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Editorial

Uma atenção especial às crianças e jovens

Em seu muito instrutivo e abrangente livro “Centro Espírita – prá-
tica espírita e cristã”, Antonio César Perri de Carvalho fundamenta 

as reflexões ali compartilhadas em textos do Novo Testamento, nos 

primeiros agrupamentos cristãos, na obra de Allan Kardec e em obras 

psicografadas por Francisco Cândido Xavier. 

Perri de Carvalho escreve com propriedade sobre o assunto, pois 

foi fundador de movimentos de Mocidade e de Centros Espíritas, di-

rigiu órgãos da USE, foi presidente interino e presidente da FEB e 

Secretário Geral do Conselho Federativo Nacional da FEB. É autor 

de mais de 20 livros espíritas e articulista da Revista Internacional de 

Espiritismo, do Correio Fraterno e de várias revistas digitais.

No capítulo do livro citado em que aborda dados do Censo do 

IBGE sobre religiões nos anos de 2010 e 2014, ele nota que o Espiri-

tismo é a 3ª religião do país, com 2% de declarações, tendo crescido 

55% em uma década, e que tal crescimento ocorre em todas as re-

giões. 

É mais presente no Sudeste (3,1%), pede mais atuação nas re-

giões Norte (0,5%) e Nordeste (0,8%), tem presença maior nas faixas 

sociais A e B, de maior escolaridade, exige plano de divulgação para 

populações de menor renda e apresenta carência profunda na parti-

cipação etária juvenil. Exige, por isso, urgente revisão do modelo de 

atuação junto aos jovens. Ele assinala que “o movimento espírita está 

envelhecendo”.

Citando outro dirigente, Jorge Elarrat, de Rondônia, que realizou 

estudo sobre as estatísticas do IBGE, Perri de Carvalho informa que 

o Espiritismo e as religiões orientais são as que menos cresceram nas 

faixas etárias até 29 anos, e que o número de crianças e jovens espí-

ritas caiu relativamente ao número de adultos. 

Assim, conclui ele, é necessária uma avaliação desapaixonada e 

ampla de todo o processo de divulgação da doutrina, para uma etapa 

nova e adequada à realidade atual, de forma a atender às demandas 

do Movimento Espírita. Dessa forma, segundo ele, há algumas análi-

ses e reformulações que precisam ser feitas em nível das ações dos 

Centros Espíritas.

As Casas que participam da USE Lapa vêm dando atenção à ca-

rência apontada. Iniciativas em mais de um núcleo de atendimento no 
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Quem era esse homem?

Nestes dias borrascosos, quando as dificuldades para uma exis-
tência digna se apresentam, ante o tumulto, o desespero e a violência 
desregrada, a ausência de autoridade moral em inúmeros setores da 
sociedade, desconfiança e sofrimentos, é inevitável que se recorde 
de um Homem que, em período já remoto, mas em circunstâncias 
equivalentes, soube e pôde viver dentro da nobre diretriz do amor…

Num lar modesto, em uma aldeia sem grandes possibilidades de 
cultura e de enriquecimento moral, Ele manteve desde a infância uma 
conduta irreprochável, enfrentando a ignorância e os costumes atra-
sados, sem educação nem fraternidade, no qual predominava o poder 
pela força, pelas armas, pela astúcia e o crime…

Viveu modestamente como auxiliar de carpinteiro, profissão que 
aprendera com o pai e, repentinamente, aos vinte e oito ou trinta anos, 
iniciou o mais extraordinário ministério de amor e dignidade que a His-
tória registrou.

Utilizando-se dos recursos da época, atraiu apenas doze com-
panheiros para a mais notável construção do pensamento filosófico, 
utilizando-se da ética do amor e do respeito ao próximo.

Ao povo simples e sofredor, esquecido pelas autoridades governa-
mentais e necessitado de pão e de trabalho para manter-se, apresen-
tou um projeto de felicidade que tem resistido a todas as alterações 

E com a Palavra

âmbito local da USE permitem que sejam esperadas para breve as 
reformulações reclamadas pelo ilustre autor e dirigente espírita.

Os jovens de uma delas – a Sociedade de Estudos Espíritas Irmã 
Catarina (SEEIC) – se perguntaram como fazer gente nesta faixa etária 
frequentar a casa Espírita sem que isso fosse uma obrigação. Como 
adequar a linguagem e a metodologia utilizada no ensino da Doutrina 
para o público atual? 

A resposta veio na forma do universo geek (cultura que utiliza ele-
mentos visuais ultramodernos em filmes, vídeos, histórias em quadri-
nhos ou literatura que, ao serem lidos e assistidos com “os olhos da 
Doutrina”, tornam-se ferramentas incríveis de transmissão de ideias. 
(Acompanhe na pág. 10 desde Informativo o relato completo da ex-
periência).
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do tempo e da cultura, preservando os conteúdos originais e desafia-
dores que ainda hoje constituem normativas de equilíbrio para milhões 
de vidas humanas.

