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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e cinco dias de janeiro 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 Sandra: Livro: Aconchego, Luiz Gonzaga Pinheiro, Capivari, 2013 – Mensagens de
espiritualidade sobre deuses e mendigos.
“LONGE BEM DISTANTE DO SENSO comum está a delicadeza e sés polidores. Mais adiante, beirando o infinito, está o amor
cujos reflexos sentimos na Terra. São esses respingos que nos chegam e impulsionam, dando-nos a impressão de que o
conhecemos. Isso é o que geralmente pensamos. Mas todas as virtudes, em maior ou menor grau, estão ao nosso alcance na
condição de sementes adormecidas no terreno inculto dos nossos corações. Afirmamos que estão longe para justificarmos à
nossa consciência as cobranças e os pedidos que ela nos faz em seus anseios de crescimento e iluminação. Vemos o bem, o
aprovamos, mas não o abraçamos, com a desculpa de que tudo é longe, tudo é difícil, tudo é caro, tudo é inútil. É assim que
coisas como o amor, o perdão, a delicadeza, a caridade, o otimismo, o bom humor e um sem número de virtudes escorrem por
nossas mãos para além da coragem. Não são elas que fogem, nós as expulsamos porque temos medo de conviver com elas.
Medo das interpretações alheias, de nos fragilizarmos, de romper estruturas, de demolir velhos e inúteis edifícios cujos porões
estão abarrotados de inutilidades. Se tiverdes fé, disse Jesus, removereis montanhas. No entanto, consideramo-nos pequenos
demais, pecadores demais, indignos demais para alçar vôos aos céus. Falamos demais em dores, em problemas, em guerras, em
doenças e gastamos horas divulgando o mal, o cenário do inferno nos parece mais familiar e digno de comentários do que o
reino do céu. Viciamo-nos na pobreza, domesticamos a mente em temas vazios, esquecemos a beleza, a generosidade,
satisfazemo-nos com migalhas. Elegemos a mediocridade como mentora de nossas prioridades e nos admiramos quando nos
perguntam por que apenas nos suportamos quando deveríamos amar uns aos outros. A realidade é bem dura, sufocamos o amor
com nossa agressividade;banimos a gentileza com nossa indiferença. Somos mendigos espirituais. Mas ainda existe tempo de
reverter a tragédia. Quando o espírito quer movimenta forças e poderes que julgava inexistentes. Quanto o espírito realmente
quer, se agiganta e vence, pois se a mente de cada homem é uma usina de força, seu coração é um vórtice de luz. Só depende de
cada um ser um deus em meio à estrelas do espaço infinito ou um mendigo a entender as mãos súplices para os transeuntes nas
favelas infectas do mundo.

Foram feitos comentários e reflexões sobre o texto.
Feita a oração inicial pela própria Celina que, também fez vibrações para as atividades do Conselho no ano
de 2016 e para as Casas Espíritas.
02 – ANIVERSARIANTES DO MES
NOME

