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Editorial

Expectativas sem inquietude

Como ensina o nobre e querido autor Hermínio C. Miranda, é claro 

que os espíritas estudiosos e conscientes das responsabilidades que 

Ihes confere o conhecimento da Doutrina não podem estar satisfeitos 

com o estado atual da civilização. Estar insatisfeito, porém, não implica 

necessariamente estar inquieto, inseguro ou desesperado quanto ao 

desenrolar dos acontecimentos futuros. 

Insatisfação experimentamos, não obstante, ao contemplar uma 

sociedade que se envenena de ódios raciais, preconceitos religiosos, ri-

validades internacionais, desorientação filosófica, espiritual e moral, uso 

imoderado de drogas, liberdades mal definidas de um lado e compre-

ensões impiedosas de outro, ignorância numa ponta e erudição inócua 

na outra, miséria e desperdício, revolta e apatia.

Certamente precisamos de uma reformulação dos métodos de pro-

dução e distribuição dos fatores básicos de sustentação da vida do ho-

mem sobre a Terra, “A atualidade do mundo” escrevia Emmanuel já em 

1937 ”necessita criar um novo mecanismo de justiça econômica entre 

os povos”. De 1937 para cá as coisas somente mudaram para pior e, se 

assim seguirmos, vamos ver concretizado o temor de Emmanuel numa 

espécie de profecia velada.

O mundo seria outro hoje se Fermi, Oppenheimer e outros tivessem, 

de joelhos, perguntado por que Deus colocou vórtices de energia no 

coração da matéria. Certamente que não foi para fazer artefatos mor-

tíferos que desintegram seres e cidades e sacodem a própria Terra e 

disseminam quantidades incalculáveis de radiações maléficas.

O conhecimento chegou, pois, antes da moral, e os segredos da 

matéria foram tomados de assalto por grupos que não estavam ainda 

voltados para Deus. É por isso que a Doutrina Espírita ensina que o co-

nhecimento traz responsabilidade. E é por isso que não podemos estar 

satisfeitos com o mundo em que vivemos, embora totalmente confian-

tes na supervisão de Deus e na vitória final do bem, no predomínio da 

paz e do entendimento entre as criaturas, na inevitável evolução para 

uma sociedade equilibrada, justa, harmoniosa, sem ódios, sem fome.
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E com a Palavra

Outra Madalena

José Lázaro Boberg, autor de “O Evangelho de Maria Madalena” 

(editora EME – Capivari, SP, 2018), se propõe na obra a recuperar a 

imagem daquela que é considerada a “discípula mais amada de Jesus”, 

reconhecida até por alguns como “a verdadeira fundadora do Cristia-

nismo” e que foi, no entanto, ao longo dos séculos e até quase nossos 

dias, ignorada, posta à margem em relação aos demais apóstolos do 

Mestre e apontada pelas autoridades eclesiásticas como “mulher peca-

dora”, “possuída por sete demônios” e mesmo como “prostituta”.

Boberg mostra que Madalena era, segundo os estudiosos, a dis-

cípula que mais compreendia os ensinamentos profundos de Jesus, 

como se vê na obra gnóstica Pistis Sofhia, escrita provavelmente no 

século III, de onde ele transcreve o seguinte trecho: “Tu és abençoada 

mais do que todas as mulheres na Terra porque serás a plenitude de 

todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições”, palavras atri-

buídas a Jesus; 

Em outro Evangelho gnóstico, o de Felipe, quando o amor de Jesus 

por Maria Madalena é questionado pelos discípulos, o Mestre respon-

de que a superioridade de um ser humano não é óbvia, mas oculta. 

“Quando um cego e um vidente estão juntos na escuridão, eles não são 

diferentes um do outro; quando a luz se faz, porém, o que enxerga verá 

a luz, e o que é cego permanecerá na escuridão”. 

Depois de apontar para o leitor as razões pelas quais o cristão mo-

derno deve lançar um olhar novo e de grande admiração e reverência 

para esta bela e nobre mulher, Boberg registra que após o desencarne 

de seu Mestre, e não tendo sido aceita como companhia de nenhum 

dos demais discípulos que saíam pelo mundo para evangelizar as po-

pulações, ela passa a cuidar devotadamente de leprosos, a levar a es-

tes o evangelho de Jesus e a abrandar carinhosamente seu sofrimento. 

