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CONSELHO DAS CASAS ESPÍRITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e sete dias de março 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: Fonte Viva, Emmanuel/FCXavier, – “Fraternidade” - “Nisto todos
conhecerão que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros.” – Jesus. (João, capítulo 13, versículo 35) Desde a vitória
de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para
demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas
conclusões acerca da natureza de Deus e da Alma, do Universo e da Vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram
a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre,
brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e
manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos
discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome
do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento à Humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela
suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía um pedra onde
repousar a cabeça. E, ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e
animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não
nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores... Precisamos, sim, da cultura que aprimora a
inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o
estudo; no entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras... Seremos admitidos ao
aprendizado do Evangelho, cultivando o Reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos, assim, a fraternidade pura e
simples, amparando-nos mutuamente... Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço
que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la, onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e
segurança: - “Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros.”.”.

Foram feitos comentários e reflexões sobre o texto.
Feita a oração inicial pela Valéria.
02 – MOMENTO DE REFLEXÃO SOBRE O CONSELHO
Reflexões sobre a implantação do Reino de Deus na Terra e a relação disso com o Conselho Espírita de SBC.
Boa Nova, livro, Jesus interrogado por Hanã
- Galileu, que fases na cidade? - Passo por Jerusalém buscando a fundação do Reino de Deus.
- Que tu pensa ser isso? - Esse Reino é a Criação divina no coração dos homens.
Essa a missão de Jesus. Traduzindo para uma linguagem espirita. Ele quer fazer os homens perfeitos. O que quer
dizer transformar vícios em perfeição. O ponto mais trabalhado na doutrina espírita é a reforma íntima. O
Espiritismo faz parte dos planos e Deus para a mudança mais rápida do mundo para a perfeição dos homens.
Assim, a União das casas espíritas cria a unidade de pensamento colaborando para o ensino em conformidade com
o que foi apresentado pela codificação de Kardec. Daí o papel do conselho espírita.

03 – UM CONVITE À VIDA
Fé na prevenção: Equipe de Vibratória, nossa participação e valorização do evento.
É o 19º evento, o objetivo dele é muito bom. Não se consegue mais combater a dependência química, então a
única forma é a prevenção, e o mais fácil, trabalhar com as crianças. Brilhando os fatores de risco, como a baixa
auto estima, o respeito próprio, à família e a sociedade. O despertamento de consciência.
Ao feitas oficinas psico-pedagógicas, cujo tema central dessa vez é: quem eu sou, pra onde vou.
Há a participação do departamento de sustentação do Conselho, das 8h30 até 12h, com leituras, evangelho, música
e atendimento.
DATA

HORÁ
RIO

SUSTEN
TAÇÃO

ASSUNTO

LOCAL

ENDEREÇO

01/04/2017

8h às
12h

SIM

UM CONVITE À VIDA FÉ NA PREVENÇÃO

IAM - Instituição
Assistencial Meimei

R. Francisco Alves, 275
– Paulicéia – SBC
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04 – CAMINHA ESPÍRITA PELA PAZ
Divulgação, organização e objetivo da Caminhada.
Renato - divulgação iniciada, aprovada na PMSBC, o objetivo é a reunião dos espíritas em torno da homenagem ao
aniversário de Chico Xavier, sai da Praça Ibrahim de Almeida nobre e vai até o estacionamento do ginásio
poliesportivo. Haverá a entrega de mensagens e evangelhos pintado. Passando a questão da imortalidade da alma.
Também serão recolhidos alimentos em prol do Projeto Alagoinha.
DATA

HORÁ
RIO

ASSUNTO

02/04/2017

9H

CAMINHADA ESPÍRITA
PELA PAZ

LOCAL

ENDEREÇO

Da Praça Ibrahim de Almeida
Av. Kennedy - SBC
Nobre até o Poliesportivo

05 – SEMINÁRIO: ENERGIAS ESPIRITUAIS
Seminários Energias Espirituais e Tratamento pelo Passe: relato da última reunião
Andréa - mesmo com tempo de doutrina ainda existem muitas dúvidas, até muito simples. Como também da
importância do passe e sua maneira simples.
DATA

HORÁ
RIO

ASSUNTO

08/04/2017

15h /
17h30

ENERGIAS ESPIRITUAIS E TRATAMENTO
PELO PASSE - 2ª reunião

LOCAL

Centro Espírita
Emmanuel

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos,
117 – V. Alcântara – SBC

06 – ENCONTRO DE EXPOSITORES
Cuidando de quem cuida.
Expositores - Denise - quem cuida do expositor? Até o próprio expositor pode pensar que não precisa. Teremos três
psicólogas para os trabalhos de abril e maio. É um evento aberto para todos, não é só para expositores.
O de Março tratou da diferença entre espiritismo e umbanda, foi tão bom que será marcado outro dia para tirar
dúvida pois não houve tempo suficiente.
DATA

HORÁ
RIO

ASSUNTO

LOCAL

ENCONTRO DE EXPOSITORES - CUIDANDO DE QUEM
20h/2 CUIDA - PARTE I (DINAMICA ENTRE OS EXPOSITORES) GFE JOÃO
27/04/2017
2h
- PROBLEMAS, MEDOS, DIFICULDADES E SOLUÇÕES RAMALHO
NO DIA A DIA DOS EXPOSITORES

ENDEREÇO

Rua Carlos Miele,
154, Centro, SBC

07 – MÚSICA NA EVANGELIZAÇÃO
Estudos e Oficinas: Música na Evangelização: Local – Casa de Timóteo, teor e tom do trabalho.
Mônica - objetivo de juntar os evangelizadores das casas para trabalhar a música na evangelização
Mostrar como faz isso, como a criança entende, quando ela fala direto ao coração da criança. O corpo da reunião
vai ser a música. Sugestão de leitura: Matéria de Rossini sobre a música
DATA

