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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta dias de março 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 efetuada pela Conselheira Leontina: Livro: Vinha de Luz, 46, Crescei, Emmanuel/Chico Xavier.
“Antes crescei na graça e no conhecimento de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. (II Pedro, 3:18). A situação
de destaque preocupa constantemente a idéia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez
permanece orgulhoso na expectativa de realce no Céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade, nesse particular, é
propósito mal dirigido objetivando crescimento ao inverso. Não seria, propriamente, o ato de se desenvolver, mas
de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do
dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no
serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em
servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do eterno Pai,
possui suficiente poder, e, para a execução de sua obra, não se demoraria à e4spera de que esse ou aquele dos
aprendizes de convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento, a que o Evangelho
se reporta, deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte, na
esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre
sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens e, então, estará crescendo na graça e no discernimento para
a vida imortal.”. Abriu-se para comentários gerais sobre a leitura.

02 – ANIVERDARIANTES DO MÊS
NOME

DIA MES

CASA ESPIRITA

Adriana Fernandes

08

03

G. F.E. João Ramalho

Laila F. Steglich

17

03

Lar Maria Amélia - Creche

Roberto Ferreira

12

03

C.O. E. Aparecida Castelli

Valéria Odila de A. Quinto

22

03

G.E.E Samaritanos

Wilson Molina

15

03

GF Bezerra de Menezes

Parabéns a todos!
03 – REUNIÕES DO MÊS
- Avaliatória do dia 21/03/2015 – Praça da Matriz
- Programação do SEDESC – 26/03/2015 – (21/01/2016) – Fórum
- Seminário da Fé na Prevenção – 28/03/2015 – Colégio Ábaco
- Preparo com a Prefeitura para a caminhada – reunião com a PMSBC – transito, dia 30/03/2015, 9h –
Márcio
- Início do Estudo – Evangelizadores – CE Maria de Nazaré – todos os sábados.
- Estudo homossexualidade presente 65 pessoas em 22/03/2015, primeiro encontro. O próximo encontro
será 26/04/2015, no C.E. Bezerra de Menezes. Inicio de abril também em Monguaguá.
- Curso de Expositores – 16/03/2015 até 29/06/2015 – GFE João Ramalho.
04 – AJE
Na ultima reunião solicitou orientações sobre:
- os processos de duas creches em SBC, a posição dos advogados foi de mediadores, para apaziguar.
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- documentos do asilo de São Caetano do Sul, foi pedida reunião com os dirigentes de lá.
DATA

HORÁRIO

ASSUNTO

LOCAL

11/04/2015

10h

REUNÃO AJEABC

Centro Espírita Emmanuel

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

05 – III CAMINHADA ESPÍRITA
Porque é feita a caminhada espírita em prol do Chico, homenagem que deveria ter sido feita enquanto ele
estava vivo.
Roteiro com concentração no estacionamento da Av. Barão de Mauá, praça Ibrahim de Almeida Nobre,
descendo pela Av. Kennedy, faz o retorno em frente ao poliesportivo e vai para o estacionamento de cima.
Carro de Som confirmado. Cartazes serão entregues para as Casas. Leituras na Caminhada a serem feitas
pelo Pedro – mensagens do Chico contados pelo livro da Dra. Marlene Nobre, Meus pedaços do espelho.
Acertos e duvidas, banda ou cantor. Inicio 9h . vendas – água, refrigerantes, camisetas, livros, artesanato.
Números para sorteio (50). Previsão de termino por volta das 10h. Fazer divulgação.
DATA

