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Editorial
“Se é uma coisa que eu quero muito fazer e que eu julgo não ser 

algo errado, não vejo tanto problema em mentir (para pais ou professo-

res). É uma reação a uma regra imposta e com a qual eu não concordo.” 

O Guilherme, autor da frase acima, tem 16 anos. Muito antes da 

compreensão do certo e do errado, ele - ainda bebê - observou e cap-

turou o exemplo daqueles que formavam o seu círculo social. Ao longo 

do seu desenvolvimento, tem tido a oportunidade de construir sua base 

ética, educacional e amorosa, de forma relativamente autônoma.

Para entender essa discrepância entre pensar e agir, não basta 

saber discernir e compreender as razões implicadas em determinada 

ética ou moral, é o que pondera a psicóloga Vanessa Lima, docente 

da Universidade Federal de Rondônia (Unir): “Para ter ações morais, 

é preciso ser movido por uma vontade e um desejo morais que guiem 

aquela conduta”. (Adaptado do artigo de Thaís Gurgel, “Uma moral para 

agir no mundo”. Revista Nova Escola, edição 227, nov 2009. Dispo-

nível em: <http://revistaescola.abril.com.br/formacao/uma-moral-para-

-agir-mundo-juizo-senso-dilemas-justica-regras-afetividade-piaget-gilli-

gan-511707.shtml>. Acesso em: 12/8/2015)

Partimos da reflexão presente no trecho desse artigo para tentarmos 

entender como construir a vontade e o desejo morais no espiritismo. 

Como transpor o caminho do pensamento para uma ação efetivamente 

ética e amorosa? Não basta a educação, apesar de ser a condição bá-

sica para a ação se materializar. É o envolvimento pleno - mental, físico 

e emocional - nas atividades que gera e multiplica seus ensinamentos, 

resultando na prática do bem.

E a Festa da União reflete isso. Membros e voluntários de 14 casas 

estão construindo essa vontade e realizarão a 15ª edição do evento, 

cada vez mais certos de que esse é um dos grandes caminhos.

Texto elaborado por Carolina Saotome, publicitária colaboradora e  

revisado por Valeria Cristina Aranha
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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).

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 
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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.

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 abraço de fraternidade e solidariedade.

Venha compartilhar conosco e vivenciar essa energia 

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

Luiz Fernando de Andrade Penteado

Presidente da USE Distrital Lapa
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Instituições participantes na  

15ª Festa da União 
dia 13/09/2015

As Instituições Filantrópicas descritas abaixo elaboram, planejam e 

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

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

do bazar, livros novos e usados da livraria e a barraca de brinquedos – é 

dividida igualitariamente entre as Instituições participantes.
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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 Distri-
tal Lapa, é um órgão de unificação do movimento espírita da União das 
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, constitui-se em uma or-
ganização sem fins econômicos, apolítica, cultural, doutrinária, segundo 
fundamentos científicos, filosóficos e religiosos da Doutrina Espírita.

Dessa forma, para atendermos às nossas finalidades, entre outras ati-
vidades, a Diretoria promove, incentiva e coordena a união das associa-
ções espíritas, usando a Festa da União de forma muito ampla e irrestrita.

2) CEEAK – CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN KARDEC 
Fundado há 73 anos - Com o encerramento temporário das 
atividades em 30 de abril de 2015, devido à desapropriação 
do seu imóvel da Rua Barão do Bananal para a construção 
da linha 6 do Metrô, o CEEAK está provisoriamente e por 
tempo indeterminado utilizando o espaço cedido pela AMA – 
Associação mais Amor, na Rua Henrique Elkis, 9 – Vila Romana, 
todos os domingos às 10 horas, com evangelho e passes.

Trabalha com campanhas permanentes para arrecadação de pro-
dutos de higiene pessoal, roupas novas e semi novas, alimentos, co-
bertores, que são doados a instituições que cuidam de mães carentes, 
albergues de idosos e orfanatos. 