DIA MES

CASA ESPIRITA

Fundação

21

01

Grupo de Fraternidade Espírita João
Ramalho

Sandra Regina Rossi

06

01

Grupo Fraternal Francisco de Assis

Parabéns a todos!
03 – EVENTO – COMBATE À INTOLERANCIA RELIGIOSA
Comentários sobre a 1ª atividade do Conselho – VII Encontro Municipal de Combate à intolerância
religiosa, dia 21/01/2016, 19h, no Teatro Cacilda Becker.
Celina falou sobre a ausência dos espíritas no evento, o que pode demonstrar o quanto ainda somos
intolerantes ou preconceituosos. Esse ano cada religião foi convidada a levar a musica. A Celina falou
sobre a música espírita, assim como cada um falou a seu modo. O respeito é necessário para todos.
04 – DEPARTAMENTO DE INFANCIA E JUVENTUDE
Walteno falou sobre a criação do Comitê de Evangelização, há mais ou menos dois anos, formado por
algumas casas espíritas. São 10 pessoas e fizeram o 1º Encontro de Evangelizadores, no F. E. Irmão Pedro
e no IAM. Fizeram também oficinas de estudos de evangelização. Um novo projeto: jovens da nova era.
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Objetivos: um trabalho mais focado para o departamento do trabalhador espírita que está na juventude, cujo
primeiro evento será em 10 de abril, no G.F. Bezerra de Menezes: O Brasil e a Regeneração da Terra.
A casa espírita deverá endossar a inscrição do jovem que vai participar. E necessário que se de
continuidade ao trabalho e por isso o despertar do jovem trabalhador. Quando o jovem abraça o trabalho
tem uma produção mais efetiva do que uma pessoas mais velha que já tem família para cuidar. Pede se a
colaboração dos dirigentes das casas para que se tenha a oportunidade de se falar com eles, reunião no
Bezerra 19/02/16, 20h as 21h30, para os coordenadores da juventude das casas. A reunião e para
planejamento do evento e indicação dos jovens.
- PROJETO JOVENS DA NOVA ERA
DATA

HORÁRIO

ASSUNTO

LOCAL

ENDEREÇO

REUNIÃO DE
Grupo Fraternal Bezerra de Rua Batuira, 400 - B. Assunção 19/02/2016
20h
PLANEJAMENTO Menezes
SBC
(coordenadores)
O BRASIL E A
08H AS
Grupo Fraternal Bezerra de Rua Batuira, 400 - B. Assunção 10/04/2016
REGENERAÇÃO DA Menezes
12H
SBC
TERRA
Público alvo: jovens de 15 a 23 anos. Inscrição deve ser realizada pelo Coordenador da Juventude da Casa.
05 - CEAM - CASA DE AMOR E MISERICÓRDIA
A CEAM fica no Riacho Grande com a função de evitar a eutanásia nos animais. Agregados estão os
quinto anistas da Faculdade de Veterinária da Metodista. Está pedindo espaço nas casas para fazer palestra
sobre o assunto. Falar com a Adriana que falará com a Sandra, 10 minutos são suficientes. A Denise
também ficou de falar com as casas através do Departamento de Expositores. Só entra na CEAM com a
prescrição médica para a eutanásia. Já tiveram vários casos de retorno para os tutores pela melhora do
animal. Existe um custo que é suportado pelo tutor, R$80,00 a diária.
06 - AVALIANDO O NATAL DIFERENTE
Avaliação positiva por parte dos conselheiros que estiveram no evento, a recepção por parte da casa foi
excelente. A Clotilde que ficou com a coordenação da parte mediúnica e psicopictografia, pediu que não
deixem de fazer esse evento, comentou também sobre atendimento efetuado no dia.
07 - CURSO DE LIBRAS
Inscrições para curso de Libras no GEE Francisco Candido Xavier – 02/1/16 a 31/1/2016.
O curso terá início em 10/02/2016, 19h30, toda quarta-feira, com 20 a 30 horas de duração no total, será
ministrado pela Professora Sandra e terá um custo de R$ 30,00 por participante, máximo de 20 inscritos. O
Valor a ser cobrado será aplicado nos custos de local e manutenção. 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.
Que ele possa participar da vibratória do curso, dia 06/02/16, 15h, no Chico Xavier, falar também com
Jayme e o Marcel.
Início fevereiro, término em Maio, 20h às 21h30, Chico Xavier.
jayme.passele@gmail.com, 4221-6586 e 976229634 - Sandra 99348-0226
DATA

