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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta dias de novembro 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
Música com 4 integrantes do coral Candido Passarinho.
Leitura efetuada pela presidente Celina: Livro: Aconchego, Luiz Gonzaga Pinheiro, Capivari, 2013 –
Mensagens de espiritualidade sobre caminhos e caminhantes.
“PARA QUEM APENAS CAMINHA, são demais os caminhos desta vida. Para quem tem objetivos, alguns. Mesmo havendo
milhares de caminhos ,seus finais são apenas dois, a porta larga e a porta estreita. As portas, quando ultrapassadas, possuem
panoramas diferentes. A larga, subida íngreme; a estreita, planície verdejante. Mas o que motiva um caminhante a escolher
uma ou outra porta? Em primeiro plano, as prioridades que estabelece em sua vida. Para alguns o lazer; para outros o fazer.
Lógico que uma opção não exclui a outra. O que se observa é que quanto mais consciente é o Espírito, mas se achega ao faze e,
conseqüentemente, mais se desapega do lazer, ou seja, seu lazer se transforma no fazer. O fazer pode ser um verso, um poema,
um gesto, uma prece, uma pedra na catedral da bondade. O lazer é a ausência desses gestos, substituídos por mimos feto à
matéria. Jesus não espera que passemos o dia a pensar e a trabalhar por ele. Contenta-se com migalhas, migalhas do tempo, do
verbo, do arado, do sentimento. Espera que dos tesouros que Deus permitiu a cada um seja depositado o tostão da caridade
para a caridade. Portanto, caminhante, estando cheio o seu cantil, não esqueça da gota dos sedentos; estufado o seu alforje,
separa a migalha do faminto. Ninguém está isento de surpresas no caminho. Siga fazendo amigos; parte sem deixar inimigos.
Ao avistar a porta larga lembre de que há tempo para retornar, pois pegou o caminho errado. Percebendo a porta estreita se
apresse em entrar, não chegue atrasado para o banquete que lhe prepararam. Agradeça a Deus ter perdido lastro pelo caminho
devido à dieta das más ações. Abençoe as dificuldades que venceu e a sabedoria de haver descoberto a tempo que tudo que é
fácil é quase sempre falso. Enfim, pela descoberta de que o caminho para o reino de Deus tem a distancia que o caminhante
mede.”

