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CONSELHO DAS CASAS ESPÍRITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos trinta dias de janeiro 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 Leontina: Livro: Revista Espírita de 1862 - Novembro, Allan Kardec – Leon de
Muriane, Espírito Protetor, Fundamentos da ordem social (Lyon, 16 de setembro de 1862, médium, Sr.
Émile V...) - “Nota. Esta comunicação foi obtida num grupo particular, presidido pelo Sr. Allan Kardec. Eis-vos reunidos, a
fim de ver o Espiritismo em sua fonte, a fim de olhar essa idéia frente a frente, e de sentir as grandes ondas de amor que ela
prodigaliza àqueles que a conhecem. O Espiritismo é o progresso moral; é a elevação do Espírito no caminho que leva a Deus.
O progresso é a fraternidade em seu nascimento, porque a fraternidade completa, tal qual o Espírito pode imaginá-la, é a
perfeição. A fraternidade pura é um perfume do Alto, é uma emanação do infinito, um átomo da inteligência celeste; é a base de
todas as instituições morais, e o único meio de elevar um estado social que possa subsistir e produzir efeitos dignos da grande
causa pela qual combateis. Sede, pois, irmãos de quiserdes que o germe depositado entre vós se desenvolva e se torne a árvore
que procurais. A união é a força soberana que desce sobre a Terra; a fraternidade é a simpatia da união; é a poesia, o encanto,
o ideal no positivo. É preciso estardes unidos para serdes fortes, e é preciso ser forte pra fundar uma instituição que não
repouse senão sobre a verdade tornada tão tocante e tão admirável, tão simples e tão sublime. Forças divididas se aniquilam;
reunidas elas são tantas vezes mais fortes. E se se considera o progresso moral de cada homem, se se reflete n amor, na
caridade que corre de cada coração, a diferença é muito maior. Sob a influencia sublime desse sopro inefável, os laços de
família são estreitados, mas os laços sociais, tão vagamente definidos, se desenham, se aproximam, e acabam por não formar
senão um só feixe de todos esses pensamentos, de todos esses desejos, de todos esses objetivos de natureza diferente. Sem a
fraternidade, que vedes? O egoísmo, a ambição. Cada um em seu objetivo; cada um persegue-o de seu lado, cada um caminha à
sua maneira, e todos são fatalmente arrastados no abismo onde são tragados, depois de tantos séculos, todos os esforços
humanos. Com a união, não já mais que um único alvo, porque não há mais do que um único pensamento, um único desejo, um
único coração. Uni-vos, pois, meus amigos, é o que vos repete a voz incessante de nosso mundo; uni-vos, e chegareis bem mais
depressa ao vosso alvo. É sobretudo nesta reunião toda simpática que deveis tomar a resolução irrevogável de serdes unidos,
por um pensamento comum, a todos os espíritas da Terra, para oferecer a homenagem de vosso reconhecimento àquele que vos
abriu o caminho do bem supremo, àquele que levou a felicidade sobre vossas cabeças, a felicidade em vossos corações e a fé em
vossos Espíritos. Vosso reconhecimento é a sua recompensa presente; não lha recuseis, pois, e oferecendo-a a uma só voz,
dareis o primeiro exemplo de verdadeira fraternidade.

