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Moda Feminina e Masculina

Fone: (17) 3522-4118

Rua Brasil, 812 - Catanduva - SP

STYLLO DECORAÇÕES
Cortinas, Persianas, Carpetes, Paviflex, Carpetes de Madeira,

Forro PVC, Divisórias, Box para Banheiros

Aires  Cardoso  Pereira

Fone: (17) 3572-1578
Celular: (17) 99776-4739

Rua Rui Barbosa, 503 - Centro - Pindorama - SP

ÓRGÃO INFORMATIVO DO CENTRO ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES N.° 71 - FEVEREIRO/2019
RUA  MUNICIPAL, 820 - FONE: (17) 3522-5124 - CATANDUVA - SP

No dia 28 de dezembro de 2018, às 21:30 horas, em segunda convocação, reuniram-se em Assembleia, os 
associados desta Entidade, para eleição da Diretoria para o biênio 2019/2020, sendo a única chapa em votação 
eleita por unanimidade, a saber:

Vice-Presidente – Antonio José Antequera

2º Secretário – Djalma Bergamasco

2º tesoureiro – Fernando Garcia Túlio
Diretor de Patrimônio – Hidielse Flávio Mauri

DIRETORIA

1º Secretário – Jayme de Almeida Silva

 Efetivos – Dorival Stuginski Junior – Aires Cardoso Pereira – Nazik Bauab de Almeida Silva

A chapa eleita foi registrada em Cartório

1º SECRETÁRIO

CONSELHO FISCAL

Presidente – José Luiz Ghirotti de Carvalho

Suplentes – José Eduardo Comar – José Barbosa de Souza – Eduardo de Souza Câmara

JAYME DE ALMEIDA SILVA

1º Tesoureiro – Iasser Arafat Abdel Hamid
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Fone: (17) 3521-1324

Credenciada

ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  PARA  CELULAR  E  FAX

Venda de Acessórios, baterias, carregadores, capas e etc.

Presentes, Decorações,
Listas de Casamento, 

Listas de Chá de Cozinha

Rua Minas Gerais, 417 - Cep 15800-000
Catanduva - SP

FONE/FAX

(17) 

3522-7479

Linhas e Lãs - Ziperes - Botões - Rendas
Bordados  - Cursos e Patchwork

Rua Bahia, 219 - Centro - Catanduva - SP
armarinho.silvia@gmail.com

Rua Belo Horizonte, 468 - Fone: 3521-4100
Rua 13 de maio, 887 - Fone: 3525-1019

Garden Catanduva Shopping - Fone: 3522-2866

p r e s e n t e s
www.boaideiapresentes.com.br

Define a questão 629 de O Livro dos Espíritos (ed. FEB) que “a moral é a 
regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. (...)”. Acrescentam 
os Espíritos Reveladores que tal definição tem seu fundamento na 
observância da lei de Deus. E, para facilitar o entendimento ao estudioso, 
esclarecem: “O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos.”

Pela razão, o Espírito desenvolve a inteligência que lhe fornece certas 
habilidades exigidas pela ação de viver; pelo livre-arbítrio ele se torna senhor 
de todos os seus atos; e através da consciência vai adquirindo, a pouco e 
pouco, a capacidade de ir distinguindo o bem do mal, o certo do errado. Ao 
perceber que nunca está sozinho, vai compreendendo que todo mal, como 
todo e qualquer erro, é sempre prejudicial se não a si, apenas, também aos 
outros que jornadeiam com ele na vida. Desse modo, pela continuidade de 
suas ações, vai formando hábitos e, por eles, gerando instintos que podem ser 
bons como podem ser maus. Os bons instintos devem ser conservados e os 
maus, eliminados ou substituídos.

Até aí, a própria filosofia nos conduz a sensatas reflexões. Comentemos 
algumas.

Aprendemos, por exemplo, que os seres espirituais são criados em estado 
de simplicidade e ignorância, e, por isso, outorga-lhes o Criador e Pai a razão, 
o livre-arbítrio e a consciência.

É uma pena que estando no mundo, por determinação divina, uma 
Doutrina tão racional e elevada como o Espiritismo, que abrange os três 
vastíssimos campos do conhecimento e da vida – Filosofia, Ciência e 
Religião – certos homens permaneçam guindados, ainda, a dogmas sem 
qualquer consistência ou base espiritual, ou a princípios oriundos de mentes 
prodigiosas, mas, porque materialistas, vazias de luz!... 

O que leva, então, alguém a praticar o mal? Se é verdade que nada existe 
sem uma razão óbvia, só duas coisas podem, à luz da filosofia, explicar a 
prática do mal: uma é ignorar-se o ser humano como filho de Deus e, 
consequentemente, Espírito eterno;  a outra é a falta de conscientização de 
que nenhum mal fica impune em parte alguma do Universo.

Deus, cujo interesse maior é a formação de filhos que detenham, em sua 
natureza anímica, não apenas a Sua imagem (Espírito) mas também a Sua 
semelhança (perfeição), concede-lhes, ainda, guias ou Espíritos protetores 
com a missão de os orientar e assistir em todas as fases de sua formação e 
aprendizado. Vemos, assim, que o propósito de Deus é que sejamos todos 
bons, fraternos e socialmente felizes.

Talvez, a essa altura, perguntasse alguém: – Ora, Deus não é Deus? Por 
que já não cria perfeitos os seus filhos?! – Reflitamos: porventura, concede-
nos o livre-arbítrio o direito de pedir contas a Deus de seus atos? Entretanto, a 
resposta pode ser simples. Por exemplo, que mérito teríamos se já nos 
houvesse Ele criado perfeitos? Aonde estaria, então, a nossa imagem e 
semelhança com o Criador?

Concluindo, meditemos, agora, na resposta dada à questão 638 de O Livro 
dos Espíritos (tradução da FEB, por Guillon Ribeiro): “Embora necessário, o 
mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à 
medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, 
mais culpado é o homem, quando o pratica, porque melhor o compreende.”

Um velho Judeu, de alma torturada por 
pesados remorsos, chegou, certo dia, aos pés 
de Jesus, e confessou-lhe estranhos pecados.

Parecia plenamente feliz, quando ao 
atravessar a extensa fila dos sofredores que 
esperavam pelo Cristo, um pobre mendigo, 
sem querer, pisou-lhe num dos calos que 
trazia nos pés.

Jesus veio à rua apaziguar os ânimos.

O enfermo restaurado soltou um grito 
terrível e atacou o mendigo a bengaladas. 
Estabeleceu-se grande tumulto.

