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Editorial

Este mês tivemos o prazer de trocar experiências com 

trabalhadores de várias casas espíritas de São Paulo sobre 

a importância da educação e evangelização espírita para as 

crianças. 

Elas são o alicerce do futuro. 

O trabalho do educador espirita é olhar aquela criança, 

que por alguns momentos está sob seus cuidados, como 

Espírito que é, integral, maduro, antigo, experiente, sedento 

por novos aprendizados, vindo para as “asas” da Doutri

na Espírita sob as bençãos de nosso Mestre Jesus, para  

evoluir. 

É um irmão que embora pequeno em estatura é um Es

pírito em constante evolução.

A responsabilidade da Casa Espírita é cada vez maior em 

momentos tão tumultuados como os que estamos passan

do no Brasil e no Mundo.

Nossos braços devem estar sempre abertos e prepara

dos para receber crianças, jovens, adultos e idosos com o 

mesmo Amor como quando Jesus disse: 

“Deixai vir a mim os pequeninos”. 

Boa leitura a todos!
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E com a Palavra

Pais espíritas e suas responsabilidades para 
com os filhos

Martha Rios Guimarães

Pais: principais educadores

Conforme sabemos, os pais tem a missão de ajudar o espírito 

que recebem como filho a evoluir, além de serem responsáveis pela 

integridade física dos pequenos. São eles que passam maior tempo 

com os filhos, além de serem as primeiras referências para eles. 

Nesse processo tão complexo, que é educar, contar com apoio é 

sempre muito bom. E é isso que um trabalho voltado a levar a men-

sagem aos espíritos em nova etapa reencarnatória pode oferecer. 

Mas, para que os resultados sejam atingidos, é preciso que os pais 

garantam a presença dos filhos nas reuniões de estudo voltadas aos 

mais novos.

É importante, também, que os temas espíritas sejam discutidos 

em casa, em uma linguagem que permita a participação e entendi-

mento das crianças. E mais:que os ensinamentos sejam exemplifica-

dos pelos mais velhos.

As crianças e a escolha de ir ou não para a Casa Espírita

Algo muito comum entre os pais espíritas é afirmar que preferem 

respeitar o livre arbítrio de seus filhos, deixando que eles escolham a 

religião/filosofia a seguir quando tiverem idade para decidir.

Contudo, esquecem que é preciso ter conhecimento das opções 

existentes para poderem escolher de modo consciente. De mais 

a mais, qual a diferença se a criança frequentar a Casa Espírita e, 

quando crescer, decidir por outra opção (ou nenhuma)? Pelo menos 

o fará conscientemente. 
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Os pais não pensam em usar o livre arbítrio de seus filhos quan-

do o assunto é encaminhá-los para a escola, levá-los ao médico ou 

protegê-los do perigo. Sabem da importância de cada um desses 

itens para que cresçam bem e saudáveis.

Os ensinamentos doutrinários são igualmente importantes. 

Quando assimilados permitem que os filhos, como espíritos reen-

carnados, tenham uma vida mais equilibrada por conta de escolhas 

mais conscientes. 

E para aqueles que acreditam que conceitos como reencarnação, 

comunicação dos espíritos ou vida após a morte podem amedrontar 

os menores, minha experiência demonstra que quando abordado de 

modo natural, é bem compreendido e, no lugar de medo, há satisfa-

ção – na verdade, é bem mais provável que figuras como o diabo e 

o inferno causem temor.

Tenho mais de vinte anos de experiência nesse tema, e ela me 

mostra que a mensagem espírita combina perfeitamente com a 

criança e o jovem. E nós, começando pelos pais, não temos o direito 

de negar esse precioso apoio a eles! 

