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Aniversário da
Creche Meimei
revive
personagens de
Monteiro Lobato
e incentiva a
leitura. Confira
na página 8

Encontro de valorização da vida
reúne mais de 250 participantes.
Leia na página 9

Grupo de Matão visita
IAM. Veja na página

Curso de passe forma
tarefeiros. Saiba mais
na página 4
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Expediente

A IAM e o CEOS sempre precisam de voluntá-
rios como você. Confira algumas das opor-
tunidades:

*.* Programa Esperança: às terças-feiras, das 13h às 16h30,
para cuidar das crianças do Programa;

*.* Biblioteca: aos domingos, na parte da manhã;
*.* Serviço Social: uma vez por semana, meio período, para

marcação de consultas e exames para as mães que são en-
caminhadas pelo SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar
(Departamento de Saúde).

Interessados contatar o Setor do Voluntariado: 4176-8600,
às segundas, das 13h às 16h, e às quintas, das 8h às 11h.

Os espíritas do Grande ABC
têm um bom motivo para come-
morar: a fundação da Associação
Médico-Espírita (AME ABC), or-
ganização religiosa, científica, cul-
tural beneficente e sem fins lucra-
tivos, que tem por finalidade o
estudo da Doutrina Espírita codi-
ficada por Kardec e de sua feno-
menologia. A diretoria da AME to-
mou posse no Encontro de Valori-
zação da Vida, que enfatizou a visão
espírita e o cuidado com o corpo
físico, e reuniu 262 participantes,
na sede da IAM, dia 30 de Agosto.
Pág. 9.

A Creche Meimei, atual Escola
de Educação Infantil, completou 31
anos de atividades, e o Complexo
Lúdico Meimei comemorou a re-
estruturação da Oficina de Leitu-
ra (antiga “Era Uma Vez....), ago-
ra apadrinhada como “Visconde de
Sabugosa”, em homenagem ao es-
critor Monteiro Lobato. Pág. 8.

O curso de passe, realizado em
junho deste ano, repetiu o êxito de
2007, reunindo 35 participantes.
E teve uma novidade: fez testes
com fotos Kirlian. Estudos suge-
rem que este tipo de foto compro-
va a existência e detecta o estado
em que a aura se encontra. Pág. 4.

A IAM foi sede de outro encon-
tro prestigiado por 450 pessoas,
trabalhadores de 21 entidades es-
píritas: “Unidos pelo Amor”. A

atividade teve como finalidade unir
as casas e permitir a troca de ex-
periências. Pág. 12.

André Luis, um dos espíritos
que mais colaborou com a dis-
seminação da Doutrina Espírita
pela qualidade e sucesso dos
livros psicografados pelo saudoso
médium Chico Xavier, é o
biografado desta edição do En-
tre Nós. Pág. 11.

A partir do dia 21 deste mês,
tem início a XII Semana Espírita
de São Bernardo, que este ano tem
como tema central “O Espiritismo
e a Educação do Espírito”. A pro-
gramação completa do evento, que
vai até dia 29, está na página 11.

A Reforma íntima, processo
contínuo de autoconhecimento,
aprendizado e vivência no Evan-
gelho de Jesus, é o tema da dou-
trina desta edição. Pág. 3.

Ainda nesta edição, a visita da
Comunidade Espírita da cidade de
Matão às dependências da IAM
para conhecer o trabalho em prol
das crianças; a visita dos integran-
tes da Prefeitura Mirim à Bienal
de Livros em São Paulo. E por falar
em livros, dia 4 de outubro, o CEOS
estará realizando mais uma Feira
de Livros Espíritas. Uma boa opor-
tunidade para comprar livros no-
vos e/ou usados a preços aces-
síveis.

Boa Leitura



Entre Nós - Informativo  CEOS/IAM - Nº 82 3

Doutrina

Reforma íntima
Por Victor M. Santos

No meio espírita é comum ou-
virmos falar da necessidade de se
efetuar a nossa reforma íntima,
mas sentimos dificuldade para es-
colha do melhor caminho para al-
cançar tal objetivo.

Achamos mais simples e menos
humilhante para o nosso amor-
próprio atribuir os nossos fracas-
sos à sorte e ao destino, do que a
nós mesmos. E essa avaliação fácil
pode nos conduzir ao fracasso das
nossas boas intenções.

É imprescindível identificar
todos os sentimentos negativos,
como o orgulho, o egoísmo, o
ciúme. Vigiar pensamentos, atos
e assumir postura para uma
mudança não apenas aparente,
mas radical, de dentro para fora.
É uma reforma lenta e gradati-
va que exige incansável perse-
verança.

É um processo contínuo de au-
toconhecimento, aprendizado e
vivência no Evangelho de Jesus. De
vontade de nos modelar para a
transformação das nossas tendên-
cias e erros em progressiva assi-
milação dos ensinamentos que Ele
nos dedicou.

O Divino Mestre falava à mul-
tidão em geral de forma a estimu-
lar o raciocínio de cada um, sem
ferir o livre-arbítrio.

Através de boa leitura, de pa-
lestras edificantes, da busca do
conhecimento e esclarecimento,
vamos, aos poucos, nos conhecen-
do melhor e agregando valores
positivos em nossas vidas.
Necessário se faz, ainda, ignorar os
defeitos alheios, praticar o perdão,
esquecer a maledicência, exerci-
tar a caridade, anular as ofensas.

Os bons costumes favorecem a
mente enquanto a poluição men-
tal confunde a consciência e per-
turba o raciocínio. Orar e vigiar é a

atitude certa para que a nossa
mente não se contamine mais.

