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Dias e Horários de
Atendimento Fraterno
1) CECD – CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DE DAMASCO
R. Moxei, 113 – Lapa de Baixo
Atendimento Fraterno – agendar pelo fone 3611-0164 ou pessoalmente na
Secretaria do Centro

2) CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ITAJUBÁ
Rua Vespasiano, 992 – Vila Romana
2ª feira
19h15 – Encaminhamento e orientação
3ª feira
19h – Encaminhamento e orientação
4ª feira
14h15 – Encaminhamento e orientação
5ª feira
19h – Encaminhamento e orientação
Sábado
15h30 – Encaminhamento e orientação

3) CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN KARDEC
R. Barra do Chapéu, 47 – Travessa da Rua Coriolano, altura do nº 1.729 –
Lapa – São Paulo – SP
3ª feira
20h15 – Socorro espiritual (evangelho, passes e orientação
fraterna)
4ª feira
14h – Socorro espiritual (evangelho, passes e orientação fraterna)
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.

4) GEB – GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA
R. Caiuby, 1306 – Perdizes
Atendimento Fraterno
2ª, 3ª e 4 ª feira às 14h (*) e às 18h (**)
6ª feira às 14 h (*)
(*) atendimento de 7 pessoas por ordem de chegada, inscrições a partir das
13:30 horas,pessoalmente
(**) atendimento de 5 pessoas por ordem de chegada, inscrições a partir das
17:30 horas,pessoalmente

5) NKAPS – NÚCLEO KARDECISTA ANTONIO PEREIRA DE
SOUZA
R. Padre Chico, 198/206 – Pompéia
2ª feira
19h – Atendimento Fraterno
5ª feira
14h – Atendimento Fraterno
2º e último domingo do mês – 9h – Atendimento Fraterno
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6) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KÁRITAS
Rua Mario, 132 – Vila Romana –
3ª feira
18h – Ambulatório de atendimento aos irmãos quimiodependentes e seus familiares – Orientação psicológica com hora
marcada – ligar para (11) 98382-9305 Sra Albina
6ª feira
20h – Reunião Pública, Atendimento Fraterno e Fluidoterapia

7) SEEIC – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS IRMÃ
CATARINA
Rua Barão de Sergi, 100 – Vila Leopoldina
2ª feira
20h – Atendimento Fraterno (acima de 12 anos)
3ª feira
14h e 20h – Atendimento Fraterno (acima de 12 anos)

8) SEEL – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA
R. Sheldon, 52 – Lapa
4ª feira
19h45 – Atendimento fraterno

9) SEETO – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 3 DE
OUTUBRO
R. Clélia, 669 – Lapa
Domingo 9h às 10h – GOE – Grupo de orientação e encaminhamento
2ª feira
18h30 às 20h – GOE – Grupo de Orientação e encaminhamento
5ª feira
14h30 às 16h30 e 18h30 às 20h – GOE – Grupo de Orientação e
encaminhamento
Sábado
10h às 12h – GOE -Grupo de Orientação e Encaminhamento

