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Editorial
Este trimestre recebemos o resultado da pesquisa feita pelo  

Sr. Ivan Franzolim, PNP Pesquisa Nacional para Espíritas, encerrada em 

31 de março de 2021, colhendo respostas às 52 questões elaboradas 

através de formulário eletrônico do Google, distribuído em postagens no 

Facebook e WhatsApp. 

O resultado foi baseado em 3525 respondentes, entre trabalhado-

res e dirigentes espíritas dos 27 Estados do Brasil e 529 cidades brasi-

leiras. Foi uma iniciativa pessoal do Sr. Ivan, tendo como objetivo auxiliar 

a identificar as características, modo de pensar, de se comportar e de 

se relacionar com os Centros Espíritas de uma amostra de espíritas 

brasileiros.

É um material que pode ser utilizado para auxiliar as ações de go-

vernança e de comunicação das instituições e também servir de mate-

rial de estudo e realização de outros estudos e pesquisas. 

Na nossa seção E com a palavra publicamos um resumo deste ex-

celente trabalho que nos traz noticias do Espírita no Brasil e no Mundo. 

A pesquisa completa pode ser acessada através do link https://

drive.google.com/file/d/1d8rl8HrVTws14yoAcc9EMtmtYkNyaVLX/view
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E com a Palavra
Quantos são os Espíritas no Brasil e no Mundo?

Sinopse
Resumo dos resultados da sétima edição da Pesquisa Nacional 

para Espíritas – PNP 2021, publicada no início de fevereiro e encerra-

da no final de março. Elaborada com 52 questões, divididas em cinco 

sessões e distribuída por link do formulário eletrônico do Google, em 

postagens no Facebook e WhatsApp. Recebeu 3.525 respostas de 27 

estados e 529 cidades do Brasil. No final desta página você poderá 

fazer o download do relatório completo.

Perfil do espírita
Segundo os dados da PNP nesta edição, o espírita brasileiro pode 

ser descrito como do gênero feminino (66,4%), 52 anos, com curso 

superior ou acima (80%), ganha 4 salários mínimos ou acima (48,4%), 

aposentado (26,1%) ou servidor público (18,5%), religião da família era 

católica (71,7%), possui filhos (72,7%), se considera espírita há 15 anos 

ou mais (64,8%), voluntário (72,7%) do Centro Espírita há mais de dez 

anos (58%) e vai ao Centro Espírita de automóvel próprio, carona ou 

moto (71,3%).

Sobre questões sociais
Para 67%, os Centros Espíritas deveriam estar mais engajados nas 

questões sociais relacionadas aos direitos humanos.

Quase metade (49,1%), entende que descriminalizar o uso de dro-

gas poderia aumentar o número de dependentes químicos e delitos.

O fato de milhões de animais serem mortos diariamente para ali-

mentar as pessoas, causa algum incômodo moral para 78,6% dos res-

pondentes.

Acreditam que a compra e uso de armas deveria ter mais restrições 

(84,9%).

Consideram que a homofobia deveria ser criminalizada (68,8%) e 

pensam que a corrupção faz parte da cultura dos brasileiros e será difícil 

mudar (67,7%).

São de opinião que a pena de morte não seria uma solução para a 

redução de crimes violentos (89,2%), que a eutanásia não seria acon-

selhável para casos de doenças incuráveis ou terminais (77,2%) e não 

consideram uma boa decisão, a Argentina ter legalizado o aborto até a 

14 semanas de gestação (76,7%).
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Impactos da pandemia na vida dos espíritas

Para 51,6%, a pandemia pode ter afetado negativamente o seu es-

tado emocional.

Quase 87% dos respondentes assistiram “lives” em 2020. A maioria 

até 20 “lives” em um ano (35,8%).

Ouvir audiolivros em 2020 foi experiência de 31,5%.

Costumam acompanhar publicações espíritas nas redes sociais 

94,9%, costumam publicar nas redes sociais 57,2% e 81,3% não têm 

receio de publicar e receber críticas.

Para a maioria (63,5%), a pandemia não afetou sua doação em di-

nheiro ao Centro Espírita.