Foram feitos comentários e reflexões sobre o texto.
A presidente Celina discorreu, sobre as conquistas do Conselho Espírita no decorrer de 2015, como a
música, a caminhada da paz que foi feito abaixo assinado para que seja um evento oficial, o projeto
alagoinha, abraçado pelo conselho, o curso de libras, a ser realizado no C.E. Chico Xavier, pede-se ao
menos duas pessoas por casa, ou digam pelo menos que querem a vaga e depois passem o nome.
Agradeceu a todos os presentes pois participaram de todos os eventos do ano junto com o Conselho, a Casa
Serenidade que a abriu o espaço pra gente.
Delegar para as pessoas as atividades que o conselho está tendo.
- Apresentação das religiões na reunião sobre a intolerância, dia 21/01/2015 teremos o fórum, onde
novamente foi passado como símbolo os prolegômenos.
A importância de ouvir e não abrir a boca, não entrar em discussão, tolerância para com todos. A única
palavra que ficou marcada foi reencarnação.
- Sindicato dos bancários do ABC, em Santo André, evento pela paz com a reunião das religiões, o
Conselho será representado por uma integrante da AMEABC.
O festival de música que vem abrindo as portas de outras cidades.
Feita a oração inicial pela própria Celina.
02 – CASA ESPERANÇA
João do G.F Francisco de Assis veio falar da Casa Esperança, o Gilberto vem fazendo um trabalho com os
animais desde que a casa foi aberta. O mentor da casa fala ou sobre o drama principalmente sobe o
desencarne dominados menores animais. Foi aberta uma casa para atender apenas os animais em fase
terminal. Na parte material, Faculdade Metodista de Veterinária, estudantes e professores farão estágios lá,
e parte espiritual com Reiki, passe, água irradiada, acupuntura e homeopatia, dando tranqüilidade aos
animais e seus tutores.
O Gilberto tem feito um trabalho dedicado inclusive em obras cidades e até estados.
Veio pedir que se possam ir as casas para fazer a divulgação dos trabalhos da casa explanando tudo. Há
bastante informação também no site: www.casaesperanca.com.br.
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Os donos dos animais tem acesso às câmeras da entidade para acompanharem o atendimento. O objetivo
fundamental é se livrarem da eutanásia animal.
03 - REFLEXÕES
Livro: Caminho da Luz, Cap. XXV, Emmanuel, 1938.
Decorridos três séculos da lição santificante de Jesus:
- surgiram a falsidade
- a má-fé
a) adaptando-se às conveniências Dops poderes políticos do mundo.
b) desvirtuando-se-lhes todos princípios, por favorecer doutrinas de violência oficializada.
O Homem Espiritual estacionou.
Realidade que a civilização ocidental não chegou a ser cristianizar:
França = guilhotina
Inglaterra =- forca
Alemanha = machado
América = cadeira elétrica
Itália = padres abençoarem os canhões e metralhadoras, em nome do Cristo, nestes 20 séculos.
Espalharam-se as discórdias todas as amarguras do mundo.
O Espiritismo na sua missão de consolador, é o amparo no mundo neste século de declives da sua história.
- só ele pode salvar as religiões
- que se apagam entre choques da força e ambição
- do egoísmo e do domínio.
- apontando ao homem seus verdadeiros caminhos.
- a vitoria da força é uma claridade de fogos de artifício.
Uma tempestade de amarguras varrerá toda a Terra. Os filhos de Jerusalém de todos os séculos devem
chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas
consciências.
Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sócias e políticos, a superioridade européia
desaparecerá para sempre como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências
som vistas à civilização do porvir.
Vive-se afora, na Terra, um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite.
Ler as Bem-aventuranças.
Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora.
O Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma da divina das religiões, que os homens
perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do Cristianismo restaurado.
Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências.
Lembremos a misericórdia dopai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e, no bojo de suas sombras
compactas, não nos equeçamo0s de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal
da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção.
Os centros espíritas são oficinas.
A falsidade ainda existe? E na religião espírita? Onde a vemos?
Precisamos ser mais verdadeiros.
O homem evoluiu mais na parte intelectual, material.
Sugestões releitura dos livros de André Luiz , no mundo maior, etc.
Convite: orem na hora de dormir, se ligando a nossa vida normal de espírito.
04 - CURSO DE LIBRAS
Inscrições para curso de Libras no GEE Francisco Candido Xavier – 02/1/16 a 31/1/2016.
O curso terá início em 10/02/2016, 19h30, toda segunda-feira, com 20 a 30 horas de duração no total, será
ministrado pela Professora Sandra e terá um custo de R$ 30,00 por participante, máximo de 20 inscritos. O
Valor a ser cobrado será aplicado nos custos de local e manutenção.
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A professora Sandra explanou sobre os objetivos, cronograma, avaliação e certificação do curso.
O curso é básico.
Sugestão que se fale com o Lirálcio para se unir com a USESP ao projeto. Elaborando estudos da doutrina
voltados para o público surdo-mudo.
Início fevereiro, término em Maio, 20h às 21h30, Chico Xavier.
jayme.passele@gmail.com
4221-6586 e 976229634
Sandra 99348-0226
DATA
HORÁRIO
Inscrições
Início
02/01/2016
19h30
A
10/02/16
31/01/2016

ASSUNTO

LOCAL

CURSO DE LIBRAS
– 2ª feira

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

05 – REUNIÕES DO CONSELHO
Teodoro, do G.E Serenidade agradeceu a presença do Conselho na casa.
Falou sobre um local para sediar o Conselho, que seria alugado no Centro, Rua Ernesta Pelosini com Rua
Santa Filomena, duas salas com locação de R$1.000,00, terceiro andar, sem elevador, dá para acomodar 50
pessoas sentadas, colocado para votação, Serenidade entraria com 20%.
Foi informado pelo Departamento Financeiro que o Conselho necessitará de dobrar a arrecadação anual
para pode fazer frente a esse valor de aluguel, poderia ser reforçado o valor das contribuições das Casas
através de campanhas.
As próximas reuniões serão no Grupo Espírita Irmãos Aztecas, Rua Uruguai N.º 84 - Rudge Ramos.
06 – PROJETO ALAGOINHA
O projeto alagoinha continua a todo vapor. Com a idéia de formar uma casa espírita em Perpétuo Socorro,
Alagoinha.
07 – UM NATAL DIFERENTE
Convidamos a todos para participarem.
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

