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CONSELHO DAS CASAS ESPÍRITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias de julho de dois mil e quinze, no GRUPO ESPÍRITA SERENIDADE, Rua Almerina
Cemoline Rebulci, 119, Paulicéia, 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 pela Presidente Celina. Livro: Vinha de luz, Cap. 1 - Quem Le atenda, de
Emmanuel/Francisco Candido Xavier:. “- Jesus (Mateus, 24:15) Assim como as criaturas, em geral, converteram as
produções sagradas da Terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referencia
aos frutos do pensamento. Freqüentemente as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às
sensações renovadas eu condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são
os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de
observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou
catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação?Alinham, com avidez, as contradições
aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A
recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado
represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real
atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a
Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas, o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina Vontade.

Abriu-se para comentários gerais sobre a leitura.
A seguir foi efetuada a prece inicial pelo Conselheiro Walteno.
02 – ANIVERSARIANTES DO MÊS
NOME

Maria Elenita Adriano Gonçalves
Lar Maria Amélia - creche

CASA ESPIRITA

DIA MES

25
31

07
07

C.E. Samaritanos
Fundação

Parabéns a todos!
03 – CHÁ DE ROSAS BENEFICENTE
Haveria necessidade de marcar uma reunião extraordinária? Foi decidido que não.
O Conselheiro Alicio está coordenando a localização das casas, portanto quem precisar de orientação
deverá procurá-lo. A Denise vai fazer compra da água e refrigerante e a Adriana e o Márcio cuidarão da
venda.
Necessitamos ainda da doação de livros para sorteio e de prendas para o bingo.
O convite custa R$ 3,00, as casas podem pedir para vender e também será vendido na entrada.
DATA

HORÁRIO

ASSUNTO

23/08/2015

10h

CHÁ DE ROSAS BENEFICENTE

LOCAL
TENIS
CLUBE SBC

ENDEREÇO
Rua Tietê, 255- Vila
Vivaldi– SBC

04 – CAMPO MEDIÚNICO
Solicitamos as Casas que indiquem médiuns para trabalharem nos eventos do conselho nas áreas de
psicografia, psicopictografia, psicofonia, vidência. Pode ser apenas um.
Eventos: Semana Espírita, Femesbc, natal diferente, seminário aje, fé na prevenção.
05 – UM NATAL DIFERENTE
Necessitamos de casa para realização do evento que será no domingo, dia 13/12/2015, às 15h.
Preparação de cartaz, reunião com equipe do natal Diferente.
Precisamos de 6 interpretes para as leituras: Valeria, Indaiá, Bete (AME), Andréa (AJE).
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6 grupos de música – as casas podem indicar; Participação das Casas com um salgado ou doce.; Doação de
livros para sorteio.
06 – 2º FEMESBC
Coordenação: Márcio e Adriana. Comissão de análise das letras das músicas inscritas conforme
regulamento do festival: Theodoro, Dirce, Walteno, Valeria, Luzia, Jaime, Denise, Celina, Adriana,
Márcio. Será marcada uma reunião para fechamento das análises.
Entrega de cartazes pequenos, pedido de divulgação nas casas, nas palestras, cursos e tarefeiros. As
inscrições já começaram. Solicitamos a divulgação das Casas, principalmente nas palestras, as
inscrições estão abertas e vão até 18/08/2015.
Apresentação: Teatro Cacilda Becker, 17/10/2015, 17h
Grupo de sustentação, vibratória: 09/10/2015, 20h – GFE João Ramalho.
07 – DEPARTAMENTO DE DOUTRINA
Todos os trabalhos têm INSCRIÇÕES GRATUITAS – unificação.sbc@gmail.com – 11-2374-2922 e 1197220-1775. Estudos com a coordenação do Conselheiro Walteno: Facebook – trabalhadoresdanovaera
- ESTUDOS E OFICINAS DE EVANGELIZAÇÃO - público alvo – Evangelizadores interessados em
evangelização, futuros tarefeiros. Trabalho feito com apoio da AMEABC.
Próximos:
DATA

HORÁRIO

30/08/2015

08h30 às
12h

ASSUNTO
Reunião 3: Importância da Reflexão na
Evangelização; Como fazer uma reunião
reflexiva?

