
Informativo da USE – Distrital Lapa

União das Sociedades Espíritas  

do Estado de São Paulo

Ano XVIII – Setembro e Outubro 2022

www.uselapa.org.br 

use.d.lapa@usesp.org.br

Facebook: USE Lapa São Paulo

Canal no Youtube – USE LAPA  
https://www.youtube.com/channel/

UCaFDpJDhyJhtkBl3god9xQQ

INFORMATIVO
Editorial  ............................................................................. 2

E com a Palavra  ................................................................ 3

Notícias da USE Lapa ....................................................... 6

Departamentos de Infância das casas unidas ............... 8

1) GEB - Grupo Espírita Batuíra .............................................8

2) NKAPS - Núcleo Kardecista Antonio Pereira de Souza  .....8

3) Organização Religiosa Beneficente Káritas  ........................8

4) SEEIC - Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina ......9

5) SEETO - Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro .....9

Atividades das casas espíritas ......................................... 9

1) CECD – Centro Espírita Caminho de Damasco ................... 9

2) CEII – Centro Espírita Irmão Itajubá ................................... 10

3) CEVRV – Centro Espírita Vicente Rodrigues Vieira ........... 10

4) CEEAK – Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec ........... 10

5) GEB – Grupo Espírita Batuíra ............................................. 12

6) GEEOA – Grupo de Estudos Espíritas Ondas de Amor ...... 14

7) NKAPS – Núcleo Kardecista Antonio Pereira de Souza .... 14

8) Organização Religiosa Beneficente Káritas ......................... 15

9) SEEIC – Sociedade de Estudos Espíritas Irmã Catarina  .... 16

10) SEEL – Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa  ............. 16

11) SEETO – Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro... 17

12) SPEE – Sociedade Paulista de Estudos Espíritas............... 18



22

Editorial
Fé e confiança

Quem frequenta o meio espírita, ou estuda as obras da doutrina de 
Kardec, sabe que a vida encarnada se apresenta a todos com uma se-
quência de desafios a serem vencidos. Estes desafios devem ser obser-
vados com atenção e estudados cuidadosamente, para deles extrairmos 
compreensão melhor do sentido de nossas existências material e espiri-
tual e de nossos atos, na busca incessante por entendimento das razões 
pelas quais esses desafios se colocam à nossa frente.

Ao que tudo indica, parece que hoje estamos nos despedindo de 
uma pandemia de covid- 19, que custou milhões de desencarnações 
em todo o mundo, fragilizou outro tanto de famílias, que perderam entes 
queridos, amigos, colegas de trabalho, de culto religioso, de parentes 
e conhecidos.

Aturdidos, buscamos entender as razões para tamanha tragédia, 
apegando-nos a críticas aos governantes ou ao uso de dietas exóticas 
por algumas nações distantes, que disseminaram os vírus mortais para 
toda a humanidade.

Desencarnes coletivos, castigo divino, sintomas de que nos aproxi-
mamos do mundo de regeneração ao qual devemos nos adaptar e para 
isso nos preparar e depurar – estas compreensões são ventiladas em 
diferentes pontos da coletividade espírita e esperamos que os espíritos 
superiores nos esclareçam com mais abrangência a esse respeito.

O fato, em qualquer situação, é que o espírita consciente, como foi 
esclarecido, deve manter fé e confiança na misericórdia divina, olhar 
o futuro com disposição sempre positiva e confiar que tudo acontece 
para o melhor; que Jesus está no comando e que, mirando à frente, 
certamente seremos vitoriosos.
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E com a Palavra
Um caminho para as casas espíritas

“A casa dos apóstolos, em Jerusalém, apresentava um movimento 
de socorro aos necessitados cada vez maior, requerendo vasto coefi-
ciente de carinho e dedicação. Eram loucos a chegarem de todas as 
províncias, anciães abandonados, crianças esquálidas e famintas. Não 
só isso. À hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos co-
muns imploravam a esmola da sopa. Acumulando as tarefas com in-
gente sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, ha-
viam construído um pavilhão modesto, destinado aos serviços da igreja, 
cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova.

A assistência aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor das 
ideias evangélicas. Foi quando João considerou irrazoável que os dis-
cípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra 
divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do 
refeitório e das enfermarias, visto que, dia a dia, multiplicava o número 
de doentes e infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus, como a 
última esperança para os seus casos particulares.”

