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CONSELHO DAS CASAS ESPÍRITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias de agosto 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, F.C.Xavier/Emmanuel – 124 - O Som - “Porque, se a
trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha?”- Paulo. (I Coríntios, 14:8). Ninguém julgue serem
necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera,
sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam gruas de visa, na escala do Infinito. Elevação e queda,
diante da própria consciência, constituem impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito
imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a
preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles
que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Eis por que, personificando no discípulo do Evangelho a
trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons
incertos que são noticia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do Cristianismo
renascente, deparam-se-nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros
valiosos cuja fé somente vibra em descontinuas fulgurações. É necessário compreender, porém que o som incerto não atende ao
roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do
Senhor, sabemos, que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo, entretanto, ninguém olvide a necessidade de
afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se
faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor.

Foram feitos comentários e reflexões sobre o texto. Feita a oração inicial pelo Denise.
02 – FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ
Márcia Barbosa, da Fundação Espírita André Luiz, mantenedora da Rede Boa Nova de Rádio e TV, Mundo
Maior e outros, esteve presente na reunião para divulgação. Comunicou que uma vez por mês há um
programa na TV onde as Casas podem se apresentar falando dos trabalhos delas. Entregou cartazes.
Programação espírita, 24 horas no ar. Pediu ajuda pra divulgação da TV e também da rádio, como também
ajuda para continuarem no ar. Telefone: 24577-000, email: marciabarbosa@feal.com.br.
Domingos às 14h a entrada é livre para visitação nas Casas André Luiz, em Guarulhos, no entanto, pede
combinar com ela para a visita, avisando com antecedência.
03 – AMEABC E CAPELANIA ESPÍRITA
Luciana Galvão, médica da AMEABC, trouxe proposta de trabalho de Capelania Espírita, nos hospitais e
instituições e saúde. Há necessidade cada vez maior do esclarecimento e principalmente do consolo que a
Doutrina pode dar. A AMEABC vem da AMEBRASIL, que congrega várias AMES. A
AMEPIRACICABA vai dar o primeiro curso, pois já estão há cinco anos neste trabalho. Entregou proposta
por escrito. O curso será dia 01 de Outubro no SAMARITANO, das 14h as 17h, entrada 1 pacote de fralda
geriátrica. A proposta é de iniciar os trabalhos no Hospital Mario Covas.
Jornadas AMEABC, trouxe o DVD da VI JORNADA, para doar aos dirigentes das casas para estudo.
04 – AMEABC E CAPELANIA ESPÍRITA
Wilson e Vinicius, trouxeram a divulgação de peça de Teatro Morrendo e Aprendendo, do Grupo Amigos
da luz, que será dia 21/10/16, no C.E. Bezerra de Menezes. Estão pedindo ajuda para divulgação e venda
de convites. O ingresso é R$25,00s e R$5,00 é da casa que vendeu.
Trata-se de comédia espírita. Acessar o Canal Amigos da Luz, no YouTube. Para ver vários episódios
gravados pelo Grupo. Informações pelo email: Carruagemdourada@hotmail.com. Adriana irá passar a
programação da Semana Espírita para que possam divulgar e levar ingressos para venda. Telefone 2359
2133 e Mogi das cruzes, 4790-1920.
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05 – TAREFAS COM JOVENS
Leitura de trabalho feito por adolescente 15 anos de escola pública, que se cortou toda com gilete. Outras
também falam do suicídio.
Trabalho feito por professor por iniciativa própria sem auxílio de outros professores, escola, políticos ou
religiões. Colocando a caneta nas mãos dos jovens para que eles escrevessem, e formatadas um pequeno
livro artesanal.
Pedir a AMEABC para ajudar dom trabalhos de prevenção ao suicídio principalmente dos jovens. Mais
incisivo, direto, compositores, também, falando dos jovens, das famílias, das crianças.
Primeiro preparar as pessoas dentro da casas espíritas para poderem fazer esse trabalho, aprendendo a tratar
desses problemas de suicídio, aborto, etc.
O pessoal da IAM pode ajudar tendo em vista o trabalho de valorização da vida já feito por eles, entrar em
contato com Nelson Mendes, e dona Miltes. É necessário ouvir as pessoas, os jovens.
06 – AVALIAÇÃO CHÁ DE ROSAS
Foi muito bom, com boa organização , teve lucro, será doado R$500,00 para o Projeto Alagoinha e também
um valor para AMEABC.
07 - SEMANA ESPÍRITA
De 18 a 24/09/2016. Casas: IAM, Aparecida Castelli, Meimei, Irmão Pedro, Samaritano, Eduardo
Monteiro.Vibratória dia 11/09/2016, às 15h, na IAM.
Tirar dúvidas. Plantão médico, Luciana vai todos os dias menos na quarta feira.
Indicar Hotel Hetrópolis, Av. Paulo Afonso, 470, telefone: 43308877, para Dr Romário. Pedir recibos e
endereços.
08 – UM CONVITE À VIDA
Fé na Prevenção. Confirmado no dia 08/10/2016 na IAM.
09 - 3º FEMESBC
Inscrições encerradas, votação inicia em 10/09/2016.
Troféus já recebidos, levantar numero de pessoas que participarão.
A vibratória será dia 14/10/2016, as 19h30, no GFE João Ramalho, juntamente com o Coral Candido
Passarinho.
A final será dia 22/10/2016, no Teatro Cacilda Becker.
10 – UM NATAL DIFERENTE
Será no 1º domingo de Dezembro, no CE Bezerra de Menezes. A vibratória será dia 27/11/2016, também
no Bezerra.
11 – ENCONTRO DE EXPOSITORES
Esse semestre contará com o apoio do Departamento de Doutrina, Walteno. Continuando às 3ªs quintasfeiras do mês no GFE João Ramalho, das 20h às 22h.
15/09/2016 – Tema: Sexo à luz do espiritismo – Parte II – Expositor – Walteno
20/10/2016 – Tema; O pensamento positivo como nosso aliado – Expositor – Sebastião Lima
17/11/2016 – Tema: Sexo à luz do espiritismo – Parte III – Expositor – Walteno
08/12/2016 – tema: como abordar o tema a Morte – Expositor – Elenice Cavalcanti
12 – DIVALDO PEREIRA FRANCO EM SBC
As Casas CEOS-IAM, Emmanuel e Maria Amélia estão unidas para trazer a São Bernardo do Campo a
presença de Divaldo Pereira Franco que falará no CENFORPE no dia 17/11/2016.
NOVO TELEFONE DO CONSELHO - 4330-7204.
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FRASE DO MÊS:
Nossas migalhas de boa vontade na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem
mais que toda a multidão de males do mundo. Emmanuel, Vinha de Luz.
Muita paz!
ENCERRAMENTO
Nada mais tendo-se a discutir foi efetuada a prece final pela Celina.
PRÓXIMA REUNIÃO:
DATA
26/09/2016

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:

AME-ABC

C.E. Amigos para Sempre

Casa Espírita Obreiros
do Senhor - Instituição
Assistencial Meimei

Centro Espírita Maria de
Nazareth

Centro Espirita Meimei

Fraternidade Espírita Paulo e
Estevao

Grupo de Estudos
Espíritas Dr. Eduardo
Monteiro

Grupo de Evangelização
Espírita O Samaritano

Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho

Grupo Espírita Irmãos
Aztecas

Grupo Espírita
Serenidade

Grupo Fraternal
Francisco de Assis

Celina Agustinho Monteiro de Lima
Presidente