Seguem algumas instituições auxiliadas pelo CEEAK:
•  Fundação Francisca Franco - administram quatro casas: Casa 

Odila Franco, Casa Semeia, Casa Menina Mãe e Casa da Mamãe 
– acolhem menores que sofreram violência doméstica, maus 
tratos, abandono, etc. Os menores aguardam retorno para família/
familiares. Eles estudam e aprendem algumas profissões como 
corte e costura e outras. 

•  Missões de Belém – acolhe moradores de rua em estado terminal 
ou com vícios. Possuem 3 abrigos: sendo um para os em estado 
terminal outro para homens e um para mulheres. Atendem mais ou 
menos 300 a 400 pessoas por casa e 60 em estado terminal. 

3) CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DE DAMASCO 
Fundado há 60 anos
Rua Moxei, 116 – Lapa de Baixo - Fone: 3611-0164 
caminhodedamasco.org.br

A Instituição proporciona a realização de atividades de natureza Fi-
lantrópica, Beneficente, Educacional, Cultural e Assistencial.

Os trabalhos são voltados às obras sociais, entre os quais estão:
•  Atendimento fraterno, previamente agendado via telefone.
•  Evangelização infanto-juvenil aos sábados e Mocidade Espírita aos 

domingos.
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•  Cursos doutrinários - ESDE, Estudo da Mediunidade e Aprendizes 
do Evangelho.

•  Palestras públicas de 2º, 3º, 4º e 5º feiras as 20 horas e 3º e 5º 
feiras as 14h30. 

•  Biblioteca circulante, livraria e Clube do Livro.
•  Atendimento mensal a famílias carentes visando suprir suas 

necessidades básica através de distribuição de alimentos, fraldas 
geriátricas e roupas, aproveitando também para promover a 
conscientização doutrinaria cristã e amor ao próximo.

•  Atendimento mensal a gestantes que frequentam um mês de 
curso, cujo conteúdo traz noções de puericultura, alimentação e 
prevenção de doenças. No final do curso cada gestante recebe 
um enxoval para seu bebê.

4) CENTRO ESPÍRITA VICENTE RODRIGUES VIEIRA 
Fundado há 73 anos 
Rua Capitão Alceu Vieira, 142 – Vila Ipojuca 
www.vicenterodrigues.org.br

O Centro, por sua trajetória, confunde-se com a própria história de 
divulgação e expansão da doutrina espírita no bairro e na Capital de 
nosso Estado. O atendimento social abrange o acompanhamento a 26 
famílias, previamente cadastradas, e que recebem alimentos mensal-
mente através do serviço assistencial da casa. 

5) GAC – GRUPO AMIGOS DO CORAÇÃO 
Fundado há 18 anos 
Rua Scipião, 343 – Lapa 

Este grupo é composto por 15 pessoas que desenvolvem algumas 
ações voluntárias, como:
•  Distribuição de aproximadamente 150 sopas e mais de 200 pães 

na Praça Marechal Deodoro em São Paulo. 
•  Organização de eventos para entidades que desenvolvem trabalhos 

assistênciais, como por exemplo: noite da pizza, jantares, sempre 
com a finalidade de angariar fundos para a continuidade das obras 
sociais das instituições. 

6) GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA 
Fundado há 51 anos 
Rua Caiubi, 1306 – Perdizes – www.geb.org.br

Desenvolvem projetos sociais, como:
•  A Família Assistida - Ação que consiste em realizar atendimento por 

um período de 6 meses, fornecendo alimentos, roupas, calçados, 
material escolar. Orientação através de equipes multi disciplinares 
para higiene e saúde, formação profissional e administração do lar. 

 Obs: é realizado um acompanhamento semanal através de um 
programa de avaliação.
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•  Projeto Ronda noturna - Atende moradores de rua, em que 
são distribuídos materiais, como: roupas, cobertores, calçados, 
lanches, chocolate quente.

•  Distribuição de sopa e lanches - São necessárias quatro 
toneladas semanais de alimentos, processados de segunda 
a sábado por uma equipe de voluntários, sempre com o 
acompanhamento de nutricionistas. Aos domingos, são servidos 
sanduíches e sucos às crianças e jovens que participam de 
atividades pedagógicas.

