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Editorial
Um freio de arrumação e de esperança para todos

É verdade que no futuro nos lembraremos de 2020 sem muitos 
sorrisos. Foi um ano de perdas de pessoas e coisas queridas, que, 
no nosso egoísmo e nossa incompreensão, entendemos como va-
lioso roubo que nos empobreceu. 

Foi também ano de muitas restrições -– até de movimentações 
para coisas prosaicas como a compra de pão no comércio mais 
perto de casa -– e de impedimento de ver e abraçar amigos verda-
deiros, queridos, de quem temos saudades por não mais podermos 
trocar com eles, ao vivo, confidências e conselhos.

À primeira vista, portanto, foi uma conta de subtração, de am-
bientes fechados, quarentena, afastamento de irmãos, filhos e ne-
tos, do uso desagradável de máscaras, de reclusão e tédio causado 
pela rotina maçante.

Mas isto não é tudo. No silêncio de nossos lares, em situação 
de conforto ou durante a leitura de uma obra de elevação, a qua-
rentena também nos guiou para exame mais atento do que vai em 
nossa cabeça e nosso coração, dos atos e comportamentos pre-
sentes e passados –- ocasião em que podemos estar sujeitos a 
algum arrependimento ou nova percepção de razões com as quais 
não atinávamos até então.

A introspecção e os momentos de silêncio abrem as portas da 
mente e do coração para os benvindos conselhos e recomenda-
ções dos Espíritos amigos, que nos acompanham e orientam. Em 
sua superioridade, eles afastam de nós sentimentos que não sejam 
nobres e cristãos, enaltecem a paciência e a tolerância, humildade e 
prontidão, para tudo fazermos pelo próximo. Sobretudo, mostram o 
enorme benefício da prece livre e sincera, sem retórica, que salta do 
coração para os lábios. Ela nos acalma, equilibra e enche o coração 
de alegria.

Então, pensando melhor, concluímos que, apesar de alguns dis-
sabores, 2020 não foi um ano ruim. Ao contrário, revelou-se um 
marco na existência de cada um – significando uma pausa e um 
freio de arrumação para tantos de nós, que pudemos ampliar a 
compreensão do que nos rodeia, tomar novo fôlego, disposição e 
agradecida esperança para o que nos aguarda à frente. 

Feliz 2021 para todos!

Sebastião Aguiar 
(USE Distrital Lapa)
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E com a Palavra
Seguir as leis divinas, apesar da nossa notória imperfeição

“A Doutrina Espírita ensina que a felicidade humana está na razão 
direta do cumprimento da Lei de Deus, Lei Natural ou Lei da Natureza, 
que “é eterna e imutável como o próprio Deus”. O nosso desafio é, pois, 
conhecer as leis divinas que, a despeito de estarem inscritas na consci-
ência, nem sempre conseguimos identificar ou compreender em razão 
da nossa notória imperfeição espiritual”.

“Essa imperfeição apresenta a dificuldade de ainda não sabermos 
distinguir o bem do mal, cujo aprendizado somente é adquirido ao longo 
das reencarnações sucessivas e dos subsequentes estágios no plano 
espiritual. Desenvolvido o necessário discernimento entre o que é bom 
e o que é ruim, de acordo com esta orientação: “O bem é tudo o que é 
conforme a Lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta […], pas-
samos a agir de acordo com os princípios da moral, entendida como 
sendo “[…] a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem 
e o mal. Funda-se na observação da Lei de Deus. O homem procede 
bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a Lei 
de Deus.” 

“Fazer tudo pelo bem dos outros é a linha mestra do aprendizado 
intelecto-moral que impulsiona o ser imortal aos píncaros evolutivos. É a 
regra de ouro, assim anunciada pelo Cristo: “Tudo aquilo, portanto, que 
quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois essa é a Lei 
e os Profetas.” 

“Como os processos de melhoria espiritual exigem dedicação, es-
forço e persistência, ou seja, “suor e lágrimas”, o grande empreendi-
mento do indivíduo transformar-se em pessoa melhor se faz por meio 
da superação das provações existenciais, que se revelam cada vez 
mais desafiantes à medida que surgem novos aprendizados. As pro-
vações fazem parte da caminhada evolutiva da vida, que transcorre, 
naturalmente, nos dois planos existenciais, que lembram uma corrida 
de superação de obstáculos.” 