Trecho do livro de Paulo e Estevão, pelo Espírito de Emmanuel, 

psicografia de Francisco Cândido Xavier.

Vemos os centros espíritas de hoje como uma versão modernizada 
e institucionalizada daquilo que anteriormente, com muitas dificuldades, 
há 21 séculos, já era feito na Casa do Caminho, conforme descrição de 
Emmanuel no inigualável livro Paulo e Estevão, no final do cap. 3 - Em 
Jerusalém.

As 12.290 casas espíritas1 desse nosso Brasil, coração do mundo-
-pátria do evangelho, distribuem aos carentes do corpo: o pão e a sopa, 
o cobertor, a roupa e o sapato, a receita e o remédio, quando não até 
o lápis e a escola. 

Aos carentes do espírito, ou seja, a todos nós sem exceção, distri-
buem a sementeira da palavra divina, ou seja, o estudo da santificada 
doutrina espírita, alicerçada nos ensinamentos da Boa Nova de Jesus, 
além do acolhimento cristão.

Sejam elas de porte muito grande, com milhares de frequentadores 
semanais, dezenas de dirigentes, grande diversidade de palestrantes e 
médiuns, vários departamentos ou de porte pequeno, feição modesta, 
às vezes com menos de cinco dirigentes, atendendo alguns dias da 
semana, apenas em horários específicos, com público reduzidíssimo, 
todas elas, sem exceção, copiam o mesmo modelo da Casa do Cami-
nho de Pedro e seus companheiros de apostolado.

No Estado de São Paulo somos quase 4.000 casas espíritas; na cida-
de de São Paulo contam-se 1.075 entidades2, na região de atendimento 
atingida pela nossa USE LAPA, temos quase 30 centros espíritas.
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Para uma média nacional de 4% de espíritas no Brasil, bairros como 
Perdizes, Lapa, Pompéia ostentam uma média altíssima de 10% de 
espíritas, enquanto que, em zonas desassistidas da periferia, como Bra-
silândia ou Francisco Morato essa média não é muito maior que zero3.

Não se trata aqui de fazer crescer o número de prosélitos do Espiri-
tismo. Movimentos muito mais importantes, estruturados pela Espiritua-
lidade maior, já trouxeram para nosso país espíritos especialíssimos, que 
se destacam dentre outros, espíritos da envergadura de um Emmanuel 
(Manoel da Nóbrega), Bezerra de Menezes, Batuíra, Francisco Cândido 
Xavier e outros.

Ultimamente, se olharmos exclusivamente para a missão de Chico 
Xavier, veremos talvez a razão de termos (segundo medições do IBGE), 
um crescimento de +70% de espíritas no Brasil, entre os Censos de 
2000 e o de 2010. Por um lado, por quase 8 décadas, os milhões de 
leitores de sua extensa obra mediúnica de cerca de 450 livros psicogra-
fados, mais os telespectadores dos 2 programas Pinga Fogo de 1971, 
que se multiplicam aos milhares de outros que hoje assistem em suas 
casas os DVDs daqueles dois programas magistrais.

Por outro lado, o que dizer do efeito avassalador de divulgação al-
cançado pelo cinema?

“O filme recente, de 2010, por ocasião do centenário de nascimento 
do Chico; os filmes sobre os livros “Nosso Lar” e “E a Vida continua”; 
o filme “As mães de Chico”, em conjunto arrebataram cerca de 10 mi-
lhões de espectadores nas salas de cinema, muitos não espíritas que 
impactados pelo que viram ou que ouviram, chegaram em grandes 
proporções às casas espíritas. Igualzinho à narração de Emmanuel no 
trecho acima citado de “Paulo e Estevão”, como a última esperança 
para os seus casos particulares.”

Algumas casas espíritas, de nossa USE LAPA, já chegaram aos 70 
anos de vida, outras estão a meio caminho disso. Nenhuma delas, ne-
nhum de seus dirigentes mais antigos, vivenciou a experiência dessa 
realidade recente, enfrentada nesses últimos três anos, de corrida po-
pular em busca das casas espíritas. Os relatórios de atividades elabo-
rados ao final do ano mostram claramente o crescimento dos números 
dos atendimentos.

