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Editorial
Iniciamos o ano de 2022 com muito empenho em continuar os trabalhos sociais que não pararam durante os últimos dois anos de pandemia, a despeito dos inúmeros obstáculos surgidos.
Mas, nós não nos detemos nos obstáculos, sabemos que temos
compromissos a cumprir e a certeza do trabalho que deve ser feito não
nos permite esmorecer.
Procuramos sempre oferecer o que temos de melhor em nossas
casas espíritas para nossos irmãos que, no momento, estão numa situação difícil, com muitas angústias e aflições a superar.
Aprendemos trabalhando e trabalhamos aprendendo.

Nosso DI – Departamento da Infância, sob a coordenação da
Célia, Ricardo, Marcinha e Gislene, organizou em 12 de fevereiro o encontro virtual “O amor em conexão permanente”.
Começamos o ano conectados pelo Amor com o lindo Koral do
Karitas https://www.youtube.com/watch?v=DqPn_Y_NOAU
E a maviosa voz de Moacir Camargo https://www.youtube.com/
watch?v=qDoacFnSNTE
Os anos de 2020 e 2021 foram de desafios para a continuidade das
ações evangelizadoras, importante tarefa de levar os ensinos de Jesus
aos corações dos nossos pequenos e suas famílias.
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Com coragem e perseverança, os DIs e suas equipes enfrentaram
barreiras, aprendendo, superando e compartilhando … mantendo conexões de amor.
As equipes compartilharam as suas ricas experiências no ambiente
virtual, mostrando que o AMOR às crianças, às famílias, ao trabalho
pode, realmente, superar todas as dificuldades.
As casas envolvidas nesta conexão foram: Caminho de Damasco,
Irmão Itajubá, Vicente Rodrigues Vieira, Batuira, Núcleo Kardecista, Karitas, Irmã Catarina, 3 de Outubro e o Departamento de Mocidade da
USE Lapa.
O encontro está gravado em nossa página do Youtube https://www.
youtube.com/channel/UCaFDpJDhyJhtkBl3god9xQQ
Em 23 de abril teremos uma oficina do DI com o tema “Evangelizando Espíritos”, a apresentação será feita pela equipe do Núcleo Kardecista Antonio Pereira de Souza.
Iremos enviar o convite a todos e contamos com a sua presença!
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E com a Palavra
Uma reflexão sobre a questão maior da Divindade
Divaldo Pereira Franco, ao apresentar
o opúsculo Estudos Espíritas, por Joana
de Angelis, observa que toda e qualquer
tentativa para elucidar a magna questão
da divindade redunda sempre inócua,
senão infrutífera, traduzindo esse desejo
a vã presunção humana, na incessante
faina de tudo definir e entender.
Nosso amigo Divaldo aponta que, acostumado ao imediatismo da
vida física e suas manifestações, o homem ambiciona tudo submeter ao
capricho da sua lógica débil, para reduzir à sua ínfima capacidade intelectual a estrutura causal do Universo, bem assim as fontes originárias
do Criador. Desde tempos imemoriais, a interpretação da divindade tem
recebido os mais preciosos investimentos intelectivos que se possam
imaginar.
Originariamente confundido com a sua obra, [Deus] mereceu ser
temido pelos povos primitivos que legaram às culturas posteriores a
sedimentação supersticiosa das crendices em que fundamentavam o
seu tributo de adoração, transitando mais tarde para a humanização da
divindade mesma, eivada pelos sentimentos e paixões transferidos da
própria mesquinhez do homem.
À medida, porém, que os conceitos éticos e filosóficos evoluíram, a
compreensão da sua natureza igualmente experimentou consideráveis
alterações. Desde a manifestação feroz à dimensão transcendental, o
conceito do Ser Supremo recebeu de pensadores e escolas de pensamento as mais diversas proposições, justificando ou negando-lhe a
realidade.
Insuficientes os arremedos filosóficos e culturais, quanto científicos,
posteriormente, para uma perfeita elucidação do tema, concluiu-se pela
legitimidade da sua existência graças a quatro grupos de considerações,
capazes de demonstrá-lo de forma irretorquível e definitiva, a saber:
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a) cosmológicas, que o explicam como a Causa Única da sua própria
causalidade, portanto real, sendo necessariamente possuidor das
condições essenciais para preexistir antes da Criação e sobre-existir
ao sem-fim dos tempos e do Universo;
b) ontológicas, que o apresentam perfeito em todos os seus atributos
e na própria essência, explicando por isso mesmo a sua existência,
que, não sendo real, não justificaria sequer a hipótese do conceito,
deixando, então, de ser perfeito.
Procederam tais argumentações desde Santo Anselmo, dos primeiros a formulá-las, enquanto as de ordem cosmológica foram aplicadas inicialmente por Aristóteles, que o considerava o “Primeiro motor, o motor não movido, o Ato puro”, consideração posteriormente
reformulada por Santo Tomás de Aquino, que nela fundamentou a
quase totalidade da teologia católica;
c) teleológicas, mediante as quais o pensamento humano, penetrando
na estrutura e ordem do Universo, não encontra outra resposta além
daquela que procede da existência de um Criador.
Ante a harmonia cósmica e a beleza, quanto à grandeza matemática e estrutural das galáxias e da vida, uma resultante única surge: tal
efeito procede de uma Causa perfeita e harmônica, sábia e infinita;
d) morais, defendidas por Immanuel Kant, inimigo acérrimo das demais, que, no entanto, eram apoiadas por Spinoza, Bossuet, Descartes e outros gênios da fé e da razão.
Deus está presente no homem, mediante a sua responsabilidade
moral e a sua própria liberdade, que lhe conferem títulos positivos e
negativos, conforme o uso que delas faça, do que decorrem as linhas
mestras do dever e da autoridade.
Essa presença na inteligência humana, intuitiva, persistente, universal, faz que todos os homens de responsabilidade moral sejam
conscientemente responsáveis, atestando assim, inequivocamente, a
realidade de um Legislador Absoluto, Suprema Razão da Vida. (Divaldo Pereira Franco, introdução ao livro Estudos Espíritas, pelo Espírito
Joana de Angelis).
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Atividades das casas espíritas
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
Atividade presencial
3ª feira
Evangelho e passe coletivo – 20 horas
4ª feira
Evangelho e passe coletivo – 15 horas

