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CONSELHO DAS CASAS ESPÍRITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias de janeiro de dois mil e quinze, no GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS
FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER, Rua Campinas, 233 – Bairro Baeta Neves – São Bernardo do Campo,
realizou-se Reunião Ordinária deste Conselho, com início às 19h30, sob a presidência de Celina Lima.
PAUTA
01 - PREPARAÇÃO
Leitura/Prece e comentários efetuados pela Presidente Celina: Livro: O Livro dos Espíritos, Allan Kardec –
perguntas. 234 e 234-a – “234 - Existem, como já foi dito, mundos que servem de estações ou ponto de repouso
aos Espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais eles
podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos ao ar livre, de lugares em que possam repousar de uma
erraticidade demasiado longa, estado este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições
intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos Espíritos que podem alcançá-los e onde eles gozam de
maior ou menor bem-estar. 2534-a – Os Espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os
Espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem aonde devam ir. Imaginai-os como aves
de arribação que pousam numa ilha, para aí aguardarem que se refaçam suas forças, a fim de seguirem seu
destino.”

Ex. Novela A Viagem e as perguntas que desencadeia em quem assiste. Devemos responder sempre com
base nO Livro dos Espíritos. Lembrando que a novela foi feita com orientação de Chico Xavier à escritora
Janete Clair.
02 – ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
NOME
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO

DIA MES
21

01

CASA ESPIRITA
Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho

PARABÉNS A TODOS!
03 – PROLEGOMENOS
Porque a explicação de Prolegomenos. Longa introdução no começo de uma obra. Conjunto de noções
preliminares de uma ciência. A finalidade do prolegomeno não é chegar à conclusão de um assunto, mas
determinar quais são os pressupostos básicos que vão determinar a conclusão de um estudo. Vem do grego,
que significa: “As coisas que são ditas antes”.
04 – DIA NACIONAL DE CONBATE À INTOLERANCIA RELIGIOSA
Explicação do que e o evento e como foi no dia. O que foi falado pela Celina que representou as casas
espíritas de SBC.
- Lançamento da Comissão de Assuntos Jurídicos – ver com a AJE se pode indicar membros para compor
essa comissão junto à PMSBC.
- Lançamento da Biblioteca – o conselho fez a doação de Evangelhos pintados, verificar a possibilidade de
doar mais livros e onde entregar.
- Foi confeccionada uma bandeira do fórum do Diálogo Religioso – podem ser vistas fotos do evento no
site do Conselho.
- Carta compromisso – foi lida por todos, foto no site do Conselho.
A próxima reunião será em fevereiro, pode participar quem quiser, estão todos convidados.
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DATA

HORÁRIO

26/02/2015

18H

ASSUNTO
INTOLERANCIA
RELIGIOSA

LOCAL
SEDESC

ENDEREÇO
AV. REDENÇÃO, CENTRO,
SBC

05 – PRÓXIMA REUNIÃO DA AJE
Pode participar quem quiser, não é necessário ser do âmbito jurídico.
DATA

HORÁRIO

ASSUNTO

LOCAL

07/02/2015

10h

REUNÃO AJEABC

Centro Espírita Emmanuel

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 117
– V. Alcântara – SBC

06 – AMEABC
O Conselheiro Walteno participou de reunião junto à AMEABC na Casa de Caridade Jesus e Maria,
trabalhando ciência e doutrina. Assim o Conselho auxiliará a AMEABC e esta por sua vez auxiliará o
Conselho em seus trabalhos. Ex. Trabalho com as crianças, auxílio dos pedagogos da AME na
evangelização, etc.
DATA
01/02/2015

HORÁRIO

ASSUNTO

9h

REUNÃO AMEABC

LOCAL

Casa de Caridade Jesus e
Maria

ENDEREÇO
Rua Paraguai, 287, Santo
André

07 – DRA. MARLENE NOBRE
Desencarnou, no último dia 05/01/2015 a Dra. Marlene Nobre, nossas vibrações de paz.
08 – PREPARO PARA A CAMINHADA ESPÍRITA EM ABRIL
A Caminhada Espírita, que é realizada pelo Conselho em homenagem a Chico Xavier, está programada
para dia 05/04/15, domingo.
No dia 04/04/2015, também em homenagem a Chico Xavier, haverá um evento em praça pública na cidade
de Pindamonhangaba-SP, para o qual foram convidados a participar músicos de São Bernardo do Campo,
através do Conselheiro Marcio, organizador do FEMESBC. Foram convidados a Banda Simplesmente
Almas e o Coral Candido Passarinho. Quem quiser ir está convidado.
09 – ENCONTRO LUIZ SÉRGIO
Estamos aguardando informações sobre o Encontro Luiz Sérgio.
10 – ENCONTRO AME
DATA
23/05/2015