É preciso, portanto, capacitar mais e mais os dirigentes, os líderes, 
os voluntários, os funcionários, as equipes, os comitês. Além do co-
nhecimento teórico-prático doutrinário, essencial a todos, técnicas que 
nos permitem dirigir reuniões, liderar pessoas ou trabalhos em grupo, 
técnicas de orçamento e contabilidade, conhecimento da legislação so-
bre as empresas do terceiro setor, intercâmbio entre dirigentes de casas 
próximas, técnicas de gestão, governança corporativa, são outros que-
sitos que ainda passam longe de muitas casas.

É preciso, igualmente, renovar as lideranças, porque espíritas tam-
bém morrem, mudam-se, enfim, a presente encarnação nos apõe na 
pele de nosso corpo, como que um carimbo com a palavra “frágil”. Em 
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outras palavras, não poderemos nunca nos eternizar em nossos cargos 
e funções, daí a necessidade que todos, do presidente ao mais modes-
to auxiliar, tenhamos definido com a devida antecedência quem serão 
os nossos sucessores, e... capacitá-los continuadamente.

É preciso mais do que nunca repensar os espaços, muitas das ve-
zes com restrições intransponíveis associadas às construções antigas, 
de mais de 50 anos, sem ventilação adequada, sem acessibilidade mí-
nima para idosos e/ou cadeirantes, sem equipamentos adequados de 
projeção, sem biblioteca, sem livraria, com banheiros que trazem muito 
desconforto aos frequentadores.

As frases começando por “É preciso” poderiam alongar-se aqui, mas 
acreditamos que todas elas poderiam ser resumidas por mais uma única.

É preciso que os dirigentes das casas extrapolem os limites físicos 
de suas casas, de seu olhar, de sua área de interesse, de suas equipes, 
que tenham a curiosidade de conhecer a realidade das casas espíritas 
que lhe são vizinhas, que promovam enfim um intercâmbio constante 
e sério entre suas equipes de trabalho com as equipes de trabalho das 
casas espíritas que lhe são vizinhas.

Para isso existe a USE – União das Sociedades Espíritas do Estado 
de São Paulo (www.usesp.org.br)

Para isso serve a USE DISTRITAL LAPA (www.uselapa.org.br), com 
seus encontros, reuniões de trabalho, reuniões do Conselho, seminários, 
eventos de integração, congressos, reuniões com órgãos governamen-
tais, orientação e cursos os mais diversos, enfim, ações as mais diversas 
que ajudam a resolver as intrincadas frases começadas por “É preciso”.

Dentro do lema “estreitando ainda mais... quem já está por perto” a 
USE LAPA está à sua disposição.

Procure o presidente e os diretores de sua entidade pessoalmente e 
pergunte-lhes como eles estão planejando resolver os desafios alinha-
dos mais acima. 

Se eles responderem com o famoso “como assim?”, ao invés de 
responder “pergunta lá no Posto Ipiranga”, responda com segurança 
“pergunta lá na USE LAPA”.

Texto elaborado por Ronaldo M. Lopes, voluntário desde 1980 do 
GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA, sendo seu atual presidente. Foi também 
vice-presidente da USE LAPA entre 2010 e 2016. É casado com Sonia 
J. Lopes desde 1972, ambos têm 7 filhos e 4 netos. Seu e-mail é pre-
sidencia@geb.org.br

1Essas informações estão disponíveis em uma pesquisa de Ivan Franzolim e do livro Análise 
do Mercado Editorial Espírita. Mythos Books, 2008 (acessar http://franzolim.blogspot.com.
br/2012/09/quantidade-de-centros-espiritas-no.html)
2Essas informações estão disponíveis em uma pesquisa de Ivan Franzolim e do livro Análise 
do Mercado Editorial Espírita. Mythos Books, 2008 (acessar http://franzolim.blogspot.com.
br/2012/09/quantidade-de-centros-espiritas-no.html)
3Censo 2010 - IBGE

http://www.uselapa.org.br
http://franzolim.blogspot.com.br/2012/09/quantidade-de-centros-espiritas-no.html
http://franzolim.blogspot.com.br/2012/09/quantidade-de-centros-espiritas-no.html
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Notícias da USE Lapa

Mais um ano se passou e, novamente, estamos chegando ao mais 

esperado dos eventos da USE Distrital Lapa: “Semeando Conhecimen-

tos”, que chega à sua 7ª edição.

