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Editorial
Têm crescido, em todos os quadrantes da Terra, os movimentos
pela ecologia.
No Brasil, em defesa das tartarugas, existe o Projeto Tamar. Para
a preservação dos animais, o homem se tem esmerado. Naturalmente
por descobrir que, destruindo a vida animal, está decretando problemas
graves para sua própria existência sobre a Terra. O que causa estranheza é que esse mesmo homem decrete a morte do seu semelhante, nas
suas nascentes.
Estamos nos referindo aos movimentos pró-aborto, que falam da
destruição de vidas humanas, como se não fossem coisa alguma. São
vozes que se unem, por exemplo, para exigir a morte dos que, no ventre
materno, têm descobertas suas deficiências na área física ou mental.
Esquecem de olhar ao seu redor tais criaturas, pois um dos cérebros
mais privilegiados que nosso mundo conheceu, foi um homem com
grandes deficiências.
Trata-se de Stephen Hawking, que morreu em 2018, aos setenta
e seis anos. Seu problema, é verdade, teve início aos vinte e um anos
de idade. Mas, nada o deteve. Ele foi o responsável por grande parte
das maiores descobertas relacionadas à astrofísica moderna. Em suas
últimas publicações, sentado em uma cadeira de rodas, o físico usava o
movimento do queixo para digitar, em média, uma palavra por minuto.
Sua obra Uma breve história do tempo mereceu tradução para quarenta idiomas. Mas, há outros que defendem o abortamento, nos casos
em que a mulher é vítima de violência e engravida. Fala-se em como ela
poderá vir a amar o fruto daquele ato tão terrível. Diz-se que a visão do
rebento sempre haverá de trazer à lembrança a violência sofrida.
Conta um amigo da área médica que foi procurado por uma jovem
que passou por essa experiência traumática. Descobrira-se grávida e
desejava o abortamento. Quis a Divindade que ela fosse ao consultório
de um médico cristão, que lhe falou da bênção da vida, da sublimidade
da maternidade. Após algumas horas de uma boa conversa, ela se foi.
Meses depois, ele recebeu uma correspondência. Abrindo o envelope,
encontrou a foto de um bebê lindo, saudável.
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Atrás, em letra uniforme, bem desenhada, uma frase curta, mas extremamente significativa: Obrigada por você ter contribuído para que
esta foto pudesse existir.
Quatro anos depois, o médico recebeu, em seu consultório, a mãe
e a criança. Porque a foto do bebê estivesse sobre a sua mesa, em um
belo porta-retratos, a mãe disse ao filho que era ele, quando bebê. O
menino pegou a foto e olhou com atenção. Depois, se aproximou do
médico e perguntou: Tio, me diga: onde eu estou mais bonito? Ali, naquela foto ou aqui, ao vivo?
Nossa opção deve ser pela vida. Portanto, a não ser nos casos em
que a mãe corra risco de morte, a opção deve ser sempre pela vida. E,
se não desejar mesmo o bebê, sempre o poderá oferecer para adoção.
Muitos corações almejam a maternidade e a paternidade e agradecerão
terem essa oportunidade de amar.
Proclamemos a vida. Lutemos pela vida.
Texto baseado em fato narrado pelo Dr. Alberto Almeida, na Conferência
Brasil-Portugal, em 19 de março de 2000, em Salvador, BA.
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E com a Palavra
O espírita diante de desafios