10) SPEE – SOCIEDADE PAULISTA DE ESTUDOS ESPÍRITAS
R. Augusto de Miranda, 723 – Pompéia
2ª, 3ª, 4ª e 5ª f. 19h30 – Atendimento Fraterno
Sábado
9h30 – Atendimento fraterno
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Editorial
Homenagem aos profetas
Todo o conhecimento que adquirimos com os que nos precederam
destaca como fontes principais de sabedoria – desde a antiguidade – as
figuras dos profetas e santos, seres que nós, espíritas, definimos como
portadores de mediunidade ostensiva e de grande estatura espiritual.
Em seu livro “Os Profetas – Interpretações bíblicas e Evangéli‑
cas à Luz da Codificação Kardequiana – III” (FEB, 152 pgs, 1ª edição), o autor João J. Moutinho define inicialmente a mediunidade como
faculdade do Espírito eterno, baliza de sua jornada evolutiva, que ultrapassa as barreiras das manifestações físicas para alcançar outras dimensões ainda desconhecidas pelo ser em sua fase de evolução atual.
É nessas dimensões que trafegam esses espíritos que acumularam
qualidades tão sublimes e de tão graves responsabilidades, onde só o
crescimento moral modifica a frequência de vibrações que desligam fios
impossíveis de serem desconectados por espíritos não tão elevados.
Moutinho adverte que o desenvolvimento simples da mediunidade,
sem aquisição da legítima conscientização e sem os recursos das qualidades morais, é sempre desaconselhável, como caminhar por selva
escura, sem bússola e sem luz. E que, no ser humano, o decodificador
de sinais emitidos por outras mentes pode ser definido por educação
moral ou superioridade espiritual.
Por isso, segundo ele, os instrutores espirituais esclarecem que a
mediunidade ostensiva deve invariavelmente ser precedida da melhor
conscientização doutrinária, além da educação moral, até porque as
forças que correspondem à faculdade mediúnica se manifestam inconscientemente no comportamento de todo ser.
Ele lembra também que, ingenuamente, muitos pedem a posse de
faculdades mediúnicas para o relacionamento com os Espíritos superiores, esquecendo-se da força dos hábitos infelizes que os dominam e
os impulsos inferiores em que se comprazem, dos quais só se libertarão
após esforço diuturno de renovação íntima.
Assim, recordando com profundo respeito a missão conferida por
Jesus a Francisco Cândido Xavier, considerado um dos maiores profetas de todos os tempos, o autor sublinha que isto se deve a ter ele sido
consagrado possivelmente em inúmeras existências no decorrer dos
milênios, o que torna justa nossa homenagem aos legítimos médiuns
ou profetas de todos os tempos.
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E com a Palavra
O que é ser rico, o que é ser pobre.
Glória Maria Garcia Pereira, autora do livro “A energia do dinheiro”
(ed. Gente, 213 p., 2001), é uma conhecida consultora pessoal e de
empresas em São Paulo. Ela atende diariamente pessoas e empresas
cuja maior preocupação é a situação econômica de negócios e finanças
pessoais.
Glória diz ter encontrado em seu trabalho pessoas extremamente
simples e modestas, que são felizes com a vida que têm. Depois de
conversar com elas, Glória percebeu que elas desenvolveram intuitivamente o espírito de riqueza. Elas possuem materialmente tudo o que
querem, são pessoas queridas pelos familiares, vizinhos e amigos, são
saudáveis, sociáveis, mas nem sempre são acumuladoras de riqueza.
Sabem levar a vida como gostam e usufruem tudo com alegria.
De modo geral são pessoas simples que se comunicam facilmente,
sabem administrar seus bens sem abusar e promovem a multiplicação
de bem-estar e alegria por onde passam. Infelizmente, elas ainda são
raras, mas fazem parte de uma parcela que cresce rapidamente.
Glória também tem encontrado pessoas que intuitivamente acumularam riqueza ao longo da vida. Têm bens, economias e investimentos
de várias formas, mas continuam com o espírito de pobreza. Têm medo
de que a fortuna acabe, não sabem usufruir os bens que possuem, nem
permitem que os filhos disponham do que pode faltar no futuro. São o
que a consultora chama de ricos muito pobres: pobres de espírito que
vivem no meio de confusões e conflitos pessoais e familiares.
E existem, também, aqueles que nascem pobres mas desenvolvem
um programa de riqueza interior e exterior, tornando-se verdadeiros ricos. E, ainda, os que, independentemente do próprio passado, acreditam profundamente que são pobres e que nada podem fazer para sair
da situação de pobreza. Vivem somente para a sobrevivência. Esses
acreditam que dependem dos outros e precisam de ajuda do governo,
de obras de caridade e de doações.
Assim, a posição de cada um diante da pobreza e da riqueza passa
inicialmente por uma questão bem individual e única: como você se
sente em relação à riqueza?
É analisando esta pergunta, tentando responder honestamente a
ela, que cada um de nós poderá chegar a um juízo coerente e realista
que certamente dê aos conceitos de pobreza e riqueza o seu justo valor,
para nossa felicidade.
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Notícias da USE Lapa
SEMEANDO CONHECIMENTO
Tudo começou no ano de 2016, quando numa decisão da diretoria de interromper a Festa da União, tradicional evento realizado pelas
casas adesas à USE Lapa, havia a necessidade de se criar um novo
evento, que mantivesse a união destas casas espíritas, e que colocasse
a doutrina em primeiro plano, sobretudo com o foco em um público não
espírita, inclusive.
Com a colaboração de alguns participantes do conselho e da diretoria da USE Lapa, iniciou-se o processo. Um nome para o evento. Por
inspiração, uma colaboradora sugeriu o nome “ SEMEANDO CONHECIMENTO”. Idéia mais do que aprovada por todos.
E assim foram diversas reuniões mensais que frutificaram no tema,
nos expositores, no local e todos os demais detalhes que um evento
desta envergadura exigia.
O 1º ENCONTRO, (out/2016), foi realizado no NKAPS, Núcleo Kardecista Antonio Pereira de Souza, e contou com a presença de diversas
pessoas, mais de 200, durou todo o domingo com quatro palestras
sobre assuntos diversos, tais como: suicídio, aborto, animais, vícios da
vida moderna, etc.