O “Semeando” foi um marco na transformação dos eventos da USE 

Distrital Lapa, que há anos reproduzia com sucesso uma festa que, 

apesar de atingir suas finalidades de integração, não oferecia aos parti-

cipantes a oportunidade de discutir e compreender o papel do espiritis-

mo na vida de cada um de nós.

Aquela decisão tomada em 2016 tinha por finalidade discutir o es-

piritismo na vida de cada um de nós, num formato e numa linguagem 

que pudesse atingir também aos não espíritas. Foi uma decisão de não 

pregar exclusivamente para os convertidos, oferecendo as experiências 

da nossa doutrina a todos, independentemente de sua fé.

Os temas têm trazido o foco para a discussão do nosso dia a dia, 

que importam em dificuldades e desafios para todos, independente-

mente de sua fé.
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Nesse ambiente de pandemia, apesar de todos os desafios e difi-

culdades, o “Semeando Conhecimentos” trouxe em 2020 e 2021 te-

mas que discutiam a forma de divulgação da doutrina e de atendimento 

naquele cenário de distanciamento. Apesar de todas as dificuldades 

técnicas, os eventos atenderam às finalidades pretendidas e propiciou 

discussões muito valiosas sobre as formas de divulgação da doutrina e 

atendimento daqueles que buscam nossas casas para atendimento e 

conforto nas dificuldades do dia a dia.

Neste ano, em meio à transformação do nosso cenário de pande-

mia, com o retorno gradual das atividades e contatos pessoais, realiza-

remos um evento híbrido. Aproveitando aquilo que aprendemos com a 

pandemia, vamos utilizar os melhores recursos para trazer informação 

e conhecimento, com o palestrante à distância, a presença de várias 

pessoas ao vivo e a transmissão do evento pelo canal da USE LAPA 

no Youtube.

O Tema do “7º Semeando Conhecimentos” será: O espiritismo é 

para todos, com a palestra de Jorge Elarrat – que estará em Porto Velho 

– RO, dia 29 de outubro de 2022, das 15h30 às 17h30 

A parte presencial do evento acontecerá na sede da SEETO - SO-

CIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 3 DE OUTUBRO, na Rua Clélia, 

665, Lapa, São Paulo, SP, com seu amplo salão, lanchonete e livraria 

abertos para o evento.

Todo o evento será transmitido no Canal da USE LAPA no Youtube

(https://www.youtube.com/channel/UCaFDpJDhyJhtkBl3god9xQQ), 

com a retransmissão copiando o sinal pela TV3, Web Rádio Fraterni-

dade, além da transmissão pela página no Facebook do CE CAMINHO 

DE DAMASCO. 

A transmissão contará, também, com tradução simultânea em LI-

BRAS. 

O início do evento trará a apresentação musical de Suely e Reginal-

do, do Grupo Nascer em Si.

Ao final da exposição o evento será aberto às perguntas do público, 

oferecendo a oportunidade de esclarecer as dúvidas de todos os parti-

cipantes. 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 compartilha-

mento do link que será criado para a realização do 7º Semeando Co-

nhecimento, é só se inscrever no nosso canal do Youtube:

(https://www.youtube.com/channel/UCaFDpJDhyJhtkBl3god9xQQ).

https://www.youtube.com/channel/UCaFDpJDhyJhtkBl3god9xQQ
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Atividades dos Departamentos 
de Infância das casas unidas à 
USE

O DI da USE Distrital Lapa, tem 
como função promover, facilitar, 
contribuir para a união, o desen-
volvimento e o aperfeiçoamento 
das atividades dos DI´s das 
casas espíritas adesas. Neste 
sentido, busca o compartilha-
mento de experiências, oficinas, 
cursos, palestras, cujos temas 
atendam às reais necessidades 
das equipes evangelizadoras.

