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“Ao levantar-se agradeça a Deus a benção da vida, pela 
manhã. Se você não tem o hábito de orar, formule pen-
samentos de serenidade e otimismo, por alguns momentos, 
antes de retomar as próprias atividades. Levante-se com calma.
Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo 
que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo 
algum. 
Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar 
para o bem. 
Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é pre-
ciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe.” 

Livro Sinal Verde – Espírito André Luiz – Psicografi a Chico Xavier
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Editorial
Já ouviram falar da história do Profeta Gentileza? 
O carioca José Datrino, desde pequeno, sabia que ‘tinha uma mis-

são na Terra’: ser gentil. 
Foi “consolador voluntário” às famílias das vítimas do maior incêndio 

na década de 60: o do Gran Circus Norte-Americano de Niterói, no qual 
morreram mais de 500 pessoas – a maioria, crianças. 

Desde então, passou a percorrer as ruas da capital fl uminense para 
levar sua palavra de amor, bondade e respeito ao próximo. Morreu aos 
79 anos mas seu legado só expandiu, em educação e cultura. 

Recebeu dois apelidos: “José Agradecido” e “Profeta Gentileza”. O 
último prevaleceu. 

Gentileza é um gesto de cuidado com o outro, com a vida. O Profeta 
Gentileza foi – e continua sendo – a prova cabal disto. Gentileza gera 
gentileza. E amor. Não a guarde na gaveta.
(extraído de http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/conheca-o-criador-
da-frase-gentileza-gera-gentileza,65bd0e89ee217410VgnVCM10000098c
ceb0aRCRD.html)

Texto elaborado por Carolina Saotome, publicitária colaboradora.
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E com a Palavra
Fé e Obra

“Um homem tinha dois filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, 
vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele responde: Irei, Senhor; e não foi. 
O segundo disse: não quero. Mais tarde, tocado pelo arrependimento, 
foi.”

Esta passagem, narrada na Parábola dos Dois Filhos, mostra 
Jesus perguntando-nos, através dos discípulos: “Qual dos dois fez 
a vontade do Pai?” Duas personalidades revelando, sem dúvida, as 
suas qualidades em palavras e ações.

São muitas as nuanças que surgem quando somos defrontados 
com situações que exigem uma tomada de decisão. A própria pará-
bola mostra essa possibilidade quando, de um lado, temos o filho que 
aceita a tarefa e não comparece e, de outro, o filho que nega, mas que 
muda de atitude após pensar melhor.

Com base nisso, podemos observar três situações bastante co-
muns no momento evolutivo no qual nos encontramos, e que nos 
permite refletir um pouco sobre elas.

Temos, de um lado, o trabalhador que crê, simplesmente, porque 
lhe disseram que era preciso crer em um ser superior, sem a escolha 
pela razão; de outro, aquele que crê pelo entendimento e não obra; 
e, por último, aquele que não crê, mas que, raciocinando com lógica, 
discernindo e refletindo sobre o convite ao trabalho no bem, transfor-
ma o “não quero” em ação produtiva.

Na primeira situação, temos aqueles trabalhadores que espalham 
inquietação e desânimo, pois iniciam um trabalho de caridade e logo 
o abandonam porque o mundo não presta – por que vou esforçar-
-me? Essas criaturas transitam de uma igreja para outra, com tempo 
suficiente para se sentirem perseguidas e desconsideradas. Nunca 
terminam a tarefa pela qual se responsabilizaram, lembrando o aluno 
que estuda continuamente sem aprender a lição.

Na segunda, surgem aquelas criaturas que creem e, ainda assim, vi-
vem em paisagem improdutiva sem nada realizarem de útil a si e ao pró-
ximo. É o trabalhador de fé inoperante. São luzes que não se irradiam.

Na na terceira situação, temos os trabalhadores que demoram 
a aceitar o convite ao trabalho no bem, mas mudam sua forma de 
pensar e acabam por se tornarem, muitas vezes, grande obreiros na 
Seara Divina.