Texto publicado no Boletim Meditando, Fevereiro de 2019, número 276. Martha Rios 

Guimarães é relações públicas e jornalista, com pós graduação em Comunicação, autora do 

livro “Comece pelo comecinho”, participa do Centro Espírita Gabriel Ferreira (zona norte de 

São Paulo) e da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Contrato através 

do email boletim@meditando.info
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Notícias da USE Lapa
1º ENCONTRO DE EDUCADORES ESPÍRITAS DA INFÂNCIA 

DA USE DISTRITAL LAPA

A Nova Geração e a Casa Espírita

Por Erika Silveira 

Dia 16 de fevereiro foi realizado na Sociedade de Estudos Espíritas 

3 de Outubro o 1º Encontro de Educadores Espíritas da Infância promo

vido pela USE Distrital Lapa.

O encontro contou com a participação de diversas Casas Espíritas 

da região e também representantes de casas espíritas de outras re

giões de São Paulo que se reuniram com um objetivo em comum: Se 

preparar melhor para ensinar as novas gerações nos centros espíritas. 

“As gerações passadas tinham outro tipo de comportamento, mudou 

e vai continuar mudando sempre, e nós temos que buscar os meios 

adequados para aprendermos nos relacionar bem com eles para que 

nós possamos desenvolver esse trabalho de uma forma agradável e 

que continuem a participar das atividades “, explicou Martha Guima

rães, integrante da equipe da infância e mocidade da USE Vila Maria, 

responsável por ministrar o conteúdo ao educadores no encontro, ao 

lado de Álvaro Ramos, 

atual diretor do depar

tamento na Distrital Ci

tada.

Foi uma tarde de 

muitos aprendizados e 

troca de informações 

relevantes para o de

senvolvimento dos edu

cadores espíritas que 

tanto contribuem para a 

divulgação da Doutrina 

Espírita, que tem como 

premissa a educação 

moral e intelectual do 

ser humano. A cantora Dani, do Grupo Espírita Batuíra
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Comissão Organizadora da USE Lapa

“Quando nós reunimos várias pessoas que trabalham nesse setor, 

a gente se sente mais forte, porque muitas vezes, dependendo das 

condições que esses educadores trabalham se sentem enfraquecidos. 

E juntos vemos que todos nós temos desafios, obstáculos, mas é pos

sível superar. Se gostamos do trabalho, se entendemos que a Doutrina 

Espírita é importante, principalmente para esses espíritos que estão rei

niciando sua jornada reencarnatória e estando juntos, aprendendo uns 

com os outros fica mais fácil”, refletiu Flavia Polycarpo. 
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E foi esse sentimento de união pelo ideal de um mundo melhor que 

levou mais de 80 participantes a esse primeiro encontro da USE Lapa. 

“Eu acho que a evangelização dá um norte para a vida da criança por 

ser uma filosofia libertadora. Hoje em dia a gente tem grandes proble

mas nessa fase por causa da falta de religião, de Jesus e do evangelho. 

Então se conseguimos mostrar valores a essa criança cedo, porque o 

nosso mundo está muito sem valores, o importante é ter não é ser, en

tão acho que a gente precisa ser mais e ter menos. É isso que a gente 

vai passando para as crianças com amor e evangelho”, definiu Monica 

Rossi, educadora no Centro Espirita Itajubá. 

Um ponto observado pelos participantes que conversamos durante 

o evento é que faltam pessoas para trabalharem nessa área de evan

gelização infantil por se tratar de um trabalho voluntário, que exige res

ponsabilidade e comprometimento. “A gente estuda bastante, porque 

a criança tem que se sentir bem dentro daquele ambiente. Não é uma 

catequese, são valores que passamos para a criança, mas ela precisa 

aceitar, então acho que esse carinho, esse olhar para a criança é funda

mental”, comentaram as educadoras. 

Eventos voltados à infância e a juventude 

Para Adriano Marin, presidente da USE Lapa promover eventos 

como esse é ter um espaço para o educador dialogar, trocar ideias, 

trazer pessoas diferentes com uma abordagem de assuntos novos que 

Grande público prestigiou o evento
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não sejam da rotina das casas da região. “Nós estamos formando as 

pessoas que estarão na liderança nessa área da educação preparando 

a próxima geração. Atividades assim dão um ânimo para as pessoas 

que estão nesse trabalho para criar coisas novas” ressaltou. 