Durante o tempo que ficou afastado do Centro Espírita, sentiu mais 

falta do próprio trabalho voluntário (37,2%) e do contato com as pes-

soas (30,1%).

Durante a pandemia, o Centro Espírita que participa realizou “lives” 

com palestras ou entrevistas (21,8%), vídeos de palestras (17,3%) e 

cursos (16,8%).

Após a pandemia, 88,2% acreditam que as casas espíritas deve-

riam manter algumas atividades virtuais.

Após a pandemia, o número de frequentadores e trabalhadores das 

casas espíritas tenderá a aumentar para 61,2% e também a prática da 

caridade (70,9%).

Acreditam que as pessoas que desrespeitaram as recomenda-

ções para proteção contra o coronavírus, colocando em risco a vida 

de outros, foram motivadas pela descrença sobre os riscos do coro-

navírus (38,1%) e preocupação apenas com seus desejos e interesses 

(18,8%).

Forma de entender o espiritismo

Para 96,9%, Jesus não é Deus, mas um dos seus Espíritos Supe-

riores ou Puros.

Responderam que a pessoa que orar com fé e tiver mérito conse-

guirá ajuda espiritual para afastar algum mal (79,9%).

Consideram correto o entendimento que segundo a Justiça Divina, 

todos os erros cometidos deverão ser pagos nesta ou em outra encar-

nação para 64,9%.

O espiritismo não é uma revelação no sentido teológico para 47,6% 

e o livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo” não é um tratado sobre 

teologia espírita para 60,9%.



55

A expressão “Evangelização Espírita” deveria ser substituída por 

“Educação Espírita“ para 55,6%.

O espiritismo é religião apenas no sentido filosófico para 43,3% e 

não salva as almas ou espíritos para 74,7%.

Quase 1/3 entendem que os “espíritas laicos” não seguem a Jesus 

para 31,8%.

Muitos (71,1%) concordaram que a admiração de muitos espíritas e 

até instituições, a alguns médiuns e Espíritos, possa estar mais próxima 

de uma devoção e idolatria.

Confiança doutrinária

Índice resultado da PNP 2021 sobre o grau de confiança doutrinária 

atribuído para:

•	 Livros doutrinários de autores espíritas (93,1%).

•	 Livros doutrinários de médiuns espíritas (88,8%).

•	 Livros doutrinários da FEB, exceto de Kardec (84,1%).

•	 Textos de espíritas famosos nas redes sociais (72,9%).

•	 Romances espíritas (68,2%).

Recentes descobertas históricas

Sobre a possível adulteração da quarta edição de O Céu e o Inferno, 

48,7% alegam não ter informações, 32,8% aguardam mais informações 

e análises, 3,1% são indiferentes, 13,4% estão tendentes pela hipótese 

de que ocorreram adulterações e 2,1% pela hipótese de que não ocor-

reram adulterações.

Sobre a possível alteração de textos de livros do Espírito Emmanuel 

editados pela FEB, 46,8% alegam não ter como avaliar essas informa-

ções, 34,6% aguardam mais informações e análises, 3,6% são indi-

ferentes, 10,3% tendem pela hipótese de que ocorreram alterações e 

4,7% tendem pela hipótese de que não ocorreram alterações.

O total de 67,1% dos inqueridos já ouviu falar que a moral espírita é 

autônoma, ao contrário da moral das religiões tradicionais que é hete-

rônoma e, 81,1% dos respondentes expressaram sua intenção de fazer 

um curso à distância sobre o assunto.

Indicadores preocupantes

Aguardam ações do movimento espírita para correção de rumos.

É pequena, mínima e nenhuma, a participação atual dos jovens nas 

atividades do Centro Espírita que frequenta para 54,2% dos participan-

tes da PNP 2021.
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O espírita possui idade média de 52 anos e os novos iniciantes en-

tram na Doutrina após a idade adulta (30 anos ou mais).

É baixa a participação de frequentadores e trabalhadores do gênero 

masculino (33,5%).

A participação feminina só e menor que a dos homens nos cargos 

de diretoria, conselheiro e vice-presidente (46,2%).

