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CONSELHO DAS CASAS ESPÍRITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias de junho de dois mil e dezesseis, no GRUPO ESPÍRITA IRMÃOS AZTECAS, Rua
Uruguai n.º 84 - Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, realizou-se Reunião Ordinária deste Conselho,
com início às 19h30, sob a presidência de Celina Lima.
PAUTA
01 - PREPARAÇÃO
Leitura efetuada por Walteno: Livro: Aconchego, Luiz G. Pinheiro – Talvez - “Ainda há tempo de erradicarmos
o talvez das nossas vidas, dos nossos sonhos, da nossa história. A nossa sede de certeza não admite a indecisão, o vacilo, o
medo de ser livre. Um talvez não interessa a quem pergunta por água, vida ou amor. Não é desejado por quem planta flores,
abrigos ou poemas. Um talvez não fortalece a fé nem alimenta a alma de esperança. Deus jamais responde com um talvez,
porque é Senhor da certeza. O homem definido sempre sabe o que quer e o que repelir. Só o homem indeciso é pródigo em
talvez, metade da certeza ou da incerteza. O que se faz com meia verdade, meia mentira ou meia amizade? Um talvez não deixa
ninguém feliz porque o amor, a amizade e os sentimentos necessitam de exatidão. Pisa na Terra com firmeza, responde
claramente, vai de todo coração, ama por inteiro. Não te permitas ser meio amante, meio amigo, meio espírita. Um talvez é uma
reticência bem no meio da frase. Um coágulo bem no meio da veia. Um engasgo na hora da sobremesa. Já lestes algum
ensinamento de Jesus no qual ele cita a palavra talvez? Respondem os bons espíritos às preces que lhes são dirigidas com
talvez? Por isso, quando Deus te chamar jamais responda com um talvez. Aqui estou, Senhor! Esta é a resposta correta.

Foram feitos comentários e reflexões sobre o texto. Feita a oração inicial pela Celina.
02 – ANIVERSARIANTES DO MÊS
ANIVERSÁRIO

Nome
MARIA ELENITA ADRIANO GONÇALVES

DIA

MÊS

25

7

Casa Espírita
Grupo de Evangelização Espírita O Samaritano

Parabéns a todos e muito amor em vossos corações!
03 – PRÓXIMA REUNIÃO
A próxima reunião será dia 25/07/2016, pedimos às Casas que tragam notícias do que estão fazendo, as
coisa coisas, para que possam ser compartilhadas.
04 – FÓRUM DAS RELIGIÕES
A Reunião do Fórum das Religiões foi dia 19/05/16 – tendo por representante do Conselho a Valéria. Foi
falado sobre o dia 02/06/16 em que haverá um evento na Metodista em que todas as religiões estarão juntas
para que cada uma esclareça o que pensa sobre a violência contra a mulher. O dia inteiro. Em Outubro será
a vez dos espíritas que através da AJEABC, com a coordenadora Andreia falará sobre a violência
doméstica, no SEDESC.
05- CHÁ DE ROSAS
O Chá de Rosas será dia 07/08/2016, no Tenis Clube São Bernardo.
- retirada das chaves, horário de chegada, 43 mesas, 43 bolachões, 350 cadeiras.
Casas confirmadas: Amigos para Sempre – AmeABC – Bom Pastor – Francisco de Assis – Meimei –
Eduardo Monteiro – Irmão Pedro – Mensageiros – Samaritanos – Projeto Alagoinha – Maria de Nazareth –
Aparecida Castelli – Adalgiza.
Solicitamos às casas participantes que compareçam à próxima reunião para tirar dúvidas.
Convites – Dirce – entrega e recebimento; Silvia – portaria; chá – Celina e equipe.
Venda – só água – outras bebidas não.
Compras – enfeites de mesas – cada casa trará 4 violetas.
- toalhas – emprestadas do Samaritanos – dividir para lavar.
- divisão das prensas – 30/07/2016, às 15h – bingo.
- cortar as frutas – 06/08/016, às 15 horas.
- tarefeiros – ajudar no final do chá