Vivendo entre miseráveis, não se fez mais um deles, e atraindo os 
ricos mais sensíveis e representantes do poder religioso temporal, não 
se permitiu assemelhar-lhes, permanecendo acima de todos aqueles 
com os quais dialogava. Portador de uma paciência rica de misericór-
dia e ternura, não facultou que ninguém se Lhe afastasse, deixando de 
levar algo da sua grandeza em forma de esperança e depaz.

Utilizando-se de historietas a respeito do cotidiano, imprimiu na 
humanidade regras de comportamento e de sabedoria jamais ultra-
passadas.

Discursando com palavras comuns e sem retoques, fez literatura 
ímpar, qual aconteceu no sermão em um monte, que se tornou página 
de incomparável beleza poética, sociopsicológica, política e humanís-
tica, que atravessou os séculos produzindo harmonia nas mentes e 
nos corações.

Perseguido, em razão da Sua honestidade, caluniado e cercado 
por inimigos poderosos, não reagiu nem os amaldiçoou em momento 
algum. Pelo contrário, no momento máximo da jornada, quando cru-
cificado, perdoou aos seus perseguidores, justificando-lhes o desco-
nhecimento da verdade…

E voltou de além da morte para auxiliar todos naqueles e nos tem-
pos do futuro… Esse homem é Jesus, a Quem suplicamos que volte 
outra vez. (Divaldo Franco)

(Artigo publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião, em 22-03-2018. http://www.

febnet.org.br/blog/geral/colunistas/artigos-espiritas/quem-era-esse-homem/)
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Notícias da USE Lapa
Convidamos a todos para o 3º Encontro da USE Lapa “Seme-

ando Conhecimento”, a ser realizado no domingo, dia 21 de outubro, 
das 9h às 13 horas , na Rua Aurélia, 996 – Lapa, no salão principal do 
DRE – Delegacia Regional da Educação.

O evento contará com apresentações de renomados especialistas 
e divulgadores do Espiritismo, tendo como temas centrais de estudo e 
debate 

“Os Desafios Atuais e Como Superá-los: Depressão,  
Ansiedade, Medo, Rotina e Solidão na visão Espírita.”

O médico psiquiatra João Lourenço Navajas (https://tvmundomaior.
com.br/Comunicadores) abordará em palestra os males da depressão 
e da ansiedade. O psicólogo Luiz Fernando de Andrade Penteado 
examinará os transtornos mentais e de humor. O médico pediatra e 
palestrante Marco Antonio Pereira dos Santos (geb.org.br/news/o-
assunto-e-depressao) falará sobre a depressão e o suicídio entre crianças 

DESAFIOS ATUAIS, COMO SUPERÁ-LOS?
Depressão, ansiedade, medo, rotina  

e solidão na visão Espírita.

Programação:
9h Abertura – “Coral Francisco Alves” – Núcleo Kardecista Antonio 

Pereira de Souza
 Apresentações:
 Dr. João Lourenço Navajas – médico psiquiatra – Depressão e 

ansiedade 
 Dr. Luiz Fernando de Andrade Penteado – psicólogo – 

Transtornos mentais e de humor
 Café
 Dr. Marco Antonio Pereira dos Santos – médico pediatra – 

Depressão e Suicídio na criança e no jovem
 Dra. Ercilia Zilli – psicóloga – “O Espírito em Terapia”.
13h Encerramento – “Coral Interlúdio” – Grupo Espírita Batuira
 Barracas de lanches, doces, sucos, refrigerantes e livraria

3º ENCONTRO  
“SEMEANDO CONHECIMENTO”

Dia 21 de outubro – Domingo - 9 às 13 horas
Rua Aurélia, 996 – Lapa

Inscrições pelo whatsapp (11) 99287-0271 / uselapa@hotmail.com  
até dia 10/10/2018
Maiores informações: www.uselapa.org.br
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e jovens. E a psicóloga Ercília Zilli (http://abrape.org.br/) apresentará ao 
público o conceito de “O Espírito em Terapia”, tema de um de seus livros.

O encontro terá como destaques os Corais “Francisco Alves” do 
Núcleo Kardecista Antonio Pereira de Souza na abertura e o encerra-
mento com o “Coral Interlúdio”, do Grupo Espírita Batuíra. 

O evento contará com barracas de lanches, doces, sucos, refrige-
rantes e venda de livros.

As inscrições devem ser feitas através do whatsapp (11) 99287-
0271 ou email uselapa@hotmail.com 

Para outras informações, acesse www.uselapa.org.br.

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DO PASSE ESPÍRITA
Estudos realizados pelo Dr. John Zimmerman, na Faculdade de Me-

dicina da Universidade do Colorado, USA, utilizaram Squids (Disposi-
tivos Supercondutores de Interferência Quântica) ultrassensíveis para 
medir o magnetismo do passe. O equipamento detectou aumentos 
fracos, porém significativos, nas emanações magnéticas das mãos do 
médium durante o processo de cura. 