Vivemos uma época assinalada por duas significativas realidades: o
desenvolvimento científico e tecnológico e o vazio existencial. As conquistas científicas e tecnológicas propiciam melhor qualidade de vida
com os avanços no campo da saúde, alimentação, energia, comunicação, acesso ao conhecimento, entre outros.
Em contraposição, o vazio existencial aparece no cenário das relações interpessoais, expressando-se como uma sensação de perda do
sentido existencial que, em maior grau conduz a crises depressivas e,
não raro, ao suicídio. Tais constatações merecem de Bezerra de Menezes as seguintes ponderações dirigidas aos espiritas:
“[…]. Naturalmente, essa manifestação de fuga da realidade
interfere no comportamento geral dos seareiros da Verdade que, nada obstante, considerando serem servidores da
última hora, permitem-se os desvios que lhes diminuem a
carga aflitiva.” 1
Os tempos atuais são marcados por conflitos e entrechoques nas
relações humanas, mais ou menos acentuados em diferentes partes do
Planeta: atos de heroísmo e solidariedade e crimes hediondos; indiferentismo, com fuga da realidade, diante de doenças que têm conduzido
milhares de pessoas à morte, e ações beneméritas, de onde menos se
espera, destinadas a amenizar o sofrimento existente; manifestações
ideológicas exacerbadas de pessoas e grupos, político-partidárias ou
não, mescladas por vozes contrárias, que promovem paz e a concórdia. Se há algo que permanece hoje em nosso mundo é a ideia de pós.
Tudo o mais parece provisório. A palavra atual parece significar hoje e
apenas hoje. Aqui e agora. Ou melhor, apenas agora, pois a própria
ideia de “aqui” é questionável diante da internet ou de um aparelho de
televisão.
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Compreender a diversidade existente no mundo, conhecer e respeitar opiniões diferentes — ainda que contrários ao próprio entendimento — são desafios da vida em sociedade, sobretudo quando acontecem no ambiente familiar ou profissional. Assim, no processo de auto
iluminação, faz-se necessário buscar o autodomínio, esforçando-se em
manter relacionamentos saudáveis e verdadeiros com as pessoas que
fazem parte do nosso convívio social, aprendendo a lidar com as divergências de forma respeitosa, sem juízos de valor. Joanna de Ângelis
oferece-nos oportunas orientações a respeito:
“Em teu esforço de auto iluminação, tem em vista que a paciência é fator primordial para o êxito;
No exercício da paciência, faz-se imprescindível o autocontrole que demonstra a eficácia da ciência da paz.
Persevera naquilo que crês, pois sabes que o amor é a única solução para todas as dificuldades humanas. O que não
conseguires hoje, lograrás amanhã, se souberes permanecer firme e sem desalento”.
Ante os conflitos do mundo atual, afirma Bezerra de Menezes, “é
natural que surjam divergências, opiniões variadas, procurando melhor
metodologia para o serviço da Luz. O direito de discordar é inerente a
toda a consciência livre. Mas, tenhamos cuidado para não dissentir (discordar), para não dividir, para não gerar fossos profundos ou abismos
aparentemente intransponíveis.” 5 E conclui com bondade:
Que o Espírito de união, de fraternidade, leve-nos todos, desencarnados e encarnados, à pacificação.
O amor é o instrumento hábil para todas as decisões. Desarmados
os corações, formaremos o grupo dos seres amados do ideal da Nova
Era. Nunca olvidemos, em nossas preocupações, que a Barca terrestre
tem um Nauta que a conduz com segurança ao porto da paz.
Divaldo Pereira Franco. Vidas vazias.

Pelo Espírito Joanna de Ângelis. 1 ed. 2 imp.
Salvador: LEAL, 2020.Cap. 14, p.109-110.
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Notícias da USE Lapa

