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Editorial
O homem não é uma ilha. O homem é um ser social, gregário, e 

é através do outro que ele cria a sua história. É inegável, então, que a 

responsabilidade pelo outro seja a base para o bem-estar de todos. 

Lamentavelmente a realidade tem mostrado que a força deste senti-

mento está se esvaindo rapidamente. O ‘eu’ quer mais para si, e como 

se isto não bastasse, quer menos para o outro. O verbo ‘querer’ virou 

poder sem discernimento e, como uma fileira de dominós, está derru-

bando implacavelmente a boa-vontade alheia. Será o fim dos tempos? 

Tal como na música do Charlie Brown Jr.

“Que mundo é esse que ninguém entende um sonho? 

Que mundo é esse que ninguém sabe mais amar?”

Que mundo é esse?

Vamos mudar.

Texto elaborado por Carolina Saotome, publicitária  

colaboradora e revisado por Valeria Cristina Aranha 

Informativo USE LAPA
Rua Tibério, 264 – Lapa – São Paulo/SP - CEP 05042-010  

contato@uselapa.org.br - www.uselapa.org.br
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conosco e que infelizmente não temos espaço suficiente para relacioná-los.
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A entidade USE Distrital Lapa e seus diretores individualmente ou em 
conjunto, não se responsabilizam pelos resultados dos negócios e nem 
assumem responsabilidade sobre a seriedade e a competência das empresas ou 
profissionais cujos anúncios foram incorporados nessa edição. 

O Informativo da USE Distrital Lapa não tem fins lucrativos, a distribuição é 
gratuita e tem como objetivo divulgar a doutrina espírita através das atividades 
das Casas Espíritas-Cristãs, que seguem a orientação da codificação de Allan 
Kardec. 

Para obter informações detalhadas sobre as Casas Espíritas da região 
consulte o site www.uselapa.org.br e para os eventos atuais a página no facebook 
USE Lapa São Paulo.
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E com a Palavra

UM SÓ NADA FAZ, É O CONJUNTO QUE OPERA.

O maior desafio da humanidade é compreender a grande 

mensagem do Cristo: Amai ao próximo, como a vós mesmos!

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

construir, uns com os outros, uma rede de relações fraternas e solidá-

rias, que garantam as necessárias trocas e a evolução.

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

das grandes ilusões e nenhum de nós sabe e pode tudo, todos esta-

mos em regime de interdependência, destinados a aprender, uns com 

os outros, o que ignoramos.

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

fazia parte de uma, a do Espírito de Verdade.

Ademais, sua ação se assentava sob o combate ao egoísmo, o 

qual deveria ocorrer em sua raiz, pela educação, não pela educação 

que tende a fazer os homens instruídos, mas pela que tende a fazer os 

homens de bem (RIE, Março/2005).
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Daí a importância do livre pensar e a presença, por exemplo, das 

Casas Espíritas, que podem se associar ao crescimento intelectual e 

científico, com seu foco no despertar e engrandecimento da ética e da 

moral.

Sobre essa égide, estabelecemos como lema para a festa da união 

deste ano “Educação, Ética e Amor”, pois entendemos que só pela 

Atitude Fraterna e Amorosa, poderemos educar sobre os princípios éti-

cos da doutrina que abraçamos, e acolher os irmãos que de nós se 

aproximam.

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

a comunhão de ideias e a concretização de um ideal. Casas Espíritas 

Unidas, envolvidas em uma só energia, em um só ideal, em um só abra-

ço de fraternidade e solidariedade.