Informativo USE LAPA
Rua Tibério, 264 – Lapa – São Paulo - SP - CEP 05042-010
use.d.lapa@usesp.org.br – www.uselapa.org.br
Comissão Executiva eleita pelo Conselho Deliberativo Distrital,
em 14/04/2018, para o triênio 2018 – 2021
Presidente: Adriano Marim de Oliveira – Vice‑Presidente: Marco Sellin –
1ª Secretária: Terezinha Vendramini – 2ª Secretário: Almir Polycarpo
1º Tesoureira: Edna Bocca – 2º Tesoureiro: Waldir Vessoni – Diretor de Patrimônio:
Ricardo Neves – Departamentos: Administração: Reginaldo Malfati –
Assistência Social: José Otavio Viotto – Comunicação: Sebastião Aguiar –
Evangelização: Celia Marchiori – Estudos/Livros: Robson Ferreira –
Mocidade: Daniel Steagall
Periodicidade: bimestral • Diagramação e arte: Hermano Matos
Web Design do site www.uselapa.org.br: Felipe Roquette - www.krei.com.br
Atualizações feitas por Marcelo Daudt
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O 2º ENCONTRO, (Out/2017), também foi realizado no NKAPS
onde foi abordado a evolução do papel da mulher do século XIX ao século XXI, e tivemos a presença do autor do livro “MADAME KARDEC” –
Adriano Calsone e demais palestrantes das casas adesas à USE Lapa.
O 3º ENCONTRO, (out/2018), realizado no salão da DRE – Delegacia de Ensino da Prefeitura de S.Paulo, na rua Aurélia 996, contou com
a presença de figuras ilustres, em palestras dos mais diversos assuntos,
como a depressão, suicídio, causas psíquicas e emocionais, com uma
presença de público excelente, e com alguns atrativos extras para a
platéia, como livros, barracas de doces, churrasco e refrigerantes. Foi
um sucesso.
Neste ano de 2019, 19 de setembro, realizamos o 4º ENCONTRO
reunindo em um fórum de debates, com perguntas do público, onde
contamos com a presença de vários palestrantes ilustres, e os temas
continuaram a ser de interesse geral, como desencarnes coletivos, suicídio, desastres naturais sempre à luz da doutrina espírita. Participaram
os palestrantes Jaime Ribeiro, Eduardo Guimarães e Francisco do Espírito Santo Neto.
Lembrando que o intuito do ENCONTRO SEMEANDO CONHECIMENTO é ter a participação de um número cada vez mais expressivo de
participantes, tanto das casas espíritas em geral como do público não
espírita, para continuarmos com a missão de divulgação da doutrina.
No início de 2020, já estaremos a postos para o planejamento e
execução do “V ENCONTRO SEMEANDO CONHECIMENTO”.
1º ENCONTRO DE CRIANÇAS, PAIS E EDUCADORES
“SEMEANDO AMOR E LUZ NA ARTE COM JESUS”
Sábado, 19 de outubro, 13h30
Era uma vez...
Uma ideia, um desejo forte... e a ele foram se somando outras vontades. Como nada é por acaso, sementes foram brotando em mentes
dispostas e amorosas; singelas expectativas foram delineando esse sonho com tanta potencialidade de concretização.
E essas ideias tinham movimento, ritmo, melodia... Notas dançantes envolventes, capazes de elevar as nossas vibrações. Música, arte
de almas que inspiram outras almas.
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E... aconteceu!!!
No último dia 19 de Outubro, estivemos em ambiente festivo muito
feliz, reunidos para o “ 1º Encontro de Crianças, Pais e Educadores” ,
promovido pela USE DISTRITAL LAPA.