A oração quando feita com sen-
timento e fé, nos liga ao Pai Celes-
tial e nos deixa em sintonia com os
benfeitores espirituais, estimulan-
do-nos com novas energias e for-
talecendo-nos o amor que conduz
à felicidade, à paz interior e à har-
monia.

As palestras que são proferidas
no Centro Espírita Obreiros do
Senhor versam sobre temas varia-
dos do dia a dia, mas sempre foca-
das nos princípios do Evangelho de
Jesus. O objetivo principal é fazer
todo o possível para nos esclare-
cer e propiciar as informações de
forma simples e corretas, que
poderão ser utilizadas em nosso
benefício próprio. O modelo e guia
é Jesus, que veio nos mostrar a
melhor forma de caminhar até a
perfeição, ensinando-nos a amar a
Deus e aos nossos irmãos como a
nós mesmos.

Devemos tomar consciência de
nossa forma de agir. Não admitir
que os nossos sentidos sintonizem

as coisas negativas e sim as que
nos proporcionam bons pensa-
mentos e boas ações. Ver sempre
o lado bom do acontecimento. As-
sim, faremos as analogias
necessárias e tomaremos a decisão
que melhor acharmos acertada.

Muita paz!

Atendimento Espiritual no CEOS
O Centro Espírita Obreiros do Senhor

(CEOS) dispõe de um Departamento de
Orientação e Encaminhamento (DEPOE)
para realização das entrevistas.

O atendimento espiritual a adultos e
crianças é feito nos dias, horários e locais
estabelecidos no quadro ao lado.

Para tratamento a distância, os
interessados deverão procurar o DEPOE.

Aqueles que desejarem frequentar as
aulas do Departamento de Escolas e
Cursos e/ou do Departamento de Infân-
cia e Juventude que a Casa oferece
poderão ser encaminhados pelo referido
Departamento aos dirigentes das
respectivas tarefas.

Cabe ressaltar que somente aos sá-
bados é permitida a presença de cri-
anças na assistência espiritual. Pede-se
aos que passarão pelo socorro da
fluidoterapia chegar com antecedência,
pois as tarefas começam rigorosamente
no horário marcado.

Tipo Dia

Entrevistas
(DEPOE)

DESADEF
Departamento de Socorro e Amparo

aos Dependentes e Familiares

Assistência Espiritual
(crianças)

Assistência Espiritual
(adultos)

Horário

Terças

Sextas

13h30 (adultos e crianças)
19h30 (adultos)

13h30 (adultos e crianças)

Segundas e Sextas

Quartas (desobsessão)

Quintas

Sábados

Domingos

20h

13h30 e 19h30

14h e 20h

19h30

9h e 19h

Sábados (com palestra
para os pais) 9h e 14h

Quintas - IAM - 20h (também para Compulsão Alimentar/
Tabagismo)

Diálogo Fraterno
(atendimento às pessoas que

perderam entes queridos)
Terças 9h30

S.O.S a Distância Sextas

Sábados - CEOS - 16h

20h
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Nossa Casa CEOS

Curso de passe incentiva estudo e trabalho espiritual

Pelas mãos

“É gratificante
poder colocar o
aprendizado na
prática”
Celia Sayuri Inoue, tarefeira

“ “
Em julho aconteceu mais um

curso de passe, ministrado por
Nelson Mendes, diretor do De-
partamento de Socorro e Am-
paro aos Dependentes e Fami-
liares (DESADEF) e Roberto Oli-
veira, diretor da Assistência es-
piritual ao adulto, na Instituição
Assistencial Meimei (IAM). O
curso tem por objetivo trans-
mitir informações de como se
processa a assistência espiritual
e orientar a aplicação nas tarefas
da casa.

Neste ano, cerca de 35 pes-
soas se inscreveram e destas,
aproximadamente 90% fre-
quentaram o curso com assidui-
dade. O curso ocorre em oito
aulas de uma hora e meia cada,
podendo ser concluído em um
mês caso seja duas vezes por se-
mana. É composto de duas
partes, uma teórica e outra
prática. Na teórica, os alunos
aprendem sobre manipulação de
fluidos, campos energéticos do
corpo físico, força do pensamen-
to, fé, vontade, reforma íntima,
entre outros temas. A prática
abrange dicas de como o
tarefeiro deve se portar durante
a tarefa, importância do horário,
frequência, alimentação e vesti-
menta, formas de aplicação do
passe, os
m o t i v o s
do Centro
Espír i ta
Obreiros
do Senhor
( C E O S )
escolher
como prá-
tica a imposição de mãos, entre
outras informações.

Nelson Mendes, além de
diretor do DESADEF, atua nas
tarefas de assistência ao adulto
de segunda à noite, DESADEF

de quinta à noite, Grupo de
Atenção à Família (GAF) e Ex-
positor do Departamento de Es-
colas e Cursos (DEC). Já não se
lembra há quanto tempo realiza
o curso de passe. “Mas com
certeza há mais de vinte anos.
Antes, este curso estava incluí-
do dentro dos cursos do DEC e,
às vezes, era dado à parte. Infe-
lizmente não é realizado todo
ano, mas de três anos pra cá es-
tamos colocando esta atividade
em nossa vida para que isso pos-
sa ocorrer”, informa.

O curso teve uma novidade
este ano: fez testes com fotos
Kirlian. Estudos sugerem que
este tipo de foto comprova a exis-
tência e detecta o estado que a
aura se encontra. Foram tiradas
fotos de alguns dos alunos. “Sem
pretensão de estudar a fundo ou
usar as fotos como comprovação
científica, já que teríamos que
padronizar as condições do am-
biente e dos participantes”, es-
clarece Iran Jacó Modesto, um
dos responsáveis pelas fotos.
“Por outro lado, as fotos servem
de exemplo vivo de como se pro-
cessa e da eficácia do passe”,
completa.

