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Instituição e família
juntas pela educação
das crianças.
Confira no encarte

Entrevistadores vão
ao encontro dos
assistidos. Leia mais
na página 10

Conselho Espírita
reúne casas espíritas
de São Bernardo.
Veja na página 9
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Expediente

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

*.* Mercado de Móveis e Bazar Scheilla: de segunda a
sábado, das 8h às 17h para atendimento de clientes, reposição

de material, recepção e segurança. Doar pelo menos 2h nos
dias de sua preferência;

*.* Serviço Social: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

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

Apresentamos um Balanço
Social demonstrando a implan-
tação dos objetivos do desen-
volvimento do milênio, iniciada
em 2000. Com a inclusão social,
a saúde e a educação garantimos
aos nossos parceiros atendidos os
direitos e os deveres da criança
e do adolescente, acelerando
assim a redução da desigualdade.

Uma gestão social, corpo-
rativa, instrumentalizada e
democrática é a nossa grande
busca. A continuidade da
capacitação e treinamento visa o
aperfeiçoamento contínuo dos
líderes na implantação dos
processos em ação, e é realizada
com o apoio de NV – Consultoria.

Um verdadeiro sonho se
realizou para encantamento das
crianças, adolescentes e famílias
da comunidade: o Programa
Prazer em Ler, em convênio com
a C&A, proporcionou a bem
montada Biblioteca Viva -
totalmente informatizada com
acervo cadastrado de 3000
livros novos - denominada de
Visconde de Sabugosa, em
homenagem a Monteiro Lobato.

O Projeto Cidadão Digital foi
selecionado pelo CMDCA/
FMDCA para aquisição de novos
equipa-mentos para o laboratório
de informática com meta de

atendimento para uma média de
400 futuros internautas.

O Projeto Ludicidade recebeu o
prêmio de R$ 18 mil do Programa
Cultura Viva / Governo do Estado
de São Paulo / Ministério da
Cultura. Será acompanhado pela
Unidade de Fomento e Difusão da
Cultura de São Paulo, para auxiliar
o desenvolvimento de ações,
através de oficinas modernas de
gestão administrativa.

Foram reafirmadas as par-
cerias com a Secretaria de
Educação do nosso município
(52crianças de 01 a 03 anos, 11
meses e 29 dias), na Escola de
Educação Infantil Creche Meimei,
com a Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Cidadania; na
educação complementar (50
crianças) e no Programa de
Proteção Básica às 50 famílias.

As parcerias com o Banco do
Brasil continuam através do
Programa Adolescente Traba-
lhador, bem como a do SENAI
(cursos profissionalizantes). A
Associação English for All reiniciou
as aulas gratuitas de inglês para os
nossos jovens.

A família CEOS/IAM agradece
a todos que confiam em nossas
propostas. “Mãos unidas, soluções
encontradas”(Meimei). Entre
nesta Ciranda de Amor!
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Doutrina

A hora da dieta
Por Victor M. Santos

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

Depois das festas de fim de
ano e de merecidas férias,
voltamos a realidade do dia-a-dia
e nos inquietamos com nossa boa
forma, com aquele quilinho a
mais.

A nossa primeira preocupação
é fazer uma dieta de desinto-
xicação para livrar o nosso
organismo das sobrecargas
alimentares e depois adotar uma
alimentação apropriada e
balanceada, para que tenhamos
um corpo saudável.

Para isso, é fundamental o
tempo que dedicamos ao preparo
e consumo da alimentação. Mas,
e a nossa indiferença com a
alimentação da alma?

Se nos preocupamos com a
alimentação do corpo físico, que
temos que devolver ao desen-
carnar, por que não fazer o mes-

mo com a alimentação da alma?
É hora então de fazermos uma

dieta desintoxicante para a alma,
ou seja, vamos meditar e
identificar toda alimentação errada
que proporcionamos a nós
mesmos, como espíritos que
somos, durante todo ano que
passou. Vamos lembrar dos nossos
pensamentos de inveja, de ciúmes,
de revides desnecessários... Vamos
identificar as difamações, as
agressões físicas ou verbais, enfim,
tudo aquilo que fizemos ao nosso
próximo e que não gostaríamos
que fizessem para nós.

Terminada esta dieta de de-
sintoxicação da alma, vamos
planejar uma alimentação ade-
quada ao espírito, conforme o
evangelho de Jesus.

O cardápio para nossas
necessidades podemos encontrar
no livro Agenda Cristã - André
Luiz / Francisco Cândido Xavier,
que transcrevemos:

Aprende — humildemente.
Ampara — levantando.
Socorre — melhorando.
Ensina — praticando.
Passa — servindo.
Examina — salvando.
Administra — educando.
Ora — serenamente.
Esclarece — respeitoso.
Obedece — prestativo.
Pede — com juízo.
Semeia — sem aflição.
Ama — edificando.