HORÁRIO

ASSUNTO
LOCAL
ENCONTRO AMEABC–
ABORTO E REPRODUÇÃO HOSPITAL MÁRIO COVAS
HUMANA

ENDEREÇO
Santo André

11 – SEMANA ESPÍRITA 2015
A formatação da Semana Espírita 2015, de 20 a 26/09/15, já está pronta – já temos todos os palestrantes e
músicos. Na próxima reunião trazer as casas que poderão sediar.
12 – CURSO DE EXPOSITORES
22º Curso de Expositores da Doutrina Espírita.
INSCRIÇÕES GRATUITAS NO PRÓPRIO LOCAL.
Temas: O amor no processo de divulgação da doutrina espírita; Desenvolvendo a oratória espírita/ a fala de
improviso; Técnicas de exposição; Como controlar o medo; Como lidar com a culpa (do expositor e do
assistido; Preparo de uma exposição/como contar estórias; Orgulho e humildade (do expositor); Mapa
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mental (aula teórica); Mapa mental (aula prática); O tríplice aspecto da doutrina espírita; Temas polêmicos:
como e quando abordá-los?; A doutrina espírita no processo de consolação; A sintonia entre o expositor e o
público; Os benefícios da palestra para o corpo físico e espiritual; O evangelho no lar e seus benefícios.
DATA
HORÁRIO
16/03/2015
20h às
a
22h (2ª
29/06/2015
feiras)

ASSUNTO
CURSO DE
EXPOSITORES

LOCAL
Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho

ENDEREÇO
R Dr. Carlos Miéle, 154 – V.
Olga – SBC / 09720 350

13 – DEPARTAMENTO DA DOUTRINA ESPÍRITA
Estudos com a coordenação do Conselheiro Walteno: Facebook – trabalhadoresdanovaera
- JESUS GUIA E MODELO PARA A HUMANIDADE – público alvo – Evangelizadores, Estudantes da
doutrina espírita, pais e responsáveis. INSCRIÇÕES GRATUITAS – unificação.sbc@gmail.com – 112374-2922 e 11-97220-1775.
DATA

HORÁRIO

A partir de
14/03/2015,
todos os
sábados

10h30 às
12h

ASSUNTO
LOCAL
Estudo: Jesus Guia e
Modelo.; Pelos caminhos de
Jesus, Parábolas e
Centro Espírita Maria de
Ensinamentos; Os primeiros Nazaré
Cristãos; Trabalhadores da
última hora

ENDEREÇO

Rua Orestes Suster, 929, Bairro
dos Casa – SBC

- HOMOSSEXUALIDADE À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA – Estudo baseado em pesquisas
realizadas como as de Allan Kardec, vários espíritos dizendo a mesma coisas em lugares diferente. Um
conceito construído ao longo de doze reuniões da equipe de doutrina do Conselho. É um trabalho aberto
para ser realizado na Casa que quiser, é só solicitar. INSCRIÇÕES GRATUITAS –
unificação.sbc@gmail.com – 11-2374-2922 e 11-97220-1775.
DATA

HORÁRIO

22/03/2015
E
26/04/2015

08h30 às
12h

ASSUNTO
LOCAL
Estudo baseado nas obras
fundamentais de Allan
Grupo Fraternal Bezerra
Kardec e também de André
de Menezes
Luiz, Emmanuel e Joana de
Angelis

ENDEREÇO
Rua Batuíra, 380, Assunção –
SBC

- TRABALHADORES DA NOVA ERA – É um trabalho aberto para ser realizado na Casa que
quiser, é só solicitar. INSCRIÇÕES GRATUITAS – unificação.sbc@gmail.com – 11-2374-2922 e 1197220-1775. Público alvo – estudantes da doutrina espírita.
Conteúdo do estudo: Parábola do Festim de Bodas; Autoconhecimento/Transformação moral. Bases da
Codificação; Paulo de Tarso; Ambiência espiritual; Unificação..
14 – PROJETO ALAGOINHA
Solicitar a presença da coordenadora do projeto na próxima reunião para apoio Conselho.
15 – VISITA ÀS CASAS
Destacamos a visita realizada à Casa recém aberta “Grupo Serenidade.
16 – LEITURA PROLEGOMENOS
Efetuada pelo conselheiro José Rodrigues: “Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves
guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós to diremos.
Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. “Porás no cabeçalho
do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos
todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa; o
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espírito é o licor; a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo
trabalho e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o Espírito adquire conhecimentos. “Não te deixes
desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos
abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os Espíritos, por isso que os que ainda não estão completamente
desmaterializados procuram freqüentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue
sempre. Crê em Deus e caminha com confiança: aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo
em que a Verdade brilhará de todos os lados. “A vaidade de certos homens, que julgam saber tudo e tudo
querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas, todos os que tiverem em vista o
grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento: o do amor do bem e se unirão por um laço
fraterno, que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, para
só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os
que receberem comunicações de Espíritos superiores.
Nada mais havendo a ser discutido encerrou-se a reunião com a prece efetuada pela Conselheira Valéria.
PRÓXIMA REUNIÃO:
DATA
HORÁRIO
23/02/2015 19h30

ASSUNTO
Reunião Ordinária do
Conselho

LOCAL
GRUPO DE
ESTUDOS
ESPÍRITAS
FRANCISCO
CÂNDIDO
XAVIER

ENDEREÇO
Rua Campinas, 233 – Bairro
Baeta Neves – São Bernardo
do Campo

Contamos com a presença e participação de todos.
Participaram desta reunião os representantes das seguintes instituições:
Centro Espírita Maria de
Nazareth

Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho

G.E.E. Lírio Branco

Centro Espírita Emmanuel

Grupo de Evangelização
Espírita O Samaritano

Grupo Fraternal Bezerra
de Menezes

Grupo Espírita
Serenidade

Celina Agustinho Monteiro de Lima
Presidente

Casa Espírita Obreiros do
Senhor - Instituição
Assistencial Meimei Conselho Espírita SBC
Grupo de Estudos
Espíritas Francisco
Cândido Xavier