Achava-se, desse modo, enfermo, aflito 
e perturbado... Médicos não lhe solucionava 
os problemas, cujas raízes se perdiam nos 
profundos labirintos da consciência 
dilacerada.

Vai em paz e não peques mais.

Isto meu irmão é o ódio e a cólera que outra 
vez chamaste ao próprio coração.

Contemplando a vítima em sangue, 
abeirou-se do ofensor e falou:

Mestre, socorre-me!... Sinto-me desfalecer 
de novo... Que será isto? Mas Jesus, apenas 
respondeu, muito triste:

E, ainda hoje, isso acontece a muitos que, por 
falta de paciência e de amor, adquirem 
amargura, perturbação e enfermidade.

Mestre Divino, porém, ali mesmo, na 
casa de Simão Pedro, onde se encontrava, 
orou pelo doente e, em seguida, lhe disse:

O ancião notou que uma onda de vida 
nova lhe penetrava o corpo, sentindo-se 
curado, e saiu, rendendo graças a Deus.

Depois de receberes o perdão, em nome 
de Deus, para tantas faltas, não pudestes 
desculpar a ligeira precipitação de um 
companheiro mais desventurado que tu?

Velho judeu, agora muito pálido, pôs as 
mãos sobre o peito e bradou para Cristo:

Valendo-se da autoridade que detinha no 
passado, havia despojado vários amigos de 
suas terras e bens, arremessando-os à ruína 
total e reduzindo-lhes as famílias a doloroso 
cativeiro. Com maldade premeditada, 
semeara em muitos corações o desespero, a 
aflição e a morte.

XAVIER, Francisco Cândido. Pai Nosso. 
Pelo Espírito Meimei. FEB.

O Bem e o Mal O Efeito da 

CóleraINALDO LACERDA LIMA
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Atual
sport

ARTIGOS ESPORTIVOS E ORTOPÉDICOS

Rua Minas Gerais, 439 - Centro - Catanduva/SP
atualsport@gmail.com  | www.atualsports.com.br

3522-1181 / 3045-5820

P
Picon
CORRETORA DE SEGUROS

SEMPRE PRESENTE

Euclides Picon
PABX (17) 3531-2280

Rua Sergipe, 478

CEP 15800-100 - Catanduva - SP

web site: www.picon.com.br

e-mail: euclidespicon@terra.com.br

A Bênção
Em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente.
Aqui, é uma pessoa tresvairada, que te agride...

Não antecipa, nem retarda.

Aprendendo a agir com amor e misericórdia em favor do outro, o 
teu próximo, ou da circunstância aziaga, possuirás a calma inspiradora 
da paz e do êxito.

Adiante, é uma incompreensão urdindo males contra os teus 
esforços... 

Ali, é uma circunstância infeliz, que gera dificuldade...
Acolá, é uma ameaça de insucesso na atividade programada... 

É necessário ter calma sempre.
A calma é filha dileta da confiança em Deus e na Sua justiça, a 

expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental 
harmonizada.

Quando não se age com incorreção, não há por que temer-se 
acontecimento infeliz.

A irritação, alma gêmea da instabilidade emocional, é responsável por 
danos, ainda não avaliados, na conduta moral e emocional da criatura.

Soluciona os desafios, beneficiando aqueles que se desequilibram e 
sofrem. Preserva-te em calma, aconteça o que acontecer.

A calma inspira a melhor maneira de agir, e sabe aguardar o 
momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta.

 

FRANCO, Divaldo Pereira. Episódios Diários. Pelo Espírito 
Joanna de Ângelis. LEAL. Capítulo 16.

(Mensagem do livro "Pai Nosso", 

Quem não sabe ser útil não corresponde 
à Bondade do Céu, não atende aos seus 
justos deveres para com a humanidade e 
nem retribui a dignidade da pátria amorosa 
que lhe serve de mãe.

Com o trabalho, melhoramos nossa casa 
e engrandecemos o trecho de terra onde a 
Providência Divina nos situou.

Meimei

É pela bênção do trabalho que podemos 
esquecer os pensamentos que nos 
perturbam, olvidar os assuntos amargos, 
servindo ao próximo, no enriquecimento de 
nós mesmos.

O trabalho é uma instituição de Deus.

Ocupando a mente, o coração e os 
braços nas tarefas do bem, exemplificamos 
a verdadeira fraternidade e adquirimos o 
tesouro da simpatia, com o qual 
angariaremos o respeito e a cooperação dos 
outros.

Quem move as mãos no serviço,

Trabalho de cada dia

recebida pelo médium Francisco 
Cândido Xavier - Edição FEB.)

Foge à treva e à tentação.

É senda de perfeição.

O pobre, pobre de humildade e de espírito de serviço, é o irmão dileto 
do rico, rico de avareza e indiferença.

Não vale a pobreza sem a conformação e ruinosa é a riqueza insensata.

Na primeira, é mais fácil aprender a servir, na segunda, a ciência de 
dar exige agradável acesso.

Todos os homens, na intimidade de si mesmos, são defrontados por 
desafios da carência e da fortuna que os convocam ao esforço de 
sublimação.

O pobre, rico de resignação e de atividade no bem, é o companheiro 
ideal do rico, rico de bondade e entendimento.

Aquele que se empobrece de ignorância e maldade, buscando 
enriquecer-se de amor e sabedoria no serviço ao próximo, através do 
trabalho e do estudo incessantes, adquirindo compreensão e 
conhecimento, luz e paz, diante das Leis Divinas, é, de todos os pobres e 
de todos os ricos, o homem mais valioso e mais feliz.

Pobreza e riqueza são portas abertas à glorificação espiritual.

André Luiz
Médium: Francisco Candido Xavier

do livro Caridade

Calma para o Êxito

3

POBREZA E RIQUEZA

do Trabalho
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AUTO ELÉTRICO

Irmãos Nose & Cia Ltda.

Rua 13 de Maio, 47
Fones: (17) 3522-5100 / 3523-5077
E-mail: inose1@terra.com.br
CEP 15800-010
Catanduva - SP

Venda de Peças
Baterias

Atendimento de Garantia

Kenji   -   Tomio

IN

17 3521.3670
Rua Minas Gerais, 425 - Centro - Catanduva - SP

Cel: (17)  99707-5560

Os Espíritos de luz orientam o homem, ensinando-lhe a mover-se no labirinto das formas físicas, porém sempre 
estimulando-o às realizações maiores que o conduzam à libertação espiritual. 