Embora exista a prática dos Centros Espíritas darem passes a to-

dos os participantes das reuniões públicas, apenas 6,8% responderam 

sentir sua falta durante a pandemia.

Quase metade (42,3%) dos filhos dos espíritas não frequentam o 

Centro Espírita.

Espíritas frequentadores e trabalhadores que não doam dinheiro 

para o Centro Espírita são: 20,3%.

A religião da família dos respondentes era católica para 71,7% e 

Espírita para apenas: 12,8%.

O exercício da mediunidade foi considerado como atividade princi-

pal para 30,8% dos respondentes, maior que outras atividades impor-

tantes como Instrutor, coordenador, monitor de cursos obteve 11,2%. 

Isso sem contar àqueles que não consideraram a mediunidade como 

atividade principal, mas secundária.

Os espíritas parecem optar por soluções impostas para resolver 

problemas sociais, como na criminalização da homofobia que teve 

64,9% de concordância.

Mais da metade (52,9%) não concordam que o espiritismo seja reli-

gião apenas no sentido filosófico.

Parte dos espíritas parecem não compreender conceitos básicos e 

64,9% consideram que todos os erros cometidos deverão ser pagos 

nesta ou em outra encarnação. 

Uma parcela significativa dos espíritas que responderam a PNP 

2021, acreditam que pode influenciar a vida das pessoas: o destino 

marcado por Deus para a pessoa (47,8%), a posição dos astros no 

momento de nascimento (35,5%), os trabalhos feitos nas religiões afro-

brasileiras (29,1%) e a numerologia do nome (18,9%)

PNP Pesquisa Nacional para Espíritas – material completo no link 

https://drive.google.com/file/d/1d8rl8HrVTws14yoAcc9EMtmtYkNyaV

LX/view

Fonte http://franzolim.blogspot.com/, 18/07/2021

https://drive.google.com/file/d/1d8rl8HrVTws14yoAcc9EMtmtYkNyaVLX/view
https://drive.google.com/file/d/1d8rl8HrVTws14yoAcc9EMtmtYkNyaVLX/view
http://franzolim.blogspot.com/
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Notícias da USE Lapa
ENCONTRO DIA 23 DE OUTUBRO – “6º SEMEANDO CO-

NHECIMENTO” – SÁBADO - 16H ÀS 18 HORAS

E lá vamos nós para a 6ª edição do nosso Semeando Conheci-

mento, evento que a USE Distrital Lapa realiza desde 2016!

Esse evento nasceu de uma decisão da diretoria da época que 

visava integrar todas as casas na produção de conteúdo doutrinário 

que, fundamentado na Doutrina Espírita, pudesse atingir à sociedade 

em geral.

Na época refletimos que as casas adesas a USE Distrital Lapa ti-

nham, e continuam tendo, um excelente trabalho doutrinário, que por 

ser realizado dentro de cada uma das casas acabava tendo uma par-

ticipação quase que exclusiva de adeptos da Doutrina Espírita. Esta, 

portanto, seria a oportunidade de apresentar à sociedade em geral, que 

os temas discutidos dentro das casas espíritas nada mais são do que 

os temas que afetam à sociedade como um todo.

A preparação do primeiro Semeando Conhecimento foi intensa, 

com uma troca imensa entre todos os que participaram da sua or-

ganização, mas, com uma tensão no ar em relação à dúvida sobre a 

participação do público. Afinal, era o primeiro evento de grande porte 

produzido apenas com a participação dos integrantes de cada uma das 

casas adesas. 

O resultado final desse 1º Semeando Conhecimento foi muito es-

timulante. Além do comparecimento dos frequentadores das casas 

adesas, tivemos, também, a participação de frequentadores de outras 

casas, bem como do público em geral. Isto nos estimulou para seguir-

mos com o evento.