“O cientista reuniu evidências de que a energia curativa é realmente 
de natureza magnética e demonstrou a existência de significativas ele-
vações na intensidade dos campos magnéticos emitidos pelas mãos 
dos médiuns.” (Gerber, R.- Medicina Vibracional – Uma Medicina para o 
Futuro, 12ª ed.; São Paulo: Cultrix, Cap. IV, 1997)

“Isto sugere que as energias vitais sutis dos médiuns parecem ter 
principalmente propriedades magnéticas e diferem dos campos mag-
néticos pelo fato de seus efeitos serem qualitativa e quantitativamente 
diferentes. Embora sejam extremamente fracos, seus campos magné-
ticos produzem poderosos efeitos químicos e biológicos.” (Gerber, cap. 
IV, 1997). 

Diante desses estudos, quer nos parecer que fica bem evidenciado 
aquilo que nós, espíritas, há muito vimos defendendo, isto é, que, em 
determinadas condições, é possível influenciar positivamente os cam-
pos energéticos das pessoas, bem como da água, através da fluidote-
rapia (o chamado “passe espírita” acompanhado de “água fluidificada“, 
práticas estas muito comuns nas associações espíritas). 

Fica também evidenciado que não é necessário o passe com movi-
mentos das mãos à volta da pessoa, bastando a atitude mental, conforme 
os ensinamentos de Allan Kardec, reforçados por José Herculano Pires.

Nesse sentido, seria muito útil se houvesse mais pesquisas nessa 
área, e em outras, dentro do movimento espírita mundial, quer compro-
vando estas revelações, quer descobrindo outras situações passíveis 
de pesquisa, procurando nelas incorporar pessoas habilitadas para tal. 
Isto confirmaria a postura também científica do Espiritismo e a racio-
nalidade de seus conceitos, recordando Allan Kardec, quando afirmou 
que no dia em que a ciência oficial demonstrar que um único ponto do 
Espiritismo está errado, então os espíritas deveriam abandonar esse 
ponto e seguir a ciência oficial.

“Fluidoterapia: Evidências Científicas”, trabalho apresentado 
por José Lucas, Caldas da Rainha – Portugal) no 2º Congresso 
Espírita Mundial, Lisboa, 1998. 
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VALORIZAÇÃO DA VIDA
A sociedade brasileira está diante de um tema de muita gravidade. 

O Supremo Tribunal Federal, nos dias 3 e 6 de agosto, discutiu a ação 
ADPF 442 que trata da descriminalização completa do aborto até a 12ª 
semana de gestação.

É dolorido saber que mulheres, em momentos de muitas angústias 
e temores, procurem procedimentos abortivos que exponham sua vida 
a sérios riscos. Cala-nos fundo na alma pensar que há ali um coração 
feminino, com muitos sonhos e projetos para a vida, que sente a tristeza 
de vê-los frustrados.

A mulher sofre em muitos casos porque o companheiro que deveria 
apoiá-la e ampará-la partiu ou sequer esteve verdadeiramente ao seu 
lado, nunca a olhou com carinho e decência. Em outros casos, sofre 
pelo temor da reação dos familiares e amigos, pela incompreensão e into-
lerância dos que convivem com ela. Contudo, essa realidade não deve 
nos enregelar o coração para uma outra vida que também tem o direito 
de viver. Falamos aqui da criança em vias de formação.
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Caso o aborto dissesse respeito apenas à mulher, o papel das leis 
seria somente o de zelar pela integridade física e mental da mesma. No 
entanto, apoiados na ciência, sabemos que a questão envolve, sim, 
um outro ser, o embrião1, com código genético único, o que o torna um 
outro indivíduo e que por isso deve ter o direito à vida preservado. Sendo 
o abortamento2 um assassinato, a decisão por realizá-lo redunda em 
grave prejuízo a outrem.

Muito se fala sobre a laicidade do Estado. O Estado de fato não está 
comprometido com as crenças particulares de cada religião, porém, ele 
só pode existir em função de alguns valores fundamentais que permi-
tem a vida em sociedade e o direito à vida é um deles.3 Sendo assim, a 
defesa da vida, além de uma concepção pessoal ou religiosa, é um pilar 
que sustenta a organização social.

Ao entendermos que junto à gestante há um outro ser que também 
tem direitos, somos obrigados a buscar caminhos mais adequados 
para o amparo à mulher, que não é a única responsável pelo aborta-
mento. Esperamos dos homens que sejam mais conscientes de seu 
papel enquanto pais, no comprometimento com o cuidado dos filhos e 
com a mulher. Das autoridades, esperamos que trabalhem em projetos 
de educação sexual de viés mais ético e moral, trazendo valores como 
respeito ao próximo e discernimento perante a vida. A responsabilidade 
pelo abortamento é de todos.

Como espíritas, nosso dever é também olhar esse problema sob ou-
tro ponto de vista. O que sabemos verdadeiramente sobre a vida?