08 – MENSAGEM
Foi lida pela Conselheira Denise, a mensagem de Alfred Schultz sobre o futuro do Brasil, ditada em 15 de
outubro de 2015, médium Adriano Correa de Lima, Casa do Cinza - Centro Espírita.
Amigos da Casa do Cinza, em meio a tantos problemas dos dias atuais, várias mensagens tem sido divulgadas sobre a transição
planetária e o futuro do Brasil. Abaixo segue uma mensagem do espírito Alfred Schutz, psicografada recentemente pelo médium
Adriano Correia Lima e publicada em 06/09/2015, com conteúdo interessante para estudos. O texto começa com intimidades e
brincadeiras do espírito para com o médium, mas depois se mostra muito consistente. Transcrevo tal como publicado.
Eis a Psicografia do Mentor para hoje:
“Filhos e Filhas da Terra, o que eu faço com este Médium problemático e racional demais que tenho que
trabalhar?rsrs…Enfim, depois de mais de 40 dias de férias forçadas, eis que ele voltou a psicografar as minhas mensagens. Se
eu não tivesse tantos laços kármicos com o Adriano, teria abandonado o barco…rsrs…Sério, quem me acompanha aqui sabe
que tenho dado avisos sobre a gravidade de situação planetária. Depois que desencarnei, estou trabalhando na área de
planejamento reencarnatório na colônia espiritual de Alvorada Nova. Falei aqui, meses atrás, que os europeus iriam pagar pelo
imperialismo contra os povos da África, Ásia e Oriente Médio. Essa crise de refugiados é só um começo antes da grande
invasão militar organizada, que os deserdados do mundo farão naquele continente. Muitos desses navios de refugiados afundam
não por causas naturais, mas por submarinos em missões secretas. A Europa está decrepta do ponto de vista espiritual e caberá
a América do Sul oxigenar a sociedade mundial. E vocês que questionam sobre o Brasil, digo que haverá o caos antes de uma
nova organização da sociedade. Os espíritos trevosos, nos dois planos de vida, depois de estarem fortes, brigarão entre si e se
exterminarão. A atual classe política do Brasil deve ser renovada, pois os seus métodos se assentam na mentira, corrupção e
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engano. Jovens estão reencarnados para mudar este país. Depois da instabilidade política, o Brasil sairá mais forte e
encontrará seu destino, fiquem tranquilos! O número de acidentes automobilísticos, patologias mentais e suicídios crescerão
pela ofensiva da espiritualidade inferior, que sabe que estão com seus dias contados. Recomendo aos encarnados muita cautela
nas distrações noturnas, onde a bebida ou as drogas criam um campo magnético deletério. Meus amados, levem uma vida mais
simples e sem ostentação. Tenham em mente que neste período de transição planetária, precisamos ser cautelosos, prudentes e
sóbrios. Saibam que Nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo está no comando da barca terrestre e não há o que temer! Um abraço
deste sociólogo do Plano Espiritual.
Alfred Schutz - Breve biografia:
Alfred Schütz (Viena, 13 de abril de 1899 —Nova Iorque, 20 de maio de 1959) foi umfilósofo e sociólogo. Nasceu na Áustria e
estudou direito em Viena, mas mudou-se para os Estados Unidos em 1939, onde tornou-se membro da New School for Social
Research. Schütz dedicou-se àfenomenologia, à metodologia das ciências sociais e às filosofias de Edmund Husserl,William
James e outros. A principal contribuição de Schütz foi desenvolver a filosofia fenomenológica de Husserl como a base de uma
filosofia das ciências sociais, particularmente para a teorização formulada por Max Weber.[1]Após a sua ida para os Estados
Unidos, em 1939, após a união da Áustria com aAlemanha por Hitler[1] , ele combinou tal aproximação com as teorias de
influentes sociólogos norte-americanos, como George Herbert Mead. Embora Schütz nunca tivesse sido aluno de Husserl, ele e
seu amigo Felix Kaufmann estudaram a sua obra sistematicamente, procurando uma base para uma “sociologia do
entendimento” derivada do trabalho de Max Weber. Seu trabalho resultou no seu primeiro livro Der sinnhafte Aufbau der
sozialen Welt, literalmente A construção significativa do mundo social, publicado em inglês comoThe phenomenology of the
social world (A fenomenologia do mundo social). Este trabalho chamou a atenção de Husserl, com quem Schütz correspondeuse e visitou até a morte de Husserl em 1938. Este ofereceu a Schütz a oportunidade de ser seu assistente na Universidade de
Freiburg no início da década de 1930, mas Schütz declinou do convite. Schütz provavelmente foi o único dos grandes sociólogos
que preferiu seguir a carreira como advogado em um banco na maior parte de sua vida, dando aulas em parte do tempo na New
School for Social Research em Nova Iorque, produzindo trabalhos-chave para o desenvolvimento da sociologia fenomenológica.
Biografias
Wagner, H. R. (1983). Alfred Schutz: An Intellectual Biography. Chicago and London, The University of Chicago Press.Barber,
M. (2004). The Participating Citizen: A Biography of Alfred Schutz. New York, State University of New York Press.

ENCERRAMENTO
Nada mais tendo-se a discutir foi efetuada a prece final com a canção Obrigado Senhor, efetuada pelos 4
integrantes do Coral Candido Passarinho.
PRÓXIMA REUNIÃO:
DATA
25/01/2016

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:
Associação Médico Espírita
do ABC/Grupo Fraternal
Bezerra de Menezes
Centro Espírita Maria de
Nazareth
Grupo Espírita Serenidade

C.E. Amigos para Sempre
Grupo de Estudos Espíritas
Francisco Cândido Xavier
Grupo Fraternal Francisco de
Assis

Casa de orações e
estudos Aparecida
Castelli

Casa Espírita Obreiros
do Senhor - Instituição
Assistencial Meimei

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

Celina Agustinho Monteiro de Lima
Presidente