Jesus, o nosso Guia e Modelo, não condenou o modo de vida físico, mas avisou da necessidade de libertação do 
mundo físico, do desgaste e da confusão do Espírito ainda escravizado pelo mundo de Mamon. É o velho adágio popular: 
“Não se pode cantar e assobiar ao mesmo tempo.” 

Apesar da existência de um só Deus, Inteligência Suprema do Universo, que governa e disciplina os fenômenos da 
vida espiritual e física, o Espírito do homem parte da dualidade ou do contraste para então ajustar -se conscientemente à 
Lei de Deus. Ele desperta a sua consciência individual, percorrendo a senda da evolução espiritual, baseada no 
conhecimento e domínio das formas. A sua noção de existir como ser destacado da Divindade firma-se pouco a pouco. 

Jesus firmou seus ensinamentos nos acontecimentos e nas configurações físicas da vivência humana. Em suas 
parábolas oculta-se a síntese das leis eternas do Cosmo. Servir a Mamon não implica a separação de dois mundos 
conflitantes e opostos, pois não há conflitos no Universo. Trata-se apenas de um propósito educativo e conciliador que 
atua em pólos opostos, visando sempre o maior conhecimento da Unidade Divina. É um ponto de apoio mental humano, 
cujo contraste permite ao espírito limitado do homem efetuar pesquisas, análises e conclusões, que contribuem para a 
mais rápida modelagem da própria consciência individual. O instinto animal opera através das leis fisiológicas, mas é 
excessivamente cego e atua no mundo de Mamon. Em consequência disso, o Espírito precisa lutar veemente e 
sacrificialmente para poder impor os seus princípios espirituais superiores sobre as tendências animais instintivas 
inferiores. É como um cavalo selvagem, que tem de ser domado para então ser utilizado na montaria e charretes. 

A advertência de Jesus sobre Deus e Mamon aborda uma questão única sobre a lei que governa o Universo, porque o 
Espírito não pode servir ao mundo externo de Mamon e ao Reino interno e definitivo de Deus. Os mundos físicos são 
invólucros transitórios que aprisionam as energias; parecem reais e concretos para os sentidos humanos, mas não passam 
de vestimenta exterior. 

O homem só consegue êxito no ambiente onde vive depois que conhece as leis e os fenômenos do Cosmo. Ele passa a 
conhecer a si mesmo, a pesquisar, analisar, partindo daí à procura do Infinito de onde veio, ampliando assim a sua própria 
individualidade. Depois desta conscientização completa acerca do mundo de Mamon, onde ele vivencia a carne, avança 
então buscando a realidade Divina. 

A afirmativa Deus e Mamon expressa o contraste que rege os mundos espiritual e material. 

Mesmo sendo criado por Deus, o homem sozinho não poderia promover a sua própria conscientização devido à 
imaturidade espiritual. Ele necessita de guias que lhe mostrem valores e caminhos para cultivar seu aprendizado, como o 
aluno primário que necessita do professor para a sua alfabetização. 

Instrutores espirituais surgem periodicamente na Terra com a missão de revelar e divulgar as leis imutáveis de Deus. 
Confúcio, Moisés, Buda e outros viveram em épocas diversas e oportunas como grandes instrutores da Humanidade. 

O homem deve apurar o conhecimento obtido nos mundos materiais, mas precisa saber ouvir a voz do silêncio que 
vibra dentro de si, como um convite Divino à libertação do jugo das formas físicas de Mamon. 

Jesus também se preocupou em esclarecer quanto ao equívoco de alguns servirem ao mesmo tempo a cultos de 
naturezas opostas como são o espírito e a matéria. Embora as leis da matéria sirvam para a evolução do Espírito, pouco 
lhe adiantam na vida espiritual. Insiste também o Mestre na incoerência do Espírito que, mesmo ciente do Reino 
definitivo de Deus, ainda desperdiça o seu tempo precioso no intercâmbio de bens e valores transitórios do mundo de 
Mamon. 

Os ensinamentos de Jesus devem ser analisados sob os diversos aspectos, educativos e legislativos, em todas as 
épocas da vida humana, e o mundo de Mamon deve ser conhecido, pesquisado e analisado pela sabedoria do Espírito 
encarnado. Jesus não condenou a riqueza, mas advertiu quanto ao perigo de o homem rico tornar-se escravo da fortuna. O 
reino de Mamon, que exerce seu domínio em orbes de natureza física como a Terra, é curso educativo, porém transitório e 
limitado, e o homem, assim que desenvolver o tirocínio necessário para aplicar os valiosos bens do Espírito, renuncia ao 
mundo das formas, voltando-se para o culto do Reino de Deus, que é definitivo, ilimitado.

Propriedade

Vida Bela
MODA FEMININA
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Aceitamos encomendas para festas em geral

Fone: (17) 3522-9494
Fone/Fax: (17) 3521-6021

E-mail: casa.salamanca@hotmail.com

Rua Brasil, 1425  - Cep 15810-030 - Catanduva - SP

CENTRO  AUTOMOTIVO

FUNILARIA E PINTURA

Atendemos todas as Companhias de seguro

Fone (17) 3522-6147 / Fax: 3521-2860
Cel. 99775-2064 (Buka)

Rua Andradina, 70  - Cep 15810-020 - Catanduva - SP

  Bonilha 
    PRESENTES

Tudo para decoração de sua casa.
Presentes para casamentos, Chá de cozinha,

Aniversário, Bodas de Ouro  e Prata.

Fone/Fax: (17) 3523-5173
Rua Minas Gerais, 305 - Catanduva - SP

Site: www.buka.com.br
E-mail: buka@buka.com.br

Acreditamos, ao lado de vários autores 
espíritas, que o Espiritismo deve ser aceito em 
duas etapas distintas: antes e depois de Chico 
Xavier, o missionário a quem foi confiado 
solidificar determinados membros do corpo 
doutrinário sistematizado pelo mestre lionês.

A benéfica influência da obra dos Espíritos 
através desse médium foi o maior referencial do 
século XX e será sentida neste e nos demais 
séculos vindouros. Assim como Kardec não teve 
substituto, Chico Xavier também não o terá.

Assuntos polêmicos surgidos após a Codificação, com a 
evolução das ciências, têm sido discutidos pelos interessados 
encarnados, ficando cada um deles com a sua verdade, até que a 
Revelação venha do alto através da confirmação dos Espíritos. 
Grande parte das revelações surgidas coube à mediunidade 
ímpar de Chico Xavier,  que teve a missão não só de 
confirmar como atualizar e ampliar a Doutrina Espírita,  sob a 
ação direta de Emmanuel e André Luiz, prepostos enviados 
pela Espiritualidade Superior.