HORÁRIO

ASSUNTO

12/04/2015

9h

III CAMINHA ESPIRITA

LOCAL
DA PRAÇA IBAHIM DE
ALMEIDA NOBRA ATÉ O
POLIESPORTIVO

ENDEREÇO
AV. KENNEDY – SBC

06 – MENSAGEM RECEBIDA
29/03/2015 - “O Navegador” – Você que está procurando respostas para toda essa confusão aparente que
a Terra está passando, lembre-se que quem está no leme é o Cristo. Se desvencilhe deste contexto velho de
dizer: - É um absurdo! A Terra está de cabeça para baixo! Pense bem, só segue o mau caminho quem
quer. Se ficar no sofrimento, e pedir ajuda, vai ter, porque Deus permite que aqueles que se prepararam
para enxugar lágrimas façam a sua parte, é claro, trabalham para a sua evolução. Ora, se você ainda usa
arma de guerra último modelo e mata seu irmão, Deus tem aqueles que vem socorrer aquele ferido e é de
paz, por isso Deus não está preocupado, socorristas de toda linha existem nesse mundo. Deixa aquele que
rouba fazer as suas façanhas, achando que é o bom, até que um dia ele se cansa e pede arrego e se torna
um honesto feroz. Mas na paz para tudo há um correspondente; Você já pensou, somos imortais, estamos
na eternidade. Não se desgaste, mentalize o Cristo no grande leme e confia, você consegue se fortificar,
tomar a vitamina da paz, vira o homem-aranha do espírito e vai fazer coisas incríveis, pois vai fazer a
cura em você mesmo. Porque as pulguinhas, os mosquitos que hoje inoculam doenças sérias que levam à
morte, não conseguirão te atingir, porque você não quer mais o vírus da inveja, da raiva, da corrupção,
ficou distante e você está em outra. Seu pensamento está mais esperto, quando se vê aproximar a nuvem da
ignorância, você evita o contágio, desligando as notícias pesadas carregadas de energia doentia,
apertando o botão, pondo música, alegria em seu pensamento, pois você ficou esperto, enxerga aquele que
está no leme, confia e crê. Use o amor, se desvencilhe do mal e você vai ver o resultado, cheio de saúde,
paz e alegria. Vai até esquecer que existe dor e sofrimento e vai se alistar no pelotão do grande navegador
para aplacar a lágrima de quem ainda não O conhece e vai trabalhar para que as pulgas e os mosquitos
infectados não atinjam os irmãos, que não sabem usar o antídoto verdadeiro desses males transmitidos
também no espírito por esses seres pequeninos que atuam também no espírito. Chamado Amor, ele é forte,
robusto e saudável, onde ele é usado não há necessidade de farmácia lotada de remédio, porque ele é o
remédio maior e o Homem está no leme. Pare de sofrer, usufrua desse medicamento diariamente e jamais
serás internado, pois estás alimentado pelo soro do Amor. O Homem está no leme amigo! Lembre-se disso
e renove-se. Salve Jesus! O Amado e Querido Irmão Maior! De um discípulo e humilde servidor, C.P.
Desculpe o modo jocoso, eu aprendi amar a vida, mais bela desse jeito, sem ofender a quem quer que seja.
Mensagem recebida complementando a mensagem de Antonio Carlos Jobim. A necessária instituição do
evangelho no lar, na família, pois elas serão preparadas, ligadas ao evangelho, e o plano espiritual vai atuar
com a reencarnação de espíritos de escol para ajudar a dissolver todo o peso que está por aí e modificar a
Terra. Comentários gerais sobre o entendimento do tema.
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07 – SEMANA ESPÍRITA
Espiritualidade – levar a semana espírita para casas diferentes, publico diferente, atingindo pessoas mais
pobres, que não iriam em uma casas muito grande, pois toda a região da casa é beneficiada. Serão anotados
os nomes das casas interessadas em sediar o evento e serão analisadas de acordo com o que a
espiritualidade deseja.
Casas sugeridas: GFE João Ramalho; CE Maria de Nazareth; GF Bezerra de Menezes; GEED Eduardo
Monteiro; CE Obreiros do Senhor; IAM
Tema Central – TRANSFORMAÇÃO MORAL NA VIVÊNCIA DIÁRIA DA DOUTRINA ESPÍRITA
Domingo – 20/09/2015 – Atividades mediúnicas
Segunda-feira – 21/09/2015 – Allan Vilches
Terça-feira – 22/09/2015 – Roosevelt
Quarta-feira – 23/09/2015 – Vera Milano - Meimei
Quinta-feira – 24/09/15 – Carlos Augusto Abranches
Sexta-feira – 25/09/2015 – Rosangela Pires
Sábado – 26/09/2015 – Adão Nonato
08 – DIVALDO FRANCO
Vinda do Divaldo a São Bernardo – está se verificando local apropriado junto a PMSBC.
09 – DEPARTAMENTO DA DOUTRINA ESPÍRITA
Todos os trabalhos tem INSCRIÇÕES GRATUITAS – unificação.sbc@gmail.com – 11-2374-2922 e 1197220-1775. Estudos com a coordenação do Conselheiro Walteno: Facebook – trabalhadoresdanovaera
- ESPIRITISMO – UMA NOVA ERA PARA A HUMANIDADE – público alvo – Estudantes da Doutrina
espírita e interessados.