Sobre a importância de estruturar o departamento da infância para 

receber as novas gerações, acrescentou Celia Marchiori, diretora da 

evangelização infantil da USE Distrital Lapa: “A USE Distrital Lapa não 

tinha um departamento forte na área da evangelização/educação infantil 

e a gente veio para fazer esse trabalho, nossa intenção é realmente 

ajudar a formação desses educadores das casas para que possam se 

fortalecer na tarefa. Então para mim esse encontro é muito importante 

para a gente despertar não só nos educadores, mas também os diri

gentes de casas espíritas sobre a importância de cuidar das crianças”.

Novos Encontros

Flávia Policarpo, uma das organizadoras do evento e voluntária do 

centro espírita Batuira conta que ficaram felizes e surpresos também 

com a participação de tantas pessoas, pelo fato da organização ter sido 

realizada em pouco tempo. Destacou que mais do que nunca o movi

mento espírita precisa do jovem e da criança para que possa dar uma 

continuidade de uma forma mais sólida e embasada na Doutrina. “Nós 

espiritas somos na maioria adultos, em muitos trabalhos não entram 

crianças, não vemos os filhos desses adultos juntos e acho que essa 

nova geração está muito diferente da nossa, então eventos assim vem 

para dar uma orientação, uma força para o movimento espírita”. 

E após o sucesso do primeiro encontro, a ideia é que outro aconte

ça no próximo semestre de 2019, os interessados em participar devem 

acompanhar a notícias e a programação pelo site da USE Lapa.

“Nossa responsabilidade ficou maior agora, estamos sendo con

vocadas a dar segmento a este encontro através de oficinas, dobra

duras, contação de histórias, montagens de aula, reciclagem, dança, 

música, enfim, teríamos que montar um curso para podermos atender 

a esta demanda”, conta Terezinha Vendramini, primeira secretária da 

USE LAPA. 

Fique ligado nos próximos encontros.

Informações: www.uselapa.org.br 

Email: use.d.lapa@usesp.org.br – Whatsapp: 11- 99287-0271
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A RW TURISMO LEVA VOCÊ AO 9º CONGRESSO ESPÍRITA 

MUNDIAL NO MÉXICO 

De 4 a 6 de outubro de 2019, será realizado o 9º Congresso Espírita 

Mundial, sediado este ano na cidade do México, e que abordará, como 

tema central, “Edificando o Homem Espiritual do Futuro”.

Presente desde as primeiras edições desses consagrados encon

tros dedicados ao estudo à luz da Doutrina Espírita, a RW Turismo, com 

seus roteiros temáticos destinados ao público espírita, convida você a 

participar conosco desses valiosos momentos de reflexão e ampliação 

dos conhecimentos espíritas.

Além da participação no 9º. Congresso Espírita Mundial, nosso gru

po contará com um programa especial de 10 dias pela bela e histórica 

cidade do México, no período de 28/09 a 08/10/2019, incluindo mo

mentos especiais para visitas à história de Sóror Juana Inês de La Cruz, 

uma das encarnações de Joanna de Angelis.

Uma fascinante viagem pelo tempo, passando pelos impressio

nantes estilos arquitetônicos, que mostram um passado préhispânico, 

mas, ao mesmo tempo, um centro contemporâneo, totalmente conec

tado ao mundo. 

Programese para vivenciar com a RW Turismo e a Família Nos Pas

sos do Mestre, momentos inesquecíveis de aprendizados eternos. 

Conheça a programação completa dessa viagem em nosso site: 

www.rwturismo.com.br ou entre em contato conosco: rwturismo@

rwturismo.com.br / 1136673506/ 1136649600.

