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CONSELHO DAS CASAS ESPÍRITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta e um dias de agosto 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: Fonte Viva, Cap. 63, Diferenças, de Emmanuel/F. C.
Xavier. “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.” - Jesus ( JOÃO, 13:35.). Nas
variadas escolas do Cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações
que se desfazem nos louvores ao Grande Médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se
reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em
maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da
tribuna, através de preleções eruditas e comovente, em que relacionam a posição do Grande Renovador, na religião, na
filosofia e na história, não avançando, contudo, além do discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há
inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores
ávidos de conhecimento revelador, todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e
intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de
cooperador diferente, louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos, Ada dia. Distribui o tesouro do bem, -por intermédio
do verbo consolador, sempre que possível, escreve conceitos edificantes, em torno do Evangelho, toda vez que as circunstancias
lho permitem. Ultrapassa, porem, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de
sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou, não pede recompensa, não pergunta por
resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro
discípulo do Senhor, por muito amar.

A seguir abriu os comentários sobre a leitura, seguindo com a prece da Conselheira Denise.
02 – ANIVERSARIANTES DO MÊS
Não consta na nossa listagem. Pedimos a todos que passem para a Secretária Adriana as das de
aniversários, tanto dos Conselheiros como de fundação das Casas.
03 – AVALIAÇÃO DO CHÁ DE ROSAS BENEFICENTE
LOCAL: bom espaço, boa cozinha, estacionamento, aconchegante, bom também na parte espiritual.
Apenas na parte da segurança, a porta fica muito próximo à rua.
Acertos pendentes – convites – pedimos as Casas que retiram convites que acertem o valor ainda não pago.
RECEITA - R$ 4.000,00 foi a metade da obtida no ano anterior, R$ 8.000,00.
ACERTOS PENDENTES:
- C.E. Maria de Nazareth – Walteno – 300 convites;
- G.F. Bezerra de Menezes – Heloisa – 40 convites;
- C.E. Irmão Asteca – 20 convites
- Nota Fiscal – troféus FEMEBSC – Denise – pagamento pelo Conselho
DOAÇÃO PARA O PROJETO ALAGOINHA = R$ 2.057,00, já depositado.
DESPESAS – Equipe da feitura do chá – R$ 137,60
Rosas – 2,5 dúzias- R$ 60,00
Água e Refrigerantes – R$ 562,56
Papel Higiênico e preparo de prendas – R$ 182,00
Flores extras e pagamento da taxa do salão- R$ 250,00
TOTAL GERAL – 4.120,00
AGRADECIMENTOS – Aos patrocinadores e a colaboração das doações feitas, e aos tarefeiros que
voluntariamente trabalharam para o evento acontecesse. Que Deus os abençoem.
04 – DEPARTAMENTO DE DOUTRINA
Parabéns à equipe de evangelizadores nos esclarecimentos do evangelho em seus encontros.
Anotações do ultimo encontro, no Samaritanos:
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Como fazer uma reunião de evangelizadores reflexiva – 30/08/2015
Walteno – Finalizado ontem, 30/08/2015, foram três domingos, maio, junho e agosto, 60 evangelizadores
mais ou menos estudaram como fazer um plano anual de evangelização, como fazer uma reunião, e como
fazer uma reunião reflexiva, para fazer as crianças pensarem. Foi muito proveitoso, onde se viu a qualidade
dos evangelizadores da região que estão evoluindo cada vez mais.
II ENCONTRO DE EVANGELIZADORES - O evangelizador uma carta viva do evangelho –– é um
encontro mais reflexivo, sobre a importância da vivencia do evangelizador no Evangelho, visando
fortalece-los na tarefa. Pedimos às casas que encaminhem seus evangelizadores, mesmo os que estiverem
aprendendo ainda, para representar a casa e para que possa haver a troca de experiências e o fortalecimento
da doutrina espírita na região.
DATA

HORÁRIO

ASSUNTO

08/11/2015

08h30 às
12h

II ENCONTRO DE EVANGELIZADORES

LOCAL
Instituição
Assistencial
Meimei

ENDEREÇO
R. Francisco Alves,
275 – Paulicéia –
SBC

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.
05 – UM NATAL DIFERENTE
Este ano será realizado no C.E. Aparecida Castelli, no dia 13/12/2015.
Dia 06/12/2015, será a vibratória, com grupos participantes e departamento de sustentação. A leitura será
realizada por membros da AJE, da AME.
DATA

HORÁRIO

ASSUNTO

06/12/2015

15h

VIBRATÓRIA - UM NATAL
DIFERENTE

13/12/2015

15h

UM NATAL DIFERENTE

LOCAL
Casa de orações e
estudos Aparecida
Castelli
Casa de orações e
estudos Aparecida
Castelli

ENDEREÇO
Alameda Princesa
Isabel, 117 - Nova
Petrópolis - SBC
Alameda Princesa
Isabel, 117 - Nova
Petrópolis - SBC