O modelo foi se transformando, em relação ao da 1ª edição, mas 

o conteúdo doutrinário, com temas que afetam a toda a sociedade 

continuou sendo a sua marca mais importante. Os resumos das 

edições anteriores, presenciais, podem ser acessados via nosso site 

uselapa.org.br no link file://C:/Users/diretoria/Downloads/Ano%20

XV%202013%20Edicao%20V%202013%20novembro%20e%20

dezembro%20de%202019.pdf.pdf

file:///C:/Users/diretoria/Downloads/Ano XV 2013 Edicao V 2013 novembro e dezembro de 2019.pdf.pdf
file:///C:/Users/diretoria/Downloads/Ano XV 2013 Edicao V 2013 novembro e dezembro de 2019.pdf.pdf
file:///C:/Users/diretoria/Downloads/Ano XV 2013 Edicao V 2013 novembro e dezembro de 2019.pdf.pdf
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 No ano de 2020 recebemos o desafio de realizar o 5º Semeando 

Conhecimento de forma remota. Quantas dúvidas! Não faltaram difi-

culdades técnicas, mas ao final, tudo correu bem e o resultado dessa 

edição pode ser acessado no canal da USE Distrital Lapa no Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=5zAX4a7NV2Q. 

O tema do encontro foi o Espiritismo na Era Digital, que tratou 

dos desafios de termos a divulgação da doutrina pelos meios digitais, 

bem como, as necessidades de adaptação das casas e dos frequenta-

dores a essa nova realidade.

Este ano, uma vez mais o evento será na forma digital, em razão 

das limitações ainda existentes para os eventos ao vivo, e o tema não 

poderia ser mais atual. Este período de pandemia e as consequentes 

limitações impostas a todos, tem trazido uma série de dificuldades para 

a manutenção do equilíbrio individual. Com o tema: “Acolhimento e In-

clusão: novo normal” será discutido o papel de cada um e das casas 

espíritas no acolhimento e inclusão de todos aqueles que se encontram 

mais afetados pelas dificuldades do isolamento social.

Mais do que nunca, entendemos que as casas espíritas terão uma 

importante participação neste processo de acolher e incluir todos os 

que sofrem. A parte expositiva do evento será realizada por Pedro Ca-

valheiro.

Nosso 6º Semeando Conhecimento, com o tema: “Acolhimento e 

Inclusão: novo normal” e com a exposição de Pedro Cavalheiro, acon-

tecerá no dia 23/10/2021, das 16h hs às 18h, com transmissão pelo 

Youtube, através do canal da USE Distrital Lapa, além da transmissão 

por outros canais que divulgam a Doutrina Espírita.

Ao final da exposição o evento será aberto às perguntas do públi-

co, oferecendo a oportunidade de esclarecer as dúvidas de todos os 

participantes. 

Contamos com a presença de todos. 

Para quem se interessar em receber as notificações de vídeos 

e demais atividades da USE Distrital Lapa, inclusive com o compar-

tilhamento do link que será criado para a realização do 6º Semeando 

Conhecimento, é só assinar o nosso canal no Youtube: https://www.

youtube.com/channel/UCaFDpJDhyJhtkBl3god9xQQ.

https://www.youtube.com/watch?v=5zAX4a7NV2Q
https://www.youtube.com/channel/UCaFDpJDhyJhtkBl3god9xQQ
https://www.youtube.com/channel/UCaFDpJDhyJhtkBl3god9xQQ
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O DI - DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA DA USE LAPA

“Hoje é a oportunidade ditosa para depositardes 

sementes no solo dos corações; amanhã será 

o dia venturoso de colherdes os frutos da paz.” 

Francisco Thiesen

A equipe do DI - Departamento de Infância da USE Distrital 

Lapa acredita firmemente que a Evangelização/Educação Espírita é a 

luz que vem abraçar e esclarecer as almas que Deus envia para reviver 

novas experiências - nossas crianças e adolescentes. Almas carrega-

das de registros de vidas anteriores, sedentas de orientação e apoio 

para conhecerem-se e então, com amor e suporte, transformarem-se.

Nosso objetivo – A partir do contato constante com as casas es-

píritas da região, ouvir, respeitar, valorizar, levantar e compartilhar ne-

cessidades e sucessos, divulgar ideias e ações locais, vibrando frater-

nalmente com cada passo dado na direção do ideal coletivo do bem. 