“É, pois, equívoco acreditar que ocorrências provacionais, como 
os flagelos destruidores, naturais ou provocados, sejam catalogados 
como castigo ou punição divina. Quem assim pensa tem de Deus uma 
ideia antropomórfica e se fundamenta em preceitos teológicos arcaicos, 
visto que Deus, como ensinou Jesus à samaritana, “Deus é Espírito, 
e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade” 
(João, 4:24)”. 

“É desse modo que Ele é nosso Pai e Criador: “Deus é soberana-
mente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela 
nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite 
que se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade.” 

Marta Antunes Moura, 
no portal da Federação Espírita Brasileira, julho de 2020
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Notícias da USE Lapa
A despeito de tantas dificuldades que enfrentamos em 2020, fren-

te a uma pandemia nunca antes vivenciada por nós, mudanças brus-

cas em nossas rotinas tanto pessoais, como profissionais e religiosas, 

as Casas Espíritas continuaram seus trabalhos sociais, atendendo às 

necessidades prementes das famílias, com um reforço em suas ces-

tas básicas de alimentos, uma vez que o tempo de permanência em 

seus lares aumentou. 

O atendimento social não podia parar considerando que nosso 

objetivo principal, além da divulgação da doutrina espírita, é o atendi-

mento aos mais necessitados, nosso grande ensejo de aprendizado e 

evolução. Preocupados também com o isolamento social e os possí-

veis impactos para a saúde mental de todos, nossas Casas Espíritas 

se readaptaram às novas mídias de comunicação e fizeram o atendi-

mento fraterno, o Evangelho, cursos básicos e estudos on-line, para 

passar a mensagem do Evangelho de nosso Mestre Jesus a todos os 

homens e mulheres de boa vontade. 

Desta forma, informamos os eventos ocorridos neste ano de 2020, 

as atividades das casas para 2021 e divulgamos através de nosso ca-

nal no Youtube programas espíritas diversos

https://www.youtube.com/channel/UCaFDpJDhyJhtkBl3god9xQQ
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Departamento de Infância e a pandemia
“Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais; pois o reino dos 

céus é para aqueles que se lhes assemelham.
Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de 

Deus como uma criança, nele não entrará.
E tendo-as abraçado, abençoou-as impondo-lhes as mãos”

Nosso Mestre Jesus nos deixou esta belíssima mensagem e nós 
estamos aqui hoje, 2020 anos após, aprendendo e atentando para que 
o melhor de nós seja passado às nossas crianças, num momento tão 
difícil de nosso planeta.

Mas não poderíamos deixar de lembrar que temos em nossas ca-
sas espíritas homens e mulheres que, como educadores, fazem um 
pouco mais do que aprender e atentar.

São nossos “anjos” educadores/evangelizadores e evangelizadores/
educadores espíritas da infância, que encaixaram em suas agendas, já 
tão sobrecarregadas, o aprendizado de novas técnicas de comunica-
ção, para chegar ao coraçãozinho destas crianças.

Pessoas especiais, que levaram esperança, alegria, improvisação, 
resiliência e exemplos para dentro das casas das famílias.

Conheceram e aprenderam novas mídias, novas maneiras de pas-
sar as lições do evangelho de Jesus de forma didática e amorosa, mes-
mo através de uma tela.

Colocaram em seu radar a forma como cada criança estava rece-
bendo aquela lição, algumas um pouco mais atentas, outras menos, 
mas sempre com o foco na criança e no seu entorno.

Fizeram ainda um pouco mais, cuidando para que as famílias abris-
sem este espaço dentro de suas casas, para que o Evangelho de Jesus 
entrasse em suas vidas e aliviasse um pouco o estresse dos dias e 
meses de pandemia.

Mesmo que de forma virtual, online e muito diferente de tudo que 
estávamos acostumados, estes “anjos” muitas vezes esqueceram-se 
de seus afazeres domésticos, seus problemas familiares e profissionais, 
e se dedicaram a montar cenários, falas, desenhos, fantoches, dedo-
ches, diálogos e canções para que as crianças se sentissem parte de 
um grupo e a moral e o exemplo de nosso Mestre não ficassem esque-
cidos nos dias de isolamento e distanciamento social.