Há dois milênios, um doutor de Israel, ao perguntar a Jesus sobre a 
necessidade de nascer de novo para alcançar o Reino de Deus, rece-
beu a seguinte resposta: “Tu és Mestre em Israel, e não sabes isto?” 4. E 
hoje, alguns doutores modernos, representados nas figuras de médicos 
e cientistas, advogados e sociólogos, mesmo após o advento do Espi-
ritismo, prosseguem duvidando da existência do Espírito. Em verdade 
duvidam se eles próprios existem.5

Nós, espíritas, não temos dúvidas porque as provas já se deram 
aos milhares em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. Nós, 
espíritas, não cremos, mas sabemos que o Espírito é imortal e que ele 
regressa para a existência terrena em um novo corpo. E quando Allan 
Kardec, na questão 358 de O Livro dos Espíritos, fez a pergunta aos Es-
píritos Superiores “constitui crime a provocação do aborto, em qualquer 
período da gestação?”, eles responderam:

“Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, 
ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a 
vida a uma criança antes do seu nascimento, por isso que 
impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de 
instrumento o corpo que se estava formando.” 6

Reforçamos aqui que a pergunta é clara e específica quando diz: 
“Em qualquer período da gestação”. Não importa se na 12ª semana ou 
em qualquer outro momento, o abortamento constitui um crime perante 
as Leis Divinas. A única exceção, capaz de justificar a interrupção do 
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processo de retorno à vida corporal do ser, é apresentada na questão 
359 de O Livro dos Espíritos, quando a mãe corre grave risco de morrer 
caso a gestação continue.

Em vista disso, trazemos uma reflexão sobre o papel do Centro e 
do movimento espírita diante desse quadro social, onde a discussão do 
aborto é apenas a ponta do iceberg, cujas dimensões estamos longe 
de contemplar. O aborto é consequência da ignorância humana no que 
se relaciona à realidade espiritual. É a resultante de uma sociedade ma-
terialista, carente de educação espiritual e por consequência, egoísta e 
sensual.

Torna-se necessário um trabalho sério e de profundidade no estudo 
da Doutrina Espírita. É preciso trabalhar os fundamentos do Espiritismo 
com adultos, jovens e crianças. Porém, ainda mais importante é estimu-
lar a reflexão sobre a nossa conduta moral nos relacionamentos afetivos 
a partir desses fundamentos.

É relevante a missão dos Centros Espíritas nesse cenário social, 
esclarecendo quanto à importância da vida, na compreensão de quem 
somos, de onde viemos, para onde iremos e o porquê de estarmos 
aqui. Com a finalidade de que homens e mulheres saibam dos objetivos 
sagrados da vida, das consequências de suas ações na vida presente 
e nas futuras.

Espíritas, não podemos nos eximir do nosso compromisso de es-
clarecimento espiritual da humanidade. Dessa forma, relembramos a 
Missão dos Espíritas para encorajarmo-nos, mesmo quando a Verdade 
for desprezada e hostilizada pelo mundo:

“Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dis-
solutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos dés-
potas! Palavras perdidas, eu o sei; mas não importa. Faz-se 
mister regueis com os vossos suores o terreno onde tendes 
de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá se-
não sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evan-
gélicas. Ide e pregai!”7

Diretoria Executiva da USE - União das Sociedades  
Espíritas do Estado de São Paulo

1Por definição chama-se o concepto de embrião até a 10ª semana e a partir de então, 
chama-se de feto até o nascimento. A fim de conferir maior acessibilidade à nota, prefe-
rimos manter o texto em termos o menos técnico possível para o correto entendimento.
2Abortamento: Ato de abortar. Aborto: embrião ou feto retirado após um abortamento
3Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil
4Evangelho de João 3:10
5Caminho Verdade e Vida, cap.111 – Orientadores do Mundo, psicografia de Francis-
co Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel
6O Livro dos Espíritos - Parte segunda - Do mundo espírita ou mundo dos Espíritos - 
Capítulo VII - Da volta do Espírito à vida corporal - União da alma e do corpo. Aborto 
- 358 – KARDEC, Allan.
7O Evangelho segundo o Espiritismo - Capítulo XX - Os trabalhadores da última hora - 
Instruções dos Espíritos - Missão dos Espíritas – KARDEC, Allan.
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O JOVEM PARA O JOVEM

O mundo ESPÍRITA no universo GEEK
Por Natália C. Gaeta e Isabella C. Gaeta

Participamos do curso regular em nossa casa (com os “adultos”), 
mas a metodologia de ensino torna os encontros por vezes pesados e 
até maçantes. Há tempos, então, percebíamos a necessidade da criação 
de um grupo de jovens na casa Espírita que frequentamos. Precisáva-
mos estar entre nossos iguais e aprender mais sobre a Doutrina de uma 
maneira diferente, com a nossa linguagem. Mas como discutir os ensina-
mentos presentes nas 1019 perguntas do “O Livro dos Espíritos” com um 
público que consome informações rápidas e visuais? Como fazer o jovem 
frequentar a casa Espírita sem que seja uma obrigação? Será que é pos-
sível adequar a linguagem e a metodologia utilizada no ensino da Doutrina 
para o público atual? Pois essa foi a nossa pergunta. Após pouco tempo 
de reflexão, a resposta estava em nossa frente: sim, é possível! Como? O 
universo geek está aí com uma variedade de literaturas e filmes que, ao 
serem lidos e assistidos com “os olhos da Doutrina”, tonam-se ferramen-
tas incríveis ao nosso favor. Se nos voltarmos para os contos de fadas, 
por exemplo, lembraremos, rapidamente, que em cada história temos a 
luta do bem contra o mal e o triunfo do amor. Imagine o que teríamos de 
ensinamento em todas as histórias que temos atualmente. 

