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INFORMATIVO

“Há quem diga que o lar é o ponto do desabafo, o lu-
gar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que 
sim; entretanto, isso não é razão para que ele se torne 
em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos 
nossa área individual para que a área dos outros se pa-
cifique. Todos anelamos a paz do mundo; no entanto, é 
imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de 
nós.” Livro “Palavras de vida eterna”

Emmanuel – Psicografia Chico Xavier  
lição 108 – Paz em casa
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Editorial
Um vídeo. A narradora inicia com um “eu vou nascer menina” e agradece 

ao pai por estar ali para protegê-la ao longo da vida. Então, ela pede um 
favor a ele: lembra-o que, aos 14 anos, os meninos começarão a chamar 
as meninas da escola por nomes ofensivos, obscenos, agressivos. “É claro, 
é brincadeira boba de menino, não sabem o que falam, “não dê bola” você 
vai falar, ao me ver chorando na volta da escola. Talvez você tenha feito a 
mesma coisa na idade deles para impressionar os outros meninos. Tenho 
certeza de que você não quis dizer realmente aquilo.

Aos 16, meninos – e até meninas – continuarão usando essas palavras, 
por diversão, para fazer parte da turma. Eu recusarei o beijo de um garoto 
e serei chutada para escanteio como uma bola de papel amassado de uma 
carta de letras mortas.

Aos 21 anos, serei estuprada. Dentro de um táxi. Por aquele garoto que 
ia comigo às aulas de natação sempre às quartas-feiras. Lembra que ele fez 
parte daquela turma de meninos de 14 anos? Mas eu não contarei a você. 
Você iria achar graça, impulsos adolescentes, diria. 

Então, felicidade bate à nossa porta! Ficarei noiva de um cara que você 
adora, que eu adoro. Mas o príncipe logo virará um sapo. Muita pressão 
no trabalho, nos preparativos para o casamento – não aguenta. Aqueles 
nomes ofensivos dos garotos de 14 anos gritam em meus ouvidos. E, num 
momento de descontrole, irá me bater. E me estrangular até eu ver a noite. 
Mesmo eu tendo PhD, uma carreira em ascensão, uma família e amigos 
maravilhosos, inúmeras qualificações, ninguém poderia prever uma coisa 
dessas, não é, pai?

É por isso que eu queria fazer esse pedido: proteja-me, de verdade, 
daquelas palavras e atitudes cruéis, que começam cedo, dentro de casa, 
dentro de ambientes familiares, dentro de escolas. Não deixe que elas 
tornem-se normais, aceitáveis, culturais. Uma coisa leva à outra. Elas 
tornam-se pensamento, que é o ensaio da ação, como dizia Freud. Tudo 
começa em casa.

A notícia de que 1 em cada 3 brasileiros culpa a mulher em casos de 
estupro foi a base para este editorial. Mas o estupro, na sua concepção 
maior de violação, também se revela nas palavras ofensivas, agressivas, 
obscenas, proferidas no trânsito, nas redes sociais, nos ambientes escolares 
e de trabalho, quando já é tarde demais para ser abolido dentro de casa. 
É por isso que urge combater, reeducar para o respeito, mudar esse curso 
já no início. 

Um final de ano de muitas reflexões a todos. E que 2017 seja de paz 
interior. Precisamos dela com urgência.

Texto elaborado pela Carolina Saotome,  

publicitária colaboradora e revisão de Renata Esteves
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E com a Palavra
Servir Sempre

A vida é feita de escolhas. Por conta disso, um dos mais graves pro-
blemas morais da humanidade é a racionalização dos sentimentos. É 
quando o homem pensa na vida sem senti-la. A dificuldade por vezes em 
lidar com os sentimentos cria efeitos dolorosos e muitos de nós, ainda, 
desconsideramos o mundo inexplorado do coração.

Estamos todos recebendo um chamado nunca antes promovido. É o 
tempo da atitude, a era da ação consciente que se avizinha para a gran-
de transformação da humanidade. O serviço do Evangelho no mundo é 
urgente e o aprendiz das letras cristãs deve alegrar-se pelo fato de estar 
na vinha do Senhor.