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 0800121838, ligação 

gratuita, ou através do portal http://casasandreluiz.org.br/comodoar

ajude/

http://radioboanova.com.br/programacao/momento-espirita/
http://www.radioboanova.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 
(17/07/1955)
R. Moxei, 113 – Lapa de Baixo – Tel. (11) 36110164
www.caminhodedamasco.org.br
secretaria@caminhodedamasco.org.br

Atendimento Fraterno – agendar pelo fone 36110164 ou pessoalmente na 
Secretaria do Centro
2ª, 3ª, 4ª e 5ª f. 20h – Palestras com temas evangélicos, doutrinários e atuais e 

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

passe
4ª feira 20 h – Curso do ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina 

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

5ª feira 20 h – Curso do ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita – tomo II 

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

 20 h – Curso preparatório de Espiritismo – inscrições abertas
Sábado 9 h – Evangelização infantojuvenil – crianças e jovens de 2 a 16 

anos
Domingo 10 h – Mocidade Espírita

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

2) CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ITAJUBÁ (*1955)
Rua Vespasiano, 992 – Vila Romana – Tel (11) 36720866
www.centroespiritaitajuba.com.br
Facebook – Centro Espírita Irmão Itajubá

2ª feira 19h15 – Encaminhamento e orientação 
 19h45 – Curso de aprofundamento
 20h – Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual
3ª feira 19h – Encaminhamento e orientação 
 20h – Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual
4ª feira 14h15 – Encaminhamento e orientação 
 15h – Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual
 16h – Cursos: Básico e Complementar da Doutrina 
 20h – Cursos: Básico, Complementar da Doutrina e Educação 

Mediúnica

Casas e Atividades (*=ano de fundação)

http://www.caminhodedamasco.org.br/
mailto:secretaria@caminhodedamasco.org.br
http://www.centroespiritaitajuba.com.br
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5ª feira 15h15 – Samaritanos
 19h – Encaminhamento e orientação
 20h – Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual
Sábado 15h – Educação de Crianças e Jovens – Juv.AB (13 a 16 anos) e 

Juv.C (17 anos em diante)
 15h30 – Encaminhamento e orientação
 16h30 – Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual
 17h30 – Educação de Crianças e Jovens – Juv A (4 a 6,5 anos); 

B (6,5 a 8 anos); C (9 e 10 anos); D (11 a 12 anos) e Sala da 
Família. 

3) 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 – distri-
buição de gêneros alimentícios às famílias assistidas.

4) 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 an-
tes do início dos trabalhos.

PALESTRAS – Temas diversos
Realizadas sempre nas últimas 3ª feiras e 5ª feiras do mês às 20h15 e na 
última 4ªfeira às 14horas

CURSO BÁSICO DA DOUTRINA ESPÍRITA – NOVAS TURMAS EM 
MAIO DE 2019!!!

Sábado – 9h30 às 11h30
4ª feiras – 20h às 21h30.
Inscrições na secretaria ou através da página do Facebook –  
www.facebook.com/ceeaklapa

http://www.vicenterodrigues.org.br
mailto:ceeaksaopaulo@gmail.com
http://www.facebook.com/ceeaklapa
http://www.facebook.com/ceeaklapa
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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 doutrinárioevangélica
 10h – Educação Espírita Infanto juvenil (4 a 16 anos)
2ª, 4ª e 5ª f. 18h – Palestra doutrinárioevangélica, fluidoterapia e passe
4ª feira 14h30 e 20 h – Palestra doutrinárioevangélica e parte mediúnica
6ª feira 14h30 – Palestra doutrinárioevangélica e parte mediúnica
Sábado 9h – Educação Espírita Infantojuvenil (4 a 16 anos)

QUARTA-FEIRA – 14h30

Março Tema Palestrante

06 O Consolador prometido Elizabeth Fantato

13 Parábola do grão de mostarda Cecília Augusto

20 A importância da paz no mundo Mônica Steagall

27 O conhecimento de si mesmo Alberto Centurião

Abril Tema Palestrante

03 Que é Deus? Américo Sucena

10 Não julgueis, para não serdes julgados Mônica Martins 
Maluf

17 Escolha das provas Célia Marchiori

24 Existem Espíritos? Ione Prado

QUARTA-FEIRA – 20h 

Março Tema Palestrante

06 Bem sofrer e mal sofrer Fernando 
Fernandes

13 As predições segundo o Espiritismo Denisarth Steagall

20 “A seara é grande e os trabalhadores são 
poucos”