Venha compartilhar conosco e vivenciar essa energia 

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

Luiz Fernando de Andrade Penteado
Presidente da USE Distrital Lapa
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Instituições participantes na  

15ª Festa da União 
dia 13/09/2015

Rua Aurélia, 996 – 

Vila Romana (entre as ruas Mário e Marcelina)

Início 11 horas

Término 17 horas
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1) USE DISTRITAL LAPA – fundada há 61 anos  

Rua Tibério, 264 – Lapa  

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

A União das Sociedades Espíritas da Lapa, denominada USE 

Distrital Lapa, é um órgão de unificação do movimento espíri-

ta da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 

constitui-se em uma organização sem fins econômicos, apolíti-

ca, cultural, doutrinária, segundo fundamentos científicos, filosó-

ficos e religiosos da Doutrina Espírita.

São Finalidades da USE Distrital Lapa: 

I – a união das associações espíritas na área de sua jurisdição; 

II – a unificação direcional e organizada do movimento espírita na 

área de sua jurisdição; 

III – a difusão do Espiritismo no seu tríplice aspecto: científico, 

filosófico e religioso com base nas obras da Codificação de Allan 

Kardec, com vista à vivência do Evangelho de Jesus Cristo pelos 

homens, de maneira voluntária, consciente e permanente; 

IV – a realização de trabalhos que, por sua natureza, não pos-

sam ser executados isoladamente pelas associações espíritas. 

Dessa forma, para atendermos às nossas finalidades, entre 

outras atividades, a Diretoria promove, incentiva e coordena a 

união das associações espíritas, usando a Festa da União de 

forma muito ampla e irrestrita.

 

2) CEEAK – CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN 

KARDEC

73 anos de fundação

Rua Barão do Bananal, 182 - Pompéia

Trabalha com campanhas permanentes para arrecadação de 

produtos de higiene pessoal, roupas novas e semi novas, ali-

mentos, cobertores, que são doados a instituições que cuidam 
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de mães carentes, albergues de idosos e orfanatos. Seguem al-

gumas instituições auxiliadas pelo CEEAK:

 Casa da Mamãe - Acolhe mães e filhos que foram víti-

mas de violência doméstica. Obs: Essa instituição não pode ser 

visitada, pois está sob a tutela do Estado, estão “escondidos” 

inclusive dos próprios familiares; 

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

sofreram maus tratos por pais e/ou familiares que tinham a tu-

tela. Obs: Os menores ficam nessa instituição até serem devol-

vidos aos pais e/ou colocados para adoção (dependendo da 

decisão do Juiz da Vara da Infância e Juventude); 

 Toca de Assis - trabalho realizado com moradores de 

rua, em que é oferecido a esta população: cursos profissiona-

lizantes, oportunidade para tirar documentos, possibilidade de 

retorno ao convívio familiar e aposentadoria para os que já tem 

o direito adquirido. 

 Lar Nossa Senhora da Conceição - Cuida de idosos 

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

adultos com necessidades especiais.

3) CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DE DAMASCO 

Fundada há 59 anos 

Rua Moxei, 116 – Lapa de Baixo 

www.caminhodedamasco.org

A Instituição proporciona a realização de atividades de na-

tureza Filantrópica, Beneficente, Educacional, Cultural e Assis-

tencial.

Os trabalhos são voltados às obras sociais, entre os quais 

estão:

 Atendimento mensal a aproximadamente 20 famílias ca-

rentes visando suprir suas necessidades materiais através de 
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distribuição de alimentos, fraldas geriátricas e roupas;

Atendimento mensal a 5 gestantes que frequentam um 

mês de curso, cujo conteúdo traz noções de puericultura, ali-

mentação e prevenção de doenças. No final do curso cada ges-

tante recebe um enxoval para seu bebê. 

4) CENTRO ESPÍRITA VICENTE RODRIGUES VIEIRA 

Fundado há 73 anos 

Rua Capitão Alceu Vieira, 142 – Vila Ipojuca 

www.vicenterodrigues.org.br

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

tória de divulgação e expansão da doutrina espírita no bairro e 

na Capital de nosso Estado. O atendimento social abrange o 

acompanhamento a 26 famílias, previamente cadastradas, e que 

recebem alimentos mensalmente através do serviço assistencial 

da casa. 

