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Editorial
Um convite ao aprendizado
Felizmente, o país dá sinais mais claros de que (parece que) es-

tamos afinal superando a pandemia de Covid-19. Temos vivido qua-
se dois anos de quarentena, afastamento social obrigatório, perda 
de atividades profissionais, religiosas e de lazer. Suspendemos via-
gens e reuniões presenciais, tivemos medo de reinfecção pelo vírus, 
de possível hospitalização e até do óbito. Enfim, experimentamos 
algo inédito e assustador, com o agravante de que a situação atingiu 
todas as pessoas em todos os continentes, arruinou economias no 
mundo todo, causou desemprego e fome, fez vítimas aos milhões.

Bem, o que seremos depois de tantas tragédias? Para quem foi 
vítima da doença, os efeitos colaterais são uma incômoda lembran-
ça e prova de que a ciência ainda pouco sabe sobre esses efeitos 
e outras consequências do vírus. Perdas às vezes sutis de visão, 
audição e memória, equilíbrio motor, ficaram como herança desse 
tempo de dificuldades.

Como reagiram nossos sentimentos religiosos, a comunicação 
com o universo espiritual, nossa habitual prática da oração, da leitu-
ra da Doutrina e o compromisso com a caridade? É certo que revi-
mos alguns pontos, refletimos, fizemos algum esforço para calcular 
as razões de merecermos uma prova tão sediciosa.

Que diante de estímulos tão importantes como o possível de-
sencarne, a oportunidade de sermos solidários e prestativos para 
nossos irmãos e da confirmação pelos fatos dos valores pregados 
pelo Espiritismo, nós possamos todos nos tornar melhores Espíri-
tas.
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E com a Palavra
O futuro do Espiritismo

Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, afirmou que o de-
senvolvimento da Doutrina Espírita se processaria em 6 períodos: 1) 
curiosidade; 2) filosófico; 3) luta; 4) religioso; 5) intermediário; 6) 
renovação social. 

O período de curiosidade caracterizou-se pelos fenômenos das 
mesas girantes. O período filosófico coincidiu com o lançamento de O 
Livro dos Espíritos (18/04/1857). O período de luta identificou-se com 
o auto-de-fé de Barcelona (1860), em que os livros espíritas foram 
queimados em praça pública. Na sequência veio o período interme-
diário, em que se verificou a expansão dos conhecimentos Espíritas 
e a multiplicação das Casas de acolhimento e estudos. O período de 
renovação social preconizava a mudança de hábitos e atitudes de 
toda a humanidade.

Pelo que se depreende dos períodos analisados, o futuro do Espi-
ritismo está vinculado à renovação social. Porque o Espiritismo, sen-
do uma crença universal, conterá toda a verdade. Quer dizer, chegará 
um momento em que as instituições sociais receberão a influência 
dos Espíritos superiores e mudarão completamente o relacionamento 
entre superiores e inferiores. Todos serão tratados com respeito, não 
importando a posição social que tenham.

A ideia espírita deverá prevalecer no seio da sociedade. Uma for-
ma de visualizá-la é compará-la à luz. Observe que a luz caminha, sem 
ruído, na escuridão e nas sombras. Ela vai iluminando todo o lugar 
por onde passa. Não há alarido nem barulho estridente. O mesmo 
deve acontecer com a ideia espírita. Não há necessidade de buscar 
prosélitos, sair à praça pública, persuadir este ou aquele para que 
deixe a sua religião e frequente o Espiritismo. Cada um vai tomando 
consciência do fato e, naturalmente, seu pensamento se dirigirá para 
a causa espírita.

Quando a humanidade se conscientizar da lei de causa e efeito, 
ou seja, de que toda causa provoca um efeito ou que todo efeito é 
explicado por uma causa, todos nós estaremos cerceando os nossos 
impulsos menos felizes. Suponha um criminoso que tenha recebido a 
influência do Espiritismo. Possivelmente, no justo momento em que 
ele estiver prestes a cometer um delito e, temendo sofrer as consequ-
ências na vida futura, poderá recuar e evitar o crime.

Ao estudarmos a Lei do Progresso, os Espíritos nos informam que 
o Espiritismo será uma crença comum e marcará uma nova era na 
História da humanidade e chegou o tempo em que a Doutrina de Kar-
dec deve tomar lugar no conhecimento humano. Assim, é preciso sa-
ber esperar o momento oportuno para tal transformação. Os espíritas 
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deveriam proceder como o semeador que, depois de jogar a semente 
na terra, cuidam de seu crescimento, esperando o momento certo 
para colher os frutos.