Esse encontro só foi possível pela participação ativa das Casas unidas. Dirigentes, educadores e integrantes do Dep. de Infância, envolvidos em energia criativa, foram construindo o tão desejado Encontro.
Com muita alegria e satisfação, vimos os protagonistas do evento
- nossas crianças - no palco, se expressando em cantigas e performances que traduziram os ensinamentos amorosos de Jesus e da Doutrina
Espírita, alicerces dos Cursos de Educação Infantil /Evangelização.
Logo na recepção, um Mural de Fotos oferecia o registro de algumas ações educativas realizadas em cada casa espírita. Os galhos
e ramificações da parreira (Prolegômenos, Livro dos Espíritos, Allan

9

10

11

12
Kardec), simbolizam para os nossos pequeninos, espíritos reencarnantes, os frutos dos valiosos brotos da Semeadura educativa realizada...
Mergulhados em ambiente fluídico harmonioso, cada Casa foi apresentando sua dinâmica e produção, com confiança e boa vontade.
Desta forma, famílias e trabalhadores da seara espírita puderam
confraternizar, conhecer-se, compartilhar e formar novos vínculos.
Como não podia faltar, além do alimento espiritual, nosso lanchinho
coletivo foi delicioso, sensacional.
Delícia também foi o Cantinho de Atividades Lúdicas para entreter
os menorzinhos durante o intervalo. Que gostoso!