1) GEB - GRUPO ESPÍRITA BATUÍRA 
Sede e Unidade Doutrinária Spartaco Ghilardi 
R. Caiuby, 1306 – Perdizes - www.geb.org.br

Atividades presenciais Infanto Juvenil – de 4 a 16 anos
Unidade Caiuby
Sábado – 9h às 10h30
Domingo – 10h às 11h30

Unidade Dona Aninha
Domingo – 10h às 11h

2) NKAPS - NÚCLEO KARDECISTA ANTONIO PEREIRA DE 
SOUZA 
Rua Padre Chico, 198/206 – Pompeia – tel (11) 3864-1612
e-mail: nucleokardecista.nkaps@gmail.com
Instagram: @nkapsoficial Facebook: nkapsoficial

Evangelização Infantil e Mocidade – Sábado – 9h30
Presencial – Evangelização – 3 a 12 anos
On-line – Mocidade – 12 anos em diante

3) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KÁRITAS 
Rua Mário, 132 – Vila Romana
Informações atualizadas através do site www.karitas.org.br

SEMPRE AOS SÁBADOS DE FORMA VIRTUAL
Contato – Gislene (11) 99325-0914
Turma Karikids – 6 a 9 anos – 10h às 11h
Turma Kariteens – 10 a 14 anos – 9h às 10h
Turma Karitóvens – 15 a 18 anos – 10h às 11h
Mocidade Káritas – a partir dos 19 anos – 11h15 às 12h30
Sala da Família – 10h15 às 11h15 
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4) SEEIC - SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS IRMÃ 
CATARINA
Rua Barão de Sergi, 100 – Vila Leopoldina
Informações atualizadas através do site www.seeic.com.br

2ª e 4ª feira – Evangelização infantil – 20h
Grupo de Jovens continua o trabalho virtualmente, aos sábados, 19h. 
Qualquer dúvida pode ser tirada pelo WhatsApp: (11) 97577-7574

5) SEETO - SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS 3 DE 
OUTUBRO
Rua Clelia, 669 – Lapa – Tel (11) 3672-9892
www.3deoutubro.org.br

Domingo – Educação Espírita Infantil e Pré-Mocidade – presencial
Turma I – 3 a 9 anos – 10h às 11h15 
Turma II – 10 a 13 anos – 10h às 11h15

Mocidade – a partir dos 14 anos 
Encontros quinzenais, aos domingos, forma presencial. 
Datas dos próximos encontros: 
Setembro: 25
Outubro: 9 e 23
Novembro: 6 e 20

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

2ª feira 20h – Curso on-line – EADE Estudo Aprofundado da Doutrina 
Espírita 

3ª feira 19h – Atendimento fraterno – presencial - agendar pelo telefone 
(11) 3611-0164

 20h – Educação Mediúnica 
4ª feira 20h – Palestra presencial e transmissão ao vivo pelo Facebook
5ª feira 14h – Cursos on-line e passes 
 20h – Curso on-line ESDE – Estudo Sistematizado da Doutrina 

Espírita
6ª feira Evangelho no Lar via Google meet 
 https://meet.google.com/bep-fggf-tfg (link fixo)

http://www.caminhodedamasco.org.br
https://www.youtube.com/channel/UCSNtaNFXMzgQEf0zzAP_yFA
https://www.youtube.com/channel/UCSNtaNFXMzgQEf0zzAP_yFA
https://www.facebook.com/caminhodedamascolapasp
https://meet.google.com/bep-fggf-tfg
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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, 142 – Vila Ipojuca
www.vicenterodrigues.org.br
Facebook Centro Espírita Vicente Rodrigues Vieira 

2ª feira 20h – Curso presencial - Introdução à Doutrina Espírita. 
4ª feira 20h – Evangelho e Fluidoterapia - presencial e on-line
5ª feira 15h – Evangelho e Fluidoterapia presencial.

