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CONSELHO DAS CASAS ESPÍRITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte dias de fevereiro de dois mil e dezessete, no C.E. AMIGOS PARA SEMPRE, Rua Sirius, 96fundos - Jd. Hollywood, São Bernardo do Campo, realizou-se Reunião Ordinária deste Conselho, com
início às 19h30, sob a presidência de Walteno da Silva.
PAUTA
01 - PREPARAÇÃO
Leitura efetuada por Roberto: Livro: Seara dos Médiuns, Emmanuel/FCXavier, edição FEB – “Aliança
Espírita” - “Aliando as sociedades espíritas para salvaguardar a pureza e a simplicidade dos nossos princípios, é forçoso
considerar o imperativo da aproximação, no campo de nós mesmos. Decerto, ninguém pode exigir que o próximo pense com
cabeça diversa da que possui, cada viajante vê a paisagem da posição em que se coloca e toda posição renova as perspectivas.
União, desse modo, para nós, não significa imposição do recurso interpretativo, mas, acima de tudo, entendimento mútuo de
nossas necessidades, com o serviço da cooperação atuante, a partir do respeito que devemos uns aos outros, iniciemos, assim, a
nossa edificação de concórdia aposentando a lamina da crítica. Zurzir os irmãos de luta é retalhar-lhes a própria alma,
exaurindo-lhes a força. Se o companheiro fala para o bem, ainda que sejam algumas frases por dia, estende-lhe concurso
espontâneo para que enriqueça o próprio verbo; se escreve para construir, ainda que seja uma página por ano, encoraja-lhe o
esforço nobre; se consagra energias do socorro aos doentes, ainda que seja vez por outra, incentiva-lhe o trabalho; se consegue
dar apenas migalha no culto da assistência aos que sofrem, auxilia-lhe o passo começante nas boas obras; se vive afastado das
próprias obrigações, ora por ele, em vez de açoitá-lo, e se está em erro, ampara-lhe o esclarecimento, através da colaboração
digna, lembrando que a azedia agrava a distancia. Educarás ajudando e unirás compreendendo. Jesus não nos chamou para
exercer a função de palmatorias na Instituições universal do Evangelho, e, sim, foi categórico ao afirmar: “os meus discípulos
serão conhecidos por muito se amarem”. E Allan Kardec, explanado sobre a conveniência da multiplicação dos grupos
espíritas, asseverou claramente, no item 334, do capitulo XXIX, de “O Livro dos Médiuns”, que “esses grupos,
correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem formar, desde já, o núcleo da grande família espirita
que um dia consorciará todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento: o da fraternidade, trazendo o cunho da
caridade cristã.”.
..............................................................
“Tenho recebido cartas amargas, de parte a parte, e só posso responder com a oração silenciosa. Qualquer divisão nos
serviços espirituais de ordem superior, aqui na Terra, é um desastre. Confio em tua inspiração e peço a Jesus te ilumine o
caminho de vanguardeiro.” Livro Testemunhos de Chico Xavier – Suely Caldas Schubert.

Foram feitos comentários e reflexões sobre o texto.
Feita a oração inicial pela Denise.
02 – MOMENTO DE REFLEXÃO SOBRE O CONSELHO
No mês passado nós trabalhamos a importância da União das Casas Espíritas. E concluímos que essa união tinha
por objetivos:
o
Preservação dos fundamentos Doutrinários
o
Fortalecimento do grupo
o
Acelerar a marcha do Espiritismo no processo de renovação dos homens e da Terra
•

Explicação sobre o momento
o
O presidente dirá para os conselheiros da importância de entendermos porque estamos no
Conselho. Muita gente, muitas casas não estão presentes porque não acham importante.
o
A ausência das casas Espíritas é algo comum no Movimento Espírita em geral.
o
Mas em contrapartida precisamos apresentar que o trabalho de união das casas espíritas é
importante.
o
Por isso estamos fazendo esse trabalho de 15 min a cada reunião. Precisamos resgatar o valor do
Conselho Espírita.

O Conselho Espírita no trabalho de implantação do Reino de Deus na Terra
•
Lembrar do Diálogo de Jesus com Hanã (livro Boa Nova, cap 3 – Primeiras pregações)
o
“Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus!”
•
O que é o Reino de Deus? Onde ele está?
•
O que é implantar o Reino de Deus na Terra?
•
Qual é o papel do Espiritismo nisso?
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•
Como as instituições espíritas (Centros Espíritas, Conselhos, etc) irão participar desse trabalho?
•
Enfatizar os trabalhos que promovam Reflexão, Autoconhecimento e Transformação Moral
•
O presidente concluirá que Os trabalhos que o Conselho irá promover e apoiar serão preferencialmente os
trabalhos que estiverem diretamente ligados a esses objetivos de Renovação do Ser, de implantação do Reino de
Deus nos corações.