No dia 30/04/2022, das 15h às 17 horas, aconteceu a oficina –
“Jesus, Guia e Modelo da Humanidade”, conduzido pela equipe de
DI – Departamento de Infância do NKAPS- Núcleo Kardecista Antônio
Pereira de Souza, voltado as equipes evangelizadoras da Infância e Juventude da DI - USE Distrital Lapa.
Objetivo: Compartilhamento de ideias criativas e estratégias metodológicas, valorização do trabalho das equipes evangelizadoras e consolidação de vínculos na tarefa sublime da seara de Jesus.
Com um sabor de quero mais, a oficina foi recheada de dinâmicas
interativas, ilustrando o importante exercício da reflexão e do pensamento como processo de transformação e evolução do ser integral.
Processo de aprendizagem: Há anos foi adotada no NKAPS a
metodologia conhecida como Evangelização de Espíritos.
Iniciada por Eurípedes Barsanulfo, essa metodologia alia a pedagogia do amor, trazida por Jesus, à codificação espírita, transmitida pelos
Espíritos da falange do Espírito de Verdade a Kardec.
(...) “Essa metodologia nasce no pensamento de Eurípedes e ganha
ressonância no pensamento de Jesus.
Tem como objetivo auxiliar o Espírito a aplicar o conhecimento espírita, na vida do Ser espiritual de forma clara e simples.” Alzira B.F.Amui
(O que é Evangelização de Espíritos)
O poema “Ensina-me a amar” do Coral Corina Novelino,
https://www.youtube.com/watch?v=E4I6PbXnraU abrilhantou a oficina
trazendo o AMOR, ensinado pelo nosso Mestre Jesus um pouco mais
perto de todos nós.
Quero aprender amar. Amar para ser amado!
É preciso aprender a amar Sentimento precioso fica guardado Jesus
veio nos ensinar o amor.
A caridade promove o trabalho. A verdade nos esclarece, a ação nos
fortalece!
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É preciso aprender amar! O amor nasce no pensamento.
Cresce pelos sentimentos mora, reside no coração!
Não basta só dele falar, é preciso conhecê-lo.
Despertá-lo, vivê-lo, ninguém ama sem ser amado.
Quero amar alguém, quero me entregar ao irmão.
Assim tenho aprendido, perdoar é transformar!
Quero sair de mim. Sentir a vibração do outro Quero me expandir ser
feliz ser feliz amando!
Que amor difícil é esse? Parece-me quase impossível O amor não tem
dono! não tem lugar!
Não pertence a ninguém! Quanto mais o procuro, mais eu o encontro!
De repente percebi que só Ele me traz alegria Onde mora?
No outro no seu pensamento? Tem origem própria? tem expansão
crescente!
Me ajude a amar, me ensine a amar. Não quero sofrer solidão. Não
quero viver só para mim apenas para mim!
Quero aprender a amar me ensine a amar! Me ensine a sentir, o amor
que vive em ti irmão!
O meu amor é seu, o seu amor é meu também. Aprenderemos que
entre nós o amor é o eterno bem.

A reunião regular da USE SP, Departamento de Infância, em 29 de
maio de 2022, contou com a participação do Departamento de Mocidade da USE SP para dar andamento ao projeto de Integração do DI
– Departamento de Infância com o DM – Departamento de mocidade.
Os companheiros do DM conduziram importantes reflexões quanto
a importância da integração do jovem na perspectiva do DM, em um
pensar mais estratégico envolvendo a USE (Estadual, Intermunicipal e
Distrital) e suas sociedades adesas, para a construção e implementação do projeto proposto.
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Foi uma reunião extremamente importante e gratificante, em especial, por ver o envolvimento e comprometimento desses jovens em prol
do movimento espírita, pela iniciativa na afirmação de sua identidade,
pelo esforço por uma melhor representação e inclusão efetiva nesse
urgente trabalho de UNIFICAÇÃO do DI, DM e não menos importante,
a atenção para o período da Pré Mocidade.
O grupo apresentou excelentes sugestões como um movimento de
facilitação para o bom funcionamento da casa e o cumprimento da proposta maior - a formação do homem de bem.
Resumidamente, a proposta de unificação DI & DM contemplou reflexões como:
• Um olhar holístico e mais empático para as particularidades de cada
fase de transição: Infância → Pré-Mocidade → Mocidade;
• Importante participação e alicerce da USE quanto as demandas
mencionadas;
• Fortalecimento de propostas na formação/renovação de “Liderança
e Gestão Espírita”;
• Maior envolvimento/integração nas atividades departamentais das
casas espíritas, das intermunicipais, regionais e estaduais;
• Importância de decisões de propostas baseadas na análise e avaliação de dados (censo), assegurando maior probabilidade de resultados desejados;
• Capacitação do Jovem Evangelizador
O mais bonito nessa história é ver o movimento e a mente brilhante
desses jovens que estão vindo e outros retornando ao orbe, para que
juntos, o novo e o velho, formemos uma grande corrente de união e
de transformação. Lembrando que as crianças hoje somos nós ontem.
7º SEMEANDO CONHECIMENTOS - 29 DE OUTUBRO, 16H
ÀS 18 HORAS
O 7º Semeando Conhecimento acontecerá no sábado, dia 29 de
outubro, 16h às 18 horas e este ano será virtual e presencial.
Já temos a presença confirmada do Sr. Jorge Elarrat e teremos as
transmissões via TV 3 de outubro
https://www.youtube.com/results?search_query=TV+3+de+outubro
e Web Rádio Fraternidade
https://www.youtube.com/watch?v=e944Yt8mQVc
As edições anteriores do “Semeando Conhecimentos” podem ser
acessadas via canal oficial da USE Lapa no Youtube.
https://www.youtube.com/channel/UCaFDpJDhyJhtkBl3god9xQQ
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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 email contato@fraternidadesemfronteiras.org.br
Teremos uma oportunidade única de ter contato com alguns textos
originais de Kardec. O acervo do
AKOL – Allan Kardec On-Line estará exposto no 18º Congresso Estadual de Espiritismo.
Nosso Congresso acontecerá
de 24 a 26 de junho de 2022 em
Atibaia.
Maiores informações
https://www.congressousesp.org/
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Revista digital Dirigente Espírita
https://usesp.org.br/wp-content/uploads/2022/05/de189.pdf