“É bom que se diga, o evangelizador consciente de 

si mesmo jamais se julga pronto, acabado, sem mais 

o que aprender, refazer, conhecer... Ao contrário, 

avança com o tempo, vê sempre degraus acima a 

serem galgados, na infinita escala da experiência e 

do conhecimento.” Guillon Ribeiro

Suporte aos Evangelizadores/Educadores - Entendemos que a 

prática do Evangelho de Jesus é a melhor maneira de formar o caráter e 

preparar a vida futura, acompanhada do esclarecimento cada vez mais 

aprofundado da Doutrina Espírita. A troca de experiências e as reflexões 

junto a outras equipes evangelizadoras fortalecem nosso saber; a ne-

cessidade de aperfeiçoamento nunca se esgota, quando buscamos a 

qualificação de nossas ações evangelizadoras.

Assim, a partir das necessidades e sugestões de todas as equipes, 

o DI pode oferecer, em 2021:

a) 1ª Oficina de Ferramentas Virtuais, realizada em 26 de fe-

vereiro. Os participantes trocaram conhecimentos sobre alguns 

recursos de plataformas virtuais (como o ZOOM); recursos para 

tornar nossos slides PPT mais dinâmicos e criativos; algumas 

ferramentas virtuais; o recurso do Google docs. para planeja-
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mentos coletivos. Foi um encontro alegre, dinâmico, totalmente 

participativo voltado para a qualificação dos encontros online 

com as crianças, jovens e famílias. 

b) Evitando a sobreposição de atividades de capacitação online, 

estimulamos a participação das equipes de evangelização da 

região na Capacitação para Educadores e Evangelizadores 

Espíritas do Estado de São Paulo, que aconteceu online nas 

sextas-feiras, no período de 9 de abril a 18 de junho, promovido 

pelo DI da USE Estadual SP. 

 A Capacitação foi construída passo a passo por Educadores/

Evangelizadores de todo o Estado de São Paulo. Durante os 

11 encontros abordaram-se temas básicos divididos em 4 mó-

dulos: (a) Pilares da Ação Evangelizadora; (b) Conhecendo a 

Criança; (c) Propostas para a Educação Espírita; (d) A Família e 

o Evangelizador. 

Com muita alegria, o DI da USE Distrital Lapa participou de todas 

as fases, desde o planejamento estratégico e pedagógico, até a execu-

ção dos encontros. Seguindo avaliações e sugestões, desdobramentos 

desta Capacitação estão sendo planejados. 

Esperamos que a Capacitação tenha conseguido atingir corações e 

mentes daqueles que se dedicam valorosamente à tarefa fundamental 

da educação de espíritos, estimulando trabalhadores experientes e es-

tendendo o convite-chamado a novos evangelizadores.

Após levantamento e atendendo as necessidades dos departamen-

tos de infância das casas adesas, nossa programação para o segundo 

semestre terá como foco a família na tarefa de Evangelização de Espí-

ritos.

“Unamo-nos, que a tarefa é de todos nós. Somente a 

união nos proporciona forças para o cumprimento de 

nossos serviços, trazendo a fraternidade por lema e a 

humildade por garantia do êxito.” Bezerra de Menezes

Departamento de Infância da USE Distrital Lapa
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1) CECD - CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DE DAMASCO – 
fundação 1955
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) CEII - CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ITAJUBÁ – fundação 1955 
www.centroespíritaitajuba.com.br
Evangelização, cursos, assistência fraterna e evangelho on line.

3) CEVRV - CENTRO ESPÍRITA VICENTE RODRIGUES VIEIRA – 
fundação 1942
www.vicenterodrigues.org.br
Evangelho virtual todas as quartas feiras, 20h através da página do Centro 
Espírita Vicente Rodrigues Vieira no Facebook

4)CEEAK - CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN KARDEC 
– fundação 1942
www.facebook.com.ceeaklapa / ceeaksaopaulo@gmail.com
Todas as terças-feiras, às 20:15h, apresentamos uma “live” sobre o Evangelho. 
Temas diversos e as “lives” poder 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) GEB - GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA - fundação 1964
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