LOCAL
GEE O
Samaritano

ENDEREÇO
Rua Itaguassú, 671,
Vila Vivaldi– SBC

Como fazer uma reunião de evangelizadores reflexiva – 30/08/2015
Trabalhadores da Nova Era – na USE Santo André.
Projeto para o próximo ano de Encontro de Mocidades, de um dia, encontro para estudos de passagens que
remetam para tarefas espíritas.
08 – INTOLERANCIA RELIGIOSA
As reuniões mensais, toda última quinta-feira do mês, acontecem no SEDESC (Av. Redenção), com o
pessoal da Prefeitura, e os representantes das diversas religiões, seguindo a lei federal, há três anos. São
abertas a quem quiser participar. O Evento do Dia Nacional de Combate à intolerância religiosa acontece
no dia 21/01/2016.
09 – CURSO BÁSICO DE LIBRAS
O G.E.E Chico Xavier realizará curso básico de libras, a linguagem dos sinais. Com duração de seis meses,
toda quarta feira, por 1h30. esse curso fará parte do projeto Um convite à Vida.
10 – DEPARTAMENTO DE EXPOSITORES
97 pessoas começaram e 78 terminaram o curso. Devendo sair mais ou menos uns 30 expositores. Haverá
ainda algumas aulas práticas em agosto.
Como tivemos muitos nesse ano, no próximo ano não haverá o curso.
Teremos encontros de expositores, uma vez por mês, à noite, em 2016, para reciclagem.
No segundo semestre deste ano faremos um Encontro, de um dia, em 08/11/15.
11 – REUNIÕES ORDINÁRIAS
O Centro Espírita Irmãos Aztecas, Rua Uruguai, 84, Rudge Ramos, convidou o Conselho para sediar as
reuniões para o próximo ano, a partir de junho de 2016.
12 – PROJETO ALAGOINHA
Local de coleta permanente no Grupo Serenidade. Contato – Theodoro – Theodoro.vaz@outlook.com.
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Necessitamos de roupas de crianças, qualquer idade. Para a próxima cesta já está quase tudo pronto. Foram
doadas 200 escova de dente, 400 cremes dentais, 360 sabonetes. Foram doadas também as caixas
personalizadas para colocação dos alimentos.
Há a idéia de levar um projeto simples para eles mesmos fazerem sabão. Não tem como desenvolver um
trabalho para que eles produzam e vendam porque não tem para quem vender.
13 – SEMANA ESPÍRITA
De 20 a 25/09/2015
Vibratória – 13/09/2015, 15h – GFE João Ramalho
Equipes do Conselho – sustentação e campo mediúnico.
Precisamos de livros para o sorteio.
14 – LEITURA
Ano 2019. Texto: Chamada de capa do jornal Folha Espírita, ano XXXV, nº 439, edição de maio de 2011.
Marlene Nobre – comentários sobre a transição do planeta Terra por Chico Xavier.
Livros: Voltei, No mundo maior, Missionários da luz.
Devemos tomar cuidado com a mídia e o rumo que estão tomando, com o que vamos falar em nossas casas,
pois se está disseminando a ideologia da morte, do aborto, e as pessoas estão aderindo como se fosse coisa
normal. Veja-se a liberação da pílula do dia seguinte, da AIDS, que é uma pílula abortiva. A questão
também da eutanásia e da morte assistida.
15 – AJEABC
Seminário AJEABC – EUTANÁSIA – 07/11/2015 – CE Emmanuel – primeiro seminário da AJEABC que
completa um ano agora em julho. Junto com AMEABC e CONSELHO.
FRASE DO MÊS:
O Reino de Deus está no meio de vós. Jesus (Lucas, 17:21)
Viva e age no bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás – Emmanuel.
Nada mais havendo a ser discutido encerrou-se a reunião com a prece efetuada pela Luzia.
PRÓXIMAS REUNIÕES:
DATA
31/08/2015

HORÁRIO
19h30

ASSUNTO
Reunião Ordinária do
Conselho

LOCAL
GRUPO ESPÍRITA
SERENIDADE

ENDEREÇO
Rua Almerina Cemoline
Rebulci, 119, Paulicéia

Contamos com a presença e participação de todos.
Participaram desta reunião os representantes das seguintes instituições:
Associação Médico Espírita
do ABC/Grupo Fraternal
Bezerra de Menezes
Grupo de Estudos Espíritas
Francisco Cândido Xavier
Grupo Espírita Serenidade

C.E. Amigos para Sempre
Grupo de Evangelização
Espírita O Samaritano
Instituição Assistencial
Meimei

Casa Espírita Obreiros
do Senhor - Instituição
Assistencial Meimei

Centro Espírita Maria de
Nazareth

Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho

Grupo Espírita Irmãos
Aztecas

O Bom Pastor

PROJETO ALAGOINHA

Celina Agustinho Monteiro de Lima
Presidente

