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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta e um de outubro 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: Aconchego, Luiz G. P – Escola Vida – “Uma vez criada, ninguém entra ou
sai da vida. Ela é uma só, ou seja, interminável. Por isso a palavra vida não tem antônimo, embora alguns utilizem com este fim
o vocábulo morte. O contrário da morte é nascimento. Entramos e saímos das dificuldades, de ambientes, de lições aprendidas,
da carne. A vida é esse barco com apenas dois portos: partida e chegada. Ou essa escola com disciplinas obrigatórias, tais
como a paciência, a fé, a esperança, o perdão, o amor, embora alguns alunos se permitam reprovar despudoradamente.
Pensando assim somos facilmente identificados, posso dizer que sou um aluno da universidade Terra, matriculado na faculdade
do espiritualismo, ora freqüentando o curso de espiritismo. Mas isso nada diz do nosso aprendizado, pois rótulo não define
essência. Por isso somos medidos e pesados pelas leis universais. A aferição do traje espiritual, méritos, virtudes conquistadas,
capacidade de amar, graus de conhecimento, dão um bom perfil par a transferência de alunos para universidades mais
avançadas. Na escola “vida”, uma das mais solicitadas mestras é a dor. Talvez devido à sua pedagogia prática, lógica,
imparcialidade e atuação democrática. O resumo do seu curso pode ser assim exposto: a vida devolve tudo aquilo que
ofertamos a ela. As cadeiras que mais reprovam são as do perdão, da humildade, da tolerância, da gentileza, da caridade, sem
falar no amor, curso que oferece milhares de vagas, mas de salas pouco freqüentadas. Por outro lado, há salas abarrotadas,
com excesso de alunos e de professores: nos cursos sobre egoísmo, orgulho, vaidade, indisciplina, dentre ouros similares, a
multidão é crescente. Mas o reitor de esforça, exemplifica, envia novos mestres experientes a fim de que a Universidade Terra
seja aprovada pelo MEC: Ministério do Ensino Celestial. Já veio em pessoa ministrar um curso intensivo de três anos, nos
quais formou inúmeros monitores para repetir o curso básico aos novos alunos. Recentemente enviou um discípulo para
relembrar as bases do curso original, modificadas por enxertia, e restabelecer a diretriz verdadeira dos seus ensinamentos.
Todavia, continua difícil retornar ao pilar inicial, pois os seguidores de homens esquecem por que esses homens vieram e se
apegam a eles formando grupos partidários. Assim formam-se cada vez mais grupos, que pouco avançam nas idéias defendidas
pelo reitor. Mas, segundo professores mais experientes, tudo isso fora previsto no mais longo curso que a universidade oferece:
a evolução espiritual.

Foram feitos comentários e reflexões sobre o texto.
Feita a oração inicial pela própria Celina.
02 – PESQUISA
Foram entregues pesquisas aos presentes sobre as atividades do Conselho para o próximo ano, com a
orientação de que se quiserem entrar nas tarefas procurem os coordenadores indicados. Ver pesquisa anexa.
03 – 3º FEMESBC - AVALIAÇÃO
Coordenadores- Adriana, Márcio – tivemos resposta significativa, principalmente pela classe artística e que
estava lá representada, de outras cidades e ate de outros estados, através das musicas que foram
apresentadas. Na reunião vibratória fomos alertados para a necessidade da troca do teatro devido as aguas
que passavam por baixo do teatro Cacilda Becker, pensávamos que era para o próximo ano e na mesma
semana fomos chamados pelo secretario de cultura paraflar sobre a troca do teatro devido a falte de
segurança. Apontamos a presença espiritual de Antônio Marcos e Elis Regina. Os jurados foram técnicos e
imparciais, sendo que três deles são evangélicos. Os feedbacks deles foram muito bons, em todos os
aspectos. Depoimento interessante do participante eleito como revelação, sobre a sua entrada na doutrina
através da música. Embora os percalços o evento final foi coroado e bem sucedido.
Solicitando apoio,auxilio, na organização, em patrocínio para os próximos.
04 - PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS
Verificar nas casas quem pode dar apoio a Denise.
A programação de palestras para 2017 estará disponível em breve.
05 - NATAL DIFERENTE
Cartaz pronto. Coordenadora Zuleika. Reunião Vibratória dia 27/11/2016, no GF Bezerra de Menezes, 15h.
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06 - RENOVAÇÃO DO QUADRO
Na próxima reunião que será a ultima do ano, haverá votação pois já passaram os três anos de mandato.
Segundo o Estatuto do Conselho, três faltas seguidas, sem motivo descrito, há perda do mandato.
Renovação de encargos.
07 - PROGRAMAÇÃO DE 2017
Será feita em breve e colocada no site.
08 - REUNIÕES – MUDANÇA DE CASA PARA 2017
Será votado na próxima reunião.
09 - ENCONTRO DE EVANGELIZADORES
Coordenador Walteno:
Data – 11/12/2016, horário: 8h30 às 10h
Loca: GEE Eduardo Monteiro – Rua Vera Cruz, 386, Jd. Hollywood
Inscrições: whats-up-97279-2791
Resgatando o cristianismo primitivo comparando com o trabalho atual, para equipes de evangelização,
união, espirito e sacrifício,união de pensamentos,sintonia coma doutrina. Trabalho de reflexão. Trabalhos
mais técnicos são as oficinas que não houve esse ano.
No sábado anterior, a importância da mocidade no Eduardo monteiro. Avaliou seque sempre que o Cristo
quer fazer uma mudança na humanidade vem um ataque para derrubar o trabalho.
Paulo o fato de ter saído no núcleo judaico salvou o evangelho.
Bezerra- abertura de centros espiritas que não duravam, bezerra fez a união dos espíritas.
Cruzada dos espíritos, fundou 100 mocidades espíritas, Leopoldo Machado.num trabalho parecido com
Paulo. Não conseguiria trabalhar com adultos por isso os jovens.
Para o ano que vai se dedicar mais para os jovens.
CASAS QUE QUEIRAM ESSA REUNIÃO, ENTRAR EM CONTATO COM WALTENO.
Parábolas de Jesus, junto com a USE Santo André –
Data - 6 e 20/11/16, horário: das 9h às 12h
Local: USE SANTO ANDRÉ, Rua Chuí, 801, vila Pires, Santo André
10 – PROJETO ALAGOINHA
Carlos França - precisa de voluntários para o DIA DA FRATERNIDADE no ASSAI para arrecadação de
alimentos. No ano passado conseguiram 5500kg: 2 mil de água e 3500 de alimentos.
Turnos manha, tarde, noite. Pedem urgente voluntários, entrar em contato, será em 03/12/2016.
Contato com Carlos França, 99681-0714, será no ASSAI santo André (divisa Mauá).
You tube – https://youtu.be/_eQcvyTWapU