Atividades das casas espíritas
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, whatsapp ou diretamente no local.

1) CECD - CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DE DAMASCO –
fundação 1955
R. Moxei, 113 – Lapa de Baixo– Telefone (11) 3611-0164
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
3ª feira
4ª feira
5ª feira
6ª feira

Atendimento fraterno – 19h – presencial - agendar pelo telefone
(11) 3611-0164
20h – Palestras presencial e transmissão ao vivo pelo Facebook
14h – Cursos on-line e passes
Evangelho no Lar via Google meet:
https://meet.google.com/bep-fggf-tfg (link fixo)
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2) CEII - CENTRO ESPÍRITA IRMÃO ITAJUBÁ – fundação 1955
Rua Vespasiano, 992 – Vila Romana
www.centroespíritaitajuba.com.br

3) CEVRV - CENTRO ESPÍRITA VICENTE RODRIGUES VIEIRA –
fundação 1942
R. Capitão Alceu Vieira, 140 – Vila Ipojuca
www.vicenterodrigues.org.br
Facebook Centro Espírita Vicente Rodrigues Vieira
Curso presencial - Introdução à Doutrina Espírita.
4ª feira
20 h Evangelho e Fluidoterapia - presencial e online
5ª feira
15 h Evangelho e Fluidoterapia - presencial.
Atendimento Fraterno - presencial às 4ª feiras às 19h30 com agendamento
por tel: (11) 99162- 1447 Ilza
Bazar Beneficente: 09/06/22 – 5ª feira das 18 h às 20 horas.
10/06/22 – 6ª feira – 10h às 17h
11/06/22 – sábado – 14h às 17h.
No dia 25 de maio tivemos a comemoração dos 80 anos de fundação do Centro Espírita Vicente
Rodrigues Vieira.
Nossos agradecimentos a Deus
pelos 80 anos de fundação desta
Casa que nos permite exercitar a
Caridade, mantendo a sua finalidade inicial: estudar e propagar o
Espiritismo, praticar a caridade moral, material e espiritual ao seu alcance.
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Vicente Rodrigues Vieira, médium de cura, radicado em São Caetano do
Sul, SP, nosso patrono - desencarnado em 09/03/1925-, foi homenageado
pelas curas que proporcionava com carinho e atenção. Colocava o nome do
visitante num livro, dizendo que iria colocá-lo “nas luzes “ (em suas orações) e
marcava o tempo do retorno para acompanhar os acontecimentos.
Não cobrava, não benzia, não dava remédio, não gostava de agradecimentos. Preferia um “Deus lhe pague”.
Seguimos seu exemplo mantendo a pureza da Doutrina dos Espíritos em
nossos atendimentos.

