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CONSELHO DAS CASAS ESPÍRITAS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete, no C.E. AMIGOS PARA SEMPRE, Rua
Sirius, 96-fundos - 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 Márcio: Livro: Fonte Viva, Emmanuel/FCXavier, – “Ajudemos a Vida Mental” - “E
seguia-o uma grande multidão da galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão.” (Mateus, capítulo 4,
versículo 25); a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontra-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance.
Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõe entre ela e o Senhor,
porque, se século a século, a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre
toda colaboração que pudermos prestar ao povo, em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou
administrador para ajuda-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da
fraternidade humana, e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive
a sintonia da mente terrestre com a Mente Divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular.
Alfabetização. Leitura edificante. Palestra educativa. Exemplo contagiante na prática da bondade simples. Divulgação de
páginas consoladoras e instrutivas. Exercício de meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos
e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na
atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando
novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus, mais
facilmente, para a vitória da Vida eterna.

Foram feitos comentários e reflexões sobre o texto.
Feita a oração inicial por Theodoro.
02 – MOMENTO DE REFLEXÃO SOBRE O CONSELHO
Mais uma vez queremos resgatar o objetivo que nos move ao integrarmos o Conselho, todo mês temos trazido
uma reflexão nesse sentido. No dia de hoje queremos trazer a figura da Paulo de Tarso. Alguém sabe qual foi o
maior legado de Paulo de Tarso? O que ele fez de mais importante? Quando ele fala que ele é o apóstolo dos
gentios, o que isso significa? Significa que ele saiu para evangelizar os que não eram judeus. Qual a importância
desse ato de Paulo? Essas e outras reflexões foram feitas com o grupo.
Destaques – livro: Paulo e Estêvão - a mistura do judaísmo na casa do caminho o levou a espalhar a Boa Nova às
outras Gentes, os que não eram judeus, a fim de não abafar a doutrina do Cristo. Onde não ia pessoalmente,
encaminhava as Cartas. Essas serviam de diretrizes às casas cristãs.
Sugestão de que os conselheiros divulguem o Conselho nas outras casas.
A importancia do Conselho seguindo essas linhas de Paulo

03 – AVALIAÇÃO DOS EVENTOS
Fé na prevenção: - Dirce, foi ótimo o evento, o departamento de sustentação compareceu. O evento visa
atender a comunidades com temas relacionados a valorização da vida.
Caminhada Espírita - Dirce, não revê grande repercussão, foram poucas pessoas, distribui-se evangelhos.
Zuleika, perdeu-se bastante por causa da falta de divulgação. Há necessidade de uma preparação melhor.
Encontro de Expositores - Denise, tem sido muito proveitoso. Em abril teremos duas aulas onde o assunto é
o próprio expositor, como uma terapia em grupo. O comparecimento ainda é pequeno. Solicitamos a
divulgação e a participação inclusive de quem não seja expositor.
Energias Espirituais e Tratamento pelo Passe - Ronaldo, são três encontros, já foram dois, com muito
aproveitamento, e é aberto a todas as casas.
04 – VII JORNADA AMEABC
Luciana - esse ano a base é pensamento e vida, falando sobre pensamentos e emoções.
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Palestrantes: Dr. Álvaro Alvezum, cardiologista, também espírita; Drª Kátia Fuza, oncologista; Dr. André
Luiz Ramos, físico; Dr. Wilson Ayub, também cardiologista.
Quem não puder arcar com os R$20,00 também pode ir.
DATA

HORÁRI
O

ASSUNTO

LOCAL

ENDEREÇO

VII JORNADA AMEABC – A TRAJETÓRIA ANFITEATRO DO
20/05/2017 8h/17h DO ESPÍRITO IMORTAL – PENSAMENTO HOSPITAL ESTADUAL
E VIDA
MÁRIO COVAS