•  Projeto Distribuição Semestral - Famílias com baixa renda, 
recebem reforço para a satisfação de suas necessidades. Duas 
vezes por ano recebem um kit composto de alimentos, roupas, 
calçados, artigos de higiene pessoal, brinquedos e cobertores. 
Anualmente são distribuídos às famílias carentes cerca de 20 
toneladas de alimentos e 45 mil peças de roupas.

7) LAR ESPÍRITA IRMÃO MAX 
Fundado há 40 anos 
Rua Tomé de Souza, 234 – Lapa

O Lar Espírita Irmão Max, é uma associação sem fins lucrati-
vos, realizando além das reuniões semanais para estudo do Evan-
gelho trabalhos sociais com asilos. Há 17 anos os recursos an-
gariados pelo Lar Espírita Irmão Max estão sendo direcionados 
em prol da “Casa de Repouso para Idosos Pousada do Sol”. Um 
romance psicografado pelo dirigente do Lar e editado pela Edito-
ra 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 Ma-
noel Joaquim de Oliveira, 160, Bairro Chácara Nunes, na Estrada de 
Santa Rita em Embu-Guaçu, telefone (11)4661-9217. Atualmente a 
casa abriga 30 idosos carentes, homens e mulheres e o atendimento 
é feito por profissionais especializados e contratados pela Pousada 
do Sol. Eles não recebem ajuda da Prefeitura nem do Estado e so-
brevivem com as doações dos voluntários que reconhecem a serie-
dade do trabalho e participam dos trabalhos e das doações. 

8) MENSAGEIROS DA ESPERANÇA 
Fundado 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 nor-
te, local que se apresenta entre os 19 distritos com maior vulnerabi-
lidade juvenil do município. A ONG atende mais de 700 educandos 
por ano, utilizando como ferramentas de educação: a arte, cultura, 
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inclusão digital e capacitação profissional em áreas como varejo, TICs, 
empreendedorismo e reciclagem.

Contamos com cerca de 40 Voluntários que se revezam nos even-
tos que a ONG participa ou realiza ao longo do ano como forma de 
angariar recursos e manter os projetos sociais. 

Durante sua trajetória de atuação social já atendeu mais de 9.000 
jovens diretamente dando apoio às suas famílias através de encontros e 
debates dos mais diversos assuntos, fortalecendo os relacionamentos 
interpessoais e trabalhando aspectos como auto-estima e geração de 
renda.

9) NUCLÉO CORAÇÃO MATERNO 
Fundado há 22 anos 
Rua Antonio Pires, 663 – Freguesia do Ó

Atende 200 crianças com idade de 1 a 4 anos, 180 adolescentes de 
6 a 14 anos com atividades extra curriculares no período em que não 
estão na escola. Atende também 200 idosos acima de 60 anos na Rua 
Geraldo Marino, 94 na Vila Brasilândia. 

10) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KARITAS 
Fundada há 36 anos 
Rua Cajaiba, 1000 – Pompéia – (11) 3868-4940 
www.karitas.org.br karitas@karitas.org.br

Instituição Religiosa, sem fins lucrativos, que tem como objetivo o 
estudo e a prática da Doutrina Espírita e o desenvolvimento de ativi-
dades 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.

11) SAE– SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA 
Fundada há 52 anos 
Rua Sheldon, 72 Lapa – Tel (11)3836-5053

A Sociedade Assistencial Espírita mantém 2 unidades, sendo uma 
o CCA - Centro da Criança e do Adolescente Herculano Pires, na Rua 
Sheldon, 72 e o CCA Atilio Campanini, na Praça Renê Barreto, 53 e 
também o DEPAF – Departamento de assistência à família. Atendem 
diariamente 190 crianças na faixa etária de 6 a 15 anos, em 2 turnos, 
das 7 às 12 horas e das 12 às 18 horas. Proporcionam reforço escolar 
e atividades didáticas de forma que o jovem seja atendido em suas 
necessidades de educação, de lazer e de alimentação no período em 
que não está na escola.