Orientação e atendimento fraterno – entrar em contato por e-mail
orientacaoceii@gmail.com o atendimento é feito por vídeo chamada.

3) CEVRV – CENTRO ESPÍRITA VICENTE RODRIGUES VIEIRA
– fundação 1942
www.vicenterodrigues.org.br
Facebook Centro Espírita Vicente Rodrigues Vieira
Comemoração de 80 anos em 25/05/2022
BAZAR BENEFICENTE : 10/03 quinta feira – 16 h às 19 horas
		
11/03 sexta feira – 10h às 17 horas
		
12/03 sábado – 14h às 17 horas
Atividades presenciais:
2ª feira
Iniciação à Doutrina Espírita e orientação mediúnica
4ª feira
Evangelho e fluidoterapia - 20 horas
5ª feira
Evangelho e Fluidoterapia - 15 horas
Atendimento fraterno – mediante agendamento pelo telefone (11) 3873-4459
Assistência social – último sábado do mês distribuição de cestas básicas para
as famílias cadastradas

4) CEEAK – CENTRO DE ESTUDOS ESPÍRITAS ALLAN
KARDEC – fundação 1942
www.facebook.com.ceeaklapa / ceeaksaopaulo@gmail.com
3ª feira
4ª feira

Live sobre o Evangelho – 20h15
Temas diversos e as “lives” poder ser assistidas pelo endereço do
CEEAK no Facebook.
15 horas e 5ªfeira – 21 horas – 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
4ª feira
Domingo

Palestra Espírita on-line – 20 horas
10 horas
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Acesse o Canal do YouTube do GEB- Grupo Espírita Batuíra.
https://www.youtube.com/channel/UCarTetS00u-Cj4MI2jNp1uA
MARÇO
Data

Tema

Expositor

02 Quarta-feira 20h

Notícias históricas do evangelho

Marcos Longarço

A médium Zilda Gama

Elias de Souza

09 Quarta-feira 20h

Yvonne Pereira: uma heroína silenciosa

Marco Antonio
Pereira dos Santos

13

Porque esquecemos nosso passado?