4) CEEAK - CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN
KARDEC – fundação 1942
R. Barra do Chapéu, 47 – Travessa da Rua Coriolano na altura do nº 1.729
– Lapa – São Paulo - SP.
www.facebook.com.ceeaklapa / ceeaksaopaulo@gmail.com
3ª feira
4ª feira
5ª feira

20h15 – Socorro espiritual presencial e transmissão via Facebook
14h – Socorro espiritual presencial
20h15 – Fluidoterapia à distância com transmissão via Facebook

Todas últimas 3ª, 4ª e 5ª feiras do mês – palestras
Eventos sociais são divulgados pelo Facebook
Maiores informações acesse: facebook.com/ceeaklapa.

5) GEB - GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA - fundação 1964
Sede e Unidade Doutrinária Spartaco Ghilardi
R. Caiuby, 1306 – Perdizes - www.geb.org.br
Acesse o Canal do YouTube do GEB- Grupo Espírita Batuíra.
Domingo

Palestra doutrinário-evangélica – 10h
Educação Espírita Infantojuvenil (4 a 16 anos) – 10h

2ª, 4ª e 5ª f. Palestra doutrinário-evangélica, fluidoterapia e passe – 18h
4ª feira
Palestra doutrinário-evangélica, parte mediúnica e passe – 14h30
e 20h
6ª feira
Palestra doutrinário-evangélica, parte mediúnica e passe – 14h30
Sábado
Mocidade (16 a 30 anos) – Estudo da Doutrina Espírita – 18h (online)
Educação Espírita Infantojuvenil (4 a 16 anos) – 9h
Passes - 2ª a 5ª feiras - 16h às19h45
6ªfeira - 15h às 19h
Domingo - 9h às 9h50
Livraria - 2ª a 5ª feiras - 14h às 19h45
6ª feira - 14h às 19h
Orientação Fraterna - 2ª, 3ª e 4ª feiras - 15h às 17h30
6ª feira - 17h às 19h
Cursos - Grupos de Estudos Allan Kardec – Cursos on line de estudos das
obras da codificação – informações no site www.geb.org.br
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UNIDADE VILA BRASILÂNDIA
R. Jorge Pires Ramalho, 34/70 – V. Brasilândia
Sábado
Palestra doutrinário-evangélica e passe – 16h
Domingo Palestra doutrinário-evangélica, parte mediúnica e passe – 10h
Educação Espírita Infantojuvenil (4 a 16 anos)– 10h
UNIDADE LAR TRANSITÓRIO
R. Maria José, 311/313 – Bela Vista
4ª feira – Palestra doutrinário-evangélica e passe – 18h
ESPAÇO APINAGÉS
R. Apinagés, 591 – Perdizes
Doações / bazar beneficente – 2ª a 5ª feiras - 13h30 às 18h
Palestras presenciais - Junho de 2022
*Domingo – 10h - transmissão simultânea pelo canal do Youtube do GEB
Dia