12) SOCIEDADE ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULPHO 
Fundada 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 
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que trabalham e não tem onde deixar seus filhos. As atividades são 
de reforço escolar, biblioteca, brinquedoteca, sala de história, de vídeo, 
expressão corporal entre outros.

Os projetos disponibilizados às famílias são voltados a temas atuais 
como ecologia, cidadania, prevenção às drogas, prevenção de aciden-
tes, solidariedade, procurando sempre integrar os temas no dia a dia 
da família. As mães ou responsáveis pelas crianças tem oportunidade, 
também, de participar das salas de oficinas como costura, tear e arte-
sanatos em geral. 

13) SOCIEDADE ESPÍRITA FREI CARMELO DE AGUIAR 
Fundada há 41 anos 
Rua João Pereira, 47 – Lapa 
freicarmelo.webs.com

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

14) SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 3 DE OUTUBRO 
Fundada há 65 fundação 
Rua Clélia, 669 – Lapa 

Na unidade denominada Núcleo Assistencial Anita Briza, desenvol-
vem atividades sociais para população de risco e de baixa renda, atra-
vés 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 vitimas 

da exclusão social, normalmente em condições criticas de 
sobrevivência, sem fonte de renda ou educação, com alimentação 
e moradia precários. A busca constante do programa é melhorar as 
condições de saúde, educacional, profissional, sócio econômica e 
espiritual destas famílias. 

•  O projeto AMOR - Programa desenvolvido para a população 
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sem residência fixa, moradora de rua ou em albergues. Parte 
dessas pessoas mostra-se disposta a aproveitar as oportunidades 
e participar do programa por um período de 12 meses. Neste 
período procura-se desenvolver a auto estima e a reabilitação 
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 comunicação 
e expressão, corte e costura, artesanato,introdução à informática, 
elétrica, apoio ao emprego e iniciação à doutrina.

•  Atendimentos Assistenciais – os atendimentos são diversos, 
tais como: psicológico, dentário, encaminhamentos de orientação 
jurídica, a médicos e odontológicos externos, fornecimento de 
enxovais para bebês, cestas básicas, obtenção de documentos. 
No primeiro semestre de 2015 foram 3689 casas visitadas na 
campanha de ruas. 

•  Creche - CEI Lapa – Centro de Educação Infantil - Rua Marcelina, 
629 – atendendo a 73 crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 
meses, em período integral. Toda a estrutura e programação é 
moldada e supervisionada pela Diretoria de Educação da região, 
de modo a funcionar de forma modelar.

15) Sociedade Paulista de Estudos Espíritas
Fundada há 20 anos

Trabalha com alfabetização de adultos, no período noturno, forne-
cendo professores e materiais didáticos promovendo a inclusão social e  
despertando o interesse do aluno para aprender sempre mais.
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Casas Unidas à USE 
(*=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) 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

4ª f.  Curso do EPM – Estudo e prática da mediunidade – 
 Programa II para quem concluiu o ESDE I e II – 20h
5ª f.  Curso do ESDE – Estudo sistematizado da doutrina espírita – 

tomo I – 20h
5ª f.  Curso do EADE – Estudo aprofundado da doutrina espírita – 

Aprendizes do  Evangelho – 20h
 Curso preparatório de espiritismo – 20h (inscrições abertas)
Sábado  Evangelização infanto-juvenil – 9h (crianças e jovens de 2 a 

16 anos)
Domingo  Mocidade Espírita – 10h
 Atendimento Fraterno – agendar pelo fone 3611-0164 ou 

pessoalmente na secretaria do Centro
 Livraria, Biblioteca circulante e Clube do Livro)
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2) 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 – distribuição 
de gêneros alimentícios às famílias assistidas

3) CEEAK – CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN 
KARDEC (*1942)
ceeaksaopaulo@gmail.com – jcgelli@ig.com.br  
divamontabone@gmail.com – www.facebook.com/ceeakpompeia

Com o encerramento das atividades no imóvel da Rua Barão do Bananal 
em 30 de abril, devido à desapropriação do mesmo para a construção da 
linha 6, laranja, do Metrô, os trabalhos Evangelho e Passes está sendo 
feito todos os domingos às 10horas em espaço gentilmente cedido pela 
Assistência Mais Amor – ‘’AMA’’ até a aquisição de nossa nova sede.
Endereço da AMA -Assistência Mais Amor – Rua Henrique Elkis, 09 – Vila 
Romana (travessa localizada entre a Rua Coriolano e Rua Fábia).