Márcia Zaninotti

Anjos e demônios na visão espírita

Denisarth Steagall

Jorge Rizzini: O amor à Doutrina
Espírita

Eliana Rizzini Fuchs

Missão do homem inteligente na Terra

Flávia Polycarpo
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Domingo 10h

Domingo 10h

16 Quarta-feira 20h
20

Domingo 10h

23 Quarta-feira 20h
27

Domingo 10h

30 Quarta-feira 20h

Provações abençoadas

Mario Mas

A verdadeira pureza de coração

Antonio Carlos Costa

ABRIL
Data
03

Domingo 10h

06 Quarta-feira 20h
10

Domingo 10h

13 Quarta-feira 20h
17

Domingo 10h

20 Quarta-feira 20h
24

Domingo 10h

27 Quarta-feira 20h

Tema

Expositor

Lindos casos de Chico Xavier

Duílio Mandetta

A vida de Chico Xavier

Maria Luiza Ferreira

A colônia Nosso Lar

Gilmar Trivelato

Parnaso de além túmulo: o livro

José C. Zaninotti

Chico Xavier ante os tribunais

Ruy Gatto

Chico Xavier e Emmanuel

Marília Macorin

As mães de Chico Xavier

Denisarth Steagall

A produção literária de Chico Xavier

Antonio Cesar Perri
de Carvalho

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://ondasdeamor.com.br/estudodoespiritismo
Instagram: grupoondasdeamor
https://www.facebook.com/GrupoEspiritaOndasdeAmor
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2ª feira
5ª feira
Domingo

Domingo

Estudo de O Livro dos Médiuns – 20h às 21h30
Estudo Introdutório do Espiritismo – 20h às 21h30 (ambos online, 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
Contato: 11 3673-1382
e-mail: nucleokardecista.nkaps@gmail.com
Instagram: @nkapsoficial
Facebook: nkapsoficial
• Atividades online
2ª feira
Atendimento Fraterno- agendado* (via zoom) – 18h30 às 19h30
*Para agendamento do Atendimento Fraterno online e presencial, entrar em
contato no seguinte e-mail: atendimentofraterno.nkaps@gmail.com
2ª feira
2ª feira
4ª feira
5ª feira
6ª feira
Sábado
Domingo

Palestra e vibração para os atendidos (via zoom) – 20h às 20h30
Curso (via zoom) – 20h às 21h30
Curso(via zoom) – 20 h às 21h30
Atendimento Fraterno agendado via zoom -15 h às 16 h
Curso (via zoom) – 20 h às 21h30
Mocidade (google meet) – 9h30 às 11 h
Palestra de irradiação (YouTube) – 10 h às 10h30

• Atividades presenciais
2°feira
Atendimento Fraterno- agendado* – 18h30 às 20 h
Palestra e passe para os atendidos- 20 h às 20h30
3°feira
Estudo das obras da codificação-20 h às 21h30
5°feira
Estudo do livro “Roteiro” -14 h às 15 h
Estudo das obras da codificação-20 h às 21h30
Sábado
Estudo das obras da codificação- 9h30 às 11 h
Evangelização- 9h30 às 11 h
*Para agendamento do Atendimento Fraterno online e presencial, entrar em
contato no seguinte e-mail: atendimentofraterno.nkaps@gmail.com
Para participar de alguma atividade de nossa casa, entre em contato
conosco via e-mail ou telefone (11) 3673-1382.

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

9) SEEIC – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS IRMÃ
CATARINA – fundação 1953
Informações atualizadas através do site www.seeic.com.br
2ª e 4ª feira Palestras simultâneas (virtual e presencial) – 20 horas
2ª e 4ª feira Atendimento fraterno e passes – 20 horas
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10) SEEL – SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS DA LAPA –
fundação 1948
3ª feira
4ª feira

Estudos – 20 horas via Google meet
Evangelho – 20 horas via Google meet

Pedido para inclusão no evangelho pode ser feito através do e-mail
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

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 8h00 às 16h30
Sábado – das 9h às 12h00
Rua Aurélia, 665 – Lapa
2ª feira a 6ª feira das 8h às 16h30
Sábado das 8h às 12h00
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
Departamento de Assistência Social
Aos sábados pela manhã estão sendo distribuídos kits de café da manhã e
marmitex de refeições 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

10
Conforme abaixo, algumas atividades estão retornando presencialmente, respeitando o distanciamento social e com a utilização de máscara e álcool gel.

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.
2ª feira
4ª feira

Palestra Pública – 20 horas.
Estudos – 20 horas.

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