Cada um deve dar o melhor de si sem desejar ser modelo para os ou-
tros, descobrindo na missão pessoal seu próprio caminho, ouvindo a voz 
do seu coração. Que cada qual realize, no momento certo, o seu trabalho 
nesse processo de edificação interior.

Não nos deixemos, pois, abater pelo desânimo, que é a pior tragédia 
que pode acontecer, porque ele sufoca a semente da renovação em nós. 
Jesus nos ensina que nas adversidades, também, precisamos dar frutos 
e, por isso, não podemos esmorecer, ao contrário, perseverar na luta.

Quando saímos de nós mesmos, passamos a nos importar com a feli-
cidade do outro, deixando as fraquezas e os obstáculos de lado, buscan-
do ver além das aparências humanas, trabalhando sem medir esforços, 
levando aos corações cansados uma mensagem de esperança e paz.

O filósofo e professor Mario Sergio Cortella, com sua sensibilidade, diz 
que a vida de uma pessoa se torna grande quando ela se importa com 
os outros. Explica ele que a palavra “importar” significa portar para dentro 
e que uma pessoa se torna importante quando é capaz de trazer o outro 
para dentro de si.

Da mesma forma, Cora Coralina, poetisa goiana, traz sábias e amáveis 
palavras sobre o tema. Diz ela: “Não sei se a vida é curta ou longa demais 
para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos 
o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o braço que envolve, a 
palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia.”

Isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida, o que faz 
com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, 
verdadeira e pura, enquanto durar. Quando procuramos o bem, o próprio 
bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar.

Em resumo, a ferramenta vital para nos unir é o amor, porque amar é 
buscar a unificação das pessoas.

Assim também é o Amor do Mestre Jesus: não diferencia bons e 
maus, certos e errados, poderosos e simples. Não separa e não divide. 
Simplesmente ama a todos pelo prazer de amar.

Que possamos evoluir com coragem, enfrentando desafios, sendo 
cooperadores, sendo sensatos nas nossas escolhas e, principalmente, ter 
a sensação plena de ser alguém participante e não espectador da Vida, 
recriando-a a todo instante.

Texto elaborado por Maria de la Concepción Parada,  
trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Redenção

Bibliografia – Livros “Feliz” de José Carlos de Lucca e “Renovando Atitu-
des” Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito Hammed.
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Notícias da USE Lapa
1º Encontro da USE Distrital Lapa, semeando conhecimentos
No dia 18 de setembro, na sede do Núcleo Kardecista Antonio Pereira 
de Souza, Rua Padre Chico, 198/206, na Pompéia, a USE Distrital Lapa 
promoveu um domingo de exposições de temas atuais à luz da Doutri-
na Espírita, demonstrando que o Espiritismo está presente em todos os 
momentos de nossas vidas. A programação contou com a apresentação 
do “Coral do Batuira” harmonizando o ambiente e discutiu temas como: 
“Valorização da vida, aborto, eutanásia e suicídio / Novos modelos de fa-
milia / Vicios da vida moderna e Animais e Espiritismo. O fechamento do 
encontro foi feito com a apresentação musical do Thiago Ariel. 

Programa “Momento Espírita” – todos os domingos, às 12 horas, 
na Radio Boa Nova www.radioboanova.com.br – 1.450AM
No ar desde 1972, o programa é apresentado pela equipe da USE (União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo),aborda a Doutrina Es-
pírita, com respeito às obras de Allan Kardec, enfocando assuntos volta-
dos à atualidade e ao cotidiano das Casas Espíritas e divulgando noticias 
do movimento de unificação. 

Convite “Mediunidade sem mistério” 
Se vc é como nós, espírito inquieto e que gosta de pensar e tem dúvidas 
sobre tudo, seja bem vindo. Venha dialogar conosco, sobre a doutrina e 
seus princípios universais, em especial sobre a mediunidade. Todas as 
quintas-feiras das 20hs às 21h30, em parceria com a USE Distrital Lapa e 
a Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, reunimo-nos à Rua Clélia 
669, para estudar a MEDIUNIDADE SEM MISTÉRIO.

