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Qual o meio prático mais efi caz que tem o homem de se melhorar nesta 

vida e de resistir à atração do mal? 

“Um sábio da antigüidade vo-lo disse: Conhece-te a ti mesmo.” 

a) Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a difi culdade está precisa-

mente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo?

“Fazei o que eu fazia, quando vivi na Terra: ao fi m do dia, interrogava a minha consciência, 

passava revista ao que fi zera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se 

ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver 

o que em mim precisava de reforma. “

Resposta de Santo Agostinho à questão 919 do Livro dos Espíritos

Editorial – pag. 3

          E com a palavra – pag. 4

                   “O principiante espírita” – pag. 5

                              Casas e atividades – pag. 6
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Editorial
“O inferno são os outros”. Assim escreveu Jean-Paul Sartre, fi lósofo 

e um dos maiores representantes do existencialismo, a corrente que 
refl ete sobre o sentido que o homem dá à própria vida.

Cabe aqui uma profunda refl exão. Sartre nos lembra que, ao olhar-
mos o outro como responsáveis pela nossa infelicidade ou desconforto, 
deixamos de nos olhar. E a vida sem o outro, por mais que alguns insis-
tam, não é possível. O outro nos mostra, seja em suas falas e críticas, 
seja em sua própria existência, quais são os limites de cada um. 

Mas, será que sem o outro a vida poderia ser realmente mais fácil?
Veja o exemplo de Santo Agostinho, um dos maiores pensadores 

da religião sob o olhar da fi losofi a. Ele: “Prefi ro os que me criticam, por-
que me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem.”

Afi rma, com esta frase, que é preferível escolher o caminho árduo 
de conhecer a si mesmo através do outro, mesmo sendo o outro sua 
cruz, para uma evolução mútua. 

Conclusão: sem o outro, somos nada. Com o outro, tudo podemos 
ser. As escolhas – fáceis ou não – impactam nossa existência. Então, 
que cada um seja o seu melhor. Feliz 2016!

Texto elaborado por Carolina Saotome, publicitária colaboradora 
e revisado por Valeria Cristina Aranha  
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E com a Palavra

Introspecção

Denomina-se “introspecção” a atitude refl exiva que o indivíduo tem 
sobre si, sobre o que ocorre no seu íntimo, sobre suas experiências, 
desejos e desafi os. Olhar para si próprio exige maturidade e coragem. 
Maturidade para o exame profundo das causas e consequências de 
seus atos, emoções e pensamentos. Coragem para confrontar-se con-
sigo mesmo.

Em diferentes tradições e culturas, o autoconhecimento é apontado 
como condição fundamental para se alcançar a verdadeira sabedoria, 
tal como enunciado na frase inscrita no Portal de Delfos “Ó homem, 
conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo”. Na ques-
tão 919 de O Livro dos Espíritos, o autoconhecimento é considerado o 
meio prático e mais efi caz que tem o homem de se melhorar nesta vida 
e de resistir à atração do mal.

Jesus foi um dos maiores divulgadores da proposta introspectiva ao 
ensinar a humanidade de que o universo interior deve ser descoberto e 
compreendido para se conseguir amar verdadeiramente a si e ao pró-
ximo. Ao afi rmar que não veio trazer a paz, mas a espada (Mt 10:34), 
Jesus simboliza a luta interior que devemos ter contra nossas más incli-
nações e afasta a ilusória tranquilidade do conformismo íntimo perante 
nossas mazelas morais. Esse é o bom combate que Paulo afi rma ter 
realizado (2 Timóteo 4:7).

Vencer a si mesmo é a maior vitória que alguém pode obter, como 
afi rmou Platão no Livro VII – A República.

A Doutrina Espírita nos revela, de maneira clara e objetiva, os ele-
mentos essenciais para a compreensão de nossa natureza espiritual e 
sinaliza o caminho para a verdadeira descoberta interior. É pelo desen-
volvimento moral e intelectual, expressos em obras, que venceremos o 
bom combate.

Marco Milani, diretor do Depto do Livro – USE
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Livro “O principiante espírita” 

3. Mesmo quando certos fenômenos possam ser provocados, não 
se acham, de modo algum, à disposição de ninguém, por isso que pro-
vêm de inteligências livres. Quem se dissesse capaz de os obter sempre 
que quisesse apenas provaria ignorância ou má-fé. Há que esperar, para 
os colher de passagem. E, muitas vezes, quando menos se espera é que 
se apresentam os fatos mais interessantes e convincentes. Nisto, como 
em tudo, os que desejam seriamente instruir-se devem ter paciência e 
perseverança e se colocar nas condições adequadas. Sem isto melhor 
será não cogitar do assunto. 