ASSOCIAÇÃO DAS CASAS ESPÍRITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ENTIDADE BENEFICENTE E ASSISTENCIAL
CNPJ - 10.419.105/0001-33 – I.M. 183.232-8
www.conesbc.org.br / www.facebook.com/conselhoespiritasbc

CONSELHO DAS CASAS ESPÍRITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

- apresentação musical – Juliano Lima (GFE João Ramalho)
- divulgação – entrega de folhetos nas casas.
06 - SEMANA ESPÍRITA
Divulgação – entrega de cartazes e folhetos.
07 – CURSO DE LIBRAS
Término do curso de libras – 1ª fase. A 2ª fase terá inicio em julho. Quarta-feira, 27/07/2016, Às 20h, no
Francisco Candido Xavier, Baeta Neves.
08 - FEMESBC
O 3º FEMESBC tem as inscrições abertas dia 08/07/2016.
Verificar com PMSBC sobre a venda de comida e água e exposição dos patrocinadores.
09 – ENCONTRO DE EXPOSITORES
Esse semestre contará com o apoio do Departamento de Doutrina, Walteno. Continuando às 3ªs quintasfeiras do mês no GFE João Ramalho, das 20h às 22h.
21/07/2016 – Tema: Sexo à luz do espiritismo – Parte 1 – Expositor – Walteno
18/08/2016 – Tema: Perispírito – Expositor – Nestor Antonio da Silva Neto.
15/09/2016 – Tema: Sexo à luz do espiritismo – Parte II – Expositor – Walteno
20/10/2016 – Tema; O pensamento positivo como nosso aliado – Expositor – Sebastião Lima
17/11/2016 – Tema: Sexo à luz do espiritismo – Parte III – Expositor – Walteno
08/12/2016 – tema: como abordar o tema a Morte – Expositor – Elenice Cavalcanti
10 – INFANCIA E JUVENTUDE
Walteno – Será dia 10 de Julho o Segundo Encontro dos Jovens da Nova Era, cujo objetivo é trazer para a
reflexão sobre a questão da missão do próprio jovem, paradigma de transformação moral x trabalho
exterior.
Livro: Voltei, Jacob.
O Centro espírita precisa ajudar o ser a se conhecer e se trabalhar por dentro. Trabalhos reflexivos para
ajudar o jovem a se conhecer e se renovar.
Pede se a colaboração das casas no convite e encaminhamento dos jovens ao encontro.
USEABC . Agendar data para fazer a reunião com o grupo de Mauá, Santo André e São Caetano
Comentários sobre os grandes vultos da cultura que segundo os Livros de biografias só encontramos nos
Séculos XVIII e XIX, o nascimento de pintores, poetas, músicos famosos. No século XX não se encontra
quase nada.
Emmanuel dizia que a partir de 1950 viriam para a terra aqueles que precisavam vir.
E o que veremos agora no século XIX?
NOVO TELEFONE DO CONSELHO - 4330-7204.
FRASE DO MÊS:
Para ser grande, grande mesmo, precisa ir onde Deu s determina, levando-o consigo. Livro: Aconchego,
de Luiz G. Pinheiro.
SUGESTÃO DE LIVRO: O Ateu, de Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho.
ENCERRAMENTO
Nada mais tendo-se a discutir foi efetuada a prece final pela Celina.
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PRÓXIMA REUNIÃO:
DATA
25/07/2016

HORÁRIO
19h30

ASSUNTO
Reunião Ordinária

LOCAL
Grupo Espírita Irmãos
Aztecas

ENDEREÇO
RUA URUGUAI N.º 84 RUDGE RAMOS SBCAMPO - CEP 09628030

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

C.E. Amigos para Sempre

Casa Espírita Obreiros do
Senhor - Instituição
Assistencial Meimei

Centro Espírita Maria de
Nazareth

Centro Espirita Meimei

Fraternidade Espírita Irmão
Pedro

Fraternidade Espírita Paulo e
Estevao

Grupo de Estudos
Espíritas Dr. Eduardo
Monteiro

Grupo de Evangelização
Espírita O Samaritano

Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho

Grupo Espírita Irmãos
Aztecas

Celina Agustinho Monteiro de Lima
Presidente