4) 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, fluidoterapia 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

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
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Domingo – 10h

Setembro Tema Palestrante

06 Buscai e Achareis Marcos Longarço

13 Dor e evolução Sônia Fontes

20 Parábola das virgens sábias e das 
nécias

José Nilton Souza 

27 O Idoso na família Sueli Branchini

Outubro Tema Palestrante

04 “Dar de graça o que de graça receber” Iraci Branchini

11 O Mestre na Educação Rosely Marotta

18 Kardec e a falange da codificação Marco Antonio Santos 

25 Agradecer- Livro: Pão Nosso Duílio Mandetta

Quarta-feira – 14h30

Setembro Tema Palestrante

02 Indissolubilidade do casamento Elisabeth Fantato

09 Moral Estranha Ione Prado

16 Não coloqueis a candeia debaixo do 
alqueire

Sylvia Bruin

23 José Herculano Pires - Vida e Obra Heloísa Pires

30 Ajuda-te que o céu te ajudará Alberto Centurião

Outubro Tema Palestrante

07 Hippolyte Léon Denisard Rivail Moema Melani

14 Dom de curar Ione Prado

21 Quem foi Jésus Gonçalves?  Mariinha Gonçalves

28 A mediunidade de Spartaco Guilardi Geraldo Ribeiro

Quarta-feira – 20h 

Setembro Tema Palestrante

02 A videira- Livro: Caminho Verdade e 
vida

Orlando Cavalcanti 

09 A fé que transporta montanhas Gabriel Branchini

16 Ocupações e missões dos espíritos Tales Miranda

23 “Sois a luz”- Livro Fonte Viva Fernanda Estrela

30 Paz do mundo e paz do Cristo-Livro: 
Vinha de Luz

Duílio Mandetta

Outubro Tema Palestrante

07 Kardec- a biografia Adriano Marin

14 A Infância Marília Macorin

21 Não por a candeia debaixo do alqueire Sonia Lopes 

28 Filhos pródigos-Livro: Pão Nosso Fernando Fernandes
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Sexta-feira – 14h30

Setembro Tema Palestrante

04 Suicídio e suas consequências  Sandra Gema Brito

11 Sejamos misericordiosos  Márcia Abduch

18 A fé transporta montanhas Irene Antoniazzi

25 Penas eternas e futuras segundo 
Espiritismo

Cassandra Geckler

Outubro Tema Palestrante

02 “Allan Kardec” Valdirene Canhestro

09 Sobre as preces espíritas- ESSE Francisca Lenário

16 Compromisso com o dever a cumprir Sonia Bertuga

23 Anjos e Demônios Segundo 
Espiritismo

Hortência Sanajotta

30 “A dor é uma reconciliação com o 
passado”

Geraldo Ribeiro

5) 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 – 19h 
 Palestra Evangélica e Passes – 20h 
3ª f.  Cursos – às 15h e às 20h
5ª f.  Cursos – 14h e às 20h
 Atendimento Fraterno – 14h
 Palestra Evangélica e Passes – 15h30
6ª f.  Palestra Evangélica e Passes – 20h
Sábado Evangelização Infantil e Mocidade Espírita – 9h30
 Cursos – 9h30 
Domingo segundo e último domingo de cada mês 
 Atendimento Fraterno – 9h
 Palestra Evangélica e Passes – 10h

6) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KÁRITAS (*1979) 
Rua Cajaíba, 1000 – Vila Pompéia – SP- Capital – Tel. (11) 3868-4940 
www.karitas.org.br karitas@karitas.org.br

3ª f. Ambulatório de atendimento aos irmãos quimio-dependentes 
e seus familiares – 18h