Chico Xavier, médium Revelador, tem 
especial destaque na continuidade da Revelação 
Espírita, após a codificação feita por Allan 
Kardec.

O Centro Espírita Luiz Gonzaga, na época, ocupava pequeno 
espaço em velha casa adaptada para as suas reuniões. O 
agrupamento lembrava as primeiras comunidades domésticas 
instituídas por Jesus nos tempos apostólicos. Algumas paredes 
não tinham reboco, a mesa e os bancos eram toscos. 
Mobiliário rústico e indispensável: um caixote à guisa de 
biblioteca, fixado na parede, guardava as obras recebidas pelo 
medianeiro de Jesus, traduzindo o pensamento vivo do 
Mestre através de seus mensageiros, incumbidos de restaurar 
o Cristianismo na sua feição nascente. A simplicidade do 
ambiente confundia-se com a humildade do Chico.

Retornamos a Pedro Leopoldo pela segunda vez em julho de 
1954, levando conosco a dor da partida de nossa mãe para o plano 
espiritual. Ela que tanto desejava conhecê-lo em vida, brindou-
nos com sua presença espiritual através de uma mensagem 
recebida pelo Chico na Fazenda Modelo.

Pressentíamos que se delinearia uma nova fase de atividades 
doutrinárias confiadas a nós a partir desse memorável encontro. A 
consoladora palavra materna trouxe-nos orientações para as 

“Assim como Kardec não teve substituto, 

Nosso primeiro contato com Chico Xavier deu-se através de 
um convite formulado pelo Prof. Romeu de Campos Vergai, 
consagrado orador espírita e ilustre parlamentar. Com ele 
realizamos nossa primeira visita a Pedro Leopoldo, cidade onde 
residia Chico Xavier, em 14 de junho de 1948. A emoção 
desse encontro jamais se apagou de nossa lembrança.

Chico Xavier também não o terá.”

“O Espiritismo deve ser aceito em duas etapas
 distintas: antes e depois de Chico Xavier”

Após a mudança de Chico para Uberaba,  em 
1959, nossos encontros com o médium foram 
frequentes. Dezenas e dezenas de vezes o 
visitamos em companhia de familiares e 
confrades, obtendo mensagens em várias 

ocasiões.

Dessa vivência com o médium resultaram três obras 
psicografadas, com a apresentação de nosso Benfeitor 
Emmanuel, publicadas pela GEEM, sob a orientação do Dr. 
Caio Ramacciotti: Vida no Além, Viajores da Luz e Carmelo 
Grisi Ele Mesmo.Os  dois primeiros contendo mensagens de 
confrades de São José do Rio Preto e Votuporanga, e o 
terceiro, de Carmelo Grisi, meu pai, trabalho compilado pelo 
meu cunhado Prof. Gérson Sestini.

Revista Literária Candeia - Agosto/outubro – 2002

tarefas que logo se iniciaram. Essa mensagem que 
exerceu indiscutível influência em nossa vida tem 
o título de "Esposa e mãe" e encontra-se inserida 
no livro Entre Duas Vidas.

Respondendo a alguém que nos perguntasse qual o fato 
mais marcante vivenciado junto ao Chico, diríamos, com 
certeza, que todos os encontros tiveram seus momentos 
marcantes. Sugestões e seguras orientações, tanto para os 
trabalhos espirituais quanto para os casos de difícil 
diagnóstico e complexas obsessões, a par de sua ilimitada 
sabedoria e envolvimento amoroso, deixaram saudades 
daqueles momentos de intensa espiritualidade. Uma 
afirmação de Chico digna de se ressaltar pelo seu bom senso e 
humildade era esta: "Entre mim e a Doutrina fiquem com a 
Doutrina, porque eu posso cair amanhã, mas a Doutrina 
jamais cairá".

No momento de sua partida,  que se deu no dia 30 de 
junho, o nosso desejo, ao lado da gratidão por tudo o que fez 
por nós, é que sejamos leais e perseverantes, dando provas de 
nossa fidelidade à Doutrina Espírita. Coragem, porque 
sabemos dos testemunhos que nos aguardam como herdeiros 
desse tesouro que o céu nos concedeu.

Francisco Cândido Xavier foi o maior exponencial 
enviado à Terra pela Espiritualidade Maior, no século XX, 
para consolidação da Doutrina Espírita. Que ele receba de 
Jesus o galardão de honra pela Missão que acaba de cumprir 
no plano físico. 

Romeu Grisi é dirigente espírita e fundador do 
Centro Espírita Emmanuel, de Votuporanga, SP.

 

Partimos a seguir para uma ação mais completa 
no trabalho assistencial do Centro Espírita 
Emmanuel, com a fundação da Sociedade 
Beneficente Irmã Elvira,  que se consubstanciou na 
creche em dois núcleos assistenciais em nossa 
cidade.
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Felicidade
Faço parte da vida daqueles que têm amigos, pois ter 

amigos é ser feliz. 

Faço parte da vida daqueles que acreditam que ontem é 
passado, amanhã é futuro e hoje é uma dádiva, por isso é 
chamado de Presente. 

A Amizade é a filha mais velha. Uma menina linda, 
sincera, alegre. 

Meu nome é felicidade. 

Faço parte da vida daqueles que vivem cercados por 
amigos, pois viver assim  é ser feliz! 

Faço parte da vida daqueles que acreditam na força do 
amor, que acreditam que para uma história bonita não há 
ponto final. 

Eu sou casada sabia? 
Sou casada com o Tempo. 
Ah! O meu marido é lindo 
Ele é responsável pela resolução de todos problemas. 
Ele reconstrói corações, ele cura machucados, ele 

vence a tristeza ... 

A Amizade, a Sabedoria e o Amor. 
Juntos, eu e o Tempo tivemos três filhos: 

A Amizade brilha como o sol. Ela une pessoas, 
pretende nunca ferir e sempre consolar. 

A do meio é a Sabedoria, culta, íntegra, sempre foi mais 
apegada ao pai, o  tempo. Ela e o pai andam sempre juntos! 

O caçula é o Amor. 
Ah! Como esse me dá trabalho! 

Quando ele começa a fazer estragos,  eu chamo logo o 
pai dele, o Tempo. 

Aí com certeza um dia, eu,  a Felicidade,  baterei à sua 
porta!!! 