A fé é sempre o caminho, mesmo que ela não seja ostensiva. A 
caridade é o fim. A fé na essência é a semente de mostarda do en-
sinamento evangélico que crescerá na proporção do trabalho de ele-
vação que realizarmos em nós. É a semente transformada em obras, 
beneficiando a tantos...

Nas palavras de Emmanuel, a fé sem obras constitui embriaguez 
perigosa que nos convida a aguardarmos benesses sem esforço pes-
soal. É a atitude do assalariado que aguarda o pagamento sem ter 
trabalhado.
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Livro “O principiante espírita”  
Allan Kardec – Partes 7 a 13 

Os Espíritos

7. Os Espíritos não constituem, como supõem alguns, uma classe à 
parte na criação: eles são as almas dos que viveram na Terra e em outros 
mundos, mas despojadas de seu invólucro corporal. A Os que admitem 
que a alma sobreviva ao corpo admitem, por isso mesmo, a existência 
dos Espíritos. Negá-los importa negar a alma. 

8. Em geral se faz uma idéia muito errada do estado dos Espíritos. 
Não são seres vagos e indefinidos, como muitos pensam, nem chamas 
semelhantes aos fogos-fátuos ou fantasmas tais quais os descrevem os 
contos de almas do outro mundo. São seres semelhantes a nós, com um 
corpo como o nosso, apenas fluídico e, normalmente, invisível. 

9. Quando unida ao corpo, durante a vida, tem a alma um envoltório 
duplo: um pesado, grosseiro e destrutível – o corpo; outro leve, fluídico e 
indestrutível – o perispírito. 

10. Assim, há no homem três elementos essenciais: 
I – a alma ou Espírito, princípio inteligente, no qual residem o pensa-

mento, a vontade e o senso moral; 
II – o corpo, envoltório material, que põe o Espírito em relação com o 

mundo exterior; 
III – o perispírito, envoltório fluídico, leve, imponderável, que serve de 

ligação e de intermediário entre o Espírito e o corpo. 
11. Quando o envoltório exterior se acha usado e não pode mais fun-

cionar, cai; o Espírito o abandona, assim como a noz se despe da casca, a 
árvore da cortiça, a serpente da pele; numa palavra, do mesmo modo que 
deixamos uma roupa que não nos serve mais. A isto chamamos morte. 

12. A morte é somente a destruição do envoltório corporal, abando-
nado pela alma, como a borboleta abandona a crisálida. Mas o Espírito 
conserva o corpo fluídico, ou perispírito. 

13. A morte do corpo liberta o Espírito do laço que o prendia à Terra e 
lhe causava sofrimento. Liberto desse fardo, só lhe resta o corpo etéreo, 
que lhe permite percorrer os espaços e vencer distâncias com a rapidez 
do pensamento.

(A sequência do livro será publicada nos próximos Informativos)

A fé precisa ser revelada ao mundo através de nossas obras para a 
felicidade de muitos, pois somos cooperadores do Pai na construção 
de um mundo melhor. O nosso amor, através do trabalho, estimu-
la o amor do outro. A nossa paz, conquista pessoal e intransferível, 
constrói a paz entre aqueles que nos cercam. A caridade nos nossos 
passos, através do exemplo, despertará a caridade no caminhar do 
outro. E com nossa fé inabalável na providência divina, semearemos a 
fé ao redor de nós mesmos. 

Texto elaborado por Leda Maria Flaborea
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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

Casas e Atividades (*=ano de fundação)
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3) CEEAK – CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN 
KARDEC (*1942)
ceeaksaopaulo@gmail.com – jcgelli@ig.com.br – divamontabo-
ne@gmail.com
www.facebook.com/ceeakpompeia

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 
construção da linha 6, laranja, do Metrô, os trabalhos Evangelho e Pas-
ses está sendo feito todos os domingos às 10horas em espaço gentil-
mente 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

2ªf.  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 – 2ªf. à 6ªf. das 10hs até 18hs e Sábado das 10hs às 
13:00 hs