Celia Sayuri Inoue fez o curso
pela primeira vez, apesar de já

trabalhar
como pas-
sista desde
agosto de
2007 na
tarefa de
assistência
espiritual
ao adulto

no sábado, às 19h. “Adorei o cur-
so. Aprendi muito. É gratificante
poder colocar o aprendizado em
prática, ainda mais sabendo da
responsabilidade e da ne-
cessidade da criatura que está

sentada a sua frente para rece-
ber. E você poder estar lá, apli-
cando o melhor dos seus senti-
mentos e vibrações”, avalia.

Para participar dos próximos
cursos, normalmente o partici-
pante deve ter pelo menos de-
zesseis anos e frequentar um dos
cursos do DEC. “É preciso já ter
participado no mínimo do
primeiro ano para se ter uma

Ao lado e acima, alunos recebem
orientações de postura ideal do
médium e explicações científicas
sobre o intercâmbio mediúnico

noção de determinados assuntos
da Doutrina. Os que já comple-
taram os cursos e tarefeiros de
outras tarefas também são con-
vidados”, explica Mendes.



Crianças da Instituição Assistencial Meimei visitam pela primeira vez a Bienal do Livro em São Paulo

Pelos caminhos dos ...
Num clima de mui-

ta expectativa, a Prefeitura
Mirim visitou pela primeira vez
a Bienal de Livros em São Pau-
lo. “Vieram ver o ‘Castelo dos
Livros’, disse a presidente da
Instituição Assistencial Mei-
mei, Miltes Bonna, enquanto
aguardava com as crianças, na
fila, o horário de abertura. Elas
estavam acompanhadas pe-
la mediadora do Projeto “Pra-
zer em Ler”, Renata Ferreira, 
projeto implantado na institui-
ção, em convênio com o Insti-
tuto C&A.

“O objetivo é o incentivo à lei-
tura, em primeiro lugar”, infor-
mou Miltes. “Mas elas também
trabalharão na Campanha de Pre-
venção ao uso e abuso das drogas

psicoativas, através da distri-
buição de panfletos”, disse. “Todo
esse trabalho está vinculado ao
Programa ‘Um convite à vida -
sem armas, sem violência, sem
aborto, sem alcoólicos, sem taba-
co, sem drogas’, cuja proposta é a
de ajudar na construção de um
mundo melhor, trabalhando os 8
macros objetivos do milênio, onde
o Amor vai fazer a diferença”,
complementou.

Estavam presentes o pre-
feito e vice-prefeito mirins, por-
ta-voz e todo o secretariado.
Aproveitaram para visitar o
estande, onde Miltes Bonna au-
tografava o livro “Evangelho no
Lar para Crianças de 8 a 80 anos
- volume 1, relançado nessa bie-
nal pela Petit Editora.

No mês de agosto um
acontecimento especial marcou
a participação de nossa Casa na
20ª Bienal Internacional do
Livro de São Paulo. Foi relan-
çado pela Petit Editora o
“Evangelho no Lar para crianças
de 8 a 80 anos – Volume I”, do
Espírito Meimei, psicografado
por Miltes Bonna.

As primeiras edições ocor-
reram pela Editora Espírita
Meimei, e há muito estavam
esgotadas.

“Cedi os direitos autorais
porque nossa Instituição não
tem condições físicas e financei-
ras para arcar com esse empre-
endimento”, disse a médium. “A
estrutura de uma empresa

Acima, IAM na feira do livro. Abaixo,
Miltes autografa livro de sua autoria

como a Petit garante maior
divulgação dessa jóia preciosa
que recebemos de Meimei”,
justificou. “E, isto é o que im-
porta de fato”, arrematou.

No dia 16 de agosto, nos
períodos da manhã e da tarde,
Miltes Bonna autografou livros
nos estandes da Petit e da
Federação Espírita do Estado de
São Paulo. Recebeu amigos,
compartilhou com outros autores
presentes na Bienal e concedeu
entrevista à Rádio Boa Nova.

Pela cessão dos direitos, a
Instituição Assistencial Meimei
receberá porcentagem sobre a
venda dos livros, que será
destinada à manutenção de suas
atividades sociais.

... LIVROS
Miltes Bonna na BIENALMiltes Bonna na BIENAL
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Nossa Casa IAM

Destine parte do imposto à IAM
Antecipe o limite a ser deduzido do imposto de renda e direcione o valor pago ao governo para os projetos sociais da Instituição

Este encarte é parte integrante do “Entre Nós - Informativo CEOS/IAM”, de distribuição gratuita. Editado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do Centro Espírita
Obreiros do Senhor (CEOS). Diretor Responsável: Cleusa Monteiro de Castro. Jornalista Responsável: Margarete Acosta - MTB: 12.536.  O CEOS, R. General Craveiro Lopes,
195 - Rudge Ramos, CEP: 09740-630, SBC - SP, é o órgão mantenedor da Instituição Assistencial Meimei (IAM), R. Francisco Alves, 275, Paulicéia, CEP: 09692-000,
SBC - SP. E-mail: iam.secretaria@uol.com.br - Tel: 4176-8600  - Fax: 4176-8606  www.ceos.org.br/www.iam.org.br - Tiragem: 4.000 exemplares

“Ajudar a quem ajuda é
fazer o bem em dobro”“ “

É a sua chance de escolher
aonde o Governo deverá aplicar
parte do seu Imposto de Renda.

Basta você antecipar o valor,
no limite que poderá ser dedu-
zido, e destiná-lo para os proje-
tos sociais da IAM.

Pessoa Jurídica
Até 1% do Imposto de Renda

devido (lucro real e estimado).
Pela atual legislação essa
dedução não está sujeita a ou-
tros limites.

