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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta dias de maio 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 Celina: Livro: Vinha de Luz, Emmanuel/Chico Xavier – Para o alvo - “Prossigo para o
alvo – Paulo (Filipenses, 3:14) – Quando Paulo escreveu aos filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da
lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após
dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o
próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu
a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da
incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo, invariavelmente, para o alvo, que,
ainda e sempre, é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão, atualmente, dispostos ao grande
exemplo? Espalham-se, em vão, os convites ao sublime banquete, debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos,
revelando a excelência da vida superior. A maioria deles contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da
realização... Perdem de vista a obra pro fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da
permanecia na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fores da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se
em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se, incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem
esperança... A explicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes, nas numerosas
estações da jornada espiritual, e, por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os
motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana..”

Foram feitos comentários e reflexões sobre o texto. A seguir a Celina leu a mensagem recebida no evento
da AMEABC, em 14/05/2016, no Hospital Mário Covas: “Não devemos nos deixar flagelar. A doutrina nos diz da
possibilidade da evolução. Evolução esta pautada nos melhores sentimentos. Vivencias outras, vivencias vindouras,
aprendamos a cultivar a alegria. Não abreviemos o nosso caminhar. O tempo urge, centenários espíritas que não caminhara na
urgência de melhoria, ficaram degradados ou se sentiram degradados como na oração. Aliás, triste oração. Alegrai-vos. Por
séculos a Igreja colocou-nos a culpa como caminho de regeneração, porque através dela podíamos expiar nossas falhas. Hoje
somente pelo amor por nós e pelos outros podemos encontrar a regeneração. Pai ilumine as cabeças que hoje neste evento
podem falar abertamente sobre os flagelos da alma, demonstrando que é possível nesta (vida) fazer o retorno indispensável a
melhorar o trajeto. Almas antigamente errantes, hoje espíritos em evolução. Que o amor do Cristo e somente através Dele a
humanidade evoluirá. Um franciscano.” Médium Valéria .

Feita a oração inicial pela Leontina.
02 – ANIVERSARIANTES DO MÊS
A casa “À Luz do Evangelho”, que fica na Área Verde, hoje completa 30 anos, nossos parabéns e
vibrações de amor!
ANIVERSÁRIO

Nome

DIA

MÊS

ARMANDO PEDRO VICENTIN

18

6

Centro Espírita Maria de Nazareth

GIBERTO DE AZEVEDO MARQUES

26

6

Grupo Fraternal Francisco de Assis

Odair Tangareli

13

6

Seara de Clara e Francisco

WLADIMIR JUROTSHKO

25

6

Centro Espirita Meimei

ZULEIKA CECILIA DE MELO

20

6

Grupo de Evangelização Espírita O Samaritano

FUNDAÇÃO

6

6

Fraternidade Espírita Paulo e Estevao

Parabéns a todos e muito amor em vossos corações!

Casa Espírita
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03 - LEI DA CAMINHADA ESPÍRITA DA PAZ
Dia 20/05/2016 foi publicada no Jornal Notícias do Município, pg. 3, a Lei Municipal nº 6.469, de 16 de
maio de 2016, através do processo nº SB 78.866/2015, que institui o “Dia Municipal da Caminhada
Espírita pela Paz” a ser comemorado todos os anos no primeiro domingo do mês de abril. (ver anexo).
04 – FÓRUM DAS RELIGIÕES
A Reunião do Fórum das Religiões foi dia 19/05/16 – tendo por representante do Conselho a Valéria. Foi
falado sobre o dia 02/06/16 em que haverá um evento na Metodista em que todas as religiões estarão juntas
para que cada uma esclareça o que pensa sobre a violência contra a mulher. O dia inteiro. Em Outubro será
a vez dos espíritas que através da AJEABC, com a coordenadora Andreia falará sobre a violência
doméstica, no SEDESC.
05 – ATIVIDADES DO CONSELHO
- USE SANTO REGIONAL ABC – avaliação da reunião feita pelo Conselho em 01/05/2016 e com
representantes do Conselho e da Use no dia 15/05/2016, ambas no GF Samaritanos. A ata do dia 15 deverá
ser encaminhada pela secretaria.
- CHÁ DE ROSAS
O Chá de Rosas será dia 07/08/2016, no Tenis Clube São Bernardo.
Casas – confirmação Sr. Alício.
Convites e cartazes – Dirce e Wladimir. Sugestão de se levar pessoalmente em cada casa para levar o
cartaz e conversar para que a casa divulgue. Wladimir vai fazer o cartaz.
Organização - Reunião daqui 15 dias para organização: dia 13/06/16 , 19h30, no G. E Irmãos Aztecas.
Prendas já podem ser entregues. Márcio vai falar com músicos.
- SEMANA ESPÍRITA
Está formatada, os músicos deverão fazer duas músicas no início e uma no final.
A secretaria deverá enviar email de confirmação para casas e artistas.
Cartaz para a próxima reunião.
- FEMESBC
O 3º FEMESBC será lançado esse mês com inscrições abertas dia 08/07/2016.
Fazer cartazes, verificar com PMSBC sobre a venda de comida e água e exposição dos patrocinadores.
- DOAÇÕES DE LIVROS
Solicitamos as casas o auxílio com a doação de livros para os eventos do 2º Semestre, novos e usados.
NOVO TELEFONE DO CONSELHO - 4330-7204.
FRASE DO MÊS:
O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica de conseqüências
morais. Allan Kardec.
ENCERRAMENTO
Nada mais tendo-se a discutir foi efetuada a prece final pela Denise.
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PRÓXIMA REUNIÃO:
DATA
27/06/2016

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
Fraternidade Espírita
Irmão Pedro
Grupo Espírita Irmãos
Aztecas

Casa de orações e estudos
Aparecida Castelli
Fraternidade Espírita Paulo
e Estevao

Centro Espírita Maria de
Nazareth
Grupo de Evangelização
Espírita O Samaritano

Celina Agustinho Monteiro de Lima
Presidente

Centro Espirita Meimei
Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho
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