5) SOCIEDADE ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULPHO 

Fundado há 56 anos 

Rua Alexis Carrel, 123 

Vila Pereira Barreto 

A instituição está voltada ao atendimento a crianças de 6 a 

14 anos, prestando assistência integral a 215 famílias e a 260 

crianças de mães que trabalham e não tem onde deixar seus fi-

lhos. As atividades são de reforço escolar, biblioteca, brinquedo-

teca, sala de história, de vídeo, expressão corporal entre outros.

Os projetos disponibilizados às famílias são voltados a temas 

atuais como ecologia, cidadania, prevenção às drogas, preven-

ção de acidentes, solidariedade, procurando sempre integrar os 

temas no dia a dia da família. As mães ou responsáveis pelas 



10

crianças tem oportunidade, também, de participar das salas de 

oficinas como costura, tear e artesanatos em geral. 

6) GAC– GRUPO AMIGOS DO CORAÇÃO 

Fundada há 18 anos 

Rua Scipião, 343 – Lapa 

Este grupo é composto por 15 pessoas que desenvolvem 

algumas ações voluntárias, como:

 Distribuição de aproximadamente 150 sopas e mais de 

200 pães na Praça Marechal Deodoro em São Paulo. 

 Organização de eventos para entidades que desenvolvem 

trabalhos assistênciais, como por exemplo: noite da pizza, janta-

res, sempre com a finalidade de angariar fundos para a continui-

dade das obras sociais das instituições. 

7) GRUPO ESPÍRITA BATUIRA 

Fundado há 51 anos 

Rua Caiubi, 1306 – Perdizes 

www.geb.org.br

Desenvolvem projetos sociais, como:

 A Família Assistida - Ação que consiste em realizar aten-

dimento por um período de 6 meses, fornecendo alimentos, rou-

pas, calçados, material escolar. Orientação através de equipes 

multi disciplinares para higiene e saúde, formação profissional e 

administração do lar. 

Obs: é realizado um acompanhamento semanal através de 

um programa de avaliação.

Projeto Ronda noturna - Atende moradores de rua, em 

que são distribuídos materiais, como: roupas, cobertores, calça-

dos, lanches, chocolate quente.
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 Distribuição de sopa e lanches - São necessárias qua-

tro toneladas semanais de alimentos, processados de segunda 

a sábado por uma equipe de voluntários, sempre com o acom-

panhamento de nutricionistas. Aos domingos, são servidos san-

duíches e sucos às crianças e jovens que participam de ativida-

des pedagógicas.

 Projeto Distribuição Semestral - Famílias com baixa 

renda, recebem reforço para a satisfação de suas necessidades. 

Duas vezes por ano recebem um kit composto de alimentos, 

roupas, calçados, artigos de higiene pessoal, brinquedos e co-

bertores. Anualmente são distribuídos às famílias carentes cerca 

de 20 toneladas de alimentos e 45 mil peças de roupas.

8) LAR ESPÍRITA IRMÃO MAX 

Fundado há 40 anos 

Rua Tomé de Souza, 234 Lapa

O Lar Espírita Irmão Max, é uma associação sem fins lucra-

tivos, realizando além das reuniões semanais para estudo do 

Evangelho trabalhos sociais com asilos. Há 17 anos os recursos 

angariados pelo Lar Espírita Irmão Max estão sendo direciona-

dos em prol da “Casa de Repouso para Idosos Pousada do Sol”. 

Um romance psicografado pelo dirigente do Lar e editado pela 

Editora Correio Fraterno, intitulado “Amor Maior”, é vendido e 

todo o lucro é revertido em beneficio da “Pousada do Sol”, bem 

como o fornecimento de gêneros alimentícios, cestas básicas e 

de primeira necessidade. 