Pessoa Física
Até 6 % do Imposto de Renda

devido, sendo que esse limite é
para o total das deduções, inclu-
indo as doações de incentivo à
Cultura e de incentivo às ati-
vidades audiovisuais, se houver.

Saiba como proceder:

- É necessário fazer sua
doação ao Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adoles-
cente.

- Para doar acesse
www.saobernardo.sp.gov.br e
imprima o boleto bancário, ou
faça seu depósito no Banco do
Brasil – Agência 0427-8 – Con-
ta Corrente 31.958-9

- Informe pessoalmente ao
Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente
(CMDCA), para receber o certi-
ficado e deduzir do seu Imposto
de Renda

- Indique projetos da IAM
como beneficiários de sua doação.

Informações:  4121-5471

Importante: Para ser
deduzido na Declaração do IR de
2009, a doação deverá ser feita

até 31/12/2008.

Canais de contato da IAM
Departamento E-mailResponsável
Cursos profissionalizantes Daiana profissionaleducacao@iam.org.br

Serviço Social

Osana

socialservico@iam.org.brAdriana

nutricaoservico@iam.org.br

Departamento de Saúde saudeservico@iam.org.br

Marisa voluntariado@iam.org.br

Miltes diretoriaexecutiva@iam.org.br

Nutrição Iara

Voluntariado

Diretoria Executiva

Galera secretarioexecutivo@iam.org.brSecretário Executivo

Áurea expediente@iam.org.brExpediente

Valéria contabilidade@iam.org.brContabilidade

Edna financeiro@iam.org.br

Carolina pessoal@iam.org.br

Helger suprimentos@iam.org.br

Manutenção Eduardo operacional@iam.org.br

Cristiano/Madalena mercadotriagem@iam.org

Lúcia infantileducacao@iam.org.br

Marli complementareducacao@iam.org.br

Financeiro

RH

Almoxarifado

Mercado/Triagem

Socioeducativo

Educação Infantil



Nossa Casa IAM
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Do INTERIOR para o Grande ABC
Dia 5 de agosto a Instituição

Assistencial Meimei (IAM) foi
visitada pela Comunidade Espíri-
ta Cairbar Schutel, da cidade de
Matão.

A caravana composta de 14
pessoas, dentre as quais, o mo-
torista, percorreu todos os se-
tores da IAM, com o objetivo de
levar a experiência da instituição
para aperfeiçoamento dos tra-
balhos que são realizados pelo
Núcleo Assistencial Espírita Edo
Mariani, mantida pela Comu-
nidade Espírita.

O Núcleo Assistencial foi ins-
titucionalizado em 2002, mas
suas atividades iniciaram em
1955 com a fundação do abrigo
de meninas Lar Espírita Cairbar
Schutell. Hoje, desenvolve tam-
bém projetos em meio aberto
que consistem no complemento
escolar para 75 crianças da faixa
etária de 9 a 13 anos incomple-
tos e de cursos de iniciação profis-
sional para adolescentes acima
de 14 anos, promovendo for-
mação em artesanato, informáti-
ca, cabeleireiro, pedicure e

Comunidade Espírita da cidade de Matão - SP visita as dependências da Instituição e conhece trabalho em prol das crianças

Acima, equipe de Matão com Miltes Bonna e Elza Cotrim (de aventais
amarelos, a esquerda e direita respectivamente)

“Os objetivos do
nosso trabalho
guardam bastante
semelhança com
os da IAM”
Fátima Guil

“ “

serviços administrativos, com 90
pessoas inscritas.

Aos sábados, voluntários de-
senvolvem o Projeto Família,
contando com 100 famílias no
programa.

Fátima Guil é a coordenadora
do Projeto Crescer, Educação e
Trabalho,  que desenvolve as
atividades de iniciação profissio-
nal com adolescentes. Na visita
ao Serviço Social, mostrou
bastante interesse em conhecer
como o departamento trabalha.
“Os objetivos do nosso trabalho
guardam bastante semelhança
com os desenvolvidos pela IAM,
mas não possuímos uma estru-
tura que nos dê suporte com uma
visão do todo em termos de as-
sistência social”, revelou. A assis-
tente social Adriana e Olga res-
ponderam a todos os questiona-
mentos ligados ao Serviço Assis-
tencial Meimei.

Após o almoço, a caravana
conheceu a parte comercial da
Instituição. Iniciou com o Núcleo
de Convivência da Terceira
Idade, terminando sua visita no

Mercado de Móveis, sem tem-
po para fazer compras, devi-
do ao avançado da hora.

Nossa gratidão aos funcio-
nários e tarefeiros que dispen-
saram suas horas para atenção
aos nossos irmãos de Matão.

Na foto, Wanete mostra a colcha confeccionada com os quadradinhos de lã
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Crianças e equipe participam de
atividades ligadas a leitura;
Abaixo, personagens de Monteiro
Lobato interagem com alunos

Por Beatriz Piccolo Gimenes

Do final de julho a quatro de
agosto deste ano, o Complexo
Lúdico Meimei comemorou a re-
estruturação da Oficina de Lei-
tura (antiga “Era Uma Vez...”),
agora apadrinhada como “Vis-
conde de Sabugosa”, em home-
nagem ao escritor Monteiro Lo-
bato. Isso, graças à parceria do
Instituto C&A, com o seu progra-
ma Biblioteca Viva, por ter im-
plantado o Projeto Prazer em Ler
na Meimei!

No dia 31 de julho a alegria da
criançada foi imensa em festejar o
31º. Aniversário da Educação In-
fantil Meimei, como também, por
receber a Emília, que trouxera a
tiracolo o sabuguinho inteligente,
leitor voraz , para inaugurar a ofi-
cina de leitura, que acontecera no
dia 4 de agosto oficialmente, pelas
mãos da coordenadora Neide
Almeida, representante da C&A.

