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

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e cinco dias de abril 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
Exibição de palestra de Haroldo Dutra, sobre a páscoa, comentários sobre os espíritas que ainda seguem o
calendário católico, explicar o Real sentido das datas. Sua interpretação. O valor da data para os espíritas.
Se você já ouviu e viu o que representa e continua com o coelho que dá ovo e de chocolate. Pense, reflita e
modifique a sua festividade. Colabore com a Doutrina dos Espíritos procurando raciocinar com sabdoria.
18/04/1857 = 159 anos de doutrina espírita com o lançamento do Livro dos Espíritos
Leitura efetuada por Denise: Livro: Aconchego, Luiz G. Pinheiro – Coisas que aprendi com a vida - “Toda
dor tem a duração da nossa rebeldia. Todo problema tem solução. Quando não a encontramos é porque ainda precisamos dele,
admitir o contrário seria retirar de Deus Sua sabedoria infinita. Todos os homens são iguais em direitos, mas desiguais em
méritos. Não existem demônios. Apenas alunos retardatários no curso da evolução. O amor não é apenas um sentimento. É o
sentimento. O caminho do mal não é reto. Nele há curvas que deságuam no arrependimento. Disciplina PE a mestra que
encurta o caminho em qualquer objetivo. O coração de qualquer homem tem espaço para caber o infinito inteiro. O
desprendimento é uma porta que o homem abre quando quer mandar embora a ambição. A cortesia não é um polimento. É a
segunda pele dos futuros homens. A aquisição de qualquer virtude é sempre demorada. Quem diz, a partir de amanhã vou ser
paciente, ainda terá que esperar mil anos. Antes de atacar um inimigo é prudente saber que Deus é Pai dele também. Sem a arte
alguns homens não suportariam viver neste mundo.”

Foram feitos comentários e reflexões sobre o texto.
Feita a oração inicial pela Adriana.
02 – ANIVERSARIANTES DO MÊS
Não há anotações de aniversariantes em maio.
03 – ATIVIDADES DO CONSELHO
- USE SANTO ANDRÉ - Décio Norberto - Que esteve no Encontro de Expositores e gostou demais do
trabalho. Está pedindo um encontro com o Conselho, as USES SP e São Caetano. 70 anos que Edgard
Armond saiu da Federação e formou a Aliança, outro formou a USE e assim outros criaram outras
entidades. Há 20 anos estávamos reunidos com a USE santo André, e todo ABCDMR, aos poucos houve o
afastamento e agora a reaproximação.
Departamentos do Conselho - Márcio, Armando, Wladimir, Celina, Denise, Heloisa, Roberto, Walteno,
João Emílio, Wilson, Marcel, Zuleika, Valéria, Alicio, para participação na reunião com a USE.
Reunião dia 01/05/16 para organização de visitas as casas e sobre a USE , no samaritanos, 9h.
- AMEABC E AJEABC
A AME e a AJE atuações importantes em várias frentes.
As AME solicita auxílio para divulgação
- CAMINHADA ESPÍRITA DA PAZ
Ocorrida no ultimo dia 03/04/2016.
Roberto - esperava-se um número maior de pessoas. Falta de divulgação nas casas, só colocar o cartaz no
quadro não adianta. Procurar os dirigentes para conversar. Visitar as casas, pedir para divulgar nas tribunas.
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- PROGRAMAÇÃO UM CONVITE À VIDA - FÉ NA PREVENÇÃO.
Cancelada a atividade do dia 02/04/2016 no Colégio Ábaco.
Avaliação do encontro do dia 09/04/2016.
- ENCONTRO DE EXPOSITORES
Encontro do dia 14/04/2016 - Denise - No Campo de Miosotis - livro - Wilson Domingues- mal de
Parkinson, foi uma azul maravilhosa, pessoas extremamente rica, com muitos bens materiais e achava que
com ele nada aconteceria, até que soube estar com o mal de Parkinson, e avisa dele estancou, ai ele
começou a viver. Não se deve dizer mal de Parkinson ou de Alzheimer, e sim bem de Parkinson ou de
Alzheimer. O Campo de Miosótis é um local no plano espiritual para onde os parkisonianos são levados
para tratamento. Próximo encontro:
.DATA
19/05/16

HORÁRIO

ASSUNTO

20h as
22h

ENCONTRO DE
EXPOSITORES

LOCAL
G.F.E João Ramalho

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

- PROJETO JOVENS DA NOVA ERA
Jovens da nova era. Coordenador:Walteno. Encontro do dia 10/04/2016.
Participaram 17 Centros Espíritas incluindo Praia Grande, Itanhaém, Monguaguá, Guarujá, tabulação das
avaliações. Inscritos 84, presentes 57. 72% acharam o tema bom. 91% são parte integrantes da missão.
Walteno vai encaminhar para colocar no site. Objetivo de despertar o jovem para o trabalho espírita, com a
união dos espíritas. Usando como exemplo o espírito de sacrifício de Paulo de Tarso, que é muito diferente
das igrejas adormecidas (inclui os centros espíritas ) da atualidade. A humildade, é preciso que eu diminua
para que Ele cresça.
Sustentação feita pelo CE Bezerra de Menezes, foi ótima
O trabalho prossegue e a equipe que participou gostou muito.
O próximo trabalho vai objetivar a união dos espíritas, independente das suas coordenações (USE, Aliança,
Federação, Conselho, etc.)
- CHÁ DE ROSAS
Dirce já falou com o tênis clube e está aguardando resposta
- EXCURSÃO UBERABA/ARAXÁ/SACRAMENTO
Viagem para Uberaba - Seara de Luz - José - 08/07/16- encaminhar cartaz.
- SEMANA ESPÍRITA
Está formatada, os músicos deverão fazer duas músicas no início e uma no final.
- DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Financeiro - está em ordem, faltando passar a limpo.
- PROJETO ALAGOINHA
Alagoinha as 180 cestas foram entregues na semana passada.
- PATROCINIOS E PRENDAS
Solicitamos as casas o auxílio com as prendas para o Chá De Rosas, para auxiliar Alagoinha, AJE e
AMEABC.
NOVO TELEFONE DO CONSELHO -4330-7204.
ENCERRAMENTO
Nada mais tendo-se a discutir foi efetuada a prece final pela Celina
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PRÓXIMA REUNIÃO:
DATA
30/05/2016

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:
C.E. Amigos para Sempre
Grupo de Evangelização
Espírita O Samaritano
Grupo Fraternal Francisco de
Assis

Casa Espírita Obreiros do
Senhor - Instituição
Assistencial Meimei

Centro Espírita Maria de
Nazareth

Fraternidade Espírita
Paulo e Estevao

Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho

Grupo Espírita Irmãos
Aztecas

Grupo Fraternal Bezerra
de Menezes

Celina Agustinho Monteiro de Lima
Presidente