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
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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

Quarta-feira – 14h30
Maio Tema Palestrante

04 Parábola do bom samaritano Silvia Bruin

11 Quem foi João Vianney? Mariinha Gonçalves

18 Não se pode servir a Deus e a Mamon. Cecília Augusto

25 Tema livre Richard Simonetti

Junho Tema Palestrante

01 A porta estreita. Moema Melani

08 A parábola da figueira seca. Mônica Steagall

15 Os últimos serão os primeiros. Geraldo Turcano

22 Os falsos profetas. Angela Bevilacqua

29 Indissolubilidade do casamento. Shirley Graciano

Quarta-feira – 20h
Maio Tema Palestrante

04 Lei do Trabalho. Orlando Cavalcanti

11 Jesus e a mulher Cananeia. Marcos Longarço

18 O que se entende por pobre de espírito? Marília Macorin

25 Livro: Nossos filhos são Espíritos. Flávia Polycarpo 

Junho Tema Palestrante

01 Paciência, obediência e resignação. Iraci Branchini

08 Origem, natureza e destinação dos 
Espíritos. 

Rosana Barbieri

15 “Quem estiver sem pecado atire a primeira 
pedra.” 

Fernando Fernandes

22 Anjos da guarda e Espíritos protetores. Fernanda Estrela

29 Influência do Espiritismo no Progresso. Luiz Fuchs

Sexta-feira – 14h30
Maio Tema Palestrante

06 Lar: escola de almas. Iraci Branchini

13 Maria- mãe de Jesus. Mara Andrade

20 Reconcilia-te com teu adversário. Irene Antoniazzi

27 A prática da caridade. Cassandra Geckler

Junho Tema Palestrante

03 Orgulho e humildade. Francisca Lerário

10 Ajude para ser ajudado. Sonia Bertuga

17 “O amor cobre a multidão de pecados” Cecília Augusto

24 “Não julgueis e não sereis julgados” Regina Lúcia Ferreira
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Domingo – 10h
Maio Tema Palestrante

01 “Em torno de Eurípedes Barsanulfo” Geraldo Ribeiro

08 Maternidade e paternidade responsáveis. Marco Antonio Santos

15 As penas futuras segundo o Espiritismo. Denisarth Steagall

22 Explicações causais e determinismo. Gilmar Trivelato

29 Tema livre Richard Simonetti

Junho Tema Palestrante

05 Ecologia e Espiritismo. Robson Ferreira 

12 Inteligência e Instinto Antonio Carlos Costa

19 Livro: O que é o Espiritismo? Tales Miranda

26 O Espiritismo diante das drogas. Sueli Branchini

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

SÁBADOS – 16 horas – Programação especial 

Maio Tema Palestrante

21 Quem tem medo da morte Richard Simonetti

Junho Tema Palestrante

02 Paternidade e Maternidade é missão Deusa Samu

Agosto Tema Palestrante

20 Tema a definir Irvênia Prada

Setembro Tema Palestrante

03 Culpa, arrependimento e perdão Rodrigo Bassi

Outubro Tema Palestrante

15 Tema a definir José Carlos de 
Lucca
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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

8) 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 “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 
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, 
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
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 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 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
Maio Tema Palestrante

01 Adoção Eduardo Valério

08 Maria como modelo de renovação de 
atitudes

Fatima Saldanha

15 O Cristo Consolador Rosana Amado 
Gaspar

22 A confirmar

29 Herculano Pires na atualidade Heloisa Pires

Junho Tema Palestrante

05 As bem aventuranças – os ensinamentos 
de Jesus

Gilvanize Balbino 
Pereira

12 Animais Ana Paula Talavera

19 A confirmar

26 A confirmar Marco Maiuri

Tratamento fluídico 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 f.  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
3ª 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
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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.





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

 Empresarial
 Criminal  Trabalhista 

 Previdenciária  Tributária 
 Família  Administrativa  Cível

OAB nº 46.637/SP



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