Este espaço tem funcionado o
tempo todo,  desde  2006, e agi-
tado toda a instituição desde o
primeiro acordo entre as en-
tidades IAM-Instituto C&A. En-
tre montagem de armários, com-
pras de livros, capacitações dos
colaboradores e voluntários,
apresentação de produção em
congresso científico, discussão de
títulos literários, misturas de
poesias, quitutes e muita leitura
prazerosa é que se desenrolou
esse fantástico episódio na sede
da IAM.

Lobato antecipa o futuro na
década de 30, em seu livro “O
Poço do Visconde: Geologia para
Crianças”, através das palavras
do sabugo, quando afirma:

“- Realmente. No dia em que
tal acontecer e o Brasil passar de
comprador a vendedor de petró-
leo, então deixaremos de ver

essa coisa tristíssima de hoje –
milhões de brasileiros descalços,
analfabetos, andrajosos – na mi-
séria. O Brasil tem todos os ele-
mentos para se tornar um país
riquíssimo – mas riquíssimo de
verdade, e não, como hoje, ape-
nas rico de ‘possibilidades’- ou de
‘garganta’.

- Bravos, Visconde! – excla-
mou D. Benta. Nem parece que é
um sabuguinho que está falando.

-Pudera! – gritou Emília. Num
país onde até os ministros não

pensam em petróleo, ou quando
falam nele é para negar, só mes-
mo dando a palavra a um sabugo.
Viva o Senhor Visconde do Poço
Fundo!

O sabugo geológico agradeceu
as homenagens e continuou. Ape-
sar de brotado de um pé de mi-
lho, ele amava a terra que produ-
ziu esse pé de milho.” (1938/
1957, p. 62, Ed. Brasiliense).

Assim, as nossas crianças e
adultos ganham com esse em-
preendimento... Pois esse exem-

plo ressalta que com a perpetu-
idade da palavra impressa e a
magnificente faculdade de ler, é
possível o leitor vincular o pas-
sado, comparar com o presente
e vislumbrar um futuro, porque
o livro tem esse poder mágico de
transportar a imaginação para
qualquer dimensão espaço-tem-
poral, como o Pó de Pirlim-pim-
pim, fazendo boneca falar como
gente e possibilitar a gente so-
nhar como um brinquedo!

Venham nos visitar. Estamos
construindo um mundo melhor
na Meimei ... E lúdico, desde
1982!

(*) – Coordenadora do Com-
plexo Lúdico Meimei - Apoio Psi-
copedagógico e Conselheira da
IAM
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Especial

O I Encontro Valorização da
Vida, realizado na sede da Insti-
tuição Assistencial Meimei
(IAM), dia 30 de agosto, reuniu
262 participantes, sendo 110 jo-
vens e 152 adultos de 11 Centros
e Instituições sob o tema central
‘Um convite à vida, sem armas,
sem violência, sem aborto, sem
álcool, sem tabaco, sem drogas’.

Jovens, familiares, educa-
dores, psicólogos, médicos, diri-
gentes e trabalhadores de Casas
Espíritas foram distribuídos em
sete oficinas psico-pedagógicas e
participaram de dinâmicas sobre
os temas Jovem, aonde vai?
Quais são suas escolhas? Você
é luz? Sabia? Família, Jovem e
Espiritualidade. A escolha dos
temas teve por objetivo levar os
participantes a compreender a
necessidade de respeito à vida, a
Deus, à Pátria e à Família, co-
nhecer a realidade de escolhas
equivocadas, estabelecer dife-
rença entre Ser x Ter, descobrir
que além de corpo físico, somos
seres espirituais eternos - somos
luz e sentir uma força maior di-
recionando nossa vida, através
da ação da prece.

Em seguida todos reuniram-
se no Salão João Custódio, onde
os relatores das oficinas apresen-
taram uma síntese das dinâmi-
cas feitas nas oficinas.

A finalidade deste primeiro
encontro de 2008, que teve a co-
ordenação IAM,  do Conselho
Espírita de São Bernardo do
Campo e da  AME – Associação
Médica Espírita de São Bernar-
do do Campo foi servir de labo-
ratório experimental para rea-
lizar um plano de ação do mo-
vimento espírita, que viabilize
uma tomada de consciência na
busca de caminhos à prevenção
às drogas psicoativas.

Acima, público aguarda
começo das atividades do
encontro. Ao lado, Iran Jacó
Modesto, da equipe de
pesquisa científica do CEOS,
profere palestra e explica a
kirliangrafia

Objetivos gerais do Encontro:
unir as várias vertentes do mo-
vimento espírita para a tomada
de consciência da necessidade de
um plano piloto para prevenção
primária às drogas psicoativas, à
luz do evangelho de Jesus e do
tríplice aspecto da doutrina es-
pírita, como ciência, filosofia e
religião; enfocar a importância da
qualidade de vida e o desenvolvi-
mento de valores humanos, éti-
cos, morais e espirituais; pro-
mover o autoconhecimento; res-
gatar laços de amizade, união na
família, com sentimento de
gratidão a Deus e “dizer sim à
vida, e não às drogas.” Conscien-
tizar de que tudo nos é lícito, mas
nem tudo nos convém.

As sete cidades que compõe
a região do Grande ABC agora
têm uma Associação Médico-
Espírita (AME ABC). A
fundação da entidade e a posse
da primeira diretoria ocorreu
no  dia 30 de agosto, durante o
Encontro de Valorização da Vida
realizado na sede da Instituição
Assistencial Meimei (IAM). A
presidente da AME ABC é a
médica infectologista Dra
Luciana Galvão de Lima e o
vice-presidente é o médico Dr.
Fernando Sanssone. O mandato
é de dois anos.

