍRITA EMMANUEL SWEDENBORG (*1988)
Rua Coari, 101 (altura do nº 1550 da Av.Pompéia)

Domingo Evangelho e passes - 10h
2ª f.  Fluidoterapia – 19h
3ª f.  Evangelho – 14h e às 20h
4ª f.  Fluidoterapia – 18h
 Estudo e prática mediúnica – 20h
5ª f.  Estudo Livro dos Espíritos - 20h
Sábado  Passes para crianças – 9h30 às 10h30

AV MERCEDES 389 - CITY LAPA
SÃO PAULO - SP CEP: 05081-060
EMAIL: saopaulomultimoveis@terra.com.br

TELEFONE
3836.7300

COMPRA
VENDE
ALUGA
ADMINISTRA

CRECI 61.265