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

Manoel Joaquim de Oliveira, 160, Bairro Chácara Nunes, na Es-

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

Atualmente a casa abriga 30 idosos carentes, homens e mu-

lheres e o atendimento é feito por profissionais especializados e 
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contratados pela Pousada do Sol. Eles não recebem ajuda da 

Prefeitura nem do Estado e sobrevivem com as doações dos vo-

luntários que reconhecem a seriedade do trabalho e participam 

dos trabalhos e das doações. 

9) MENSAGEIROS DA ESPERANÇA 

Fundada há 17 anos  

Rua Moxei, 96 Lapa de baixo 

É uma associação sem fins lucrativos, que atua principalmente 

com jovens em situação de vulnerabilidade social vindos da zona 

norte, local que se apresenta entre os 19 distritos com maior 

vulnerabilidade juvenil do município. A ONG atende mais de 700 

educandos por ano, utilizando como ferramentas de educação: 

a arte, cultura, inclusão digital e capacitação profissional em 

áreas como varejo, TICs, empreendedorismo e reciclagem.

Contamos com cerca de 40 Voluntários que se revezam nos 

eventos que a ONG participa ou realiza ao longo do ano como 

forma de angariar recursos e manter os projetos sociais. 

Durante sua trajetória de atuação social já atendeu mais de 

9.000 jovens diretamente dando apoio às suas famílias através 

de encontros e debates dos mais diversos assuntos, fortalecen-

do os relacionamentos interpessoais e trabalhando aspectos 

como auto-estima e geração de renda.

10) NUCLÉO CORAÇÃO MATERNO 

Fundada há 22 anos 

Rua Antonio Pires, 663 – Freguesia do Ó

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

centes de 6 a 14 anos com atividades extra curriculares no pe-

ríodo em que não estão na escola. Atende também 200 idosos 

acima de 60 anos na Rua Geraldo Marino, 94 na Vila Brasilândia. 



12 13

11) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KARITAS 

36 anos de fundação 

Rua Cajaiba, 1000 – Pompéia – (11) 3868-4940 

www.karitas.org.br karitas@karitas.org.br

Instituição Religiosa, sem fins lucrativos, que tem como ob-

jetivo o estudo e a prática da Doutrina Espírita e o desenvol-

vimento de atividades de promoção social, que possibilitem o 

desenvolvimento BIO-PSICO-SOCIO-ESPIRITUAL do individuo 

e a consequente melhora das suas relações com a comunidade 

a que pertencem.

Os trabalhos e atividades que são oferecidos são:

 Ambulatório de atendimento aos irmãos quimio dependen-

tes e seus familiares, reuniões públicas, atendimento fraterno, 

fluidoterapia, Grupo de Estudo para o desenvolvimento dos 

trabalhadores da casa, Grupo ESDE (Estudo Sistematizado da 

Doutrina Espírita), Evangelização Infantil e Grupo da Pré Mocida-

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

Káritas de roupas e objetos usados em ótimo estado.

12) SAE– SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA 

52 anos de fundação 

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

A Sociedade Assistencial Espírita mantém 2 unidades do 

CCA – Centro da Criança e do Adolescente na Rua Sheldon, 72 

e na Praça Renê Barreto, 53 e também o DEPAF – Departamen-

to de assistência à família. Atendem diariamente 150 crianças na 

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

12 às 18 horas. Proporcionam reforço escolar e atividades didá-

ticas de forma que o jovem seja atendido em suas necessidades 

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

está na escola.
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13) SOCIEDADE ESPÍRITA FREI CARMELO DE AGUIAR 

41 anos de fundação 

Rua João Pereira, 47 – Lapa

Quinzenalmente os diretores e voluntários da casa realizam 

uma visita à famílias indígenas da região do Pico do Jaraguá, 

procurando assisti-los em suas diversas necessidades, levando 

um café da manhã completo às famílias indígenas da região do 

Pico do Jaraguá, aproximadamente 97 familias e 260 crianças. 

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

de almoços para os moradores de rua dos bairros centrais 

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

Fraternidade Irmã Clara e para a Favela que está localizada em 

frente ao supermercado Extra da via Anhanguera.

14) SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 3 DE 

OUTUBRO 

65 anos de fundação

Rua Clélia, 669 – Lapa 

Na unidade denominada Núcleo Assistencial Anita Briza, de-

senvolvem atividades sociais para população de risco e de bai-

xa renda, através dos serviços prestados de forma individual ou 

comunitário para a faixa etária de 0 a 90 anos. Seguem algumas 

destas ações:

O programa Pró-Familia - Apoia gestantes e famílias vi-

timas da exclusão social, normalmente em condições criticas de 

sobrevivência, sem fonte de renda ou educação, com alimenta-
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ção e moradia precários. A busca constante do programa é me-

lhorar as condições de saúde, educacional, profissional, sócio 

econômica e espiritual destas famílias. 

O projeto AMOR - Programa desenvolvido para a popula-

ção sem residência fixa, moradora de rua ou em albergues. Par-

te dessas pessoas mostra-se disposta a aproveitar as oportuni-

dades e participar do programa por um período de 12 meses. 

Neste período procura-se desenvolver a auto estima e a reabi-

litação social do individuo e a reintegração ao convívio social e 

familiar, transformando a indigência em cidadania. 

 Cursos profissionalizantes - A todos os participantes 

dos programas sociais da casa são oferecidos cursos de comuni-

cação e expressão, corte e costura, artesanato,introdução à infor-

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

 Atendimentos Assistenciais – os atendimentos são 

diversos, incluindo enxovais para bebês, cestas básicas, aten-

dimento médico, psicológico e dentário e outros. Foram encami-

nhados para atendimento jurídico 159 pessoas, sacolas de Na-

tal para 542 crianças, campanha de rua com 8.216 residências 

visitadas, atendimento a 507 candidatas a empregos, e muitos 

medicamentos, óculos, alimentos, geladeiras, fogões, produtos 

ortopédicos e outros doados às famílias cadastradas. 

 Creche - CEI Lapa – Centro de Educação Infantil - 

Rua Marcelina, 629 – atendendo a 76 crianças na faixa etária de 

0 a 3 anos e 11 meses, em período integral. Toda a estrutura e 

programação é moldada e supervisionada pela Diretoria de Edu-

cação da região, de modo a funcionar de forma modelar.



16

Casas e Atividades (*=ano de fundação)

Os interessados em participar de cursos e estudos da doutrina espírita e/

ou de se engajar em trabalhos voluntários, podem encontrar nas casas 

espíritas dias e horários adequados às suas aspirações e necessidades. 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

2) ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CARIDADE E EVOLUÇÃO EM 
JESUS (*1997)
R. Catão, 1261 – Vila Ipojuca
www.kardec.com.br – caridade@kardec.com.br 

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

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

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

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

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

R. Antonio Pires, 663 – Freguesia do Ó

Tel. (11) 3931-0106 – Fax 3931-6045

www.nucleocoracaomaterno.com.br

NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS – BRASILÂNDIA

R. Geraldo Marino nº 94 Jardim Princesa, tel. 3923-3279

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

https://www.facebook.com/centroespiritajesusekardec

9) CEVRV – CENTRO ESPÍRITA VICENTE RODRIGUES 

VIEIRA (*1942)

R. Capitão Alceu Vieira, 142 – Vila Ipojuca

www.vicenterodrigues.org.br

10) CEEAK – CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN 

KARDEC (*1942) 

ceeaksaopaulo@gmail.com – jcgelli@ig.com.br – divamonta-

bone@gmail.com – www.facebook.com/ceeakpompeia

Com o encerramento temporário das atividades em 30 de abril 

de 2015 as 20 horas devido à desapropriação do imóvel da Rua 

Barão do Bananal para a construção do metrô (linha 6 – laranja), 

estamos provisoriamente e por tempo indeterminado utilizando 

o espaço que a AMA – Associação mais Amor gentilmente nos 

cedeu aos domingos. Assim, poderemos dar continuidade aos 

nossos trabalhos até adquirirmos nossa nova sede. Os trabalhos 

serão de Evangelho e Passes com início em 14 de Junho às 10 

horas.