Atendimento Fraterno - presencial às 4ª feiras às 19h30 com agendamento 
por tel: (11) 99162- 1447 Sra. Ilza

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 20h15 – Socorro espiritual presencial e transmissão via Facebook
4ª feira 14h – Socorro espiritual presencial 
5ª feira 20h15 – Fluidoterapia presencial com transmissão via Facebook

Palestras – todas últimas 3ª, 4ª e 5ª feiras do mês 
Eventos sociais são divulgados pelo Facebook
Atendimento fraterno on-line – agendamento via Facebook

Maiores informações acesse: facebook.com/ceeaklapa.

http://www.centroespíritaitajuba.com.br
http://www.vicenterodrigues.org.br
https://maps.google.com/?q=R.+Barra+do+Chap%C3%A9u,+47+%E2%80%93+Travessa+da+Rua+Coriolano&entry=gmail&source=g
http://www.facebook.com.ceeaklapa
mailto:ceeaksaopaulo@gmail.com
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Nossa querida casa foi fundada em 1º de dezembro de 1942, com a 
denominação de “Centro Espírita Allan Kardec”, em uma pequena casa na 
Avenida Santa Marina,53 - Barra Funda , nesta Capital.

Em 19/08/1944 foi redigida a primeira ata de reunião, com a formação 
de uma Diretoria. Uma curiosidade: nessa época a contribuição de cada 
sócio era de CR$10,00 (dez cruzeiros e com esse valor e mais algumas 
contribuições espontâneas, a casa era mantida e o aluguel pago).

Em 06/09/1945, o Centro instalou-se na Rua Tucuna, 1051 - Perdi-
zes, espaço cedido gentilmente pela trabalhadora da casa: Vera Baccos, 
para a realização de nossos trabalhos.

Em 08/12/1951, nosso espaço foi definitivamente conquistado com 
a aquisição da casa da Rua Barão do Bananal, 182 - Vila Pompéia. Ad-
quirida com o precioso auxílio de todos os seus sócios e grandioso em-
penho da então Diretora Elvira Beccheri. O patrimônio foi comprado por 
CR$205.000,00 ( duzentos e cinco mil cruzeiros ) com o prestimoso em-
préstimo de grande parte dessa quantia pela então trabalhadora da casa 
Jacyra Ferreira,a ser lembrada com muito carinho, por aceitar receber 
esse valor em parcelas amplamente facilitadas.

Em 10/02/1957, aconteceu a inauguração oficial da nova sede social 
do CEAK, com grande festa, da qual participaram mais de 200 pessoas 
de várias entidades espíritas da Capital, que irmanados vieram nos felicitar 
pelo novo empreendimento.

Em junho de 1990, ao nome do nosso Centro, foi acrescida a palavra 
“ estudos”, reafirmando assim o alicerce que Allan Kardec quis sob a dou-
trina dos espíritos, enaltecendo ainda mais o seu nome. 

Passamos, então, a nos denominar : “CENTRO DE ESTUDOS ESPÍ-
RITAS ALLAN KARDEC”.

Funcionamos até 2015 na Rua Barão do Bananal, e aí uma nova mu-
dança aconteceu.

Fechamos as portas, pois o Metrô nos desapropriou.
Ficamos dois anos sem sede própria, mas funcionando aos domingos 

em sede de uma casa espírita “ A.M.A”, a qual carinhosamente e carido-
samente nos cedeu seu espaço para que não perdêssemos a identidade 
e não parássemos nossos trabalhos.

Em 2017 adquirimos novo e definitivo espaço na Rua Barra do Cha-
péu, 47 - Lapa, nova casa do CEEAK. Casa essa que continua recebendo 
irmãos/irmãs que vêm em busca de consolo e conforto espiritual.

E mesmo com todas essas mudanças nossos trabalhos nunca foram 
interrompidos, desde a formação de nosso Centro.

Que DEUS conforte a todos que colaboraram e colaboram, que pas-
saram e passam no nosso CEEAK, estejam eles aqui, em outras casas 
espíritas ou no Plano Espiritual.

No próximo mês de Dezembro nossa amada casa completará 80 
anos.

80 anos levando a Boa Nova para todos os corações aflitos.
CEEAK: GRATIDÃO e AMOR!!!!!