Ao final, uma carinhosa lembrança do nosso Encontro...
Aos pais e famílias, um profundo agradecimento no Certificado de
Participação.
Às crianças e jovens, um singelo vasinho, representando o plantio
de ensinamentos, colheita de ações e experiências que serão significativas, pois o solo é fértil !
Agradecemos a Deus pela vida; a Jesus, nosso modelo amoroso, o
norte a ser seguido; e à equipe espiritual de todas as Casas que, trabalhando em rede, cotidianamente estimulam, orientam e acompanham
nosso caminho.
Agradecemos à USE Distrital Lapa, aos Coordenadores e Diretores
pela oportunidade e confiança no trabalho do Departamento de
Infância/Lapa-2019.
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Enviamos, enfim, um abraço carinhoso a todos os envolvidos que
se dedicaram e possibilitaram a realização desse banquete espiritual.
Como coube a mim, a enorme responsabilidade desta redação, não
posso deixar de agradecer aos amigos queridos deste Departamento
de Infância pelo acolhimento e estima; agradecer sobretudo ao Moacyr
Camargo, ferramenta inspirada e aos Espíritos encarnados que sonharam esse sonho tão real.
“ Semeando Amor e Luz na Arte com Jesus”
Gratidão, só gratidão...
Márcia
“A criança é sementeira que aguarda, o jovem é o campo fecundado, o adulto
é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita”
(Pelo espírito Amélia Rodrigues em Sublime Sementeira)
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FRATERNIDADE SEM FRONTEIRAS
www.fraternidadesemfronteiras.org.br
É uma organização de ajuda humanitária internacional, tem sua sede
em Campo Grande/MS e seu fundador e presidente é Wagner Moura.
Atua em alguns dos lugares mais pobres do planeta, com esperança e
profundo desejo de ajudar a acabar com a fone e a construir um mundo
de paz.
Acolheu 15 mil pessoas em 6 países, formou 45 polos de trabalho,
700 jovens já colocados em bancos escolares, 428 mil refeições mês
servidas, 1 padaria instalada, 12 poços artesianos, 144 casinhas construídas, 162 idosos amparados, contando sempre com o trabalho de
voluntários e as doações recebidas.
Na África subsaariana, abriram e mantém centros de acolhimento,
onde oferecem alimentação, cuidados com a higiene, atividades pedagógicas, culturais e formação profissionalizante. Amparam idosos com
alimentação e construção de casas. Estão perfurando poços artesianos
nas aldeias africanas e, com a chegada da água, iniciam o cultivo sustentável de alimentos, capacitando jovens agricultores e envolvendo as
crianças em atividades de educação ambiental.
No Brasil, apoiam o tratamento de crianças com microcefalia, em
Campina Grande, na Paraíba, em parceria com o Instituto de Pesquisa
Professor Joaquim Amorim Neto. Em Campo Grande, mantém o projeto Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel, que proporciona o ensino
de música a jovens da periferia, e ajudam a Clínica da Alma, dedicada
ao tratamento de dependentes químicos. Em Roraima, acolhem famílias
refugiadas da Venezuela, que atravessaram a fronteira para o Brasil em
busca de uma oportunidade de vida.
Para maiores informações o contato pode ser feito através dos
telefones: (67) 3028-5429/99847-0231 e
e-mail: contato@fraternidadesemfronteiras.org.br
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Casas e Atividades

(*=ano de fundação)

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. 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
20h – Evangelização infanto-juvenil – crianças e jovens de 2 a 16
anos
6ª feira
14h –Atendimento de Assistência Social
Livraria, Clube do Livro e biblioteca circulante
Acompanhe nossas palestras transmitidas ao vivo pelo Facebook –
CE CAMINHO DE DAMASCO – PALESTRAS

2) CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ITAJUBÁ (*1951)
Rua Vespasiano, 992 – Vila Romana – Tel (11) 3672-0866
www.centroespiritaitajuba.com.br
Facebook – Centro Espírita Irmão Itajubá
2ª feira

3ª feira
4ª feira

19h15 – Encaminhamento e orientação
19h45 – Curso de aprofundamento
20h – Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual
19h – Encaminhamento e orientação
20h – Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual
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
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5ª feira

Sábado

14h30 – Samaritanos
19h – Encaminhamento e orientação
20h – Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual
15h – Educação de Jovens – Juv.A (13 a 14 anos) Juv.B (15 a 17
anos) e Juv.C (a partir dos 18 anos )
15h30 – Encaminhamento e orientação
16h30 – Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual
17h30 – Educação de Crianças – A (3 a 5 anos), B (6 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
Ultimo sábado do mês – SAE – Serviço Assistencial Espírita – distribuição 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
4ª feira
5ª feira

20h15 – Socorro espiritual (evangelho, passes e orientação
fraterna)
14h – Socorro espiritual (evangelho, passes e orientação fraterna)
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 nas últimas 3ª feiras e 5ª feiras do mês às 20h15 e
na última 4ªfeira às 14horas
CURSO BÁSICO DA DOUTRINA ESPÍRITA
Sábado – 9h30 às 11h30
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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
Atendimento Fraterno
2ª, 3ª e 4 ª feira às 14h (*) e às 18h (**)
6ª feira às 14 h (*)
(*) atendimento de 7 pessoas por ordem de chegada,inscrições a partir das
13:30 horas,pessoalmente
(**) atendimento de 5 pessoas por ordem de chegada, inscrições a partir das
17:30 horas,pessoalmente
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)
Programação de palestras públicas Novembro e Dezembro
Domingo – 10h
Novembro
03
10