Almir Polycarpo 

27 Amaivos e instruívos Ronaldo Lopes

Abril Tema Palestrante

03 Santo Agostinho: missionário do 
Cristianismo e do Espiritismo

Fábio Dionisi

10 “Aquele que quiser ser o maior, seja o que 
sirva”

Antonio Carlos 
Costa

17 Retorno à vida espiritual Sonia Fontes

24 “É necessário que venham os 
escândalos”

Cecília Augusto

http://www.geb.org.br/
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SEXTA-FEIRA – 14h30

Março Tema Palestrante

01 Cuidar do corpo e do Espírito Sônia Bertuga

08 Somos artífices de nosso destino? Sandra Gema

15 Caridade material e caridade moral Márcia Abduch

22 Os desígnios de Deus Marco Antonio 
Santos

29 O Bem e o Mal Cassandra Geckler

Abril Tema Palestrante

05 Do outro lado da vida Ricardo Magalhães

12 Dr. Bezerra de Menezes Adriana Bueno

19 A força do exemplo Mirtes Beltrami

26 Amaivos e instruívos Valdirene Canhestro

DOMINGO – 10h

Março Tema Palestrante

03 O mal e o remédio Sueli Branchini

10 Yvonne Pereira uma médium notável Luciana Ostafiuc

17 O jugo suave e o fardo leve Daniel Branchini

24 A multiplicação dos pães Adriano Marim

31 Transição Planetária e o Apocalipse 
Espírita

Eduardo Guimarães

Abril Tema Palestrante

07 Tema Livre Emanuel Cristiano

14 Lições de O Livro dos Espíritos Robson Ferreira

21 Jesus e seus discípulos Glaucia Facciolla

28 Parentesco e filiação Gabriel Branchini

UNIDADE VILA BRASILÂNDIA
R. Jorge Pires Ramalho, 34/70 – V. Brasilândia
Sábado 16h – Palestra doutrinárioevangélica e passe
Domingo 10h – Palestra doutrinárioevangélica 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 doutrinárioevangélica e passe

ESPAÇO APINAGÉS
R. Apinagés, 591 – Perdizes
Bazar beneficente 2ª, 3a e 4ª feiras – 13h30 às 16h 

https://maps.google.com/?q=R.+Maria+Jos%C3%A9,+311%0D+%E2%80%93+Bela%0D+Vista&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=R.+Apinag%C3%A9s,+591+%E2%80%93+Perdizes&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=R.+Apinag%C3%A9s,+591+%E2%80%93+Perdizes&entry=gmail&source=g
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6) NKAPS – NÚCLEO KARDECISTA ANTONIO PEREIRA DE 
SOUZA (*1963)
R. Padre Chico, 198/206 – Pompéia – Tel. (11) 36731382
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) 38684940 
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

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 – Todo 3º sábado do mês das 12h às 16h 
Local – Rua Prof. Rocca Dordal, 34 – Pompéia (entre as 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) 38342841 – www.seeic.org.br 

2ª feira  20h – Atendimento Fraterno (acima de 12 anos) 
 20h – Palestra doutrinárioevangélica e Passe
 20h – Tratamentos Espirituais (A3 e Câmara)
3ª feira  14h e 20h – Atendimento Fraterno (acima de 12 anos)
 14h e 20h – Palestra doutrinárioevangélica 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 doutrinárioevangélica e Passe
 20h – Tratamentos Espirituais (Cura e Câmara)
5ª feira  20h – Cursos sobre Espiritismo (ESDE 2, 3 e mediúnicos)

mailto:nkaps@uol.com.br
mailto:secretaria@karitas.org.br
http://www.seeic.org.br/


15

6ª feira  14h às 16h – Estudo do Livro dos Espíritos
Sábado  9h – Evangelização InfantoJuvenil – 9h
 9h – Atendimento Fraterno (crianças e jovens até 12 anos)
 9h – Discussão doutrinárioevangélica 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) 38358139 – saeseel@terra.com.br

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

Trabalhos sociais  2º sábado - Artesanato e Evangelho.
4º sábado - DEPAF - Departamento de assistência às familias cadas-
tradas - Evangelho, passes e cesta básica.