E ai, o Tempo sai fechando todas as feridas que o Amor 
abriu. 

É teimoso, às vezes, só quer morar em um lugar. 

Eles conduzem sua carruagem para as Estrelas. 

Tudo no final sempre dá certo, se ainda não deu certo, é 
porque não chegou o final. Por isso acredite sempre na 
minha família. 

Acredite no Tempo, na Amizade, na Sabedoria e 
principalmente no Amor. 

Tenha Tempo para os sonhos. 

JAS- 26/01/2011

Eu vivo dizendo:- Amor,  você foi feito para morar em 
dois corações, não em apenas um, O Amor é simples, mas é 
lindo, muito lindo. 

Uma pessoa muito importante me ensinou uma coisa: 

Medica a arritmia e a dispnéia, contudo não 
entregues o coração à impulsividade arrasadora.

Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão 
espiritual de teus olhos.

Defende-te contra a surdez, entretanto retifica o teu 
modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te 
procuram.

Guerreia a hepatite, entretanto livra o fígado dos 
excessos em que te comprazes.

Melhora as condições do sangue, todavia não o 
sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores.

Desloca o reumatismo dos membros, reparando, 
porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos.

Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, 
todavia aprende a guardar a mente no idealismo 
superior e nos atos nobres.

Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto 
cuida de reajustar as emoções e tendências.

Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à 
mesa.

Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a 
pregação do Reino Divino aos teus órgãos.

Eles são vivos e educáveis.
Sem que teu pensamento se purifique e sem que a 

tua vontade comande o barco do organismo para o bem, 
a intervenção dos remédios humanos não passará de 
medida em trânsito para a inutilidade.

Remove os perigos da uremia, contudo não 
sufoques os rins com venenos de taças brilhantes.

Livro: Segue-me. 

Pelo Espírito Emmanuel. 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.

A Cura Própria
“Pregando o Evangelho do Reino e 

curando todas as enfermidades”. 
Mateus, 9:35.
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A Lição da Árvore 
Um homem bom, que amava a natureza, plantou 

a mudinha em um dia pleno de sol. Ela brotou 
exuberante e cheia de vida, feliz, espreguiçando os 
braços, alongando-os dia a dia.

Finalmente, ela se tornou uma árvore robusta, os 
ramos viraram galhos fortes e ela adquiriu a 
maioridade vegetal.

E todos foram se acostumando com aquela 
presença amiga e silenciosa que dava sombra, que 
suportava as pessoas que se encostavam em seu 
tronco, que aguentava as crianças subindo e 
descendo, e se pendurando em seus galhos.

Ele não queria o trabalho de recolher as folhas 
mortas, nem de varrer as flores que coloriam a relva e 
formavam interessantes arabescos.

E o tronco lá ficou, liso, em pé, sem proteção 
alguma, aguentando o frio das noites invernosas e o 
calor das tardes. Também a chuva, o vento.

E todos pensaram que a árvore morreria de 
tristeza e de dor por tanta crueldade. Ela dera tudo de 
si, doara-se sem reservas.

De início, quase ninguém reparou naquele 
projeto de árvore que crescia e se cobria de folhas, 
agitando-as ao vento brando que as tocava.

Contudo, numa noite de tristeza, um homem 
descontente com as folhas que caíam no outono e as 
flores da primavera que atapetavam o chão, resolveu 
cortar a árvore.

Quando o dia despertou, o que se via eram os 
galhos cortados, amontoados na calçada e um 
pedaço de tronco erguendo-se nu, quase 
envergonhado.

Nos dias de sol forte, as pessoas se acolhiam 
debaixo de sua fronde, enquanto aguardavam a 
condução que as levariam aos seus destinos. As 
crianças aproveitavam para se pendurar em seus 
braços, balançando-se de cá para lá.

As crianças lamentaram, os adultos questionaram 
quem teria executado tal maldade.

Que recebera em troca senão uma sentença de 
morte?

Entretanto, os dias rolaram, emendando na 

Então, a árvore corajosa 
resolveu brotar novamente. E 
pequenas folhas verdes apareceram no topo do 
tronco e nas laterais.

Folhas tenras, anunciando o retorno à vida. A 
árvore esqueceu os maus tratos, a tentativa de morte 
e num gesto de autêntico perdão, se dispôs a reviver.

semana que se enroscou no mês 
e os meses na estação seguinte.

O grande Olavo Bilac, ao se referir às velhas 
árvores, escreveu, um dia:

Parafraseando o poeta, dizemos que bom seria 
que aprendêssemos com as árvores a lição do 
perdão, ofertando a quem nos fere a outra face, a da 
doação.

Na glória da alegria e da bondade,

Envelheçamos rindo! Envelheçamos

Nem se deixa infelicitar pela infelicidade e 
inveja dos maus. Vive plenamente, produz todo o 
bem que possa e releva os atos indignos, próprios de 
quem vive prisioneiro de sua própria pequenez.

Agasalhando os pássaros nos ramos,

Redação do Momento Espírita.

Bom seria que, decepados pela calúnia e pela 
maldade, nos erguêssemos, ofertando flores e frutos 
em abundância.

Sejamos,  pois, como a árvore amiga, 
retribuindo o mal com o bem e nos importando 
muito mais com quem nos ama do que com quem 
nos despreza.

Não choremos, amigo, a mocidade!

Como as árvores fortes envelhecem:

Dando sombra e consolo aos que padecem.

Pensemos nisso: perdão é gesto de quem não 
agasalha mágoas, nem alimenta rancor. É gesto de 
quem vive liberto porque não se permite a prisão da 
dor da revolta pela injustiça.

 

Valorizemos o amor. Valorizemos o bem.
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Funerária

Convivência

3- Chame as pessoas pelo nome. A música mais suave 
para muitos é ouvir o seu próprio nome.

9- Preocupe-se, sem exageros, com a opinião dos 
outros, não porque não tenhamos a nossa vontade, porém 
às vezes estamos laborando em engano. Não seria 
prudente, então, aproveitar das observações sensatas do 
outro?

7- Seja generoso em elogiar e muito cauteloso em 
criticar. Os líderes elogiam, sabem encorajar, dar 
confiança, elevando os outros.