Para construirmos a proposta da criação do grupo de jovens em 
nossa casa, decidimos iniciar com o universo Harry Potter, nossa histó-
ria preferida. Apresentando um conhecimento básico da Doutrina, ficou 
fácil para nós observar que os filmes apresentam inúmeros conceitos 
do Espiritismo entranhados em suas cenas, como: tipos de mediunida-
de, anjos da guarda e espíritos protetores, espiritualidade dos animais, 
obsessão, importância da prece, só para citar alguns. Ainda, apresen-
tam situações corriqueiras na vida dos jovens, como bullying, estereóti-
pos, depressão, escolha das amizades e preconceito. Imagine só reunir 
jovens apaixonados por essa história e interessados em conhece-la de 
uma outra maneira? Pois é isso que ocorre em nossa casa desde fe-
vereiro de 2018. Nos reunimos semanalmente para assistir as cenas 
e discutir a Doutrina por trás da história. Claro que não deixamos de 
especular sobre o universo em si, afinal, quem é apaixonado por Harry 
Potter não resiste a uns comentários sobre os personagens e o desen-
rolar da história, mas a Doutrina é a protagonista. 

Se o audiovisual predomina na vida dos jovens, por que a Doutri-
na deveria permanecer somente na leitura dos livros? Devemos ter em 
mente que a linguagem para tal deve evoluir com nossas necessidades 
e acompanhar nossa evolução. É importante haver plasticidade na me-
todologia de ensino. O objetivo do nosso grupo é plantar a semente da 
Doutrina e do amor no coração de cada jovem. É ouvir seus proble-
mas, suas frustrações e alegrias. Compartilhar experiências e fazer dos 
encontros momentos prazerosos. É aliar a paixão por uma história ao 
aprendizado da Doutrina Espírita de maneira leve, divertida e interativa. 
É o jovem na condução do grupo de jovens. É a identificação dos se-
melhantes. 
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Assim, convidamos a todos os jovens entre 11 e 20 anos a parti-
ciparem de nossos encontros que acontecem aos sábados das 10:00 
às 11:30, na Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina (SEEIC), lo-
calizada na Rua Barão de Sergi, n° 100, Vila Hamburguesa, São Paulo. 

Esperamos todos vocês!
 

OUÇA O PROGRAMA “MOMENTO ESPÍRITA” – todos os do-
mingos na Radio Boa Nova www.radioboanova.com.br – 1450AM

No ar desde 1972, o programa é apresentado pela equipe da USE 
(União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo),aborda a 
Doutrina Espírita, com respeito às obras de Allan Kardec, enfocando 
assuntos voltados à atualidade e ao cotidiano das Casas Espíritas e 
divulgando noticias do movimento de unificação. 

AJUDA “CASAS ANDRÉ LUIZ” 
As Casas André Luiz, mantidas pela FEAL, Fundação Espírita André 

Luiz, estão pedindo ajuda para sua manutenção, bem como da rádio e 
da TV, para aumentar o número de sócios do Clube dos Amigos da Boa 
Nova. O contato pode ser feito pelo telefone 0800-12-18-38, ligação 
gratuita, ou através do portal http://casasandreluiz.org.br/como-doar-
ajude/

CONVITE: MEDIUNIDADE SEM MISTÉRIO
Se você é como nós, espírito inquieto e que gosta de pensar e tem 

dúvidas sobre tudo, seja bem vindo. Venha dialogar conosco sobre a 
doutrina espírita e seus princípios universais, em especial sobre a me-



12

diunidade. Este trabalho é feito em parceria com a USE Distrital Lapa e 
a Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, Rua Clélia, 669, todas 
as quintas feiras das 20h às 21h30.

CONVITE: SEEL – ANIVERSÁRIO DE 70 ANOS A SERVIÇO 
DO ESPIRITISMO

É com muita alegria que convidamos a todos para participar do mês 
de aniversário da SEEL – Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa, na 
Rua Sheldon, 52, na Lapa, será em setembro, todas as quartas feiras 
às 20h15.

DATA Palestrante Tema

05/09
Sonia Theodoro da Silva
Presidente do CEFE – Centro de 
Estudos Filosóficos Espíritas

“As Consolações da Filosofia Espírita”

12/09 Adriano Marin 
Presidente da USE Lapa “Indiferença Moral”

19/09 Evangelho e Cerimônia Especial de Aniversário

26/09
Jim Irara
Palestrante Espírita “Musica e Espiritualidade”

SEEL 
Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa

19 de setembro de 2018 = 70 anos a serviço do Espiritismo
Programação de aniversário:

fundada a 19 de setembro de 1948

Rua Sheldon, 52 - Lapa Início: 20:15h Comemore conosco
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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 espí-
ritas 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 
(17/07/1955)
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 a 5ª f. 20h – Palestras com temas evangélicos, doutrinários e atuais e 
passe