O futuro do Espiritismo depende do que os espíritas estão fazendo 
no presente. Sendo assim, procuremos nos regozijar sempre, quer es-
tejamos alegres ou tristes, pois criaremos um clima de paz e harmonia 
em volta de nós mesmos. 

Por Sérgio Biagi Gregório, no site do Centro Espírita Ismael.

Notícias da USE Lapa
“6º SEMEANDO CONHECIMENTO” – 23 DE OUTUBRO DE 

2021
Tema: Acolhimento e Inclusão: o novo normal
Apresentação: Pedro Cavalheiro
https://www.youtube.com/channel/UCaFDpJDhyJhtkBl3god9xQQ

Semeando conhecimentos. Parabéns e obrigada!
Quando se entrega um trabalho que foi planejado com carinho por 

diversas mãos, claro conduzido sob a batuta do querido Waldir Vessoni, 
apresentado pelo brilhante Professor Pedro Cavalheiro, se espera agra-
dar e semear esperanças e ensinamentos.

Acreditamos que atingimos nosso objetivo, sem falsa humildade, 
que ainda não a temos, atingimos nosso objetivo e, acreditamos, ainda 
o superamos! 

Explicamos o por quê:
A principio, parece contraditório escolher um tema como a inclusão. 

Nós, os espíritas, falar de inclusão não tem muito sentido, pois somos 
sabedores da reencarnação, como disse Pedro, em sua parábola¹ cria-
da por ele especialmente para nosso sexto semeando, estamos em 
vestes diferentes, então o por que excluir?
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A caminho da evolução, todos nós, como sabemos e lembrado pelo 
Pedro, nossa evolução é uma espiral e lenta .... muito lenta.....

Hoje, ainda como espíritos pouco evoluídos, qualquer motivo leva o 
individuo a excluir, seja na rede social, na convivência, nas frases pouco 
cristãs ouvimos e vemos expressões como: “não é o seu perfil”, “não 
trabalho com você”, “Você não serve” e outras tantas falas desprovidas 
de amorosidade e fraternidade. 

Pedro, brilhantemente, lembrou de inúmeros educadores de nos-
sa História como Jan Huss, Johann Pestalozzi, Hippolyte Leon Deni-
zard Rivail, Maria Montessori e, em especial de um grande educador,  
JESUS, O Mestre dos Mestres!

Para nós espíritas, foi muito bom relembrar que nosso Kardec, edu-
cador por excelência, renunciou a toda sua história como Rivail, para 
assumir o papel de Allan Kardec, o codificador das mensagens dos 
Espíritos luminares e outros que aqui viveram.

Muito esclarecedor, muito consolador lembrar que estamos no ca-
minho, embora, às vezes ou melhor muitas vezes, saímos da rota, da 
rota que com certeza escolhemos. Escolhemos nascer neste momento 
tão aflitivo, escolhemos ser melhores, escolhemos seguir aquele que 
nunca exclui.

Aquele que disse “vinde a mim as criancinhas”, não perguntou se 
tinham ou não alguma diferença nas vestes,

Aquele que disse “atire a primeira pedra quem estiver sem pecado”,
Aquele que disse “estarei convosco até o final dos tempos”.
Amigos, irmãos, vamos agradecer à Maísa e à Karol que buscam 

incluir os deficientes auditivos através da tradução em libras. Agradecer 
ao Pedro Cavalheiro e desejar que os ensinamentos semeados sejam 
colhidos e se desenvolvam em nossas almas tão carentes de amor e 
de solidariedade. 

Que venha o 7º Semeando Conhecimentos!!!

¹Pedro Cavalheiro nos apresentou a seguinte parábola criada por ele para nosso 
encontro:
“Aplicando uma didática de Jesus, que é o maior educador de todos os tempos, 
arriscamos escrever uma parábola. 
Ela não encerra todos os aspectos da vida, assim como o resumo que apre-
sentamos sobre as características do Espiritismo também não, mas talvez nos 
ajude a refletir.”

¹A PARÁBOLA DAS ROUPAS DA FESTA

Um poderoso Senhor organizou uma grande festa, sem esquecer 
qualquer detalhe e convidou um grupo de pessoas. Para participar des-
sa festa era necessário que todos fossem com uma roupa que custasse 
exatamente o mesmo preço das roupas dos outros convidados.

Para tanto, cada convidado recebeu do Senhor um vale e foi levado 
a escolher uma roupa, dentre muitos e muitos feitios e cores em uma 
grande loja que ele, o Senhor, montou especialmente para sua festa. 
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A loja ajustou a peça escolhida para bem vestir o convidado. Todas 
as roupas dessa loja custavam exatamente o mesmo preço: o valor do 
vale que cada convidado recebeu.