Rua Dr. Henrique
Calderazzo, 321, B.
Paraíso, Santo André - SP

05 – CURSO DE CAPELANIA ESPÍRITA
Luciana - inicia em Maio, no Eduardo Monteiro. Área de trabalho: Hospital Mário Covas. O termo
capelania vem da igreja católica, do capelão, um santo chamado Martins, que dava a capa e a pessoa se
curava, e fazia uma capela para a prece. Um soldado que mudou a vida para ajudar os outros. Pegou-se o
tema mas com a característica espírita.
DATA

HORÁRI
O

De
05/05/2017 a
30/06/2017

19h30/
22h

ASSUNTO

LOCAL

ENDEREÇO

CURSO DE FORMAÇÃO PARA
G.E.E. DR. EDUARDO
VOLUNTÁRIOS/CAPELANIA/ASSISTENCIA
MONTEIRO
ESPIRITUAL

Rua Vera Cruz, 397, Jd.
Hollywood, SBC- SP

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 maio. É um evento aberto para todos, não é só para expositores.
DATA

HORÁ
RIO

ASSUNTO

18/05/2017

20h/2
2h

ENCONTRO DE EXPOSITORES - CUIDANDO DE QUEM
CUIDA - PARTE II

LOCAL

GFE JOÃO
RAMALHO

ENDEREÇO

Rua Carlos Miele,
154, Centro, SBC

07 – MÚSICA NA EVANGELIZAÇÃO
Não se limita a ensinar música para os evangelizadores
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
Este ano o FEMESBC será realizado no Teatro Lauro Gomes. Já foi feita a solicitação para a Prefeitura para o dia
21/10/2017.
Precisamos de ajuda para conseguir patrocinadores e também na divulgação, incentivo à participação e
comparecimento no dia do evento.

09 – FORUM DE LIDERANÇA ESPÍRITA
USE-ABC: objetivo do trabalho e público alvo.
Objetivo ligar as lideranças 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

HORÁ
RIO

ASSUNTO

LOCAL

ENDEREÇO

FORUM DE LIDERANÇA ESPÍRITA - USE E
16h/1
Creche Amélia
07/05/2017
CONSELHO - Tema: liderança no movimento
8h30
Rodrigues
espírita

Rua Silveiras, 17,
Santo André
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10 – DEMAIS ASSUNTOS EM PAUTA
Sites do Conselho e do Festival de Música: Investimento em outros provedores ou maior segurança dos sites. Ainda
há a necessidades das casas para divulgação de seus eventos, ideia do Conselho deoferecer através do site. Como
também material de cursos disponível para download. Inventário das casas em relação as suas atividades.
Encontro de dirigentes: Fazer, pelo menos uma vez no ano. Precisa ter equipe para a realização.
Jornal Correio fraterno: Walteno se encontrou com Izabel, Lar da Criança Emmanuel. Também pode ser um veículo
de divulgação.
Projeto Alagoinha: Theodoro, a próxima remessa de alimentos será em Maio. Aceita se doações de alimentos, em
espécie e também voluntários.
Chá de Rosas – Dirce – local já pré-reservado.
Patrocinadores: Dirce, cotas, conseguir mais.
Curso de libras: Letícia, conforme contato, o curso foi interrompido devido a compromissos da professora.
Agenda Conselho – acompanhar agenda pelo site.

ENCERRAMENTO
Nada mais tendo-se a discutir foi efetuada a prece final pela Luciana.
PRÓXIMA REUNIÃO:
DATA
29/05/2016

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. Mensageiros
Fraternidade Espírita
Irmão Pedro
Grupo Espírita Irmãos
Aztecas

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

Centro Espírita Emmanuel

Centro Espírita Maria de
Nazareth

Grupo de Estudos Espíritas
Dr. Eduardo Monteiro

Grupo de Evangelização
Espírita O Samaritano

Grupo de Fraternidade
Espírita João Ramalho

Grupo Espírita Serenidade

Walteno Santos Bento da Silva
Presidente