3ª e 5ª f. 14h – Palestras com temas evangélicos, doutrinários e atuais e 
passe

4ª feira 20h – Curso do ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita – tomo I e tomo II e Curso do EPM – Estudo e prática da 
mediunidade

5ª feira 20h – 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
Sábado 9h – Evangelização infanto-juvenil – crianças e jovens de 2 a 16 

anos
Domingo 10h – Mocidade Espírita

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, 140 – Vila Ipojuca
www.vicenterodrigues.org.br

2ª feira 20h – Curso “Iniciação Espírita” e Orientação Mediúnica. 
4ª feira 20h – Palestra evangélica e fluidoterapia
5ª feira 15h – Evangelho e fluidoterapia

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)
R. Barra do Chapéu, 47 – Travessa da Rua Coriolano (altura do nº 1.729)
– Lapa – São Paulo – SP.
ceeaksaopaulo@gmail.com
www.facebook.com/ceeaklapa

3ª feira 20h15 – Socorro espiritual (evangelho, passes e orientação 
fraterna) 

4ª feira 14h – Socorro espiritual (evangelho, passes e orientação fraterna)
4ª feira 20h – Curso Básico da Doutrina Espírita
5ª feira 20h15 – Passes e Fluidoterapia à distância (evangelho, passes e 

orientação fraterna)

Importante: para orientação fraterna, favor comparecer meia hora antes do 
início dos trabalhos.

PALESTRAS – Temas diversos
Realizadas sempre na última 3ª feira do mês às 20h15 e na última 4ª feira às 
14horas

CURSO BÁSICO DA DOUTRINA ESPÍRITA – NOVAS TURMAS!!!
Sábado – 9h30 às 11h30
4ª feiras – 20h às 21h30
Inscrições na secretaria ou através da página do Facebook – www.facebook.
com/ceeaklapa

4) CEJK – CENTRO ESPÍRITA JESUS E KARDEC (*2006) 
R. Coronel Melo de Oliveira, 289 – Perdizes – tel. (11)3675-7205
cejk02@gmail.com – www.cejk.org.br
https://www.facebook.com/centrojesusekardec

22 de setembro – Palestra/Seminário com Marco Antônio Mauri – 16 h

2ª feira 18h30 – Atendimento fraterno
 20h – Palestra e passe
4ª feira 14h30 – Atendimento fraterno
 15h30 – Palestra e passe
 20h – Curso: Iniciação ao espiritismo – Início 01/08/18
 20h – Curso: Evangelho segundo o espiritismo
 20h – Curso: Livro dos espíritos

Livraria Espírita – 2ª a 6ª feiras no horário das 10h às 18h e sábados das 10h 
às 13h
Grupo Terapêutico https://goo.gl/ty33mS
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5) GEB – GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA (*1964)
Sede e Unidade Doutrinária – R. Caiuby, 1306 – Perdizes – www.geb.org.br

Livraria Espírita – 2a a 6a feira das 14 às 19 horas
Domingos das 9 às 11 horas

Domingo 10h – Palestra doutrinário-evangélica
 10h – Educação Espírita Infanto juvenil (4 a 16 anos)
2ª, 4ª e 5ª f. 18h – Palestra doutrinário-evangélica, fluidoterapia e passe
4ª feira 14h30 e 20 h – Palestra doutrinário-evangélica e parte mediúnica
6ª feira 14h30 – Palestra doutrinário-evangélica e parte mediúnica
Sábado 9h – Educação Espírita Infantojuvenil (4 a 16 anos)
 18h – Mocidade (16 a 30 anos) – Estudo da Doutrina Espírita 