Obviamente, ela adquire a lepra. Tempos depois, em meio a fortes 

dores, Madalena deixa os doentes e caminha com muita dificuldade a 

Éfeso para reencontrar Maria e outros discípulos. Exausta, porém, cai 

às portas da cidade onde viviam Maria e João. O autor, neste ponto, se 
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socorre da lição 20 do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândi-

do Xavier, reproduzindo esta narrativa de Humberto de Campos:

“Uma noite, atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua 

alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante seus 

olhos se acharem selados pelas pálpebras intumescidas, via com os 

olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o Mestre 

bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade 

radiosa. De minuto a minuto ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto 

os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces since-

ras de seus corações amigos e desvelados.”

“Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Ma-

ria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-

-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves can-

tavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe 

os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu 

olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O 

Mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como 

antigamente: --“Senhor!...”

Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: -- Maria, já 

passaste a porta estreita!... Amaste muito! Vem! Eu te espero aqui! José 

Lázaro Boberg – O Evangelho de Maria Madalena; Boa Nova, Lição 

20, por Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido 

Xavier.

Texto elaborado pelo Diretor de Comunicação da USE Lapa, Sebastião Aguiar, jornalista 

e trabalhador do Grupo Espírita Batuira.
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Evangelização: Celia Marchiori – Estudos/Livros: Robson Ferreira –  

Mocidade: Daniel  Steagall
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Web Design do site www.uselapa.org.br - Felipe Roquette - www.krei.com.br 

Atualizações feitas por Marcelo Daudt
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Notícias da USE Lapa
3º ENCONTRO DA USE LAPA “SEMEANDO CONHECIMEN-

TO” – 21/10/2018 – SEMENTES DE UNIÃO E ENTENDIMENTO
Com plateia completa, mesmo considerando o espaço generoso 

das instalações da Diretoria Regional de Educação da Prefeitura, na 
Lapa, Rua Aurélia, 996, e contabilizando público superior a 200 parti-
cipantes, o 3º Encontro Semeando Conhecimento, promovido pela 
União das Sociedades Espíritas (USE), Distrital Lapa, reuniu ali represen-
tantes de todas as Casas Espíritas da região, que, além da Lapa, englo-
ba também os bairros de Pompéia, Vila Romana, Vila Ipojuca, Sumaré, 
Perdizes, Vila Leopoldina e adjacências. 

O clima de alegria, simpatia, sadia curiosidade e entendimento entre 
amigos que se conhecem há tempos deu o tom harmônico e descon-
traído que imperou durante as quatro horas de duração do evento. 

A programação teve início com a apresentação do Coral Francisco 
Alves, do Núcleo Kardecista Antonio Pereira de Souza, que executou 
três números musicais muito aplaudidos. O grupo deu lugar ao primeiro 
palestrante, Luiz Fernando de Andrade Penteado, e ao tema “Trans-
tornos mentais e do humor”, que, ao final da apresentação, despertou 
diversas perguntas do auditório.

A segunda palestra esteve a cargo do Dr. Marco Antonio Pereira dos 
Santos, pediatra e destacado palestrante espírita, que abordou o terrível 
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problema da “Depressão e suicídio na criança e no jovem”, também 
com muitas perguntas do público.

O psiquiatra e palestrante espírita João Lourenço Navajas, terceira 
apresentação, discorreu sobre “Depressão e Ansiedade” com bom hu-
mor e empatia com o público, e, como os demais, teve de responder a 
numerosas perguntas.

A quarta e última palestra do dia coube à psicóloga Ercília Zilli, au-
tora do livro “O Espírito em Terapia”, que foi também o tema de sua 
interessante palestra, em que destacou o conceito dos Campos Morfo-
genéticos, de Sheldrake. 

A pauta oficial do 3º Semeando Conhecimento foi encerrada com 
a apresentação do Coral Interlúdio, do Grupo Espírita Batuíra, também 
muito aplaudido.

As barracas de alimentação (espetinhos de carne, frango, calabre-
sa, queijo coalho), bolos e doces, refrigerantes e sucos, além de uma 
variedade de livros sobre Espiritismo, à disposição do público, permiti-
ram que durante todo o evento as pessoas pudessem se alimentar sem 
perder nada do que ocorria no auditório e nas palestras. 