Tema

Palestrante

Parábola do administrador infiel

Rosely Marotta

“Tudo me é lícito, mas nem tudo convém” Valdirene Canhestro
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Sinais dos tempos- a nova geração

Gabriel Branchini

24

Encerramento da Educação Espírita
Infanto-juvenil

Não haverá palestra

Dezembro

Tema

Palestrante

01

Há dois mil anos

Glaucia Facciolla

08

Pedi e obtereis

Elias Souza Neto

15

O sal da Terra e a luz do mundo

Robson Ferreira

22

Parábola do Filho Pródigo

Ronaldo Lopes

18
Quarta-feira – 14h30
Novembro

Tema

Palestrante

06

Os tesouros da Terra e os do Céu

José Carlos
Zaninotti

13

Saúde, pensamento e vida

Christiane Deneno

20

O Brasil é a pátria do Evangelho?

Alberto Centurião

27

Parábola do fariseu e do publicano

Mônica Martins
Maluf

Dezembro

Tema

Palestrante

04

Preces espíritas

Célia Marchiori

11

Providência Divina

Eliana Galassi

18

Quando Jesus nasceu em cada um de
nós?

Elizabeth Fantato

Quarta-feira – 20h
Novembro

Tema

Palestrante

06

Benevolência x Beneficência

Célia Marchiori

13

A Coragem da fé

Flávia Polycarpo

20

O que podemos aprender com os
Espíritos?

Gilmar Trivelato

27

Buscai e achareis

Antonio Carlos
Costa

Dezembro

Tema

Palestrante

04

Condições e eficácia da prece

Duílio Mandetta

11

Lei de justiça, amor e caridade

Oneide Rosa Mille

18

Batuíra

Geraldo Ribeiro

Sexta-feira – 14h30
Novembro

Tema

Palestrante

01

Eurípedes Barsanulfo

Vera Lúcia Perassi

08

Ser espírita

Denisarth Steagall

15

Motivos de resignação

Sônia Bertuga

22

Amelie Boudet

Cecília Augusto

29

Parábola do festim das bodas

Mirtes Beltrami

Dezembro

Tema

Palestrante

06

A verdadeira pureza

Irene Antoniazzi

13

Por que fala Jesus por parábolas?

Sandra Gema

20

Batuíra

Geraldo Ribeiro
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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

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
3ª feira
5ª feira

6ª feira
Sábado
Domingo

19h – Atendimento Fraterno
20h – Palestra Evangélica e Passe
15h e às 20h – Cursos
14h – Atendimento fraterno
20h – Cursos
15h30 – Palestra Evangélica e Passe
20h – Palestra Evangélica e Passe
9h30 -Evangelização Infantil e Mocidade Espírita
9h30 – Cursos
9h – atendimento fraterno segundo e último domingo de cada
mês
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

4ª feira
6ª feira
Sábado

18h – Ambulatório de atendimento aos irmãos quimiodependentes e seus familiares – Orientação psicológica com hora
marcada
20h – Grupos de Estudo para o desenvolvimento dos
trabalhadores da casa
20h – Reunião Pública, Atendimento Fraterno e Fluidoterapia
9h – Evangelização Infantil
9h30 – Grupo da Pré Mocidade
9h30 – Reunião Pública e Fluidoterapia

BAZAR BENEFICENTE – Todo 3º sábado do mês das 12h às 16 horas
Local – Rua Prof. Rocca Dordal, 34 – Pompéia (entre as ruas Dr.
Augusto de Miranda e Miranda de Azevedo)
Contato – (11) 98382-9305
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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
– Associação 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
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
4ª feira

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

DEPAF Departamento das famílias cadastradas – Evangelho,
passes e cesta básica – no 2º sábado do mês com Artesanato e
no 4º sábado do mês