Todos ganharam o ingresso e todos receberam, sem custo, a roupa 
para usar na festa.

Havia apenas duas condições: cuidar bem da roupa para devolvê-la 
ao Senhor no final da festa e não estragar a roupa do outro convidado, 
porque todas as roupas eram um empréstimo do Senhor.

No dia marcado todos foram encaminhados para a festa. 
Festa grande, com tudo à disposição!
Alguns convidados logo avançaram sobre a comida, outros mais 

tímidos deixavam o garçom passar, por elegância.
Alguns entenderam que aproveitar a festa era só comer e beber 

muito, já que tudo era livre. Outros entenderam que aproveitar a festa 
era aproveitar a ocasião para conhecer pessoas que até ali não conhe-
ciam e trocar ideias, rir, pensar, propor, ouvir, refletir e comer, entre um 
aperitivo e outro.

No meio da festa alguns já ébrios começaram a caçoar das roupas 
de alguns convidados, afinal o gosto estranho ao próprio gosto estava 
fora do padrão que escolheram para si mesmos.

Outros também com a lucidez obscurecida pelo torpor festivo e pela 
influência do grupo que promovia as chacotas, resolveram humilhar os 
que usavam roupas “estranhas”. Alguns desse grupo deram vazão a 
seus ímpetos de violência e decidiram que aquelas pessoas não deve-
riam estar na festa e começaram a lhes rasgar as roupas, o que levou 
outros a segui-los.

A festa acabou para todos.
E, quando a festa acaba, não há o que fazer: todos vão embora.
E todos, como combinado, tiveram que devolver as roupas que 

usaram na festa.
O Senhor que a tudo e a todos observava assim decidiu:
Os que aproveitaram a festa para conhecer pessoas, trocar co-

nhecimentos e não se incomodaram com o feitio das roupas que elas 
usavam, foram convidados para outra festa ainda melhor, com direito a 
melhores roupas.

Os que caçoaram da roupa alheia, foram mandados para trabalhar 
nas fábricas do Senhor, que produziam as roupas, desde o plantio da 
matéria prima e da fabricação dos fios, até a tecelagem, modelagem e 
costura necessária para se chegar à peça, de forma a compreenderem 
todas as questões envolvidas no processo. 

Depois desse tempo de aprendizado foram convidados para uma 
nova festa, onde o aprendizado seria verificado no comportamento de 
cada um durante essa nova chance.

Já os que não apenas caçoaram, mas seguindo cegos a maus li-
deres, resolveram rasgar as roupas que os incomodaram nos outros, 
também foram mandados para trabalhar nas fábricas do Senhor que 
produziam as roupas, só que por muito mais tempo para se conscienti-
zarem de todas as questões que envolviam o processo.
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Depois desse tempo de aprendizado foram convidados para uma 
nova festa na qual tiveram que usar roupas idênticas às roupas que 
rasgaram.

E os que lideraram os ataques aos vestidos com roupas estranhas 
às que viam no espelho, não só tiveram que passar por tudo que seus 
liderados passaram, como foram convidados para uma nova festa na 
qual tiveram que usar roupas não só idênticas às roupas que rasgaram, 
mas já rasgadas, tal como as deixaram, para sentirem como era estar 
dentro delas em plena festa.

Nesta parábola, a festa é uma encarnação. 
A roupa é o corpo que usamos. 
O Senhor é Deus.
Todos os dias em nosso planeta uma festa começa e uma festa 

termina para muita gente.
No dia de hoje, até às 15 horas, por exemplo, 239.955 pessoas 

reencarnaram e 100.739 desencarnaram.²
Neste ano de 2021, até o dia de hoje, às 15 horas, 113.460.200 

pessoas reencarnaram e 47.633.310 desencarnaram.
O processo de reencarnação passa por um grande planejamento 

do plano espiritual superior. Todos os que aqui encarnam estão na mes-
ma sala de aula.

Nessa sala de aula tem hoje, 23 de outubro de 2021, até 15 horas, 
7.901.791.372 alunos frequentando as aulas (fora os que aguardam 
vaga na fila de espera).

Cada um com suas necessidades especiais, porque todos temos 
necessidades especiais. Cada um usando a roupa que melhor se ajus-
tou à nossa necessidade na atual festa,

TODOS FORAM INCLUÍDOS POR DEUS, SEM EXCEÇÃO,
CASO CONTRÁRIO NÃO ESTARIAM AQUI.

Então, se foram incluídos por Deus, quem somos nós para excluir?
Todos podemos estar usando outra roupa numa próxima festa. 