“Foi um encontro muito produtivo” – resumiu o presidente da USE 
Lapa, Adriano Marin. “A qualidade das palestras, a competência dos or-
ganizadores, o clima geral muito agradável, tudo contribuiu para o bom 
resultado que obtivemos. Tanto que o 4º Semeando Conhecimento já 
está planejado, falta só definir a data da nova edição” – concluiu Marin. 
As palestras podem ser assistidas através do Facebook no endereço 
Uselapa São Paulo.

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-
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.
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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 
(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 

 Curso do EADE – Estudo da Doutrina Espírita – Aprendizes do 
Evangelho

 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

Ultimo sábado do mês – SAE – Serviço Assistencial Espírita – distri-
buição 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 4ªfeira 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

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 20h – Palestra doutrinário-evangélica e parte mediúnica
6ª feira 14h30 – Palestra doutrinário-evangélica e parte mediúnica
Sábado 9h – Educação Espírita Infantojuvenil (4 a 16 anos)

Domingo – 10h

Novembro Tema Palestrante

04 Isabel de Aragão: o Livro Gláucia Facciolla

11 Obsessão na infância Marco Antonio 
Santos

18 Lucas- o evangelista Luiz Fuchs

25 Encerramento da Escola de Moral Cristã Não haverá palestra

Dezembro Tema Palestrante

02 “Perdoai setenta vezes sete” Rosely Marotta

09 Porque Jesus falava por parábolas Elias Souza Neto

16 Como viver a “Boa Nova” Geraldo Ribeiro

Quarta-feira – 14h30

Novembro Tema Palestrante

07 Suicídio: causas, consequências e 
prevenção

Oneide Rosa Mille

14 Finalidade providencial da mediunidade Célia Marchiori

21 Otimismo e fé no futuro Efigênia Gatto

28 Ação da prece Christiane Deneno

Dezembro

05 Jesus, o Mestre Elizabeth Fantato

12 O Sermão da Montanha Eliana Galassi

19 A oração dominical José Carlos 
Zaninotti
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Quarta-feira 20h 

Novembro Tema Palestrante

07 A ação fluídica e as curas Geraldo Ribeiro

14 Por que temos medo da morte? Cecília Augusto

21 Ajuda-te, e o céu te ajudará Iraci Branchini

28 Faculdades Mediúnicas Cláudio de Florio

Dezembro Tema Palestrante

05 Espiritismo e Espiritualismo Gilmar Trivelato

12 “Não vos preocupeis com o dia de 
amanhã”

Simone Queiroz

19 “Eu sou o pão da vida” Ronaldo Lopes

Sexta-feira 14h30

Novembro Tema Palestrante

02 Por que temos medo da morte? Regina Lúcia 
Ferreira

09 A moral espírita Adriana Bueno

16 Necessário e supérfluo Francisca Lerário

23 Sinais dos tempos Cecília Augusto

30 Concordâncias espírita e cristã Mirtes Beltrami

Dezembro Tema Palestrante

07 Os profetas do passado Cassandra Geckler

14 Parábola do filho pródigo Sônia Bertuga

21 Parábola do semeador Sandra Gema

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 

DIA 4 DE DEZEMBRO – 20 HORAS – CANTATA DE NATAL

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 – Dia 17/11  (3º sábado do mês)  das 12h às 16h 
Rua Prof. Rocca Dordal, 34 - Pompéia - (entre ruas Dr. Augusto de 
Miranda e Miranda de Azevedo) 
Contato – (11) 98382-9305

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 Pass
 20h – Tratamentos Espirituais (A3 e Câmara)
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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 à 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 – 
Associação de Promoção Social Justina Schuh, localizada em Francisco Mo-
rato/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 moradores 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 

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
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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

PALESTRAS PÚBLICAS

Domingo – 10h

Novembro Tema Palestrante

04 Somos imortais? Katia Penteado

11 A música e a elevação da consciência Margarete Aguila

18 O maior mandamente de Jesus Aida Mendes

25 Amor a base da família do Século 21 Tiago Essado

Dezembro Tema Palestrante

02 Aristocracia e intelecto moral Marco Milani

09 Assistencia social Otavio Viotto

16 Jesus Marco Maiuri de Miranda

23 Jesus Heloisa Pires

30 O consolador prometido Time de Domingo

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 
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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

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