A primeira presidente da
AME ABC disse ao Entre Nós
que pretende iniciar um trabalho
de buscar a Saúde Integral,
desde o campo da prevenção,

através da educação, até o cuidar,
buscando integrar sentimentos,
pensamentos e comportamentos.

A AME ABC é uma orga-
nização religiosa, científica,
cultural, beneficente e sem fins
lucrativos, que tem por finalidade
o estudo da Doutrina Espírita
codificada por Allan Kardec e de
sua fenomenologia, tendo em vista
as suas relações, integração e
aplicação nos campos da Filosofia,
da Religião e das Ciências, em
particular da Medicina, procurando
fundamentá-las através de
estudos, idealização e realização de
experiências e investigações.

De acordo com a psicóloga
Maria Heloísa Bernardo, diretora
técnica do Centro de Tratamento
Bezerra de Menezes e primeira-

secretária  da AME ABC, as
reuniões de estudos da
associação ocorrerão no Grupo
da Paz, na rua Ana Guilher-
mina, 129, no centro de São
Bernardo. Ela informou que
uma vez por mês a AME fará a
síntese dos trabalhos realizados
nas Casas Espíritas da região,
com o Conselho Espírita de São
Bernardo.

“A AME quer disponibilizar
um local maior para que mais
pessoas possam conhecer os
trabalhos desenvolvidos nas
Casas Espíritas, portanto,
aquelas que tiverem interesse
podem se inscrever no Con-
selho  para  receber essa sín-
tese e a visita de integrantes da
AME, para proferirem pales-
tras sobre o assunto”, infor-
mou Maria Heloísa.

Nasce a AME ABC

Encontro enfatiza visão espírita e cuidado com o corpo físico

Em prol da vida
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PROGRAMAÇÃO  CEOS/IAM
Setembro a Novembro/2008

Eventos
Depto de Promoção

Programação
CEOS/IAM

Palestras da Escola de Pais Eurípedes Barsanulfo
Horário: 9h15 às 11h - IAM

IAM - Instituição Assistencial Meimei
Rua Francisco Alves, 275 - Paulicéia - São Bernardo do Campo - Informações: 4176-8600

- 14/9 - Chá de Primavera
Tema: Muito Além do Amor
Participação da cantora Érica,
revelação do programa Raul Gil
Horário: 15h

Local: IAM

7/9 - Vítimas do desequilíbrio emocional - Gabriel Cervantes
14/9 - Tecnologia, comunicação e solidão - Roberto e Rosaly
Andrade
21/9 - Valores ideais da conduta humana - Eugenivaldo Fort
28/9 - Bate papo em familia – Homenagem ao 33 aniversário
do DESADEF - Gisele Bechelli
5/10 - Chagas da sociedade - Sebastião Lima
12/10 - Encontro de Evangelizadores de Espírito - Depto.
Infância e Juventude
19/10 -
26/10 - Violência, ação e reação - Francisco A. Gabilan
2/11 - Psicografia, o telefone toca de lá para cá - Miltes App.
Soares de Carvalho Bonna
16/11 - Desobsessão – Livro de André Luiz - Américo Sucena
23/11 - Ação de Graças - Hilário Rocha
30/11 - Festa de Encerramento - DIJ / Depais

Homenagem às mãos unidas
Mensagem

Por Meimei

-2/10 - Sessão solene da Câmara Mu-
nicipal de São Bernardo do Campo, em
homenagem ao dia de Allan Kardec
Horário: 19h30
Local: Salão Nobre João Custódio - IAM

- 4/10 - Feira do Livro Infantil Espírita
Horário: das 9h às 21h
Local: CEOS
Às 20h, na assistência espiritual, palestra
de Wanderley S. de Oliveira, às 20h

- Aniversário do DESADEF
25/9 - quinta-feira, 20h
27/9 - sábado, 16h
Local: CEOS

- Aniversário do DESAATT
27/9 - sábado, 14h

Local: IAM - Porta de Fabiano

Almas boas e queridas, que
Jesus, o Timoneiro previdente,
nos leve ao porto seguro da es-
perança.

Ontem, quanto hoje, nossa
emoção se deslumbra com o en-
cantamento das mãos unidas a
serviço do Evangelho de Amor.
Na acústica de cada alma que
perambulou nas escarpas das di-
ficuldades, encontrei, na Terra
abençoada de João Ramalho, um
pouso seguro para o amanhecer
de novas esperanças. Neste re-
canto abençoado denominado
CEOS(1), fiz-me aprendiz das
verdades eternas, contemplando
as almas sorridentes ou lacrimo-
sas que, qual avezitas, chegavam
em busca de abrigo.

Anos e anos aprendemos, so-
nhamos e construímos juntos
uma epopéia de amor e de tra-
balho através da nossa Ciranda
de Amor. Ah! Amigos de minha
alma. Sonhos e realizações,
testemunhos redentores venci-
dos e acalentados como lições
edificantes na nossa jornada evo-
lutiva.

Gratidão eterna a todas as
mãos aqui integradas, presentes
ou ausentes, próximas ou dis-
tantes, que cantam a sonata de
amor no campo do altruísmo,
exemplificando a cidadania uni-
versal.

Com Jesus sempre não encon-
traremos barreiras jamais, pois
quando o amor tange as cordas do
coração, o altruísmo desponta com
uma força de vontade tal, que
nada impedirá ao barquinho da

fraternidade singrar os mares
bravios da adversidade. Há fome,
há miséria, há lamento oculto dos
corações sem condições de ha-
bitabilidade. Mas, enquanto viger
o amor, a caridade será a sonata
dedilhada na harpa do coração.