HORÁRIO

ASSUNTO

06/02/2016

15h

Reunião vibratória

Inscrições
02/01/2016
A
31/01/2016

Início
19h30
10/02/16

CURSO DE LIBRAS
– 2ª feira

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
Rua Campinas, 233 – Bairro Baeta
Grupo de Estudos Espíritas Neves – São Bernardo do
Francisco Cândido Xavier
Campo/SP – CEP 09760-260 –
Fone: 4124-7726
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06 - REFLEXÃO
Se Kardec não tivesse conversado e escrito os acontecimentos das reuniões espíritas com os médiuns e seus
auxiliares, nos não teríamos, agora, no futuro século XX, XXI, etc... como conhecer melhor o Cristianismo
Redivivo. Porque, nós temos medo de contarmos uns aos outros o que ocorre conosco na vivencia
espiritual.
Se Francisco Candido Xavier tivesse medo de contar, conversar sobre seus casos e escrever afirmando
através de seus livros, o que o Plano Espiritual explicava sobre a Vida e a Morte, nós hoje não teríamos o
conhecimento que temos.
Por que, temer críticas, ironias, dúvidas, quando damos testemunhos? Se assim fosse Emmanuel não teria
trazido um Paulo e Estêvão onde a maledicência é descrita do começo ao fim de um livro, que nos norteia o
Amor do Cristo por nós. Dar testemunhos deve nos unir e não afastar, deve nos tornar mais amigos e não
trazer cisão (divergência).
07 - PROJETO DE LEI PARA INSTITUIR O DIA DA CAMINHADA ESPÍRITA PELA PAZ.
O conselho foi convidado pela Prefeitura para uma reunião a respeito da instituição do Dia da Caminhada
Espírita pela Paz, a ser realizada todo primeiro domingo do mês de abril, e, homenagem à Chico Xavier e
então colocado no calendário oficial de eventos do município. Anexa cópia da mensagem legislativa de
encaminhamento do projeto de lei à Câmara Municipal.
CAMINHADA ESPÍRITA PELA PAZ
DATA

HORÁRIO

ASSUNTO

03/04/2016

Início
9h

CAMINHADA
ESPIRITA

LOCAL
Saída: Praça Ibrahim de
Almeida Nobre. Chegada
Poliesportivo.

ENDEREÇO
Av. Kennedy - São Bernardo do
Campo/SP

08 – PARTICIPAÇÃO DAS CASAS NA DIVULGAÇÃO ESPÍRITA
Como as Casas espíritas podem colaborar mais com o Conselho para a divulgação da Doutrina dos
Espíritos, o Cristianismo Redivivo?
Participando mais além das reuniões mensais:
- telefonando – 3423-0552 (telefone do Conselho)
- fazendo a divulgação mais firme nas suas tarefas
- respondendo aos email’s
- se preocupando em saber mais sobre as atividades do Conselho
- indicando patrocinadores para os eventos
Sugestão de fazer um Calendário mais vistoso que de para afixar.
09 – ENCONTROS DE EXPOSITORES
A Denise inicia em 18/02/16, e toda terceira Quinta-feira do mês, de fevereiro a novembro, haverá
Encontro de Expositores, para fins de reciclagem. Não vai ter encontro anual. Sugestão de filmagem e
disponibilização
DATA
HORÁRIO
A partir de
20h as
18/02/16
até
22h
novembro

ASSUNTO

ENCONTRO DE
EXPOSITORES

LOCAL
G.F.E João Ramalho

ENDEREÇO
Rua Carlos Miele, 154, Centro- São
Bernardo do Campo/SP

PESQUISA:
Em que livro de Kardec encontra-se essa afirmativa: (prêmio: 1 Evangelho pintado)
“A raça adâmica, mais adiantada que as que a haviam precedido na Terra, é com efeito a mais inteligente; é
ela que empurra todas as outras, em direção ao progresso.” (até a próxima reunião – 29/02/2016)
OBS.: Não inveje ninguém. A dor iguala todos os homens. Seja feliz!!!
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ENCERRAMENTO
Nada mais tendo-se a discutir foi efetuada a prece final Leontina
PRÓXIMA REUNIÃO:
DATA
29/02/2016

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
Grupo de Evangelização
Espírita O Samaritano
Grupo Fraternal Francisco de
Assis

Casa Espírita Obreiros do
Senhor - Instituição
Assistencial Meimei Conselho Espírita SBC

Centro Espírita Maria de
Nazareth

Fraternidade Espírita
Irmão Pedro

Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho

Grupo Espírita Irmãos
Aztecas

Grupo Espírita
Serenidade

Celina Agustinho Monteiro de Lima
Presidente