Dia da semana

Horário

01

4ª feira

14h30

01

4ª feira

20h

03

6ª feira

14h30

05

*Domingo

10h

08

4ª feira

14h30

08
10

4ª feira
6ª feira

20h
14h30
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*Domingo

10h

15

4ª feira

14h30

15

4ª feira

20h

17

6ª feira

14h30

19

*Domingo

10h

22

4ª feira

14h30

22

4ª feira

20h

24

6ª feira

14h30

26

*Domingo

10h

29

4ª feira

14h30

29

4ª feira

20h

Tema
Expositor
Reconciliar-se com os
Rogério Siqueira
adversários
O argueiro e a trave
Tânia Cavalcanti
no olho
A lei divina e a lei
Célia Marchiori
humana
Os mansos herdarão a
Adriano Marim
Terra?
Anjos da Guarda e
José Carlos
espíritos protetores
Zaninotti
Duelos Mentais
Fernando Santin
O Evangelho no lar
Rosely Marotta
Antonio Carlos
Lei de Adoração
Costa
A Lei de Amor
Ione Prado
Ocupações dos
Gilmar Trivelato
Espíritos
“Carregai os fardos uns
Mônica Steagall
dos outros”
Perdão- o sacrifício
Valdirene
mais agradável a Deus
Canhestro
Arrependimento e
Cristiane Giannini
reparação das faltas
João Batista- o
Rosely Marotta
precursor do Cristo
“Dai de graça o que de
Mônica Soares
graça recebeste”
O que significa oferecer
Ruy Gatto
a outra face?
A lei divina e a lei
Alberto Centurião
humana
“Dai a Cesar o que é
Efigênia Gatto
de Cesar”
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Palestras presenciais - Julho de 2022
*Domingo – 10h - transmissão simultânea pelo canal do Youtube do GEB
Dia
01

Dia da semana
6ª feira

Horário
14h30

03

*Domingo

10h

06

4ª feira

14h30

06

4ª feira

20h

08

6ª feira

14h30

10
13
13

*Domingo
4ª feira
4ª feira

10h
14h30
20h

15

6ª feira

14h30

17
20
20

*Domingo
4ª feira
4ª feira

10h
14h30
20h

22

6ª feira

14h30

24

*Domingo

10h

27

4ª feira

14h30

27

4ª feira

20h

29

6ª feira

14h30

31

*Domingo

10h

Tema
Expositor
Lei de Causa e Efeito Vera Lúcia Perassi
O despertar da
Marco Antonio P.
consciência
dos Santos
Que a mão esquerda
Regina Lúcia
não saiba o que faz a
Ferreira
direita
Céu, inferno e
Mônica Steagall
purgatório existem?
Espiritismo, novo
Hortência
paradigma da “Ciência
Sanajotta
de viver”
O futuro e o nada
Gilmar Trivelato
Existem Espíritos?
Ione Prado
Parábola do semeador Maria Luiza Ferreira
Rita de Cássia
A Lei de Amor
Próspero
Lei do Progresso
Luiz Fuchs
Lei da Conservação
Eliana Galassi
Lei de Liberdade
Christiane Deneno
Marco Antonio P.
Por que sofremos?
dos Santos
A Caridade Material e a Maria Eugenia
Caridade Moral
Fuseiro
Apóstolo Paulo- o vaso
Monica Steagall
escolhido
O emprego da fortuna Flávia Polycarpo
Reconhece-se a árvore
Francisca Lerario
pelos frutos
O que está escondido
Fábio Dionisi
nos grandes abismos?

6) GEEOA – GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ONDAS DE
AMOR - fundação 2020
www.ondasdeamor.com.br
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As inscrições para os estudos podem ser feitas pelo site
https://ondasdeamor.com.br/estudodoespiritismo
Instagram: grupoondasdeamor
https://www.facebook.com/GrupoEspiritaOndasdeAmor
2ª feira
5ª feira
Domingo
Domingo

Estudo de O Livro dos Médiuns – 20h às 21h30
Estudo Introdutório do Espiritismo – 20h às 21h30
(ambos on-line, via Zoom)
Ação social com pessoas em situação de rua - 7h30 às 9h30, a
cada duas semanas (com preparação durante a semana)
Reunião de Preces à distância - 10h ou 11horas (presencial
quando há ação social ou on-line, via Zoom)