Revista Espírita Allan Kardec

Pois bem, para facilitar o relacionamento humano, no 
lar, na via pública, no escritório, na oficina, no templo, no 
clube, na caserna, enfim, no contexto da vida social, houve 
quem relacionasse 10 itens que me vieram ao 
conhecimento por estes dias e eu passo para o leitor amigo 
com imenso prazer. Ei-los, os 10 mandamentos das 
"relações humanas":

I- Fale com as pessoas. Não há nada tão agradável e 
animador quanto uma palavra de saudação. É muito 
importante para nós uma palavra amiga.

Viver até que é fácil. É o que faz a maioria, a seu jeito e 
modo. O difícil é saber conviver com as demais criaturas 
humanas sem as importunar, sem lhes impor o nosso modo 
de pensar ou a nossa maneira de agir, sem as prejudicar com 
nosso orgulho e com nosso egoísmo, nesta mania que não 
raro temos de nos supormos o centro do universo.

2- Sorria para as pessoas. Lembre-se que acionamos 72 
músculos para franzir a testa e apenas 14 para sorrir. Então, 
pelo menos por uma questão de economia - sorria.

4- Seja amigo e prestativo. Se você quiser ter amigos, 
seja você um amigo leal.

5- Seja cordial. Fale e aja com sinceridade. Tudo quanto 
você fizer, faça-o com todo o prazer.

6- Interesse-se sinceramente pelos outros. Lembre-se 
de que você sabe o que sabe, mas você não sabe o que os 
outros sabem.

8- Saiba considerar os sentimentos alheios. Existem 
três lados numa controvérsia: o seu lado, o lado do outro e o 
lado de quem está certo e às vezes, este alguém 
positivamente não é você.

10- Procure apresentar um excelente serviço, ainda que 
seja uma tarefa em nossa opinião inexpressiva. Aquilo que 
realmente vale em nossa vida é aquilo que fazemos para os 
outros. Logo...»

Celso Martins

Trabalhemos vigiando.

Retiremos, dessa forma, o coração de tudo o que não 
seja material de edificação do Reino Divino, em nós 
próprios.

É a injúria nascida na palavra inconsciente dos 
desafetos gratuitos...

É a maledicência convidando-nos à mentira e à 
leviandade...

Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de 
que se nos constituirá a própria vida.

É a acusação indébita de permeio com a calúnia 
destruidora...

Entretanto, à frente de todos os percalços, não te 
prendas às teias da perturbação e da sombra.

É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o 
ambiente doméstico...

Em verdade, muita sugestão criminosa buscará 
enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada procurar-
nos-á as mãos na jornada de cada dia e muito detrito do 
mundo tentará imobiliza-nos os pés.

É o amigo de ontem que se rende às requisições da 
treva, passando à condição de censor das nossas 
qualidades ainda em processo de melhoria...

Em todas as situações e em todos os assuntos, 
guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno 
de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com 
todas as energias ao nosso alcance.

Aos mais infelizes, mais amparo.

Emmanuel - psicografia de Francisco 

Aos mais doentes, mais socorro.

Do livro Palavras da Vida Eterna

Candido Xavier

E, ocupando o nosso pensamento com os valores 
autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as 
dificuldades, quaisquer que sejam, construindo 
gradativamente, em nós mesmos, o templo vivo da luz 
para a comunhão constante com o nosso Mestre e 
Senhor.

VIGIANDO

(FILIPENSES, 4:8.)

louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso 
pensamento.” – Paulo. 

“...Se alguma virtude há e se algum 
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Dever de Educar

Além disso, a presença dos responsáveis junto dos menores dá a idéia de coerência de atitude e noção de 

responsabilidade. 

Se os desejamos, além de preparados e cultos, bons e simples, compreensivos e cristianizados, é imperioso façamos 

do nosso Lar o primeiro templo de Saber e Iluminação Espiritual, para que eles possam demonstrar aos outros, em nossa 

presença ou  ausência, o que aprenderam conosco (porque nos viram fazer) portas adentro do santuário doméstico.

Professores particulares e explicadores contratados para aulas individuais, ainda que muito competentes, nunca 

exercerão maior e tão decisiva influência no âmago dos pupilos que seus próprios pais. 

Fora, os filhos se instruem e se ilustram; em casa, porém, é que eles verdadeiramente se educam. Fora, eles ouvem o que 

devem fazer; em casa, eles veem como se faz, por indução, particular e pessoal, direta e própria, da conduta dos seus pais. 

Compêndios e tratados, livros de autores da mais alta expressão cultural, facultando luzes ao cérebro, não valem a 

palavra maternal repassada de ternura e prudência, nem substituem a voz da experiência do pai que amadureceu nas 

árduas contingências e vicissitudes, tribulações e refregas, nos entreveros e desafios da Vida. 

                                                                                              Passos Lírio 

Educação é tarefa essencialmente paterno-maternal, de caráter intransferível e inalienável. 

Há bons resultados com isso. Entre outros, o do entrosamento dos pequeninos com o meio ambiente que lhes é 

próprio, onde travam conhecimento uns com os outros, estudando e aprendendo juntos, e possivelmente entrelaçando os 

primeiros laços de amizade entre si, com probabilidade de grandes e benéficas consequências para o futuro.

Regimes de internatos, quaisquer que sejam, não se sobrepõem, em normas disciplinares e critério de 

funcionamento, aos salutares princípios de família. 

É muito acertado agir assim. 
Os pais espiritistas precisamos prestigiar o ensino espírita-cristão à infância. 

Não há colégios, por mais modernizados e modelares, que possam fazer as vezes dos ambientes domésticos, 

substituindo-os. 

Aias e governantas, por muito compenetradas e solícitas que se mostrem, jamais sobrepujarão as mães em desvelos e 

carinhos, no exemplo e na autoridade, na força moral e no sentimento do afeto e no poder do coração. 

Cursos de extensão cultural, de especializações e aperfeiçoamentos técnicos, dotando embora o intelecto de sólido 

cabedal, não oferecem à mente o mesmo material educativo qual o que lhe é fornecido pelas lições ministradas no 

recesso dos lares. 

Isto é que importa saibamos: não podemos passar procuração a ninguém para educar nossos filhos e não há dinheiro 

que lhes faculte adquirir as virtudes e os valores que formam a estrutura dos homens de bem. 

Será sempre digno de nota o fato de os pais conduzirem os filhos à Escola 

de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. 

Todavia, desejamos ressaltar que a frequência da criança à Escola de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, 

mesmo observando toda a assiduidade e revelando o melhor índice possível de aproveitamento, não prescinde da 

assistência e orientação que lhe são devidas no Lar, por parte desses mesmos pais que a levam aos recintos de aulas. 
Enquanto, na classe, toca aos Evangelizadores a exposição teórica dos ensinamentos evangélico-doutrinários, 

ministrados metódica e sistematicamente, em suas gradações pedagógicas, no Lar, cabe aos pais a demonstração 

prática, a vivência diuturna e real, hora a hora, dia a dia, nos domínios da convivência. 