1111
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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  

(on-line)
 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
6ªfeira - 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

http://www.geb.org.br
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PALESTRAS PÚBLICAS PRESENCIAIS – SETEMBRO 

Dia Horário Tema Expositor

02 6ª feira 14h30 Passes e curas Célia  Marchiori

04 Domingo 10h Suicídio- conhecer para prevenir Ricardo Pastori

07 4ª feira 14h30 A Fé Divina e a Fé Humana Rogerio Siqueira

07 4ª feira 20h Parábola dos Talentos Tania Cavalcanti

09 6ª feira 14h30 Caridade, amor em ação Regina Lúcia 
Ferreira

11 Domingo 10h Mortes coletivas na visão espírita Silvio Luis Gonzales

14 4ª feira 14h30 “Conhece-te a ti mesmo” Rosely Marotta

14 4ª feira 20h Cuidar do Corpo e do Espírito Adriano Marim

16 6ª feira 14h30 “Conhece-te a ti mesmo” Laurete Godoy

18 Domingo 10h As guerras na visão espírita Daniel Steagall

21 4ª feira 14h30 A caminho da luz com Jesus Heloísa Pires

21 4ª feira 20h Reconhece-se o cristão pelas suas 
obras

Cecília Augusto

23 6ª feira 14h30 Bem e mal sofrer Sônia Bertuga

25 Domingo 10h Renovar, é preciso? Francisco A Gabilan

28 4ª feira 14h30 Irma de Castro: Meimei Marília Macorim

28 4ª feira 20h O idoso na perspectiva espírita Geraldo Ribeiro

30 6ª feira 14h30 O perdão: caminho para a paz 
interior

Cassandra Carina

PALESTRAS PÚBLICAS PRESENCIAIS – OUTUBRO 

Dia Horário Tema Expositor

02 Domingo 10h “Não por a candeia debaixo do 
alqueire”

Robson Ferreira

05 4ª feira 14h30 Reconhece-se a árvore pelos frutos Ione Prado

05 4ª feira 20h Não acrediteis em todos os Espíritos Ruy Gatto

07 6ª feira 14h30 “Buscai a verdade e ela te libertará” Sandra Gema

09 Domingo 10h A questão espiritual dos animais Irvenia Prado

12 4ª feira 14h30 O Espiritismo e a infância Antonio C. Grandi

12 4ª feira 20h O Evangelho e a criança Marília Macorin

14 6ª feira 14h30 “A fé sem obras é morta” Márcia Abduch

16 Domingo 10h “Buscai e achareis” Ronaldo Lopes

19 4ª feira 14h30 Os sãos não precisam de médico Alberto Centurião

19 4ª feira 20h Não vim trazer a paz, mas a divisão Simone Queiroz

21 6ª feira 14h30 Direitos e deveres na família Elias Neto

23 Domingo 10h Missão dos espíritas Célia Maria Rey de 
Carvalho

26 4ª feira 14h30 Dom de curar Cecília Augusto

26 4ª feira 20h Parábola do jovem rico Antonio Carlos 
Costa

28 6ª feira 14h30 Conhecer e viver a Boa Nova Monica Steagall

30 Domingo 10h “Dar de graça o que de graça 
receber”

Geraldo Ribeiro

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
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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

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

2ª feira Estudo de O Livro dos Médiuns – 20h às 21h30
5ª feira Estudo Introdutório do Espiritismo – 20h às 21h30
 (ambos on-line, via Zoom)
Domingo - 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 (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) 3864-1612
e-mail: nucleokardecista.nkaps@gmail.com
Instagram: @nkapsoficial
Facebook: nkapsoficial

Atendimento Fraterno 
2ª feira - 18h30 - presencial
5ª feira - 14h

On-line - com agendamento
2ª feira - 18h30
5ª feira - 15h 

http://www.ondasdeamor.com.br
https://www.facebook.com/GrupoEspiritaOndasdeAmor
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Palestra evangélica e passe 
2ª feira - 20h
5ª feira - 15h30
6ª feira - 20h

Domingo - Grupo de irradiação (via YouTube) - 10h

Cursos Doutrinários
Presencial
3ª feira - 20h
5ª feira - 14h
5ª feira - 20h
Sábado - 9h30

On-line
2ª feira - 20h
4ª feira - 20h
6ª feira - 20h

Sábado - Evangelização Infantil e Mocidade – 9h30
Presencial - Evangelização- 3 a 12 anos
On-line - Mocidade- 12 anos em diante

8) ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA BENEFICENTE KÁRITAS – 
fundação 1979
Rua Mário, 132 – Vila Romana
Informações atualizadas através do site www.karitas.org.br

http://www.karitas.org.br
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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 20h - Palestra com transmissão simultânea, via Zoom. 
 Atendimento fraterno
 Passes, desobsessão e evangelização infantil
3ª feira 14h – Palestra presencial e passes
 20h – Cursos: Educação Mediúnica 2 e ESDE – Estudo 

sistematizado da doutrina espírta – tomo 2 
4ª feira 20h – Palestra com transmissão simultânea, via Zoom. 
 Atendimento fraterno
 Passes e desobsessão 
5ª feira 20h – Cursos: Educação Mediúnica 1 e ESDE – Estudo 

sistematizado da doutrina espírita – tomo 1 e tomo único 
Sábado 19h – Grupo de Jovens continua o trabalho virtualmente
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 8h30 - Evangelho e passes – atividade presencial
 Estudos – 20h via Google meet
4ª feira 14h30 – Evangelho e passes – atividade presencial
 Evangelho - 20h via Google meet
5ª feira 19h – Atendimento fraterno - presencial mediante agendamento 

prévio – whatsapp (11) 99287-0271

Pedido para inclusão no evangelho pode ser feito através do email 
seel@usesp.org.br ou pelos whatsapps: (11) 99287-0271/99168-8900
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A SEEL completa em 19 de setembro 74 anos de atividades.
Inicialmente, um grupo de jovens de vários centros da região da Lapa 

reuniu-se para estudar a doutrina espírita, sob a direção da jovem Elza Ma-
zzonetto, (fundou com o Dr. Paulo Machado o Lar da Família Universal e o 
Museu Espírita), que vinha da FEESP para ajudar neste propósito.

Este grupo cresceu e resolveu oficializar a entidade, denominando-a 
UME LAPPA - União das Mocidades Espíritas da Lapa, Agua Branca, Perdi-
zes, Pompéia e Adjacências (Pirituba, Anastácio, Vila Jaguara, etc), tornan-
do-se referência na região, tanto que diversas casas espíritas são oriundas 
da UME LAPPA, como o NKAPS – Núcleo Kardecista Antonio Pereira de 
Souza, o Centro Espírita Irmão Itajubá, o Lar da Família Universal e outras.

A UME LAPPA está estreitamente vinculada ao crescimento da doutrina 
na Cidade e no Estado de São Paulo, sediando uma das primeiras USEs 
Distritais, que no início eram chamadas de UDES (União Distrital Espírita), 
sendo a sede da 6ª UDE, abrangendo Pirituba, que depois passou a ter 
a sua própria USE Distrital e vários de seus membros foram diretores da 
USE Lapa como o Antonio Artoni, o Abilio Braga (depois NKAPS), o Luiz 
Fernando Penteado e o Atilio Campanini, que depois foi Presidente da USE 
Estadual e vários presidentes da Use Regional, como a Suzete Amorin, o 
Luiz Fernando Penteado e o Abilio Braga.

Na década de 70 a SEEL construiu a sua sede própria nas proxi-
midades da Rua Coriolano com Rua Catão e, como a entidade estava 
solidificada e seu público não era mais só de jovens, mas servindo toda a 
comunidade lapeana, houve a mudança do nome, passando a denominar-
se SEEL Sociedade de Estudos Espíritas da Lapa.

Na década de 80, depois de várias mudanças, instalou-se em sua 
atual sede à Rua Sheldon, 52.

A todos os seus associados, frequentadores, diretores, parabeni-
zamos por essa data, esperando que seja sempre um foco de luz nesta 
nossa região.

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
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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, res-
peitando o distanciamento social e com a utilização de máscara e álcool gel.

12) SPEE – SOCIEDADE PAULISTA DE ESTUDOS ESPÍRITAS – 
fundação 1995
R. Augusto de Miranda, 723 – Pompéia – tel (11) 3872-1114 
www.centrospee.com.br - instagran: centrospee
A Casa mantém grupos de estudos e tratamento através de salas virtuais. 
Mantém também plantão para atendimento fraterno virtual ou presencial, se 
necessário for, o acesso pode ser feito via site www.centrospee.com.br

2ª feira 20h – Palestra Pública (presencial e on-line) – atendimento 
fraterno e passes

4ª feira 20h – Encontro de Estudos Doutrinários (on-line)
2º sábado do mês – Palestra pública e passes (presencial)