Por isso, para um espírita não faz sentido excluir a quem quer que 
seja. Porque se assim como a escuridão é a ausência da luz, aquele 
que não acolhe, integra e inclui, promove a escuridão da exclusão, 
por indiferença, por inércia ou por maldade.

Não adianta sofismar. Nossos eufemismos sociais não conven-
cem a quem nos olha de mais alto. E quem nos olha, poderá escolher 
por nós a roupa que usaremos na próxima festa.

Que roupa precisaremos usar para sentir na pele a dor do irmão 
que hoje desprezamos ou achincalhamos?”

2Fonte: https://www.wordmeters.info/pt/

O vídeo do 6º Semeando Conhecimentos está disponível na página do Youtube 

da USE Distrital Lapa no link https://www.youtube.com/channel/UCaFDpJDhyJhtk-

Bl3god9xQQ

https://www.wordmeters.info/pt/


88

DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA DA USE LAPA
No dia 11 de setembro de 2021 aconteceu uma Roda de Conver-

sa tendo como tema central “Construindo a parceria com a Famí-
lia na Evangelização/Educação Espírita da Criança”, organizada 
pelo DI -Departamento de Infância-USE Distrital Lapa (SP). O encontro 
reuniu em duas horas de muita troca, membros e convidados das ca-
sas adesas a USE União das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo, que compartilharam experiências, interesses e reflexões sobre 
essa importante parceria da Família para o eficaz trabalho da Educação 
do Espírito.

A harmonização musical foi realizada pela querida companheira Da-
niela Rocha que sempre nos encanta com suas canções, seguida da 
oração de abertura proferida por Adriano Marim (Presidente da USE 
Distrital Lapa – SP).

No primeiro bloco, tivemos a apresentação de Célia Marchiori 
(Grupo Espírita Batuíra e DI USE Distrital Lapa) fundamentando sobre a 
“Importância da Evangelização” e complementada por Ricardo Terini 
(Grupo de Estudos Espíritas Ondas de Amor e DI USE Distrital Lapa) 
com a sua vivência sobre “A Construção da Parceria com a Família na 
Evangelização Infantil”. 

No segundo bloco, fomos brindados com as enriquecedoras ex-
periências de Wagner Rossetti (GEB – Grupo Espírita Batuíra) e Kátia 
Naso (SEETO – Sociedade de Estudos Espiritas Três de Outubro) que 
propiciaram um clima de identificação e curiosidade, gerando questio-
namentos, contribuições e ricos insights.

O evento foi fechado com feedbacks bastante positivos, com mani-
festações de que o tempo fora insuficiente frente à amplitude e impor-
tância do tema.

Com muita alegria, agradecemos o apoio de todos e os esperamos 
para nossos próximos encontros.

Equipe do Departamento de Infância-USE Distrital Lapa – SP

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DA USE LAPA
Durante o período de pandemia as casas espíritas que mantém um 

departamento de assistência social se preocuparam, pois sem as ativi-
dades presenciais as doações seriam menores e esta provável ausência 
de recursos financeiros prejudicaria muitas famílias assistidas que con-
tam com este auxilio.

Apesar da preocupação inicial, a solidariedade falou mais alto e as 
casas espíritas conseguiram manter seus trabalhos assistenciais. 

Em muitos casos foi necessário fazer algumas adaptações, porém, 
os assistidos não ficaram desamparados.

O Departamento de Serviço Social da USE Lapa agradece a toda 
comunidade pelo apoio e confiança neste momento de tantas incerte-
zas.
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COMO PODEMOS AJUDAR NA PREVENÇÃO AO SUICIDIO?

O Dia Mundial da Prevenção do Suicídio (WSPD), comemorado 
anualmente em 10 de setembro, é organizado pela Associação Inter-
nacional para a Prevenção do Suicídio (IASP) e endossado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). O evento representa um compromisso 
global para chamar atenção para prevenção do suicídio.

1º  PASSO – PERCEBER OS SINAIS DE ALERTA: 
Ø	Demonstração de desinteresse até do que mais gostava; 
Ø	Diminuição da produtividade como profissional, voluntário ou 

estudante;
Ø	Se isolar de amigos e parentes;
Ø	Descuidar-se da aparência;
Ø	Não se importar com suas atividades diárias;
Ø	Dizer muitas frases relacionadas à morte;
Ø	Demonstrar excesso de desilução pela vida e pessoas.