AGOSTO

Data Tema Expositor

01 Domingo - 10h Vidas no Sistema Solar Daniel Steagall

04 4ª feira - 20h Compaixão em família Marília Macorin

08 Domingo - 10h Kardec e a Codificação da Doutrina 
Espírita

Otávio Alonso e 
Isabella Maietto

11 4ª feira - 20h Fora da Caridade não há salvação Marco Antonio 
Santos

15 Domingo - 10h Aprendendo com a dor Valdirene Canhestro

18 4ª feira - 20h O Dever Adriano Marim

22 Domingo - 10h Valorizar Kardec Alexandre Fonseca

25 4ª feira - 20h Parábola da Figueira que secou Cecília Augusto

29 Domingo - 10h Bezerra de Menezes e o jornal “O 
Paiz”

Ronaldo Lopes

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
http://www.geb.org.br
https://www.youtube.com/channel/UCarTetS00u-Cj4MI2jNp1uA


1212

SETEMBRO

Data Tema Expositor

01 4ª feira - 20h O Reino de Deus Rosely Marotta

05 Domingo - 10h “Os últimos serão os primeiros” Geraldo Ribeiro

08 4ª feira - 20h Espiritualidade e Saúde Marco Antonio 
Santos

12 Domingo - 10h "Construir a casa sobre a rocha" Robson Ferreira

15 4ª feira - 20h Suicídio: visão espírita Gilmar Trivelato

19 Domingo - 10h Quem vos dirige? Eurídice Oliva Pereira 
Novo

22 4ª feira - 20h O legado de Cairbar Schutel Denisarth Steagall

26 Domingo - 10h Fazer o bem sem ostentação Sílvio Gonzales

29 4ª feira - 20h Deus na alma Astrid Sayegh

OUTUBRO

Data Tema Expositor

03 Domingo - 10h Francisco de Assis e o Lobo de Gubio Marco Antonio 
Santos

06 4ª feira - 20h Obsessão: como prevenir? Claudio de Florio

10 Domingo - 10h Moral Estranha Elias Souza Neto

13 4ª feira - 20h A infância segundo o Espiritismo Célia Marchiori

17 Domingo - 10h Inconvenientes e perigos da 
mediunidade

Marcos Longarço

20 4ª feira - 20h Ajuda-te e o céu te ajudará Duílio Mandetta

24 Domingo - 10h Nossas escolhas, nosso futuro Rosely Marotta

27 4ª feira - 20h Influência do Espiritismo no progresso Almir Polycarpo

31 Domingo - 10h Tema e orador a definir

6) NKAPS - NÚCLEO KARDECISTA ANTONIO PEREIRA DE 
SOUZA – fundação 1963
Informações atualizadas através do site www.nkaps.org.br

7) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KÁRITAS – 
fundação 1979
Informações atualizadas através do site www.karitas.org.br

8)   SEEIC - SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS IRMÃ 
CATARINA – fundação 1953
Informações atualizadas através do site www.seeic.com.br

9) SEEL - SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA - 
fundação 1948
Evangelho às quartas feiras – 20h 
Pedido para inclusão no evangelho pode ser feito através do email seel@
usesp.org.br ou pelos whatsapps (11) 99287-0271/99168-8900

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

http://www.karitas.org.br


1313

• TV CETE
https://www.youtube.com/watch?v=dKe9TjurFE4 
Família 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 – fundação 1950
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

Sábado das 8h00 às 11h00 - 
Rua Aurélia, 665 – Lapa

Bazares
Bazar da Clélia - roupas, calçados e utensílios domésticos
Rua Clélia, 669 - Lapa
De segunda a sexta das 9h00 às 15h30

Bazar da Aurélia - venda de móveis 
Rua Aurélia, 665 – Lapa
De segunda a sexta das 10h00 às 15h45

Departamento de Assistência Social:
Aos sábados pela manhã estão sendo distribuídos kit café da manhã e 
marmitex de refeição para as pessoas em situação de rua, além das cestas 
básicas para as famílias cadastradas. 

Departamento Doutrinário:
• Reapresentação de palestras com o objetivo da divulgação da Doutrina 

Espírita, através do canal da TV3 do 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 – 
fundação 1995
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 e quartas feiras às 20 horas.
O acesso pode ser feito via site www.centrospee.com.br