03 – NOVA ATA OFICIAL
Assinatura da ata oficial – mandato 2016-2019. Ainda faltam assinaturas.
04 – TRABALHOS REALIZADOS EM FEVEREIRO
- Primeira reunião do Comitê se Assuntos Doutrinários – Ronaldo explicou como foi.
Dia 10/02/17 – no G.E.E. Lírio Branco – intuito de troca de informações, de muita expectativa. Reunião que vai
trazer subsídios, buscar formas de levar para as casas que participem do conselho, auxilio, principalmente ao
estudo, para que não fique na superficialidade. É um fórum de debates, discutindo sobre o estudo, a divulgação e
arte espirita. O auxílio dos expositores no incentivo a que as pessoas participem de cursos. Foram propostos temas
para futuros seminários. Participaram várias casas. É um trabalho aberto e quem quiser pode participar. Toda
segunda sexta-feira do mês. Dono estudo da casa é forte, é reflexivo, mais dinâmico, as pessoas se sentem melhor
para trabalharem.
- Reunião USEABC – Glauco- USE REGIONAL, Use Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá

05 – ENCONTRO DE EXPOSITORES
O último encontro foi apresentado pelo expositor Osvaldo Fonseca que trouxe fontes e conteúdos para
aprofundamento dinâmico e com temas uteis a todos. Dinâmica – Cuidando de quem cuida.

06 – SEMANA ESPÍRITA - ORGANIZAÇÃO
Foram feitas algumas sugestões de tema e apresentado um quadro com as Casas Espíritas. A Semana Espírita
ocorrerá de 17/Setembro a 23/Setembro.

07 – SEMINÁRIO: ENERGIAS ESPIRITUAIS E TRATAMENTO PELO PASSE
Será realizado um seminário do Centro Espírita Emmanuel com o tema Energias Espirituais e Tratamento pelo
Passe. Será realizado nos dias 18/março, 8/abril e 13/maio. Aos Sábados de 15h às 17h30.

08 – PRIMEIRO FÓRUM DE LIDERANÇAS ESPÍRITAS DO ABC
A USE ABC promoverá um encontro chamado Forum de Lideranças Espíritas do ABC e fez o convite para que o
Conselho Espírita de SBC tenha participação no mesmo. Informações de data/local serão passadas posteriormente.

09 – ESTUDOS E OFICINAS DE EVANGELIZAÇÃO – MÚSICA NA EVANGELIZAÇÃO
O Comitê de Evangelização de SBC, departamento do Conselho Espírita de SBC, promoverá o evento – Estudos e
Oficinas de Evangelização com o tema Música na Evangelização. O mesmo será realizado em 28/Maio na Casa de
Timóteo. Horário de 8h às 12h.

10 – CAMINHADA ESPÍRITA
Carta enviada, aguardando liberação da PMSBC. Agendada reunião de organização para dia 11/03/2017, às 15h

11 – FESTIVAL DE MÚSICA – DEFINIÇÃO DE LOCAL
Ofereceram o teatro Inezita barroso, que fica no CEU JD. REGINA (antigo Clube da Volks). Adriana e Márcio irão
visitar o local e preparar ofício de solicitação a PMSBC.

12 – SITE DO CONSELHO – DEFINIÇÃO DAS AÇÕES
Site – questão de segurança – foi criado um grupo no whats para discussão avaliação das questões.
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13 – CHÁ DE ROSAS - RESERVA
Continuaremos com o Chá de Rosas no Tenis Clube, na Vila Vivaldi. A Dirce ficará responsável pela reservado do
salão.

14 – FÉ NA PREVENÇÃO
Roberto falou sobre o evento, que ocorrerá no dia 1º de abril. Disse que em Santa Adélia também vai ter. objetivo é
aprender a lidar com a dependência química – conhecer e lidar.

14 – AGENDA DOS PRÓXIMOS 3 MESES
•
Ler a agenda e confirmar locais, horários e divulgação
•
Convocar departamento de sustentação para as atividades necessárias, verificar equipe, leituras
direcionadas, colocar na agenda.

15 – CONTRIBUIÇÃO DAS CASAS
Solicitamos que as Casas verifiquem junto a Dirce o acerto das contribuições mensais.

16 – PROJETO ALAGOINHA
Sr. França agradeceu pelos voluntários que participaram do Dia do Supermercado em favor do projeto. Este mês há
carência de café e fubá. A entrega pode ser feita no C.E. Serenidade, na Paulicéia. Também solicita doação de livros
usados.

ENCERRAMENTO
Nada mais tendo-se a discutir foi efetuada a prece final.
PRÓXIMA REUNIÃO:
DATA
27/03/2016

HORÁRIO
19h30

ASSUNTO
Reunião Ordinária

LOCAL
C.E. AMIGOS PARA
SEMPRE

ENDEREÇO
Rua Sirius, 96-fundos - Jd.
Hollywood, São Bernardo
do Campo

Contamos com a presença e participação de todos.

Participaram desta reunião os representantes das seguintes instituições:
Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho

Grupo de Evangelização
Espírita O Samaritano

Centro Espírita Maria de
Nazareth

Fraternidade Espírita
Paulo e Estevao

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

C.E. Amigos para
Sempre

Grupo de Estudos
Espíritas Dr. Eduardo
Monteiro

Centro Espírita
Emmanuel

Walteno Santos Bento da Silva
Presidente