PALESTRAS PÚBLICAS

Quarta-Feira – 14h30

Setembro Tema Palestrante

05 Moral estranha Elizabeth Fantato

12 Caracteres do homem de bem Christiane Deneno

19 O Sentido da Vida Heloísa Pires

26 A Oração da Paz Olívia Simões

Outubro Tema Palestrante

03 Irma de Castro Rocha- “Meimei” Alberto Centurião

10 O livro: O Mestre na Educação Rosely Marotta

17 Nosso mentor “Batuíra” Geraldo Ribeiro

24 Cairbar Schutel – um homem de bem Mariinha Gonçalves

31 Yvonne Pereira – uma heroína silenciosa Olívia Simões

Quarta-Feira – 20h 

Setembro Tema Palestrante

05 A autoridade: superiores e inferiores Almir Polycarpo

12 Mediunidade e sintonia Tania Cavalcanti

19 Sustentabilidade e Espiritismo Antonio Carlos 
Costa

26 Não acrediteis em todos os Espíritos Robson Ferreira

Outubro Tema Palestrante

03 Francisco de Assis e a Oração da Paz Marco Antonio 
Santos

10 Infância e Espiritismo Oneide Rosa Mille

17 Tomé- o apóstolo descrente Rosely Marotta

24 Não separeis o que Deus juntou Marcos Longarço

31 Os desígnios de Deus Adriano Marim



16

Sexta-Feira – 14h30

Setembro Tema Palestrante

07 Meu reino não é deste mundo. Márcia Maia Abduch

14 A história do Espiritismo Elias de Souza Neto

21 Conhecimento de si mesmo Luiz Fuchs

28 Obsessão e possessão Valdirene Canhestro

Outubro Tema Palestrante

05 O homem e os animais Glaucia Facciolla

12 Emigrações e imigrações dos Espíritos Vera Lucia Perassi

19 Recordando “Meimei” Mara Andrade

26 Mediunidade de efeitos físicos Efigênia Gatto

Domingo – 10h

Setembro Tema Palestrante

02 O dom da mediunidade Sueli Branchini

09 Lei de Igualdade Ronaldo Lopes

16 Provas e expiações Gilmar Trivelato

23 Na luz da vitória José Carlos De 
Lucca

30 A contribuição do Espiritismo para a paz Daniel Branchini

Outubro Tema Palestrante

07 Existe uma medida comum de felicidade? Ricardo Pastori

14 O Evangelho como roteiro para a família Denisarth Steagall

21 Lucas- o evangelista Luiz Fuchs

28 Reconhece-se a árvore pelos frutos Duílio Mandetta

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

UNIDADE LAR TRANSITÓRIO
R. Maria José, 311 – Bela Vista
4ª feira – 18h – Palestra doutrinário-evangélica e passe

ESPAÇO APINAGÉS
R. Apinagés, 591 – Perdizes
Bazar beneficente -2ª, 3a e 4ª feiras – 13h30 às 16h 
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6) NKAPS – NÚCLEO KARDECISTA ANTONIO PEREIRA DE 
SOUZA (*1963)
R. Padre Chico, 198/206 – Pompéia – Tel. (11) 3673-1382
nkaps@uol.com.br

2ª feira 19h – Atendimento Fraterno 
 20h – Palestra Evangélica e Passe 
3ª feira 15h e às 20h – Cursos 
5ª feira 14h e às 20h – Cursos 
 14h – Atendimento Fraterno
 15h30 – Palestra Evangélica e Passe
6ª feira 20h – Palestra Evangélica e Passe 
Sábado 9h30 – Evangelização Infantil e Mocidade Espírita
 9h30 – Cursos 
Domingo – segundo e último domingo de cada mês 
 9h – Atendimento Fraterno 
 10h – Palestra Evangélica e Passe 

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 feira 18h – Ambulatório de atendimento aos irmãos quimio-
dependentes e seus familiares – Orientação psicológica com hora 
marcada 

4ª feira 20h – Grupo de Estudo para o desenvolvimento dos 
trabalhadores da casa

5ª feira 19h30 – Grupo de Estudo sobre o ESDE (Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita) 

6ª feira 20h – Reunião Pública, Atendimento Fraterno e Fluidoterapia
Sábado 9h – Evangelização Infantil 
 9h30 – Grupo da Pré Mocidade
 9h30 – Reunião Pública e Fluidoterapia

BAZAR BENEFICENTE – Último sábado do mês das 9 h às 12 horas
Local: Rua Dr. Augusto de Miranda, 1274 (entre as ruas Guiará e 
Cajaiba) 
Contato – (11) 98382-9305

Sexta-Feira – 20h

Setembro Tema Palestrante

14 Humilhados serão exaltados Katia Penteado

21 Evangelho segundo espiritismo Rosana Gaspar 

28 Por que Jesus falava por parábolas Paulo Ribeiro

Outubro Tema Palestrante

05 Indiferença moral Adriano Marin

19 Espiritismo e meio ambiente Pérola Brocaneli 

26 Apresentação musical Allan Vilches
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8)  SEEIC – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS IRMÃ 
CATARINA (*1953)
Rua Barão de Sergi, 100 – Vila Leopoldina – Tel. (11) 3834-2841 
www.seeic.org.br 

2ª feira 20h – Atendimento Fraterno (acima de 12 anos)
 20h – Palestra doutrinário-evangélica e Passe
 20h – Tratamentos Espirituais (A3 e Câmara)
3ª feira 14h e 20h – Atendimento Fraterno (acima de 12 anos)
 14h e 20h – Palestra doutrinário-evangélica e Passe
 14h (rotativo) e 20h – Curso sobre Espiritismo (ESDE 1)
 14h (ambos) e 20h (A3) – Tratamentos Espirituais (A3 e Câmara)
4ª feira 20h – Palestra doutrinário-evangélica e Passe
 20h – Tratamentos Espirituais (Cura e Câmara) 
5ª feira 20h – Cursos sobre Espiritismo (ESDE 2, 3 e mediúnicos)
6ª feira 14h às 16h – Estudo do Livro dos Espíritos
Sábado  9h – Evangelização Infanto-Juvenil 
 9h – Atendimento Fraterno (crianças e jovens até 12 anos) 
 9h – Discussão doutrinário-evangélica com os pais 
 9h – Tratamento Espiritual e Passe 
 10h – Reunião da Mocidade – (Harry Potter e o Espiritismo)

As obras assistenciais da SEEIC são desenvolvidas na Casa de Justina – As-
sociação de Promoção Social Justina Schuh, localizada em Francisco Morato/
SP (Rua Líbano, 469). No mesmo local, todo 1º e 3º domingos de cada mês, 
às 9 horas, são oferecidas Assistência Espiritual e Palestra Evangélica aos mo-
radores da comunidade.