7) NKAPS - NÚCLEO KARDECISTA ANTONIO PEREIRA DE
SOUZA – fundação 1963
Rua Padre Chico, 198/206 – Pompeia – tel (11) 3673-1382
e-mail: nucleokardecista.nkaps@gmail.com
Instagram: @nkapsoficial
Facebook: nkapsoficial
Atendimento Fraterno
2ª feira - 18h30 - presencial
5ª feira - 14h
Online - com agendamento
2ª feira - 18h30
5ª feira - 15h
Palestra evangélica e passe
2ª feira - 20h
5ª feira - 15h30
6ª feira - 20h
Grupo de irradiação (via YouTube) - Domingo às 10 horas
Cursos Doutrinários
Presencial
3ª feira - 20h
5ª feira - 14h
5ª feira - 20h
Sábado - 9h30
Online
2ª feira - 20h
4ª feira - 20h
6ª feira - 20h
Evangelização Infantil e Mocidade – Sábado - 9h30
Presencial - Evangelização- 3 a 12 anos
Online - Mocidade- 12 anos em diante
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8) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KÁRITAS –
fundação 1979
Rua Mário, 132 – Vila Romana
Informações atualizadas através do site www.karitas.org.br

9) SEEIC - SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS IRMÃ
CATARINA – fundação 1953
Rua Barão de Sergi, 100 – Vila Leopoldina
Informações atualizadas através do site www.seeic.com.br
2ª feira

3ª feira
4ª feira

5ª feira

20h - Palestra com transmissão simultânea, via Zoom.
Atendimento fraterno
Passes, desobsessão e evangelização infantil
20h - Cursos: Educação Mediúnica 2 e ESDE – Estudo
sistematizado da doutrina espírta – tomo 2
20h - Palestra com transmissão simultânea, via Zoom.
Atendimento fraterno
Passes e desobsessão
20h - Cursos: Educação Mediúnica 1 e ESDE – Estudo
sistematizado da doutrina espírita – tomo 1 e tomo único

Grupo de Jovens continua o trabalho virtualmente, aos sábados, 19 horas
Qualquer dúvida pode ser tirada pelo WhatsApp: (11) 97577-7574

10) SEEL - SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA fundação 1948
Rua Sheldon, 52 - Lapa
3ª feira
4ª feira

8h30 - Evangelho e passes – atividade presencial
Estudos – 20 horas via Google meet
14h30 – Evangelho e passes – atividade presencial
Evangelho - 20 horas 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/
A SAE - Sociedade Assistencial Espírita, braço social da SEEL, mantém 2 uni-
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dades de atendimento para crianças e jovens, em convênio com a Prefeitura.
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, com atendimento às famílias
cadastradas, todo último sábado do mês.
Atendem diariamente 100 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.

11) SEETO - SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 3 DE
OUTUBRO
fundação 1950
Rua Clelia, 669 – Lapa – Tel (11) 3672-9892
www.3deoutubro.org.br
Plantões para recebimento de doações:
Rua Clélia, 669 – Lapa
2ª a 6ª feiras das 8h às 16h30
Sábado das 9h às 12h
Rua Aurélia, 665 – Lapa
2ª a 6ª feiras das 8h às 16h30
Sábado das 8h às 12h
Bazar da Clélia - roupas, calçados, utensílios domésticos e móveis usados
Rua Clélia, 669 - Lapa
2ª a 6ª feira das 8h às 16h30
Sábado das 9h às 12h30
Bazar da Aurélia – fechado
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.
Estamos retornando alguns atendimentos para pessoas em situação de rua,
como banho, roupa e também, atividades para famílias carentes.
Departamento Doutrinário
Estão disponíveis palestras com o objetivo da divulgação da Doutrina Espírita,
no canal da TV3 do YouTube
- Conforme abaixo, algumas atividades estão retornando presencialmente, respeitando o distanciamento social e com a utilização de máscara e álcool gel.
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12) SPEE – SOCIEDADE PAULISTA DE ESTUDOS ESPÍRITAS –
fundação 1995
R. Augusto de Miranda, 723 – Pompéia
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.
2ª feira
4ª feira

Palestra Pública - 20 horas.
Estudos – 20 horas.

O acesso pode ser feito via site www.centrospee.com.br