11) FRATERNIDADE ESPÍRITA JOSÉ GROSSO (*1999)

R. José Elias, 204 – Lapa



18

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

www.geb.org.br

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 beneficente – 2ª a 5ª f.: 13h30 às 18h

13) ICESP – INSTITUTO DE CULTURA ESPÍRITA DE SÃO 
PAULO (*1982)
R. Guaricanga, 347/349 – Lapa

Tel. (11) 3834-6225/3834-4701

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

15) NEC – NÚCLEO ESPÍRITA CRISTÃO (*1974)
R. Eng. Aubertin, 216 – Lapa de Baixo – tel. (11) 3611-7677

www.nec.org.br – nec@nec.org.br

16) NÚCLEO ESPÍRITA REDENÇÃO (*2000)
R. Minerva, 108 – Perdizes

Tel. (11) 3675-8080

17) NÚCLEO KARDECISTA ANTONIO PEREIRA DE 
SOUZA (*1963)
R. Padre Chico, 198/206 – Pompéia – Tel. (11) 3673-1382

nkaps@uol.com.br – www.nkpas.org.br
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18) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KÁRITAS 

(*1979)

Rua Cajaíba, 1000 – Vila Pompéia – SP- Capital – Tel. (11) 

3868-4940

www.karitas.org.br 

karitas@karitas.org.br

19) SOCIEDADE ESPÍRITA FREI CARMELO DE AGUIAR 

(*1974)

R. João Pereira, 47 – próximo estação Lapa

Tel. (11) 3644.9457

http://freicarmelo.webs.com

20) SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS IRMÃ 

CATARINA (*1953)

R. Barão de Sergi, 100 – V. Hamburguesa

Tel. (11) 3834-2841      www.seeic.org.br

21) SEEL – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA 

LAPA (*1948)

R. Sheldon, 52 – Lapa – Tel. (11) 3835-8139 – saeseel@terra.

com.br

SAE – SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA

R. Sheldon, 72 – Lapa – Tel. (11) 3836-5053

22) SER – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 

RAQUEL (*2001)

R. Cajaiba, 1075 – Pompéia

23) 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
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Rua Espartaco,  584 – Tel.: (11) 3875-3275 – www.atcik.com.br

Area de atuação: Papeis fotográficos e  
materiais para confecção de  
lembranças de aniversário.

NÚCLEO ASSISTENCIAL ANITA BRIZA
R. Aurélia, 665 – Lapa -Tel. 3862-2132

SALA DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS (AA)
www.alcoolicosanonimos.org.br
R. Tibério, 264 – tel. (11) 3315-9333

SALA DE AL-ANON LAPA (para amigos e familiares)
www.al-anon.org.br
R. Tibério, 264 – tel. (11) 3228-7425

24) 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

25) TEES – TEMPLO ESPÍRITA EMMANUEL 
SWEDENBORG (*1988)
R. Coari, 101 (altura do nº 1550 da Av. Pompéia)
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Rua Trajano, 235 – Lapa • Fone: 3862-6619
anamaria@monteferrarioadvogados.com

 Empresarial
 Criminal  Trabalhista 

 Previdenciária  Tributária 
 Família  Administrativa  Cível

OAB nº 46.637/SP

Rua Clélia, 669 • Lapa • São Paulo •  3673-1474 – 3672-9892



RUA DNIEPER, 293 – LAPA
SÃO PAULO - SP CEP: 05057-030
EMAIL: saopaulomultimoveis@terra.com.br

TELEFONE
3836.7300

COMPRA
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CRECI 72.481

Rua Cuevas, 206 – Alto daLapa – Tel.: (11) 2765-3440