9) SEEL – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA 
(1948)
R. Sheldon, 52 – Lapa – Tel. (11) 3835-8139 – saeseel@terra.com.br

3ª feira 8h – Evangelho, fluidoterapia e passe 
 20h15 – Estudo “Livro dos Espíritos”
4ª feira às 14h e às 20h15 – Palestra Evangélica e Passe
 19h45 – Atendimento fraterno 

DATA Palestrante Tema

05/09
Sonia Theodoro da Silva
Presidente do CEFE – Centro de 
Estudos Filosóficos Espíritas

“As Consolações da Filosofia Espírita”

12/09 Adriano Marin 
Presidente da USE Lapa “Indiferença Moral”

19/09 Evangelho e Cerimônia Especial de Aniversário

26/09
Jim Irara
Palestrante Espírita “Musica e Espiritualidade”

19 de setembro de 2018 = 70 anos a serviço do Espiritismo
Programação de aniversário (Início: 20h15)



19

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.

10) 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 8h – Vibrações à distância e assistência espiritual 

 9h às 10h – GOE – Grupo de orientação e encaminhamento 

 9h às 9h45 – Fluidoterapia 

 10h – Reunião da Mocidade 

 10h – Evangelização infantil e pré-mocidade 

 10h – Palestras

2ª feira 14h às 14h45 e 19h15 às 19h50 – Fluidoterapia 

 15h e às 20h – Doutrinação 

 15h e às 20h – Evangelho 

 18h30 às 20h – GOE – Grupo de Orientação e encaminhamento 

 20h – Curso preparatório de Espiritismo

3ª e 4ª f. 13h45 às 14h20 e 19h15 às 19h50 – Fluidoterapia 

 14h30 e às 20h – Escola de Doutrina Espírita 

4ª feira 19h30 – Curso de Expositor Espírita 

5ª feira 18h30 às 20h – GOE – Grupo de Orientação e encaminhamento

 14h às 14h45 e 19h às 19h45 – Fluidoterapia 

 15h e às 20h – Vibrações à distância

 20h – Curso Preparatório de Espiritismo 

 20h – Grupos de Estudos 

6ª feira 14h às 14h45 e 19h às 19h45 – Fluidoterapia 

 15h e às 20h – Assistência espiritual

 20h – GAS – Grupo de assistência à saúde 

Sábado  10h às 10h45 e 13h15 às 13h50 – Fluidoterapia

 10h às 12h – GOE -Grupo de Orientação e Encaminhamento 

 14h – Escola de Doutrina Espírita

 14h – Curso Preparatório de Espiritismo
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PALESTRAS PÚBLICAS
Domingo – 10h

Setembro Tema Palestrante

02 Parentesco espiritual e corporal Marco Milani

09 Paternidade amor e compromisso 
com a reencarnação

 Antonio Carlos Grandi

16 Palestra Musical Coral da FEESP

23  Terapia de vida passada e seus 
benefícios na família

Elaine De Lucca 

30 Educadora Anália Franco Julia Nezu

Outubro Tema Palestrante

07 Kardec Elizabeth Nicodemos

14 As leis morais nas mídias sociais Ana Paula Talavera

21 Paulo – Na atualidade Adão Nonato

28 O jovem e o futuro do espiritismo Júlio Sena

NÚCLEO ASSISTENCIAL ANITA BRIZA
R. Aurélia, 665 – Lapa – Tel. (11) 3862-2132
2ª a 6ª f. 10h às 16h – Assistente social – com visitas domiciliares quando 

necessário
4ª feira 8h às 12 h – Corte e costura
 13h às 16h – Artesanato “Mãos dadas” 
 9h às 12h – Encontro entre candidatas a empregadas 

domésticas e patrões/patroas
 12h às 13h – Distribuição de sopa 
Sábado 7h30 às 13h – Trabalhos assistenciais 

Sala de Alcoólicos Anônimos (AA)
www.alcoolicosanonimos.org.br
R. Tibério, 264 – tel. (11) 3315-9333
2ª a 6ª feiras – 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

11) SPEE – SOCIEDADE PAULISTA DE ESTUDOS ESPÍRITAS 
(*1995)
R. Augusto de Miranda, 723 – Pompéia – Tel. (11) 3875-4228 
www.centrospee.com.br 

2ª feira 19h30 – Atendimento Fraterno
 20h10 – Palestra e Fluidoterapia
3ª feira 20h – Estudo Filosofia Espírita I 
 20h10 – Tratamento Espiritual 
4ª feira 20h – Estudo Filosofia Espírita II 
5ª feira 20h – Estudo Filosofia Espírita III 
2ª a 4ª f. 18h – Alfabetização e Leitura para Adultos 
Sábado 10h – Palestra e Fluidoterapia