Não há como regatear aplausos aos pais que se dão a tão louvável gesto de orientação. 

Esse princípio é de ordem geral e se estende a tudo o mais a que possamos recorrer, em matéria de preparo, como 

programa de formação da personalidade, de modelação do caráter. 
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ENTRE AMIGOS

ENTRE CASAL

NA PORTA DO CÉU

O patrício vê o Manuel carregando um grande armário 
nas costas e diz:

Se eu soubesse que você era tão pobre eu não teria 
casado contigo. !! O marido responde:

-E quem te disse que não somos dois? Respondeu o 
Manuel. O Joaquim está aí dentro segurando os 
cabides!!!

-Você ficou louco,  Manoel, esse armário é muito pesado 
e precisa de duas pessoas para carregá-lo.

-Mas não foi por falta de aviso...
Eu sempre te disse:

A esposa diz para o marido:

-Você é tudo que eu tenho!

- Isso é muito interessante. E aquele político famoso do 
Brasil, qual é o relógio dele?
- O relógio dele coloquei em minha sala como ventilador 
de teto...

Um brasileiro morreu e na porta do céu foi recebido pelo 
São Pedro. Enquanto São Pedro verificava nos arquivos 
o nome do falecido este notou que estava numa grande 
sala, com grandes paredes todas repletas de relógios e 
perguntou o que são todos esses relógios? São Pedro 
respondeu:
Esta aqui é a sala da mentira, todos da terra tem aqui um 
relógio e cada mentira que fala o seu relógio dá uma 
volta.

GRUPOBIELA

• INSTALAÇÕES DE CÂMERAS,
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No capítulo 31 do Livro dos Médiuns encontram-se 
reunidas algumas comunicações que completam os 
princípios da obra da Codificação. Classificadas como 
espontâneas, se referem ao futuro do Espiritismo, aos 
médiuns e às reuniões doutrinárias no item 25, São 
Vicente de Paulo ressalta a união,  esclarecendo: 

"Vejo, frequentemente, os Espíritos pedirem por 
missão continuarem a minha tarefa (...); eu os vejo 
praticar a virtude que vos recomendo, com toda alegria 
que essa existência de abnegação e sacrifícios 
proporciona (...). Homens de bem, de boa e forte 
vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de 
propagação da caridade. Encontrareis a recompensa 
dessa virtude no seu próprio exercício" (Capítulo 13 -
12). 

A superioridade do espírito de São Vicente de Paulo 
foi plenamente confirmada no século 19, quando 
integrou a plêiade de nomes veneráveis e responsáveis 
por trazer a mensagem da Terceira Revelação ao 
mundo, por ocasião da codificação kardeciana. Em O 
Evangelho Segundo o Espiritismo ele falou sobre a 
caridade, Virtude que se tornou a diretriz de sua vida 
quando encarnado. Em um significativo trecho 
enfatizou: 

"A união faz a força, uni-vos para serdes fortes. O 
Espiritismo germinou, lançou raízes profundas e vai 
estender sobre a Terra a sua ramagem benfazeja (...). A 
chama da amizade pura deve unir, iluminar os vossos 
corações, assim, podereis resistir aos ataques 
importantes do mal (...)".

Uma ideia quase geral entre as pessoas que não 
conhecem o Espiritismo é crer que os espíritos, somente 
porque estão livres da matéria, tudo devem saber e 
possuírem a soberana sabedoria.

Aí está um erro grave!

Allan Kardec
Do Livro: Resumo da Lei dos Fenômenos espíritas

Cap. 1 – item 9

Sabedoria dos Espíritos

São Vicente de Paulo e a Codificação
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EVANDRO

Foi embora, sem olhar para trás, sem se despedir do seu pai. Durante anos, aquela mãe escreveu para o filho, pedindo-lhe 
que voltasse, mas ele sempre respondia: pela senhora até que eu voltaria, mas por causa do meu pai eu não volto. 

URGENTE – FILHO, ESTOU MUITO DOENTE. GOSTARIA DE VER VOCÊ PELA ÚLTIMA VEZ. POR 
FAVOR, VENHA ME VER. ASSINADO: SUA MÃE. 

- Ela está sozinha? - perguntou o filho. 

Ele sentiu vontade de ir embora, mas sabia que não podia. Tremendo, subiu a escada. 

- Meu filho, eu sei que vou morrer. Por isso eu gostaria de fazer uma oração para que você e seu pai se 
reconciliassem. 

- Mãe, pela senhora até que eu ficaria, mas por causa do pai eu vou embora e juro que nunca mais voltarei! 

Um certo filho estava fazendo muitas coisas erradas. Apesar dos conselhos do seu 
pai, ele não endireitava. Sua vida foi afundando de uma tal maneira que numa noite, 
quando ele não estava em casa, a polícia veio procurá-lo. Seus pais ficaram muito 
tristes e envergonhados. 

Quando o rapaz chegou, tarde da noite, seu pai lhe disse que, se ele não pudesse mudar de vida, que mudasse de 
casa. Praguejando muito, o rapaz disse que iria embora e que nunca mais voltaria para "aquela droga de casa". Sua 
mãe foi atrás, implorando que ficasse. O filho lhe disse: 

Muito tempo depois, o filho recebeu o seguinte telegrama: 

O filho sentiu um aperto no coração. Algo lhe dizia que, se não fosse, nunca mais veria sua mãe viva. Ele tinha 
que ir. Ao chegar em casa, a empregada o recebeu com muita alegria: - Entre! Sua mãe vai ficar feliz em vê-lo. 
Vamos, entre! 

- Não, seu pai está com ela no quarto, lá em cima. 

Pensava consigo mesmo: “eu vim aqui por causa de minha mãe e vou vê-Ia. Vou fazer de conta que meu pai nem 
está lá”. Quando ele acabou de pensar isto, já estava em frente à porta do quarto. Abriu-a vagarosamente. Viu sua 
mãe deitada. Notou a figura do pai, ao lado da cama, mas ignorou-o completamente. Sua mãe ao vê-lo. Sorriu e 
disse: 

Com uma mão ela segurou na mão do pai e com a outra ela segurou a mão do filho e, à medida que orava, foi 
juntando as mãos dos dois, até colocá-Ias sobre o peito. Quando disse “amém”, seu coração parou de bater. Pai e 
filho estremeceram. Perceberam que ela havia acabado de falecer. 