Quiz Espiritual na 3 de Outubro – Uma maneira divertida de aprender a 
doutrina espírita. Programa de auditório realizado pela TV3, na “3 de Outu-
bro”, Rua Clélia, 669, com o objetivo de incentivar os alunos a estudarem 
um tema em questão e aprender a doutrina espírita de forma dinâmica e 
divertida. A arte sempre estará presente, através da música, teatro, dança 
e muito mais. Mais informações no site www.quizespiritual.com.br
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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

Atendimento Fraterno – agendar pelo fone 3611-0164 ou pessoalmente na 
Secretaria do Centro
2ª, 3ª, 4ª e 5ª f.  Palestras com temas evangélicos, doutrinários e atuais e 

passe – 20h
3ª e 5ª f. Palestras com temas evangélicos, doutrinários e atuais e passe – 

14h
4ª f.  Curso do ESDE – Estudo sistematizado da doutrina espírita 

– tomo I e tomo II e Curso do EPM – Estudo e prática da 
mediunidade – 20h

Casas e Atividades (*=ano de fundação)

Informativo USE LAPA
Rua Mario, 132 – Vila Romana – São Paulo – SP – CEP 05048-010

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

Colaboradores: 
Carolina, Edeusa, Felipe, Gorete, Hermano, José Luiz, Marcos Eduardo, Marcelo, Marilene, 

Mauro, Rivetti, Sandra, Suzana, Valéria, Valdemir, Xavier e muitos outros amigos que colaboram 
conosco e que infelizmente não temos espaço suficiente para relacioná-los.

Comissão Executiva eleita pelo Conselho Deliberativo Distrital  
em 12/04/2015, para o triênio 2015 – 2018 

Presidente: Luiz Fernando de Andrade Penteado – Vice‑Presidente: Adriano Marim de 
Oliveira – 1ª Secretária: Sandra Tereza D. Gallucci – 2ª Secretário: Almir Polycarpo 

1º Tesoureira: Edna Bocca – 2º Tesoureiro: Marco Sellin – Diretor de Patrimônio: Marco 
Milani – Departamentos:  Assistência Social: Sandra Tereza D.Gallucci –  

Comunicação: Alvaro Antonio de Paula e Adauto Godoy –  
Livros e Pesquisa: Marco Milani – Mocidade: André Santos

Periodicidade: bimensal • Tiragem: 1.500 exemplares
Diagramação e arte: Hermano Matos • Impressão: Colorix Artes Gráficas

Web Design do site www.uselapa.org.br - Felipe Roquette - www.krei.com.br 
Atualizações feitas por Marcelo Daudt

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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5ª f.  Curso do ESDE – Estudo sistematizado da doutrina espírita – 
tomo II – 20h

 Curso do EADE – Estudo da doutrina espírita – Aprendizes do 
Evangelho – 20h

 Curso preparatório de espiritismo (inscrições abertas) – 20h
Sábado Evangelização infanto-juvenil – (crianças e jovens de 2 a 16 anos) 

– 9h
Domingo Mocidade Espírita – 00h

Acompanhe nossas palestras transmitidas ao vivo pelo Facebook – 
CE CAMINHO DE DAMASCO – PALESTRAS

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)
Rua Barra do Chapéu nº 47 – Lapa (travessa da rua Coriolano, próximo à Rua 
Monteiro de Melo) – ceeaksaopaulo@gmail.com – facebook.com/ceeaklapa

3ª f.  Socorro espiritual – 20h15 
4ª f.  Socorro Espiritual – 14h
5ª f.  Passes para enfermos – 20h15

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 às 18h e Sábado das 10h às 13h

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
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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