Sabemos que todos nós, voluntários das casas espíritas, não faze-
mos nenhum trabalho esperando reconhecimento, mas, por ter sido um 
ano muito diferente de todos os anos passados, não poderíamos deixar 
de registrar nosso agradecimento, nosso carinho e gratidão pelo trabalho 
e dedicação destes “anjos” educadores/evangelizadores que, em 2020, 
levaram o Evangelho de Jesus para nossas crianças e seus familiares.

Nosso muito obrigado aos queridos educadores/evangelizadores 
espíritas.

Comissão Executiva da USE Distrital Lapa
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Apresentação disponível no canal da USE Distrital Lapa no youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=5zAX4a7NV2Q

Com as presenças de Ana Talavera, Julio Sena, Jaime Ribeiro e 

Marcelo Uchôa, sob a mediação de Adriano Marin e Waldir Vessoni,  

transmitimos através do canal do Youtube da USE Distrital Lapa, 

RAE TV, Web Rádio Fraternidade e TV CETE a quinta edição do tradicio-

nal evento “Semeando Conhecimentos”, pela primeira vez em formato 

on-line, contando com a presença de muitas pessoas ao vivo. 

Os temas tratados, sempre muito atuais, propiciaram uma gran-

de partipação ao vivo e continuamos a receber internautas em nossa 

página que está disponível no endereço: https://www.youtube.com/

watch?v=5zAX4a7NV2Q

Os temas debatidos no programa foram: 

Você não está sozinho! A casa espírita te acolhe 

Vibrações e prece na era virtual 

A ética e o cuidado para não criar fake news;

Práticas estranhas ao espiritismo, mistificação;

Não fazer do lar um centro espírita;

Estudo da doutrina espírita como balizador para possíveis equivocos; 

Não consumir apenas conteúdos prontos, embrulhados, via internet;

Os “perigos” da falta de estudo sistematizado da DE, da razão e do 

bom senso. 

Quantidade de conteúdo não é qualidade. 

Mediunidade virtual?

Rede social do bem

As formas pensamentos

Passes à distância
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“O AMOR CONECTA” – UM ENCONTRO DE EDUCADORES 

O Departamento de Infância da USE Distrital Lapa (SP), realizou no 

dia 8 de fevereiro seu encontro de educadores com o tema “O Amor 

Conecta”, no CEII (Centro Espírita Irmão Itajubá), com a participação do 

palestrante e músico Moacyr Camargo e da Equipe do departamento 

de infância da USE Estadual (SP).

O encontro contou com a presença do Departamento de Infância 

da USE Regional de São Paulo, na figura de sua atual diretora, Silmara. 

Também estiveram presentes várias distritais de São Paulo e cidades 

vizinhas. A programação teve por objetivo atender aos trabalhadores 

da educação infantil ofertando subsídios teóricos e práticos para a ação 

junto às crianças.

O palestrante Moacyr Camargo abordou o tema “A Arte na Edu-

cação Espírita”, demonstrando a evolução da arte e sua importância 

no desenvolvimento do ser humano como ser integral. Segundo ele, 

“quando olhamos os pequenos sabendo serem espíritos imortais e 

mostramos Jesus através da arte, isto toca facilmente os corações”.

A equipe do Departamento de infância da USE Estadual trouxe, 

através de exposições dialogadas e dinâmicas, a importância da re-
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Moacy Camargo

Dinâmica do Depto. de infância da USE SP, com base nas orientações de Kardec
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flexão na Educação Espírita, na busca pelo aperfeiçoamento de nós 

mesmos e da tarefa junto às crianças. O tema merece a atenção dos 

educadores e evangelizadores espíritas na medida em que estimular 

a reflexão nas mentes infantis, é permitir que a doutrina espírita crie 

raízes nos campos da inteligência e do sentimento, deixando de ser 

letra morta para tornar-se força motora da transformação moral dos 

espíritos reencarnantes. 