Sejam todos benditos, meus
irmãos. Jesus é o Caminho e a
Caridade é o nosso lema.

Eternamente reconhecida, a
aprendiz do Evangelho que oscu-
la suas mãos.

Mensagem psicografada em
15/07/2008 pela médium Mil-
tes Apparecida Soares de Carva-
lho Bonna, no CEOS – Centro Es-
pírita Obreiros do Senhor - SBC.

(1) – Homenagem ao 31º
Aniversário da Creche Meimei,
atual Escola de  Educação Infan-
til Creche Meimei. Entidade
mantenedora – CEOS
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Biografia

Um dos espíritos que mais colaborou com a disseminação da doutrina espírita

André Luis, cidadão de Nosso Lar

Algumas hipóteses sobre a
identificação da última encar-
nação do espírito que conhe-
cemos como André Luiz são
meras especulações. No livro
“Nosso Lar”, o primeiro da série,
ele traça um perfil de si mesmo
e transmite sua opção por se
comunicar “no anonimato que
obedece à caridade fraternal”,
após compreender que “a
existência humana apresenta
grande maioria de vasos
frágeis, que não podem conter
ainda toda a verdade”.

No prefácio, Emmanuel
declara: “por trazer valiosas
impressões aos companheiros
do mundo, André Luiz neces-
sitou despojar-se de todas as
convenções, inclusive a do próprio
nome, para não ferir corações
amados, envolvidos ainda nos
velhos mantos da ilusão”.

Nascido em uma família com
excelente situação financeira,
conquistou seus títulos univer-
sitários sem maior sacrifício e
compartilhou os vícios da moci-
dade do seu tempo: muita im-
previdência, abusos e irreflexão,
mas, nos quinze anos de sua
clínica, proporcionou receituário

gratuito a mais de seis mil
necessitados. Teve amigos, no
coração dos quais plantou a
semente da simpatia.

Teve esposa e filhos que
prendera nas teias do egoísmo
destruidor. Regozijava-se com os
júbilos da família, esquecido de
estender essa bênção divina à

imensa família humana, surdo a
comezinhos deveres de fra-
ternidade.

Sofreu duas operações graves,
devido a uma oclusão intestinal
que derivava de elementos
cancerosos. Lutou por mais de
quarenta dias, na Casa de Saúde,
tentando vencer a morte, e
deixou o corpo físico a contragosto.

Com o desencarne, o receio do
desconhecido e o pavor das
trevas absorviam-lhe todas as
faculdades de raciocínio. Os

princípios puramente filosóficos,
políticos e científicos, figuravam-
se agora como extremamente
secundários para a vida humana.
Experimentava a noção do tempo
perdido, com a silenciosa acu-
sação da própria consciência.

Sua permanência nas esferas
inferiores durou mais de oito
anos consecutivos. No Umbral,
irrita-se com a pecha de suicida.

André Luiz foi recolhido ao
Nosso Lar e, ainda frágil, ofende-
se com as verdades que o médico
espiritual lhe declara, afirmando
que o aparelho gástrico foi
destruído à custa de excessos de
alimentação e bebidas alcoólicas,
aparentemente sem importância,
e que algumas leviandades no
campo da sífilis devoraram-lhe as
energias essenciais. Afirma ainda
que a moléstia talvez não assumisse
características tão graves, se o
procedimento mental dele no
planeta estivesse enquadrado nos
princípios da fraternidade e da
temperança.  O suicídio como causa
era incontestável.

Recuperado, reconsidera seus
objetivos e se coloca no lugar de
aprendiz. Pouco a pouco se
conscientiza de sua nova posição

e responsabilidades. Chora com
frequência, ouvindo verdades que
não toleraria na Terra; aprende
humildade a duros golpes.

Aceita as recomendações e
vigia pensamentos e sentimentos
inferiores para aprender a calar
queixas e mágoas improceden-
tes. Finalmente, buscando a
integração perfeita com o clima
harmonioso e elevado de Nosso
Lar, através do trabalho e da
renovação íntima, recebe a
ansiada autorização para ‘visitar’
o lar terrestre.

Quando retorna a Nosso Lar,
imensa surpresa o aguarda: O
Ministro Clarêncio e dezenas de
amigos vêm ao seu encontro,
saudando-o: “Até hoje, André,
você era meu pupilo na cidade;
mas, doravante, em nome da
Governadoria, declaro-o cida-
dão de Nosso Lar.”

Fiel ao desejo de servir sem
láureas, e atento ao compromisso
com a verdade, não permite que
a vaidade do nome ou sagrações
passadas encontrem eco em seu
coração lúcido e enobrecido. E
olvidando o próprio nome, que
deixa para trás por amor a Deus
e às criaturas, reveste-se tran-
sitoriamente de outra perso-
nagem, para melhor ensinar e
amparar.

Surge André Luiz.
Fonte: Nosso Lar

“Mas, doravante,
em nome da
Governadoria,
declaro-o cidadão
de Nosso Lar”
Clarêncio, ministro

“ “

De 21 a 28/9/2008
Local: Grupo Fraternal Adolfo
Bezerra de Menezes - R. Batuíra, 380
– Bairro  Assunção – SBC

ABERTURA - 21/9, às 15h
Mediúnica - Parte artística: Vozes
Eternas e Mãos Unidas

Data: 22/9 às 20h
Construção da Espiritualidade na
Saúde do século XXI.