4. As reuniões que visam as manifestações espíritas nem sempre se 
acham em condições adequadas à obtenção de resultados satisfató-
rios, ou a afirmar convicções. É forçoso, mesmo, convir que por vezes 
os incrédulos saem menos convencidos do que entraram e lançam em 
rosto dos que lhes falaram do caráter sério do Espiritismo as coisas ridí-
culas que testemunharam. É verdade que neste particular não são mais 
lógicos do que aquele que pretendesse julgar uma arte pelas primeiras 
demonstrações de um aprendiz, ou uma pessoa pela sua caricatura ou, 
ainda, uma tragédia por sua paróquia. Também o Espiritismo tem os seus 
aprendizes. E quem quiser informar-se não deve buscar os ensinos numa 
fonte única, porque somente o exame comparado pode permitir se firme 
uma opinião. 

5. Têm as reuniões frívolas o grande inconveniente de dar aos nova-
tos, que as assistem, uma falsa idéia do caráter do Espiritismo; e os que 
só hajam freqüentado reuniões de tal espécie não podem levar a sério 
uma coisa que aos seus olhos é tratada com somenos importância pelos 
que se dizem seus adeptos. Um estudo prévio ensinar-lhes-á a avaliar o 
alcance daquilo que vêem e distinguir entre o bom e o mau.

6. Idêntico raciocínio se aplica aos que julgam o Espiritismo pelo que 
dizem algumas obras esquisitas, que o apresentam de modo ridículo 
e incompleto. Não pode o Espiritismo sério responder pelos que mal o 
compreendem, ou o praticam em desacordo com os seus preceitos, do 
mesmo modo que não responde a Poesia pelos que fazem versos maus. 
Deplora a existência de tais obras, prejudiciais à verdadeira ciência. Na 
verdade seria preferível que só as houvesse boas. Entretanto, o maior mal 
está em que não se dêem ao trabalho de as estudar todas. 

Aliás, todas as artes, como todas as ciências, estão no mesmo caso. 
Não aparecem tratados cheios de erros e de absurdos sobre as coisas 
mais sérias? Por que seria, em particular, o Espiritismo privilegiado, prin-
cipalmente em seu início? Se os que o criticam não julgassem pelas apa-
rências, saberiam aquilo que ele admite e aquilo que ele rejeita e não 
o responsabilizariam por aquilo que ele repele em nome da razão e da 
experiência. 

(A sequência do livro será publicada nos próximos Informativos).
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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)

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

Casas e Atividades (*=ano de fundação)
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Com o encerramento das atividades no imóvel da Rua Barão do Bananal 
em 30 de abril de 2015, devido à desapropriação do mesmo para a cons-
trução da linha 6, laranja, do Metrô, os trabalhos Evangelho e Passes estão 
sendo feitos 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) 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

2ª f.  Atendimento fraterno (individual) – 18h30 
 Palestra e passe – 20h
3ª f.  Curso de espiritismo – 20h
4ª f .  Palestra e passe – 15h30
 Atendimento fraterno (individual) – 16h30
 Curso de espiritismo – 20h
6ª f.  Curso de médiuns – 20h

Livraria Espírita – 2ª f. à 6ª f. das 10hs até 18hs e Sábado das 10hs às 
13:00 hs

PALESTRA DIA 30/04 – sábado – 17 horas – Dra. Irvênia Prada
Tema: “Saúde, Ciência e Espiritualidade”

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

Domingo: Palestra doutrinário-evangélica – 10h
Educação Espírita Infantojuvenil (4 a 16 anos) – 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
 Educação Espírita Infantojuvenil (4 a 16 anos) – 9h

UNIDADE VILA BRASILÂNDIA
R. Jorge Pires Ramalho, 34/70 – V. Brasilândia
Sábado Palestra doutrinário-evangélica e passe – 16h
Domingo Palestra doutrinário-evangélica e parte mediúnica – 10h
 Educação Espírita Infantojuvenil (4 a 16 anos)– 10h

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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Quarta-feira – 14h30