Segundo Célia Marchiori, responsável pelo setor na Distrital Lapa e 

coordenadora do evento, “O departamento de infância está feliz com 

o resultado do encontro. O convívio de trabalhadores do mesmo ideal 

“INFÂNCIA”, compartilhando conhecimentos, contagia, alimenta e for-

talece a alma para a continuidade da tarefa de semear, regar e aguar-

dar florescer. Para nós, o encontro atingiu as nossas expectativas de 

compartilhar, aperfeiçoar, integrar e unir os trabalhadores da área de 

infância. Tal troca só enriqueceu a tarefa que temos a desempenhar.”

Trechos dos textos pedagógicos de Rivail que embasaram a apre‑

sentação dos Educadores do Departamento Infantil da USE SP

Discurso pronunciado na distribuição de prêmios (1834)

A instrução de uma criança não consiste apenas na aquisição desta 
ou daquela ciência, mas no desenvolvimento geral da inteligência; a 
inteligência se desenvolve na proporção das ideias adquiridas, e quanto 
mais ideias se tem, mais apto se é a adquirir novas. A arte do profes-
sor consiste na maneira de apresentar estas ideias, no talento segundo 
o qual ele sabe graduá-las, classifica-las e apropriá-las à natureza da 
inteligência. Como o hábil jardineiro, ele deve conhecer o terreno que 
semeia, pois o espírito da criança é um verdadeiro terreno cuja natureza 
é preciso estudar; e assim como o talento do jardineiro não se limita a 
saber colocar plantas na terra, assim o do professor não se limita a fazer 
aprender os rudimentos. [...]

Quando se inculca uma ideia no espírito da criança, deseja-se que 
ela frutifique, isto é, que ela se conserve e que dê nascimento a outras 
ideias; mas acontece frequentemente que, tal como a semente que 
se põe na terra, ela morre sem dar frutos; é que então as condi-
ções do tempo e do terreno não foram observadas; que a natureza da 
inteligência não convém àquela espécie de ideia, ou que se lha inculcou 
antes da idade em que ela poderia criar raízes, ou enfim, que não se lhe 
deu tempo para amadurecer. Esta última causa é uma das que compro-
metem mais frequentemente o sucesso da instrução. Sim, senhores, é 
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preciso que uma ideia amadureça, que ela crie raízes; este pressuposto 
é a mais exata verdade e merece a atenção mais séria. 

Por mais simples e precisa que seja uma ideia, ao primeiro contato, 
ela será sempre um pouco confusa, ou pelo menos, sempre fugitiva. 
Ora, se sobre esta ideia que ainda está vaga, quiserdes estabelecer 
uma outra ideia que também será vaga e confusa, tereis como resul-
tado uma confusão geral, e esta confusão, que apenas crescerá pela 
adição de novas ideias, se tornará tal que a criança não poderá mais 
se achar; é exatamente como se quiséssemos enxertar um ramo num 
tronco sem raízes. Mas, senhores, esta máxima, uma das mais impor-
tantes da instrução, é uma das mais difíceis de se aplicar, pela impaci-
ência que se tem de ver os frutos. [...]

Construir sobre um terreno sólido e não sobre areia movediça, eis o 
verdadeiro segredo. [...] Esta comparação é a mais pura verdade e para 
aplicá-la à instrução e mostrar que um excesso de precipitação retarda 
o progresso ao invés de acelerá-lo, eu diria que se acumularmos sem 
previdência no espírito da criança um grande número de ideias indiges-
tas, teremos por resultado não que dois e dois fazem quatro, mas que 
dois zeros mais dois zeros fazem quatro zeros. [...]

É preciso, pois, seguindo esse raciocínio, ocupar as crianças com 
a universalidade das ciências? A melhor inteligência não seria aí sufi-
ciente. Não, sem dúvida; mas todas as ciências têm ideias primeiras, 
simples e que estão ao alcance de uma idade muito mais tenra do que 
se pensa, se soubermos despojá-las das abstrações. 