XII SEMANA ESPÍRITA – São Bernardo do Campo
Tema Central: O ESPIRITISMO E A EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO

Expositora: Dra. Marlene Nobre
Parte artística: Vansan

Data: 23/9, às 20h
O Espiritismo e a Educação do Espírito
Expositor: Dr. Carlos A. Baccelli
 Parte artística: Paulinho

Data: 24/9, às 20h
O Espirit ismo: a mensagem do
Evangelho atualizada
Expositor: Estevão Camolesi

Parte artística: Musica – Grupo Vocal
Obreiros da Caridade

Data: 25/9, às 20h
 A Unificação, transição e a nova era
Expositor: Agnaldo Paviani
Parte artística: Fábio e Conjunto

Data: 26/9, às 20h
A missão do médico espírita
Expositor: Dr. Rodrigo Bassi
Parte artística: Denise e Noris

Data: 27/9, às 20h
Solenidade de Comemoração dos 40
anos de fundação da IAE – Centro
de tratamento Bezerra de Menezes
Expositor: Divaldo Pereira Franco
Parte artística: Paula Zamp

Data: 28/9, às 20h
As Casas Espíritas e o Movimento
Espírita diante da infância e juventude
Expositor: Pedro Camilo
Parte artística: Grupo Musical Iberê
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Saúde

Você sabia que...

Encontro reúne diversas casas espíritas para integrar tarefeiros *.* a Sopa do Coração surgiu
por sugestão do espírito Aldo
numa seção de pintura
mediúnica, dirigida pelo médium
Jean Carlo.

*.* começou a ser idealizada
por Odila Marina Wingeter, que
convidou várias pessoas para
participarem da tarefa, dentre
elas: Elvira, Dulce, Emílio, Cirene
e Valter.

*.* era preparada na residência
da Sra. Odila e distribuída às
segundas-feiras nas ruas de São
Bernardo e Santo André.

*.* a primeira distribuição
aconteceu no dia 6/4/1987 e, em
24/8, ela passou a ser preparada
na Instituição Assistencial
Meimei, com a participação
também de Ernestina, Irene,
Orides, Regno, Valquíria, Cássio
e Valdir.

*.* somente em 1990, ela
começou a ser servida na
Instituição, pois o grupo sentiu a
necessidade de não apenas
oferecer o pão material, mas
também o espiritual.

*.* um dos médiuns viu um
frade com um bastão,
caminhando sobre o barro nos
fundos do terreno. A visão desse
espírito inspirou a Casa a iniciar
a Unidade V - “Porta de Fabiano”,
em dezembro de 1991.

*.* a Sopa do Coração passou
a ser servida todos os dias da
semana, com um programa de
reerguimento da mendicância, e,
hoje, com uma frequência média
diária de 50 pessoas, e com a
participação de mais de 100
tarefeiros, oferece, também,
reuniões de apoio  à  dependência
química, através do DESAATT.

Nos dias 26 e 27 de julho
na Instituição Assistencial
Meimei (IAM), tarefeiros de
21 entidades espíritas com-
pareceram ao encontro “Uni-
dos pelo Amor”. A atividade
tinha como finalidade unir as
casas e permitir troca de ex-
periências. Uma equipe de
50 facilitadores colaborou
com o evento, que contou
também com o apoio de Celi-
na Galvão, dirigente do Con-
selho Espírita de São Bernar-
do do Campo.

Cerca de 450 pessoas se
inscreveram antecipada-
mente para participar de duas
oficinas – uma em cada dia –
que tratavam de discutir as-
suntos referentes às tarefas
das casas espíritas como o
Aprimoramento Prático
Mediúnico, Tarefa de As-
sistência Espiritual à Infância,
Artes, Palestras expositivas,
entre outros.

“Este encontro foi uma ini-
ciativa do Conselho Espírita
de São Bernardo do Campo.
Temos o objetivo de trazer
união e fortalecimento das
entidades participantes e de
proporcionar uma opor-
tunidade para que elas tro-
quem experiências”, - expli-
ca Eugenivaldo da Silva Fort,
um dos responsáveis pela or-
ganização do evento.

As pessoas que partici-
param do encontro apro-
varam. Sueli Martins de Sou-
za, tarefeira do Centro Espírita
Emannuel, diz que gostou da
troca de conhecimento. “To-
das as casas têm o mesmo
objetivo, mas fazem isso de
maneiras diferentes. Preten-
do aproveitar as idéias, como
proporcionar cursos de apri-
moramento prático mediúni-

co para quem está começando”.
Lourdes Alemi, tarefeira do Nú-
cleo Espírita Paulo de Tarso, re-
força: “Vencemos dificuldades.
Cada um trouxe o seu exemplo e
sempre vale trocar experiên-
cias”. Já Roseane Araújo, tam-
bém do Centro Espírita Eman-
nuel, declarou que incluirá músi-
cas na evangelização das crianças.

Um grupo de sustentação ob-
servou o movimento da espiritu-
alidade durante o evento: Mei-
mei solicitou duas músicas can-
tadas no palco, para as crianças
que estão se preparando para
reencarnarem e estão aflitas pela
situação que encontrarão na Ter-
ra. Lágrimas derramadas por
Sheilla se transformaram em

flores. Irmão José se apresentou
com a música “Obrigado Se-
nhor”. Ermance Dufaux e o “bom
ladrão”, através da psicofonia,
deixaram suas mensagens de es-
perança a todos que partici-
param. Foi notada a presença de
africanos e, também, de Eurí-
pedes Barsanulfo, orientando
tarefeiros da espiritualidade e
colocando alunos em cada classe.

Adília do Carmo, vice-presi-
dente da IAM e tarefeira do Cen-
tro Espírita Obreiros do Senhor
(CEOS), afirma que encontros
como esse devem se repetir.
“Eles enriquecem todas as casas
espíritas. Além disso, a recicla-
gem é necessária a todos que
querem fazer o bem”, completa.

Acima, participantes do
encontro e promoção
preparando comes e
bebes, ao lado, equipe da
inscrição do evento
fazendo contagem do
número de participantes