2º  PASSO – PROCURE SEMPRE: 
Ø	Conversar com a pessoa, mas, o principal, deixá-la falar;
Ø	Não emitir julgamentos ou opiniões; 
Ø	Deixar bem claro que sua vontade é apenas ajudar;
Ø	Não medir a dor dos outros pelas suas experiências;
Ø	Entender que o que não o afeta pode afetar e causar dor ao 

outro.

3º  PASSO – SE PERCEBER QUE HÁ RISCO IMEDIATO É 
FUNDAMENTAL:

Ø	Incentivar a pessoa a procurar ajuda especializada;
Ø	Não deixá-la sozinha;
Ø	Entrar em contato com os serviços de emergência e com 

pessoas de confiança.
Ø	
Fonte: #setembroamarelo #como podemos ajudar alguém na pre-

venção do suicídio. USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo
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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/UCSNtaNFXMzgQEf0z-
zAP_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 Evange-
lho. 
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

NOVEMBRO

Data Tema Expositor

03 4ª feira - 20h Jesus está no leme Américo Sucena

07 Domingo - 10h Retorno à vida espiritual Márcia Zaninotti

10 4ª feira - 20h Parábola do fariseu e do publicano Flavia Polycarpo

14 Domingo - 10h Parábola do joio e do trigo Simone Queiroz

17 4ª feira - 20h Chico Xavier e os 50 anos do Pinga 
Fogo

Ruy Gatto

21 Domingo - 10h Necessário e supérfluo Adriano Marim

24 4ª feira - 20h Lei de justiça, amor e caridade Maria Luiza Ferreira

28 Domingo - 10h "Os sãos não precisam de médico" Maria Eugênia 
Fuseiro

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
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DEZEMBRO

Data Tema Expositor

01 4ª feira - 20h As virtudes e os vícios José Carlos Zaninotti

05 Domingo - 10h Pensamento e vida Luiz Fuchs

08 4ª feira - 20h Como o Evangelho modifica nossa 
vida?

Denisarth Steagall

12 Domingo - 10h "Vigiai e orai" Luciana Ostafiuc

15 4ª feira - 20h Lei de Sociedade Tania Cavalcanti

19 Domingo - 10h Jesus e os apóstolos Geraldo Ribeiro

22 4ª feira - 20h O Mestre Jesus Ronaldo Lopes

6) GEEOA – GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ONDAS DE 
AMOR – fundação 2020
www.ondasdeamor.com.br

As inscrições para os estudos podem ser feitas pelo site https://ondasdea-
mor.com.br/estudodoespiritismo
Instagram: grupoondasdeamor
https://www.facebook.com/GrupoEspiritaOndasdeAmor

•  Reunião de Estudo básico do Espiritismo – 5a. feira – 20h – 21h30 (on-li-
ne, via Zoom)

•  Ação social com pessoas em situação de rua aos Domingos – 7h30 – 
9h30h, a cada duas semanas (com preparação durante a semana)

•  Reunião de Preces à distância aos Domingos – 10h ou 11h (quando há 
ação social – on-line, via Zoom)

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

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

https://www.facebook.com/GrupoEspiritaOndasdeAmor
http://www.karitas.org.br
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9)  SEEIC – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS IRMÃ 
CATARINA – fundação 1953
Informações atualizadas através do site www.seeic.com.br

10) SEEL – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA – 
fundação 1948
Evangelho às quartas feiras – 20h via Google meet
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

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

• 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/ 

11) SEETO – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 3 DE 
OUTUBRO – fundação 1950
www.3deoutubro.org.br

Plantões para recebimento de doações:
Rua Clélia, 669 – Lapa 
2ª feira a 6ª feira das 8h às 16h30
Sábado – das 9h às 12h30

Rua Aurélia, 665 – Lapa
2ª feira a 6ª feira das 8h às 16h30
Sábado – das 8h às 12h30

Bazares
Bazar da Clélia – roupas, calçados, utensílios domésticos e móveis usados
Rua Clélia, 669 – Lapa
2ª feira a 6ª feira das 8h às 16h30
Sábado – das 9h às 12h30

Bazar da Aurélia – fechado até Janeiro de 2022

Departamento de Assistência Social:
Aos sábados pela manhã estão sendo distribuídos kits de café da manhã e 
marmitex de refeição para as pessoas em situação de rua, além das cestas 
básicas para as famílias cadastradas. 
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Faremos recadastro seleção para assistência de famílias em 15/01/2022 das 
8h às 11 horas

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 20h no 

canal da TV3 no Youtube.
• Vibração à distância: LIVE – 5ª feira às 20h na página do facebook.
• Atendimento Fraterno: orientação e auxilio fraterno, agendamento através 

do e-mail: linhadireta@3deoutubro.org.br

12) 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