4ª f. Reunião Pública e Fluido Terapia – 14h30
 Grupo de Estudo para o desenvolvimento dos trabalhadores 

da casa – 20h
5ª f. Grupo de Estudo sobre o ESDE (Estudo Sistematizado da 

Doutrina Espírita) – 19h30
6ª f. Reunião Pública, Atendimento Fraterno e Fluido Terapia – 20h
Sábado Reunião Pública e Fluido Terapia – 9h30
 Evangelização Infantil e Grupo da Pré Mocidade – 9h30 às 

11h30
 Bazar de novos e seminovos – 10h às 12h
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7) SEEL – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA 
(1948)
R. Sheldon, 52 – Lapa – Tel. (11) 3835-8139 – saeseel@terra.com.br

3ª f.  Evangelho, fluidoterapia e passes – 8h
 Curso Básico e de Mediunidade – 20h15
4ª f.  Palestra Evangélica e Passes – 14h e às 20h15
 Atendimento fraterno – 19h45

SAE – SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA 
Rua Sheldon, 72 tel (11) 3836-5053
A Sociedade Assistencial Espírita mantém 2 unidades, sendo uma o CCA 
– Centro da Criança e do Adolescente Herculano Pires, na Rua Sheldon, 
72 e o CCA Atilio Campanini, na Praça Renê Barreto, 53 e também o 
DEPAF – Departamento de assistência à família. Atendem diariamente 190 
crianças na faixa etária de 6 a 15 anos, em 2 turnos, das 7 às 12 horas e 
das 12 às 18 horas. Proporcionam reforço escolar e atividades didáticas 
de forma que o jovem seja atendido em suas necessidades de educação, 
de lazer e de alimentação no período em que não está na escola.

8) 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
 Palestras – 10h
2ª f. Fluidoterapia – 14h30 e às 19h30
 Doutrinação – 15h e às 20h
 Evangelho – 16h e às 20h
 GOE – Grupo de Orientação e encaminhamento – 18h30 às 

20h
3ª e 4ª f. Fluidoterapia – 14h e às 19h30
 Escola de Doutrina Espírita – 14h30 e às 20h
5ª ff. GOE – Grupo de Orientação e encaminhamento – 14h às 20h
 Fluidoterapia – 14h e às 19h15
 Vibrações à distância – 15h e às 20h
 Introdução à doutrina espírita – 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 12 horas 
 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
 GOE -Grupo de Orientação e Encaminhamento – 10 às 12h



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 

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 (para amigos e familiares)
www.al-anon.org.br
R. Tibério, 264 – tel. (11) 3228-7425
Sábados 14h às 16 horas

65 ANOS DA SEETO E  
25º FEIRA DO LIVRO DE 3 A 11 DE OUTUBRO

Horários da Feira – 2ª a 6ª feira das 13 horas às 21h30
Sábado das 13h30 às 21h – Domingo das 8 horas às 13h

(Sábado 03/10, das 13h30 ás 22h - Sábado 10/10, das 10h as 20h)

Dia 03 de Outubro – Sábado 

13h Abertura da 25ª Feira do Livro: Heloisa Pires

14h até 16h Projeto Lição de Casa: Apresentação dos trabalhos criados 
pelos alunos da escola de doutrina espírita

14h Autógrafos dos livros de Sérgio C. Martins, João A. Teodoro 
e Leonardo Mamede

15h45 Pianista Mara Lugli

16h Palestra: Heloisa Pires- Tema: Jesus 

17h Autógrafos dos livros da Heloisa Pires

20h Palestra e apresentação musical: Allan Vilches – Tema: Jesus 
Alegria dos Homens 21h Bolo de confraternização e come-
moração de 65 anos

Dia 04 de Outubro – Domingo 

9h Duo ao Piano com Aita Altman e Nair Dragano

10h Autógrafos dos livros de Lourdes Gagete, Regina C. Hennies 
e Elaine G. de Lucca

10h Palestra: André Luiz Peixinho – tema: O desafio de viver no 
evangelho na atualidade

10h Espaço Criança: Conversas sobre Gentileza com Renata 
Stort e oficinas de corações com a Equipe de Evangelização 
Infantil