06 - SEMANA ESPIRITA
Tema: A Transformação moral na vivencia diária da Doutrina Espírita.
O grupo de sustentação deverá ir na vibratória, 13/09/2015, 15, GFE João Ramalho, e também as Casas
que sediarão a semana espírita Formar equipe para cada dia da semana – recepção, encaminhamento, lanche para o expositor e arte,
evangelização, sorteio de livros, doação das casas. Mais ou menos 40 por noite, pode ser novo ou usado.
Aos Centros Espíritas que sediarão a Semana, nossa eterna gratidão:
- GFE João Ramalho; F.A Seara de Luz, CEOS, G. Meimei, C.E. Emmanuel, GEE Amigos para Sempre.
Aos patrocinadores: Que Deus os abençoe.
Aos apoiadores: nossa amizade.
Atendimento às Casas que não possuem equipe de Evangelização – nos dias da semana espírita contamos
com a ajuda do Departamento de Infancia e Juventude - Meimei, Amigos Para Sempre.
07 – PALAVRA LIVRE
Palavra livre para os centros colocarem dúvidas, eventos, cursos etc.
08 – CONVITE AO CONSELHO
A presidente Celina explicou o convite efetuado pela Sra. Roseli Tomé, formada em Ciênci Política,
assessora do parlamentar Alex Manente.
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09 - AMEABC
A AMEABC esteve no C. E. Edgard Armond, em Santo André, que por solicitação da USE e da Casa,
explanou sobre o tema: Prevenção ao suicídio – pois a casa vem recebendo muitos casos de risco. Foram
orientados também sobre os órgãos que possuem ajuda: CVV, núcleos de saúde mental dos municípios,
onde se podem encaminhar as pessoas em fator de risco, pois se faz necessária a ajuda profissional,
paralelamente ao tratamento no centro.
Livro indicado - Viver é a melhor opção – Editora Correio Fraterno, de André Trigueiro – repórter da Rede
Globo.
10 – 2º FEMESBC
As inscrições se encerram hoje, 31/08/2015. A próxima fase é a análise das letras das músicas inscritas, de
acordo com o regulamento, passando-se, a partir de 08/09/2015, à votação pela internet, para as 10 musicas
mais votadas se apresentarem na final.
DATA

HORÁRIO

ASSUNTO

17/10/2015

18h

2º FEMESBC

LOCAL
Teatro Cacilda
Becker

ENDEREÇO
Paço Municipal,
SBC

11 – ENCONTRO DE EXPOSITORES
Encontro de Expositores – será realizado em novembro – falta confirmação de casa e data.
12 - CURSO DE LIBRAS
C.E. Chico Xavier – reunião para que o Conselho possa encabeçar o curso, a ser ministrado pela professora
Sandra, curso básico. – será marcada para depois da semana espírita, dia 05/10/2015, 19h30, no Chico
Xavier.
Faculdade Anchieta, verificar possibilidade de estágio para intérprete de libras.
DATA

HORÁRIO

ASSUNTO

05/10/2015

19h30

Reunião sobre
CURSO DE LIBRAS

LOCAL

ENDEREÇO
Rua Campinas, 233 – Bairro Baeta
Grupo de Estudos Espíritas Neves – São Bernardo do
Francisco Cândido Xavier
Campo/SP – CEP 09760-260 –
Fone: 4124-7726

13 - LANÇAMENTO DE LIVRO
A Conselheira Heloísa, lança, em primeira mão, na reunião do Conselho, seu primeiro livro: O QUE É
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, Maria Heloísa Bernardo, Editora EME.
Explica que a plataforma toda do trabalho foi iniciada no Conselho Espírita, onde foram feitas pontes com
a IAM, AME Brasileira e Internacional, Assessoramento do Governo Federal.
Deixando sua gratidão à presidente Celina e a todos do Conselho Espírita, à Casa Serenidade, à IAM, à
Luzia, ao Departamento de Sustentação do Conselho, a AMEABC, que foi fundada dentro das reuniões do
Conselho.
FRASE DO MÊS:
Sirvamos alegremente, com reverência e piedade. Reverencia para com o Senhor e piedade para com o
próximo. Não podes pessoalizar o Todo-Misericordioso para agradá-lo, mas podemos servi-lo diariamente
na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos, assim, o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do
respeito e da caridade e encontraremos, em nosso favor, a alegria que nunca se extingue – Emmanuel –
F.C.X. – Fonte Viva – Paulo.
PRÓXIMAS REUNIÕES:
DATA
28/09/2015

HORÁRIO
19h30

ASSUNTO
Reunião Ordinária do
Conselho

LOCAL
GRUPO ESPÍRITA
SERENIDADE

ENDEREÇO
Rua Almerina Cemoline
Rebulci, 119, Paulicéia

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

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
Centro Espírita Maria de
Nazareth
Grupo Espírita Irmãos
Aztecas

C.E. Amigos para Sempre

Casa Espírita Obreiros
do Senhor - Instituição
Assistencial Meimei

Grupo de Estudos Espíritas
Francisco Cândido Xavier

Grupo de Evangelização Grupo de Fraternidade
Espírita O Samaritano
Espírita João Ramalho

Grupo Espírita Serenidade

C.E. O Bom Pastor

Celina Agustinho Monteiro de Lima
Presidente

Centro Espírita
Emmanuel