Uma criança que nada, faz mecânica; ao assoprar o fogo, ela faz 
física; comendo ela aplica a mecânica, a fisiologia e a química; não se 
pode explicar esses fenômenos sem atingir a profundidade das ciên-
cias! Essas ideias simples são atrativos que se apresentam ao espírito, 
para observarmos para qual ele se voltará; são sementes que se jo-
gam para cultivar em seguida aquelas que prometem mais belos frutos. 
Quanto às outras elas não serão perdidas; todas essas (ideias) habi-
tuam a criança a refletir, elas exercitam seu espírito de observação; é 
uma charrua que trabalha o terreno e o torna mais apto à cultura. É 
preciso forçar a criança a pensar para isso é preciso dar alimento ao 
pensamento. [...]

Plano proposto para a melhoria da educação pública (1828)

Tornar-lhes agradável a ciência; colocai-a ao seu alcance; entrai em 
sua esfera e não procureis fazê-las entrar na vossa: tais são os meios 
de cativar sua atenção. O educador hábil sabe tirar partido das mínimas 
circunstâncias para fixá-la; ele não teme sua alegria levando-as a uma 
pequena digressão, ao lado de uma explicação séria; há no tom com 
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que ele fala, na maneira de lhes perguntar, alguma coisa que os prende, 
sem que percebam e sem violência. Tais são os princípios, segundo os 
quais me parece, a instrução deve ser orientada; eles encontram aplica-
ção no ensino de todas as ciências e para todas as idades.

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 – Mediunidade: Sandra Dugaich –  

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

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



1212

1) CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DE DAMASCO 
Informações atualizadas através do site www.caminhodedamasco.org.br
Canal no Youtube https://www.youtube.com/channel/
UCSNtaNFXMzgQEf0zzAP_yFA
No Facebook https://www.facebook.com/caminhodedamascolapasp

2) CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ITAJUBÁ 
www.centroespíritaitajuba.com.br
Facebook: @ceirmaoitajuba
Youtube Centro Espírita Itajubá

3) CENTRO ESPÍRITA VICENTE RODRIGUES VIEIRA 
www.vicenterodrigues.org.br
Evangelho virtual todas as quartas feiras, 20h através da página do Centro 
Espírita Vicente Rodrigues Vieira no Facebook

4) CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN KARDEC 
www.facebook.com.ceeaklapa / ceeaksaopaulo@gmail.com
Todas as terças-feiras, às 20:15h, apresentamos uma “live” sobre o Evangelho. 
São temas diversos e as “lives” podem ser assistidas pelo endereço do 
CEEAK no Facebook. 
Também às quartas-feiras, 15h, e às quintas-feiras, 21h, temos reuniões de 
vibração à distância. 
Maiores informações acesse: facebook.com/ceeaklapa.

5) GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA - 
Informações atualizadas através do site www.geb.org.br
Palestra Espírita on-line: às quartas-feiras, às 20h e aos domingos, às 10h. 
Acessar o Canal do YouTube do GEB- Grupo Espírita Batuíra. 
https://www.youtube.com/channel/UCarTetS00u-Cj4MI2jNp1uA

JANEIRO
Data Tema Expositor

10 Domingo - 10h O Livro dos Médiuns- 160 anos Ronaldo Lopes
13 4ª feira - 20h Que é Deus? Robson Ferreira
17 Domingo - 10h Os Fluidos Adriano Marim
20 4ª feira - 20h A educadora Anália Franco Tânia Cavalcanti
24 Domingo - 10h Apóstolo Paulo- o “vaso escolhido” Denisarth Steagall
27 4ª feira - 20h João, o discípulo amado Marcos Lonçarço
31 Domingo - 10h “Meu Reino não é deste mundo” Daniel Branchini

FEVEREIRO
Data Tema Expositor

03 4ª feira - 20h Aliança da Ciência com a religião Fernando Santin
07 Domingo - 10h Progressão dos Mundos Silvio Gonzales
10 4ª feira - 20h Anjos da guarda e Espíritos protetores Luiz Fuchs
14 Domingo - 10h Lei de Liberdade Gabriel Branchini
17 4ª feira - 20h A multiplicação dos pães Simone Queiroz
21 Domingo - 10h O Sono e os sonhos: visão espírita Ricardo Pastori
24 4ª feira - 20h Maria de Magdala Marco Antonio Santos
28 Domingo - 10h Tema e expositor a definir