SAE – SOCIEDADE ASSISTENCIAL ESPÍRITA
Rua Sheldon, 72 tel. (11) 3836-5053
A Sociedade Assistencial Espírita, braço social da SEEL, mantém 2 unidades,
sendo uma o CCA – Centro da Criança e do Adolescente Herculano Pires, na
Rua Sheldon, 72 e o CCA Atilio Campanini, na Praça Renê Barreto, 53 e também o DEPAF – Departamento de Assistência à Família.
Atendem diariamente 190 crianças na faixa etária de 6 a 15 anos, em 2 turnos,
das 7 às 12 horas e das 12 às 18 horas.
Proporcionam reforço escolar e atividades didáticas, informática, esporte, música, 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.

21
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

2ª feira

3ª e 4ª f.
4ª feira
5ª feira

6ª feira

Sábado

8h – Vibrações à distância e assistência espiritual
9h às 10h – GOE – Grupo de orientação e encaminhamento
9h às 9h45 – Fluidoterapia
10h – Evangelização infantil
10h – Mocidade e pré-mocidade
10h – Palestras
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
13h45 às 14h20 e 19h15 às 19h50 – Fluidoterapia
14h30 e às 20h – Escola de Doutrina Espírita
19h30 – Curso de Expositor Espírita
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
14h às 14h45 e 19h às 19h45 – Fluidoterapia
15h e às 20h – Assistência espiritual
20h – GAS – Grupo de assistência à saúde
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

22

PALESTRAS PÚBLICAS – Domingo – 10h
“ESPIRITISMO, APRENDIZAGEM E RENOVAÇÃO”
Novembro

Tema

Palestrante

03

Passagem de Madalena lavando os
pés de Jesus

Rafael Borges de
Oliveira

10

Viajores da eternidade – as partidas e
chegadas

Antonio Carlos
Grandis

17

Jesus de Nazaré

Rai Souza

24

Amor: o poder da realização de Deus

Gil Vanize Balbino

Dezembro

Tema

Palestrante

01

Renovação e Espiritismo

Ana Paula Talavera

08

As três revelações: Moises, Cristo e
Espiritismo

Marco Milani

15

Bem aventurados os aflitos

Marco Maiuri de
Miranda

22

Eu sou capaz

Celso Santos

29

Tempos de oportunidade e progresso

Francisco
Rotandaro

NÚCLEO ASSISTENCIAL ANITA BRIZA
R. Aurélia, 665 – Lapa – Tel. (11) 3862-2132
2ª a 6ª f.
4ª feira

Sábado

10h às 16h – Assistente social – com visitas domiciliares quando
necessário
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
7h30 às 13h – Trabalhos assistenciais

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
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11) SPEE – SOCIEDADE PAULISTA DE ESTUDOS ESPÍRITAS
(*1995)
R. Augusto de Miranda, 723 – Pompéia
www.centrospee.com.br
Atendimento fraterno
2ª , 3ª, 4ª, 5ª feiras – 19h30
Sábado – 9h30
2ª feira
3ª feira
4ª feira

20h10 – Palestra e Fluidoterapia
20h – Estudo Filosofia Espírita I
20h10 – Tratamento Espiritual
20h – Estudo Filosofia Espírita II

5ª feira
2ª a 4ª f.
Sábado

20h – Estudo Filosofia Espírita III
18h – Alfabetização e Leitura para Adultos
10h – Palestra e Fluidoterapia

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

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

Luiz Fernando A. Penteado
Psicólogo - CRP 06/5072

Rua Venâncio Ayres, 451
Perdizes - São Paulo-SP

Fone: 3872-4651 / 99733-3297
E-mail: lufapp@terra.com.br

CONTÁBIL OLIVEIRA

Muito além dos números!













Abertura, alteração, baixa e regularização de Empresas
Certidões Negativas
Declaração de Imposto de Renda
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Planejamento Tributário
Departamento Pessoal
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Autônomos
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MEI (Microempreendedor Individual)

www.contabioliveira.com.br
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