Os dois se olharam e seus olhos encheram de lágrimas. Não conseguindo conter a emoção, o filho se lançou nos 
braços do pai e disse: 

- Pai, me perdoa... me perdoa! 

- Eu te amo, meu filho. Eu te perdoo de todo o meu coração. Fui eu que enviei o telegrama. Eu queria que você 
voltasse e sabia que só o amor poderia nos unir novamente. Eu quero que você fique comigo para sempre... 

Abraçando o filho com amor, o pai disse: 

JAS - 28/07/2011 

Um certo filho

Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades 
e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação.

Perdoar verbalmente é questão de palavras; mas aquele que perdoa realmente, precisa mover e remover pesados 
fardos de outras eras, dentro de si mesmo.

Médium: Francisco Cândido Xavier | Trecho do Livro “Nosso Lar” – Cap. 39
André Luiz

O problema do perdão, com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. 

O Perdão
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TRABALHOS DA CASA SETORES

DIRETORIA - 2019/2020

Conselho Fiscal

(17) 3522-8259

Rua Aracajú, 592 - Centro - Catanduva - SP

CRM 121.382

20:00 horas – Escola Ed. Mediúnica 1º Ano
20:00 horas - Curso de Introdução a Doutrina Espirita - 
1º Ano
20:00 horas – Atendimento T.D.C. (Tratamento de 
Desobsessão Complexa)

19:00 horas - Atendimento T.D.M. (Tratamento da 
Depressão pelo Magnetismo)

14:45 as 15:45 horas - Consultas no DEPOE

15:00 e 19:00 horas - Atendimento T.D.M. (Tratamento 
da Depressão pelo Magnetismo)

TERÇA-FEIRA

16:00 horas - Palestra e Passes

SEGUNDA-FEIRA
18:45 as 19:45 horas - Consultas no DEPOE

20:00 horas – Mocidade Espírita

14:30 horas - Quitutes de Cozinha

QUINTA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

20:00 horas - Curso de Obras Básicas – 1º Ano

19:00 horas – Atendimento T.D.M. (Tratamento da 
Depressão pelo Magnetismo)

20:00 horas - Evangelização Infantil                    
20:00 horas – Palestra e Passes

15:30 horas – Desobsessão

18:45 as 19:45 horas – Consultas no DEPOE

19:00 horas – Atendimento T.D.M. (Tratamento da 
Depressão pelo Magnetismo)

20:00 horas – Escola Ed. Mediúnica - 2º Ano

20:00 horas - Curso de Introdução a Doutrina Espirita - 
2º Ano

18:45 as 19:45 horas – Consultas no DEPOE
19:00 horas – Quitutes de Cozinha

20:00 horas -  Escola Ed. Mediúnica – 3º Ano

20:00 horas - Curso de Aprendizes do Evangelho 1º 
Ano

09:00 horas – Grupo de Samaritanos (Passes em 
Enfermos hospitalizados ou impossibilitados de 
locomover-se até o Centro)

19:00 horas - Atendimento T.D.M. (Tratamento da 
Depressão pelo Magnetismo)

20:00 horas - Curso de Obras Básicas – 2º Ano

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

20:00 horas – Desobsessão

09:00 horas – Primeiro sábado de cada mês: Grupo 
assist. Bezerra de Menezes (Entrega de cestas básicas 
às famílias carentes) 

Av. José Zancaner, 1249
Catiguá/SP

Presentes, Materiais de 

Escritório, Rações e 

Medicamentos Veterinários

Vasos e Jardins - Luís Carlos Fioravante

T.D.C. – Trabalho de Desobsessão Complexa – Marcia 
Gil Sanches / Laneir Dias Pereira

Xerox - Isabel Matos Souza Baságlia

T.D.M. - Tratamento da Depressão pelo Magnetismo - 
José Luiz Ghirotti de Carvalho / Delci Rodrigues Rossi

Biblioteca - Sueli Ap. Spagnol Comar

Evangelização Infanto Juvenil - Andelena Ap. P. Ruiz / 
Lucia H. Simões / Claudia Leblon / Maria Rita Tulio / 
Juliana Ruiz / Dejanira P. Poletto
Escola e Cursos - Nazik Bauab de Almeida Silva

Divulgação - Vera Lucia F. Vargas

Eventos - Maria Aparecida M. Gomes

Cozinha - Cristiane Wicher Dusso / Antonio José 
Antequera

Contabilidade - João Veronezi

DEPOE - Jayme Almeida Silva / Eduardo Souza Camara

G.A.D. - Grupo de Apoio à Desobsessão - Hidielse 
Flávio Mauri 
Grupo Assistencial Bezerra de Menezes - Amarildo 
Serafim de Souza
Grupo dos Samaritanos - Iracema D. Stuchi
Lanchonete - Moacir Delalibera / Antonio José Antequera

Patrimônio e Manutenção - Hidielse Flávio Mauri / 
Nercy Alves
Trabalho Espiritual 4º Feira - Ana Paula P. Vivi / 
Laneir Pereira / Sandra Sgrignoli Machado / Terezinha 
Bassanetti / Marcia Dezordo / Delci Rodrigues Rossi

Trabalho de Passes 3º Feira - Jayme A. Silva / Isabel M. 
S. Baságlia
Trabalho de Passes 6º Feira - Jayme A. Silva/Ayres C. 
Pereira

Livraria - Fátima Aparecida Bersa
Mocidade Espírita – Maria Francisca Altem / Eliana 
Orlando / Débora Marcilio Marin 

Trabalho Espiritual Sábado - Fátima Ap. Bersa Franco 
/ Iasser Arafat Abdel Hamid / Yssao Wagatsuma/Marcia 
Dezordo

(17) 3564-1210

Presidente: José Luiz Ghirotti de Carvalho 
Vice-Presidente: Antonio José Antequera
1º Secretário: Jayme de Almeida Silva
2º Secretário: Djalma Bergamasco
1º Tesoureiro: Iasser Arafat Abdel Hamid
2º Tesoureiro: Fernando Garcia Tulio
Diretor de Patrimônio: Hidielse Flávio Mauri

Suplentes: José Eduardo Comar, José Barbosa 
de Souza, Eduardo de Souza Câmara

Efetivos: Dorival Stuginski Junior, Aires Cardoso 
Pereira, Nazik Bauab de Almeida Silva.