Domingo – 10 h

Novembro Tema Palestrante

06 O Bem e o Mal Robson Ferreira

13 Poder da Fé Sueli Branchini

20 A família espírita é diferente das demais? Marco Antonio 
Santos

27 Encerramento da Escola de Moral Cristã Não haverá palestra

Dezembro Tema Palestrante

04 Os sãos não precisam de médico Ricardo Pastori

11 Parábola do joio e do trigo Elias Souza Neto

18 Tema livre José Carlos De 
Lucca

Quarta-feira – 14h30

Novembro Tema Palestrante

02 Yvonne Pereira Olívia Simões

09 Livre arbítrio e fatalidade Alberto Centurião

16 Passes e curas Cecília Augusto

23 Maria mãe de Jesus Moema Melani

30 Os apóstolos de Jesus Shirley Graciano

Dezembro Tema Palestrante

07 A importância do evangelho no lar Eliana Galassi

14 A boa parte-Livro Fonte Viva Rosely Marotta

21 O verdadeiro Natal Elizabeth Fantato
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Quarta-feira – 20h 

Novembro Tema Palestrante

02 Livro: O Espiritismo na sua expressão 
mais simples

Tales Miranda

09 Ajuda-te e o céu te ajudará Iraci Branchini

16 Desafios da Mediunidade Geraldo Ribeiro

23 Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo Antonio Cesar Perri 

30 As curas no Evangelho Antonio Carlos 
Costa

Dezembro Tema Palestrante

07 “Conhece-te a ti mesmo” Rosely Marotta

14 Coletânea de Preces Espíritas- ESE Marcos Longarço

21 Jesus e a família Sonia Lopes 

Sexta-feira – 14h30

Novembro Tema Palestrante

04 Livro: A Mediunidade dos Santos Rosely Marotta

11 Mediunidade: possibilidades e desafios Efigênia Gatto

18 Inspiração e intuição Valdirene 
Canhestro

25 Fazer o bem sem ostentação Hortência 
Sanajotta

Dezembro Tema Palestrante

02 Reencarnar é lei divina Mirtes Beltrami

09 Visão espírita da doença e da fé Gláucia Facciolla

16 Evangelho e responsabilidade Sandra Gema

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

DIA 6 DE DEZEMBRO – 3ª feira – 20 horas
“CANTATA DE NATAL”

Noite Artística de Encerramento dos Cursos 2016
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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

Sexta-feira – 20 horas

Novembro Tema Palestrante

4 Tema a definir Marcelo Balsamo

11 O Consolador Prometido Sandra Stdugaich

18 Tema a definir Luiz Fernando  
Penteado

25 Palestra musical Grupo Musical  
Nascer em Si

Dezembro Tema Palestrante

2 Apresentação da evangelização infantil – crianças

9 Apresentação da evangelização infantil – jovens

16 Tema a definir Marceço Balsamo

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 – Depar-
tamento 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, mu-
sica, 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.
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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. AMO – Assistência à Mediunidade Ostensiva – 20h
 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. Teatrês – Curso de interpretação – 19h 
 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 – 10 horas

Novembro Tema Palestrante

06 Alguns objetivos da obra Paulo e 
Estevão

José Silvio Spinola 
Gaspar

13 A vida em outras vidas Elaine de Lucca

20 Cura pela fé Francisco Aranda 
Gabilan

27 Paulo e Estevão André Marouço

Dezembro

Data Tema Palestrante

04 Tema a definir Ivan Rene Franzolin

11 Instrumento Evangelizador Thiago Ariel

18 Vamos fazer diferente? Um convite 
a ação, espiritualidade na prática

Regina Hennies

25 Jesus Equipe de expositores 
SEETO
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NÚCLEO ASSISTENCIAL ANITA BRIZA
R. Aurélia, 665 – Lapa – Tel. 3862-2132
2ª a 6ª f. Assistente social – 10h às 17 horas (com visitas domiciliares às 3ª 

e 5ª feiras)
4ª f. Corte e costura – 12h30às 15h30 
 Artesanato “Mãos dadas” – 13h às 16 horas
 Encontro entre candidatas a empregadas domésticas e patroas – 

10h às 12h 
Sábado Trabalhos assistenciais – 7h30 às 13h

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 

2ª f. 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 Espartaco,  584 – Tel.: (11) 3875-3275 – www.atcink.com.br

Area de atuação: Papeis fotográficos 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