HORÁ
RIO

ASSUNTO

28/05/2017

8H30/
12H

ESTUDOS E OFICINAS DE
EVANGELIZAÇÃO MÚSICA NA
EVANGELIZAÇÃO

LOCAL

CASA DE TIMÓTEO

ENDEREÇO

Rua Olavo Gonçalves,
263, Vila Gonçalves, SBC

08 – FESTIVAL DE MÚSICA ESPÍRITA
Local do encontro e organização.
Andamento do festival desse ano, agendamento do Teatro Lauro Gomes, no Rudge Ramos. Aguardando resposta
da PMSBC.
A importância da divulgação antes das inscrições e da música nas casas espíritas.

09 – FORUM DE LIDERANÇA ESPÍRITA
USE-ABC: objetivo do trabalho e público alvo.
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Objetivo ligar as liderança do ABC que estavam desconectados. Mesmo que não estejam os ligados a USE, a ideia e
unir os espíritas. Tema: liderança no movimento espírita.
DATA

07/05/2017

HORÁ
RIO

ASSUNTO

LOCAL

ENDEREÇO

FORUM DE LIDERANÇA ESPÍRITA - USE E
16h/1
Creche Amélia
CONSELHO - Tema: liderança no movimento
8h30
Rodrigues
espírita

Rua Silveiras, 17,
Santo André

10 – SEMANA ESPÍRITA
Planejamento e organização; Dramatização do dia da abertura
Semana espírita - definida a dramatização para início que fala do espírito de verdade, história de Allan Kardec, que
num dia difícil, de muitos ataques a doutrina, recebeu uma carta de um homem que perdeu a esposa e teve outros
problemas e quando estava para se jogar da Ponte tropeça em algo e é um livro dos espíritos com um escrito: “Esse
livro salvou a minha vida! Leia com atenção!”, leva para casa, lê e depois encaminha para Kardec com
agradecimento.
Tema: Espiritismo. Há 160 anos na prevenção do suicídio

11 – COMITE DE ASSUNTOS DOUTRINÁRIOS
Relatório das últimas reuniões.
Focado no estudo da doutrina e como divulgar isso nas casas, a partir da próxima reunião começam a organizar
trabalhos para os coordenadores de curso de espiritismo, trabalho vital para a doutrina espírita. Quando a casa
promove tudo reflexivo com dinamização sólida baseada na doutrina favorece o fortalecimentos dos
trabalhadores.
DATA

HORÁ
RIO

20h
14/04/2017
às
21h30

ASSUNTO

COMITE DE ASSUNTOS DOUTRINÁRIOS reunião aberta

LOCAL

Grupo de Estudos
Espíritas Lírio
Branco

ENDEREÇO

Rua Joaquim Nabuco,
525 – Centro SBC

12 – GRUPO DE SUSTENTAÇÃO
Coordenação: D. Celina e Valéria.
Valéria - trabalham com vibratória anteriores a alguns eventos, geralmente uma semana antes, por exemplo,
semana espírita uma semana antes na casa onde haverá a abertura. E também nos próprios eventos como o
festival de música e os eventos da AME e da Fé Na Prevenção. Consiste na reunião de tarefeiros com Música,
pintura mediúnica, textos com leitura e compreensão do tema, distribuição das pinturas e evangelhos pintados,
atendimentos, uma vibração maior para o momento.

13 – CHÁ DE ROSAS
A pré-reserva já foi feita.
Dia 06/08 no tênis clube, está pré reservado. Sr Alício continuará com definição do layout das casas.
Precisa prendas e venda dos convites.

14 – CAPELANIA – AMEABC
Curso dado pela AMEABC visando a preparação de tarefeiros para a tarefa de capelania espírita nos
hospitais.
DATA

05,12,19,26/05 E
02,09,16,23/06/2017

HORÁ
RIO

ASSUNTO

CURSO DE CAPELANIA - AMEABC

LOCAL

Grupo de Estudos
Espíritas Dr.
Eduardo Monteiro

ENDEREÇO

Rua Vera Cruz,385 –
Jardim Hollywood –
SBC
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15 – PROJETO ALAGOINHA
França - são 180 famílias em Pernambuco, a primeira remessa desse ano chegou na semana passada em Alagoinha.
Estamos iniciando a nova fase para a próxima remessa, há carência também de mão de obra para a montagem das
cestas.

16 – TEMAS ADMINISTRATIVOS
Comunicado da Dirce sobre o Registro no Cartório e bancos.
Dirce - faltou assinatura e carimbo, deu entrada hoje e ficará pronto no dia 5.

17 – ASSUNTOS GERAIS
Aberto aos Conselheiros e participantes
Site do Conselho, colocar informações das atividades e palestras das casas.
Grupos de transmissão de atividades e eventos via whats up

18 – 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.

ENCERRAMENTO
Nada mais tendo-se a discutir foi efetuada a prece final pelo Sr. Armando.
PRÓXIMA REUNIÃO:
DATA
24/04/2016

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:

C.E. Amigos para Sempre

C.E. Mensageiros

Fraternidade Espírita Paulo
e Estevao
Grupo Espírita Irmãos
Aztecas

Grupo de Estudos Espíritas
Dr. Eduardo Monteiro
Grupo Fraternal Francisco
de Assis

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

Centro Espírita Maria de
Nazareth

Grupo de Evangelização
Espírita O Samaritano

Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho

Walteno Santos Bento da Silva
Presidente