11 - ENCONTRO DE EXPOSITORES
Esse semestre contará com o apoio do Departamento de Doutrina, Walteno.
Continuando às 3ªs quintas-feiras do mês.
GFE João Ramalho, das 20h às 22h, Rua Carlos Miele, 154, Centro- São Bernardo do Campo/SP
24/11/2016 – Tema: Sexo à luz do espiritismo – Parte III – Expositor – Walteno
08/12/2016 – tema: como abordar o tema a Morte – Expositor – Elenice Cavalcanti
12 – TAMBÉM TU
Feita pela Celina. Do livro Vinha de Luz, Chico Xavier/Emmanuel. 61, TAMBÉM TU, “E os principais
dos Sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro.” – (João 12:10.). Interessante observar
as cogitações do farisaísmo, relativamente a Lázaro, nas horas supremas de Jesus. Não bastava a
crucificação do Mestre. Intentava-se, igualmente, a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e
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revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara á luz da vida. Era, por isso, uma glorificação
permanente do Salvador, uma cura insofismável do Médico Divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva
do poder do Cristo, destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto,
indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam,
apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar
crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem, renovado em Cristo,
incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos á
claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença... O farisaísmo,
entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala
perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os
setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível
assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se t sentes trazido da sombra para a luz, do mal
para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a
impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal.
Não bastou a crucificação do Mestre. Também tu conhecerás o testemunho.
NOVO TELEFONE DO CONSELHO -4330-7204.
ENCERRAMENTO
Nada mais tendo-se a discutir foi efetuada a prece final pela Celina
PRÓXIMA REUNIÃO:
DATA
28/11/2016

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 Paulo e
Estevao
Grupo Espírita Irmãos
Aztecas

Casa Espírita Obreiros do
Senhor - Instituição
Assistencial Meimei

Centro Espírita Maria de
Nazareth

Grupo de Estudos Espíritas
Dr. Eduardo Monteiro

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

Grupo Espírita Serenidade

Celina Agustinho Monteiro de Lima
Presidente

Fraternidade Espírita
Irmão Pedro
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PESQUISA
COMO VOCÊ GOSTARIA DE PARTICIPAR NAS ATIVIDADES DO CONSELHO NO ANO DE 2017
AS ATIVIDADES OU EVENTOS SÃO:
a) CURSOS DE EXPOSITORES – Coordenadora: Denise
b) CURSO DE LIBRAS – Coordenadora: Sandra
c) CHÁ DE ROSAS – Coordenadoras: Celina e Dirce
d) SEMANA ESPÍRITA – Coordenadoras: Celina e Adriana
e) FESTIVAL DE MÚSICA ESPÍRITA: Coordenadores: Adriana, Márcio, Marcel.
f) UM NATAL DIFERENTE – Coordenadoras: Zuleika e Celina.
g) PROJETOS:
1) UM CONVITE À VIDA
2) ALAGOINHA
h)
EVANGELIZAÇÃO: Coordenador: Walteno:
- OFICINAS
- REFLEXÃO DA NOVA ERA DA HUMANIDADE
- ENCONTROS
- CURSOS
i) JORNADA DA AME:
- GRUPO DE SUSTENTAÇÃO: Elenita, Valéria, Zuleika
- GRUPO DE PINTURA: Samaritanos
- GRUPO DE MÚSICA: Coral Candido Passarinho, Marcel.
j) CAPELANIA:
- CURSOS – Coordenados pela AMEABC
k) AJE
– ASSOCIAÇÃO JURIDICO ESPÍRITA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
l) REUNIÕES DO CONSELHO COM REPRESENTANTES DA USE
- RIBEIRÃO PIRES
- SÃO CAETANO DO SUL
- MAUÁ
- RIO GRANDE DA SERRA
- SANTO ANDRÉ
CONFRATERNIZAÇÃO
m) CAMINHADA DA PAZ COM CHICO XAVIER
- 1º DOMINGO DO MÊS DE ABRIL
CONVERSE COM OS COORDENADORES SE VOCE TEM INTERESSE OU LEVE PARA AS
REUNIÕES DE DIRETORIA DE SUA CASA ESPÍRITA. MARCAREMOS REUNIÃO OU DIA QUE
FOR PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO.