11h Autógrafos dos Livros de Geziel Andrade e Magaly Sola San-
tos

14h Apresentação do Teatrês com a peça Gratidão Além da Vida 



Dia 5 de Outubro – 2ª feira 

15h Sessões normais da casa

17h Aautógrafos dos livros de Carlos Cunha

19h Apresentação musical de Alexandre Campos

20h Palestrante : Luiz Fernando de Andrade Penteado –tema: O 
Espírito e o Tempo – Uma Antropologia Espírita

Dia 6 de outubro – 3ª feira 

14h30 e 20h Projeto Lição de casa: Apresentação dos trabalhos criados 
pelos alunos da escola de doutrina espírita 

19h Autógrafos dos livros do Cosme Laurindo dos Santos 

Dia 7 de outubro – 4ª feira

14h30 e 20h Projeto Lição de casa: Apresentação dos trabalhos criados 
pelos alunos da escola de doutrina espírita 

19h Autógrafos dos livros de Selma Regina Braga e Cosme Lau-
rindo dos Santos 

Dia 8 de outubro – 5ª feira

15h Palestrante: Júlia Nezu de Oliveira Tema: Allan Kardec – O 
Codificador da Doutrina Espírita

18h Autógrafos dos livros de João Demétrio Loricchio

19h Apresentação artística de Liralcio Ricci e autógrafos de seus 
CDs

20h Palestrante: Tiago Essado – Tema: Sustentabilidade individual 
e social: o paradigma ecológico-espírita

Dia 9 de outubro – 6ª feira

15h Palestrante: Elisabeth Nicodemos (capelania do Hospital das 
Clinicas de SP) – Tema: Assistência Espiritual à Beira do Leito 

19h Grupo Musical Nascer Em Sí

19h Autógrafos dos livros da Ercília Pereira Zilli e palestra às 20h 
com o tema – Cuidados com o Planeta e Vegetarianismo

Dia 10 de outubro – sábado 

14h às 15h30 Aula normal das escolas de doutrina espírita

14h Autógrafos dos livros de Leonardo Mamede

16h30 Pianista Mara Lugli 

17h Palestrante: Marco Antonio Maiuri Miranda e autográfo de 
seus livros – tema: Seis períodos do espiritismo

18h30 Apresentação musical Sol de Outubro – Lançamento do CD 
“O Amanhã Será Maior”

Dia 11 de outubro – domingo 

9h Musica:Pianista Mara Lugli 

9h30 Autógrafos dos Livros de Regina Célia Hennies

10h Palestrante: Antonio Cesar Perri de Carvalho– Tema: 150 
anos do Livro O Céu e o Inferno

10h Espaço Criança: Oficinas de arte e reciclagem com a Equipe 
de Evangelização Infantil

113h Encerramento da programação da Semana do 65º. Aniversá-
rio da SEETO e 25ª. Feira do Livro

 



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

2ªf. Atendimento fraterno – 19h30
 Palestra e fluidoterapia – 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 fluidoterapia – 10h





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



“A Música é a linguagem da Alma.”

Venha conferir o nosso Espaço!

� Musicalização Infan	l

� Piano

� Teclado

� Violão

� Violino

� Guitarra

� Baixo

� Bandolim

� Bateria

� Flauta

� Pequena Percussão

� Canto e Canto Coral

� Desenho

� Teatro

R. Cuevas, 206 | Alto da Lapa
(11) 2765-3440
www.estudiomarapassos.com.br
estudiomarapassos@gmail.com



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

ANA CHRISTINE P. PARISOTTO
PÓS-GRADUAÇÃO: PSICANÁLISE

ESPECIALIZAÇÃO: SANDPLAY THERAPY
Crianças  |  Adolescentes  | Adultos

anachristine.pparisotto@gmail.com
|  9 9142-5252  |

Clínica Psicanalítica Construtiva

Rua Havaí, 31 - Perdizes

Encontre aqui muito sabor e o 
verdadeiro tempero caseiro

Servimos almoço todos os dias!
Encomendas (11) 3854-7463

Segunda à Sexta-feira das 08:00 às 18:00
Sábado e Domingo das 09:00 às 16:00

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

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