SAE – SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA
Rua Sheldon, 72 tel. (11) 38365053

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) 36729892 – Tel./Fax – 36731474
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 prémocidade 
 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

mailto:saeseel@terra.com.br
http://www.3deoutubro.org.br
http://../../../undefined/compose?to=3deoutubro@uol.com.br
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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

Domingo – 10h

Março Tema Palestrante

03 
(Dia da USE)

A Lei de Sociedade enfocando festas 
pagas

Antonio Furlan

10 Família Espíritos incríveis Cosme Laurindo

17 O Poder da Fé Flávio Monteiro

24 Por que a música na casa espírita? Mara Lugli

31 O Filho pródigo Luciano Grisola

Abril Tema Palestrante

07 
(Dia da USE)

O Filme que ensina e moraliza Oceano Vieira

14 O Livros dos Espíritos Aida Mendes

21 Centenário de Euripedes Barsanulfo
Francisco Aranda 

Gabilan 

28
Qualidade das Relações Humanas: 

técnicas de bem viver"
Luiz Carlos Storino

NÚCLEO ASSISTENCIAL ANITA BRIZA
R. Aurélia, 665 – Lapa – Tel. (11) 38622132

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) 33159333
2ª a 6ª feira – 20h
Sábados e feriados – 17h

Sala de Al-Anon Lapa (para amigos e familiares)
www.alanon.org.br
R. Tibério, 264 – tel. (11) 32287425
Sábados – 14h às 16 horas

11) SPEE – SOCIEDADE PAULISTA DE ESTUDOS ESPÍRITAS 
(*1995)
R. Augusto de Miranda, 723 – Pompéia – Tel. (11) 38754228 
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

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

http://www.alcoolicosanonimos.org.br


Dayse de Oliveira Preto
Cirurgiã dentista

Rua Trajano, 171 - Sala 01 - Lapa  –  Tel.: (11) 3659-6162 e (11) 95762-3129
 dayseopreto@gmail.com

IMPLANTE • CIRURGIA • RESTAURAÇÕES 
ODONTO PEDIATRIA • CANAL • LIMPEZA 

PRÓTESE • ORTODONTIA

Atende Uniodonto

ODONTOLOGIA ESTÉTICA
PRÓTESE, IMPLANTES,  

TRANSFORMAÇÃO DO SORRISO
Responsável técnico: 

Prof. Dr. Marcelo Balsamo
CROSP 41.844

Rua Albion 229, cj. 34, Lapa
Tel: (11) 3644-9075 – 3831 5507

Marcação de consultas por : 93800-2149



CONTÁBIL OLIVEIRA
Muito além dos números!

 www.contabioliveira.com.br  (11) 99714-0639 / (11) 4148-6698
 contato@contabiloliveira.com.br  facebook.com/contabiloliveiracotia

 Abertura, alteração, baixa e regularização de Empresas
 Certidões Negativas
 Declaração de Imposto de Renda
 Assessoria Contábil 
 Planejamento Tributário
 Departamento Pessoal
 Regularização de Entidades Religiosas
 Contabilidade para o Terceiro Setor
 Alvará de Funcionamento
 Autônomos
	 Profissionais	Liberais
 MEI (Microempreendedor Individual)

Luiz Fernando A. Penteado
Psicólogo - CRP 06/5072

 Rua Venâncio Ayres, 451 Fone: 3872-4651 / 99733-3297
 Perdizes - São Paulo-SP E-mail: lufapp@terra.com.br