Foram feitos comentários e reflexões sobre o texto.
Feita a oração inicial pela Denise.
02 – NOVO MANDATO
Inicia-se um novo ciclo dentro do conselho com a mudança de parte da diretoria do conselho.
Queremos dar seguimento ao trabalho feito até aqui, retendo o ensinamento que segurou o conselho até
hoje que foi a união. Faremos uma pausa para refletir. E daremos andamentos as demais atividades.
03 – A PROPOSTA DO CONSELHO
- Qual o sentido de estarmos ali no Conselho? Por que unir os Centros Espíritas?
- União com o Cristo – Unidade de Pensamento – União com Deus “Eu e o Pai Somos Um”
- De que forma unir os Espíritas contribui para o plano de Deus?
- Valorizar a renúncia dos que estão ali – “Estranha moral – abandonar a família, etc”
Os benefícios da União;
- Comentários sobre a página de abertura: Fundamentos da Ordem Social
- O que aconteceria se não existisse o Conselho?
- Alguns objetivos da União dos Espíritas
Preservação dos fundamentos Doutrinários
- Fortalecimento do grupo
- O Espiritismo caminha mais rápido – Renovação dos homens
Pergunta deixada para os Conselheiros: O que podemos fazer para melhorar as atividades do Conselho?
COMENTARIOS: O que nos move até aqui, por que viemos?
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Estamos conectados com o objetivo do Cristo que é a implantação do Reino de Deus na Terra.
Cumprindo um papel de mudança no planeta, ajudando as casas espíritas a cumprirem seu papel na
instalação do reino de Deus nos corações das pessoas.
As casas espíritas muitas vezes se isolam, e unindo-se umas as outras alcançarão mais rápido a verdade.
O que aconteceria se não houvesse a união das casas?
04 – NOVA ATA OFICIAL
Assinatura da ata oficial – mandato 2016-2019.
05 – 160 ANOS DE ESPIRITISMO
160 anos do espiritismo – SUGESTÕES: planejando uma união das cidades do ABC com uma palestra em
cada cidade, ou uma palestra grande em uma cidade chamando todas as outras (ex. Cenforpe). Logo
comemorativo para colocar em todas as atividades.
06 – COMITE DE ASSUNTOS DOUTRINÁRIOS
Equipe – comitê de assuntos doutrinários – como trabalhar o estudo para que ele encontre receptividade nas
pessoas. Reuniões mensais para planejar atividades para os coordenadores de cursos. Como lidar com
determinados temas. Reuniões no lírio branco toda segunda sexta-feira de cada mês.
Quem tiver interesse em participar, entrar em contato, as reuniões começam em 10 de fevereiro.
O comitê de evangelização existe há três anos – planeja os encontros de evangelizadores.
07 – CALENDÁRIO 2017
Fechamento das datas e locais.
08 – CAMINHADA ESPÍRITA
Caminhada espírita - doação de alimentos para o Projeto Alagoinha
Oficializar à PMSBC , criação de comissão organizadora, divulgação massiva.
Entregar mensagens de Chico Xavier.
09 – SEMANA ESPÍRITA
Semana espírita – sugestão: tema –O espiritismo na prevenção do suicídio. Dramatização do episódio de
Allan Kardec e um livro dos espíritos com a mensagem que salvou a sua vida.
Casas que podem sediar e qual dia:
17- Bezerra; 18 – Irmão Pedro; 19 – Samaritanos; 20 –Aparecida Castelli; 21 – Emmanuel; 22 - ----; 23 10 – 4º FEMESBC
Festival de Música – local, teatros da PMSBC foram lacrados.
ENCERRAMENTO
Nada mais tendo-se a discutir foi efetuada a prece final pelo Armando
PRÓXIMA REUNIÃO:
DATA
20/02/2016

HORÁRIO
19h30

ASSUNTO
Reunião Ordinária

LOCAL
C.E. AMIGOS PARA
SEMPRE

Contamos com a presença e participação de todos.

Participaram desta reunião os representantes das seguintes instituições:

ENDEREÇO
Rua Sirius, 96-fundos - Jd.
Hollywood, São Bernardo
do Campo
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C.E. Amigos para Sempre

Centro Espírita Emmanuel
Grupo de Estudos Espíritas
Dr. Eduardo Monteiro

C.E. Mensageiros
Centro Espírita Maria de
Nazareth
Grupo de Evangelização
Espírita O Samaritano

Casa de orações e
estudos Aparecida
Castelli
Centro Espirita Meimei
Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho

Walteno Santos Bento da Silva
Presidente

Casa Espírita Obreiros
do Senhor - Instituição
Assistencial Meimei Conselho Espírita SBC
Fraternidade Espírita
Irmão Pedro
Grupo Fraternal
Francisco de Assis
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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.