Março Tema Palestrante

02 Orgulho e humildade Moema Melani

09 Bem aventurados os puros de coração Monica Steagall

16 Injúrias e violências Alberto Centurião

23 Perdão das ofensas Cecília Augusto

30 A lei de amor Ione Prado

Abril Tema Palestrante

06 O Espiritismo é religião? Paulo Ribeiro

13 Não vim trazer a paz, mas a divisão. Olívia Simões

20 O óbulo da viúva Elizabeth Fantato

27 A ingratidão dos filhos Regina Lúcia Ferreira

Quarta-feira – 20h

Março Tema Palestrante

02 A encarnação é uma punição? Sonia Fontes

09 Mulheres espíritas notáveis Denisarth Steagall

16 Caracteres do homem de bem Duílio Mandetta

23 A Parábola dos Talentos e nós Antonio Carlos Costa

30 Marcha do Progresso Gilmar Trivelato

Abril Tema Palestrante

06 Religião e cura Marco Antonio Santos

13 Justiça e causa das aflições Fernando Santim

20 O Centro Espírita e a educação do 
espírito imortal

Adriano Marim

27 O homem honesto segundo Deus e os 
homens

Rosely Marotta

Sexta-feira – 14h30

Março Tema Palestrante

04 Egoísmo: a grande chaga da 
humanidade.

Sonia Bertuga

11 Pagar o mal com o bem. Regina Lúcia Ferreira

18 Conduta espírita. Cecília Augusto

25 Livro: Voltei. Cassandra Geckler

Abril Tema Palestrante

01 Chico Xavier- o médium do século XX. Vera Lúcia Perassi

08 A Vida Espiritual Américo Sucena

15 Arrependimento e reparação. Marco Antonio Santos

22 A beneficência. Sandra Gema

29 Mediunidade gratuita. Valdirene Canhestro
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Domingo – 10h

Março Tema Palestrante

06 A felicidade não é deste mundo. Daniel Branchini

13 Discutindo a vida e a morte. Ricardo Pastori

20 O Jugo Suave e o fardo leve. Maria Eugenia Fuseiro

27 As Religiões Cristãs no mundo. Luciana Ostafiuc 

Abril Tema Palestrante

03 Filosofia Espírita e a Nova Era Astrid Sayeg

10 A cura pela água – orientações de 
Chico Xavier

Jorge Damas Martins

17 O que é ser espírita? Vitor Carvalho 

24 A geração nova Elias Souza Neto

6) 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 Palestra Evangélica e Passes – 10 h
segundo e último domingo de cada mês  Atendimento Fraterno – 9h

7) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KÁRITAS (*1979)
Rua Mario, 132 – Vila Romana – SP – Capital – Tel. (11) 3868-4940 
www.karitas.org.br secretaria@karitas.org.br 

3ª f. Ambulatório de atendimento aos irmãos quimio-dependentes 
e seus familiares – Orientação psicológica com hora marcada 
– 18h

 Reunião Grupo Nar-Anon (Narcóticos Anonimos) – 20h
4ª f. 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 Fluidoterapia – 20h
Sábado Evangelização Infantil – 9h
 Grupo da Pré Mocidade – 9h30
 Reunião Pública e Fluidoterapia – 9h30
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8) 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 “Livro dos Espíritos” e estudo do livro “Nos domínios 

da 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 DE-
PAF – 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, 
informática, esporte, musica, artes, 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.

9) 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
 GOE – Grupo de orientação e encaminhamento – 9h às 10h
 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
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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 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
Domingo Palestras – 10 horas

Domingo – 10h

Março Tema Palestrante

06 Adictos e o mundo espiritual Neyde Schneider

13 Bem aventurados os pobres de espírito Eduardo Saturnino

20 O centro espírita – Livro de Herculano 
Pires

Sonia Biscuola

27 A paz começa em mim Edson Vasconcellos 
Luciano 

Abril Tema Palestrante

03 Chico Xavier e seus discípulos Oceano Vieira de 
Melo

10 Medo Marcos Spinola

17 Adoção Eduardo Valério 

24 Tema a confi rmar Sidney Ribeiro

Tratamento fl uídico aos enfermos – Marco Antonio Maiuri 
Miranda 
Sábados dias 18 de junho e 12 de novembro
Horário – 8 às 13 horas 
Rua Clélia, 669
Trabalho aberto ao público
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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

10) 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 Clélia, 669 • Lapa • São Paulo •  3673-1474 – 3672-9892
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�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

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 fotográfi cos e 
materiais para confecção de 
lembranças de aniversário.

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

 Empresarial
 Criminal  Trabalhista 

 Previdenciária  Tributária 
 Família  Administrativa  Cível

OAB nº 46.637/SP