Espera — trabalhando.
Estuda — aperfeiçoando.
Teme — a ti mesmo.
Crê — agindo.
Caminha — com todos.
Sofre — aproveitando.
Confia — vigiando.
Avança — auxiliando.
Fala — construindo.
Recebe — distribuindo.
Age — no bem geral.
Ouve — sem malícia.
Atende — com gentileza.
Corrige — com bondade.
Ajuda — elevando.
Coopera — sem apego.
Perdoa — sempre.

Contamos também com o
“SPA Espiritual” que é o reforço
que recebemos na Casa Espírita.
O Centro Espírita Obreiros do
Senhor nos oferece um amplo
trabalho de orientação e encami-
nhamento, que com certeza nos
trará a tranqüilidade e a paz que
almejamos.

Vamos encarar mais este
desafio com muita fé em nosso
Pai Criador, e a certeza de que,
através dos ensinamentos de
Jesus, encontraremos o bem
estar que procuramos.

Muita paz!
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Nossa Casa CEOS

Casa  incentiva divulgação de informações por
 meio de curso inédito

A favor da
integração

Dependência
Química em pauta

Acima, Nelson Mendes (detalhe) ministra aula inaugural. Abaixo, alunos
na primeira aula do curso.

Fevereiro deu início ao
primeiro Curso de Dependência
Química do Centro Espírita
Obreiros do Senhor (CEOS). A
idéia surgiu de Nelson Mendes,
ex-diretor do Departamento de
Socorro e Amparo aos Depen-
dentes e Familiares (DESADEF).
As aulas estão acontecendo
todas as terças-feiras, das 20h
às 21h30, até 20 de março, na
sala do audiovisual, no segundo
módulo da Instituição Assisten-
cial Meimei.

“Quando começo o curso, digo
‘Quem salva uma vida, salva o
mundo’. Se cada um fizer a sua
parte, com certeza o mundo se
tornará melhor”, avalia Mendes.
Por este motivo, qualquer
pessoa pode participar,
dependente químico ou não. Não
há pré-requisitos. “É preciso boa
vontade e interesse, nada mais
do que isso”, completa.

O curso será todo em
apresentação de slides. O mate-
rial também abrange a temática
do aspecto espiritual da depen-
dência, as conseqüências nesta
vida e em outras reencarnações,
processo obsessivo, tratamen-
tos, fatores e níveis de pre-
venção.

O objetivo é o crescimento
pessoal e individual. “Em alguns
cursos que fiz percebi que a
maioria não abrange e não tem
todas as informações neces-
sárias. Partindo destes pres-
supostos tive a idéia de fazer um
curso que, no meu entender,
abrange por completo a
problemática”, informa.

“Sobre a receptividade, das
pessoas com quem converso,

tem sido ótima. Mas acredito ser
difícil ter uma participação
grande, pois este tipo de
assunto mexe com todos”,
opina.

Os participantes têm
aprovado. “Melhor impossível.
Boa didática, ótima apresen-
tação”, resume Luis Antônio
Dias. Ele  participa desde 2006
da Coordenação de Dependência
Química do Centro Espírita Casa

de Timóteo - “Grupo Amor Exi-
gente”. Resolveu participar do
curso porque tem dependente
químico na família. Caso
parecido com o de Maria da
Conceição Bezerra. “Hoje é meu
primeiro dia. Espero aprender
coisas boas para poder ajudar
meu parente”, explica.

Em um primeiro momento,
não há previsão de uma nova
edição do curso. “Mas temos
planejado novos cursos para
este ano. Pelo menos quatro. Um

deles já está definido, que é o
curso de Assistência Espiritual
para o mês de julho, específico
para os trabalhadores da casa
(CEOS). Os demais serão
abertos ao público em geral”,
informa Mendes.

Para quem tiver interesse,
Mendes também tem um
projeto de ajudar outras casas
espíritas a montarem um

DESADEF próprio, para apoiar
outros dependentes químicos.
“Eu me prontifiquei a montar
uma equipe de apoio e colocar a
nossa experiência em favor de
novos grupos. Já tivemos a
primeira reunião no Conselho
Espírita de São Bernardo do
Campo e a idéia foi muito bem
aceita. Estou a espera de
convites”, finaliza.