DATA

HORÁRIO

De 07/04/2015 a
26/05/2015, todas as
terças-feiras

20h às
21h30h

ASSUNTO
Estudo: ESPIRITISMO –

LOCAL

ENDEREÇO

Grupo Fraternal

Rua Batuíra, 380,
Assunção – SBC

UMA NOVA ERA PARA A
Bezerra de Menezes
HUMANIDADE

- ESTUDOS E OFICINAS DE EVANGELIZAÇÃO - público alvo – Evangelizadores
DATA

HORÁRIO

24/05/2015

28/06/2015

08h30 às
12h

30/08/2015

ASSUNTO
LOCAL
Reunião 1: Importância da Evangelização;
Como fazer um programa anual de
Evangelização?
Reunião 2: Importância da Reflexão na
GEE O
Evangelização; Como fazer uma reunião
Samaritano
reflexiva?
Reunião 3: A missão do Evangelizador; Como
planejar uma reunião de evangelização para as
diferentes faixas etárias?

ENDEREÇO

Rua Itaguassú, 671,
Vila Vivaldi– SBC

- JESUS GUIA E MODELO PARA A HUMANIDADE – público alvo – Evangelizadores, Estudantes da
doutrina espírita, pais e responsáveis.
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
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- HOMOSSEXUALIDADE À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA – Estudo baseado em pesquisas
realizadas como as de Allan Kardec, vários espíritos dizendo a mesma coisa em lugares diferentes. 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.
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. 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..
10 – EXCURSÃO
Caravana da carruagem dourada - excursão para Axará/Uberaba e Sacramento. Corpus Christi – Junho.
Valor: R$ 925,00 com pensão completa, pode parcelar. Saída: 03/06/2015. Chegada: 07/06/2015.
Informações: Sr. José: 11-4514-7994

11 – PROJETO ALAGOINHA
Trabalho de arrecadação de alimentos para alagoinha, em local onde não há perspectiva nenhuma e as
pessoas são paupérrimas. A solicitação é de que possam as Casas Espíritas fazer uma campanha de
alimentos para que sejam levadas para lá. O conselho abraçou isso em nome do projeto Um Convite à vida.
Falar com Aparecida, da Casa Paulo Estevão, do Jardim Ipe, celular 94982-7348, email:
bogotto@uol.com.br e/ou Cida: 95481-9569.
12 – V JORNADA AMEABC
Aborto e reprodução Humana – vida e espiritualidade (onde está a contradição?)
Palestrantes: Elizabeth Nasser, Fernando Sansone, Pedro Gregori, Maria Heloísa Bernardo, Carlos de Paula,
Luciana Galvão.
Investimento: R$20,00 – inscrições: site: WWW.ameabc.org.br. Tel. 11-2897-0267-Eliete – 2ª a 6ª, das 8h as 13h.
no local mediante disponibilidade.
DATA
HORÁRIO
ASSUNTO
LOCAL
ENDEREÇO
V JORNADA AMEABC –
Aborto e reprodução
08h às
Anfiteatro do Hospital
Rua Dr. Henrique Calderazzo,
23/05/2015
Humana – vida e
17h
Estadual Mário Covas
321, Paraíso, Santo André-SP
espiritualidade (onde está a
contradição?)

FRASE DO MÊS:
REFLEXÃO: Mensagem de Euripedes – por Sueli Schubert, - CE Jesus no lar – Não falar negativamente
do Brasil. A cada ação negativa do mal, o bem tem uma ação positiva. Jesus está no leme!
Nada mais havendo a ser discutido encerrou-se a reunião com a prece efetuada pela Presidente Celina.
PRÓXIMAS REUNIÕES:
DATA
HORÁRIO ASSUNTO
27/04/2015 19h30
Reunião Ordinária do
Conselho

Contamos com a presença e participação de todos.

LOCAL
Grupo De Estudos
Espíritas Francisco
Cândido Xavier

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

Centro Espírita Maria de
Nazareth

Centro Espírita Paulo e
Estevão

Fraternidade Espírita
Irmão Pedro

Grupo de Evangelização
Espírita O Samaritano
Grupo Fraternal Bezerra
de Menezes

Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho
Grupo Fraternal
Francisco de Assis

Grupo Espírita Irmãos
Aztecas

Celina Agustinho Monteiro de Lima
Presidente