Apresentações à distância via 
rede sociais

http://www.caminhodedamasco.org.br
https://www.youtube.com/channel/UCSNtaNFXMzgQEf0zzAP_yFA
https://www.youtube.com/channel/UCSNtaNFXMzgQEf0zzAP_yFA
https://www.facebook.com/caminhodedamascolapasp
http://www.centroespíritaitajuba.com.br
http://www.vicenterodrigues.org.br
http://www.facebook.com.ceeaklapa
mailto:ceeaksaopaulo@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCarTetS00u-Cj4MI2jNp1uA
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MARÇO

Data Tema Expositor

03 4ª feira - 20h As Curas no Evangelho Antonio Carlos Costa

07 Domingo - 10h A reencarnação e os laços de família Duílio Mandetta

10 4ª feira - 20h Mediunidade com Kardec José Carlos Zaninotti

14 Domingo - 10h O código penal da vida futura Gilmar Trivelato

17 4ª feira - 20h Esquecimento do Passado Cecília Augusto

21 Domingo - 10h Felicidade: utopia ou realidade? Luciana Ostafiuc

24 4ª feira - 20h Trabalho, solidariedade e tolerância Ronaldo Lopes

28 Domingo - 10h Bem e mal sofrer Geraldo Ribeiro

31 4ª feira - 20h Tema e expositor a definir

6) NÚCLEO KARDECISTA ANTONIO PEREIRA DE SOUZA 
Informações atualizadas através do site www.nkaps.org.br

Cursos regulares em Fevereiro – Enviar Nome, Telefone e Email para 
nucleokardecista.nkaps@nmail.Com
Horário – 20h às 21h30 e aos Sábados 10h às 11h30 

7) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KÁRITAS 
Informações atualizadas através do site www.karitas.org.br

8) SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS IRMÃ CATARINA 
Informações atualizadas através do site www.seeic.org.br

9) SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA 

Evangelho às quartas feiras – 20h 
Pedido para inclusão no evangelho pode ser feito através do email seel@
usesp.org.br ou pelo whatsapp (11) 99287-0271

Sugestões para acesso para programas espíritas: 
- Canal da USE Distrital Lapa
https://www.youtube.com/channel/UCaFDpJDhyJhtkBl3god9xQQ

mailto:NUCLEOKARDECISTA.NKAPS@GMAIL.COM
http://www.karitas.org.br
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– TV CETE
https://www.youtube.com/watch?v=dKe9TjurFE4 
Familia web rádio
https://www.radios.com.br/aovivo/familia-web-radio/105994 

RAE TV – Rede amigo espírita
https://www.youtube.com/user/ze40

WEB Radio Fraternidade
https://www.radiofraternidade.com.br/ 

10) SEETO - SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 3 DE 
OUTUBRO
www.3deoutubro.org.br

Plantões para recebimento de doações:

2ª feira a 6ª feira das 9h00 às 16h00
Rua Clélia, 669 – Lapa 
Rua Aurélia, 665 – Lapa

Departamento de Assistência Social:
A assistência encerrou as atividades este ano e voltará dia 16 de janeiro. 

Departamento Doutrinário:
- Reapresentação de palestras gravadas, com o objetivo da divulgação do 
Evangelho, através do canal da TV3 no Youtube
- Conversa Fraterna: explanação do Evangelho às quartas-feiras às 20h00 no 
canal da TV3 no Youtube.
- Vibração a distância: LIVE - 5ª feira às 20h00, na página do facebook.
- Atendimento Fraterno: orientação e auxilio fraterno, agendamento através 
do e-mail: linhadireta@3deoutubro.org.br

11) SPEE – SOCIEDADE PAULISTA DE ESTUDOS ESPÍRITAS 
www.centrospee.com.br

A Casa mantém grupos de estudos e tratamento através de salas virtuais. 
Mantém também plantão para atendimento fraterno virtual ou presencial, se 
necessário for. 
Estudos e tratamento às terças, quartas e quintas feiras às 20 horas.
O acesso pode ser feito via site www.centrospee.com.br



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. PenteadoLuiz 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



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)

Rua Trajano, 235 – Lapa • Fone: 3862-6619
anamaria@monteferrarioadvogados.com

 Empresarial
 Criminal  Trabalhista 

 Previdenciária  Tributária 
 Família  Administrativa  Cível

OAB nº 46.637/SP