Instituição auxilia comunidade por meio de cursos
para as mães e entrega de mantimentos
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O Programa Esperança
atende atualmente mais de 30
famílias todas as terças-feiras.
Os atendidos recebem apoio por
meio de palestras; cursos de
trabalhos manuais; atendimento
médico, dentário e jurídico;
atividade para as crianças;
entrega de mantimentos; curso
de gestantes; alimentação e
higiene.

 Para participar da atividade,
o Serviço Social da Instituição
Assistencial Meimei (IAM) faz
uma visita domiciliar para
verificar a necessidade. Após a
triagem, os atendidos passam a
frequentar as atividades por pelo
menos um ano. Depois disso, uma
nova visita é feita, para averiguar
se a família ainda precisa do
atendimento. “Muitas delas
acabam ficando um pouco mais
no programa por conta da
dificuldade que passam”, afirma
Maria Aparecida Pereira, atual
dirigente e tarefeira há 34 anos.

Os atendidos chegam às
13h30. Inicialmente eles passam
pela Assistência Espiritual, que
não é obrigatória. Depois tomam
sopa, assistem palestra
evangélica, passam por sessão de
higiene e, por fim, assistem às
aulas de trabalhos manuais. O
encontro termina às 16h30. Os
trabalhos produzidos são
vendidos nos chás que a casa
promove, de forma que a IAM
possa continuar mantendo a
atividade. Uma vez por mês as
famílias recebem mantimentos
para levar para casa.

Há também um curso de
gestantes, que dura três meses.

As mães participam das aulas e,
no fim do curso, levam um
enxoval completo para o bebê.

Uma parte da equipe cuida
das crianças. Elas assistem a
aulas de evangelização,
frequentam a Sala de Leitura e a
Brinquedoteca.

“As famílias também recebem
atendimento dentário, pediatria
para as crianças e assessoria
jurídica. Se precisarem de mais
alguma coisa, encaminhamos os
casos para o Serviço Social”,
explica Maria Aparecida.

 No entanto, a
tarefa está à procura
de voluntários. “Pre-
cisamos muito de
gente que queira
ajudar. Para isso, é só
procurar o Setor de
V o l u n t a r i a d o ” ,
explica. O telefone
para mais informa-
ções é 4176-8600.

Acima, a entrega de
mantimentos que
ocorre todo fim de
mês; Abaixo, mães
aguardam cursos e
recebem instruções.
Ao lado, equipe do
programa Esperança.
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Nossa Casa IAM

 IAM - Trabalhando de mã
Instituição e família precisam caminhar juntas, articuladas, seguindo a mesma direção para enfr
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“Ninguém consegue fazer uma
ciranda de amor se não estiver
de mãos dadas. E nesta ciranda
de amor, serão os pais que
garantirão o sucesso dos
elementos mais preciosos que
temos na instituição: a criança e
o adolescente. O nosso trabalho
precisa ser feito de parceria e
vocês, pais, agora, são os nossos
parceiros”. Com essas palavras,
a presidente da Instituição
Assistencial Meimei, Miltes
Bonna, deu as boas-vindas às
mães e responsáveis presentes
na Reunião de Formação
Continuada e Rematrícula das
Famílias do Lar Escola e
Escotismo, que aconteceu no dia
31 de janeiro último.

O objetivo foi proporcionar na
rematrícula o contato direto da
equipe socioeducativa com os
responsáveis, favorecendo o
vínculo afetivo e dando condições
do educador desenvolver o plano
com mais propriedade.

Segundo Marly Paz Ceolin,
coordenadora de projetos sociais
da IAM e responsável pela
coordenação do evento, não existe
proposta educativa eficiente sem
a participação da família. “Por isso
pretendemos relembrar a todos a
importância de se cumprir o
regulamento interno e apresenta-
remos todos os projetos que a IAM
desenvolve com as famílias”, disse.

 “Algumas mães estão dando
pouca credibilidade para o
trabalho da IAM. A baixa
frequência das crianças e as faltas
constantes nas reuniões
pedagógicas e no Grupo de

Atenção à Família (GAF)
preocupam a diretoria, não
apenas pelos prejuízos que
causam à instituição, mas pela
própria criança, já que a omissão
poderá levá-la à perda da vaga”,
informou. “Essas mães receberão
orientação em separado, antes da
rematrícula”, concluiu.

As atividades iniciaram com
um café da manhã às 7h45. Às 9h
foi a abertura, seguida da
apresentação do vídeo
institucional.

Durante toda a manhã
aconteceram as exposições dos
voluntários que desenvolvem
trabalho com a família, para
passar orientações e regula-
mentos. Somente após, aconte-
ceram as rematrículas.

À tarde foi programada visita
fraterna para algumas famílias,
pela equipe do SAD e educadores.
O objetivo foi o de colocar o
educador em contato com a
realidade da criança, para ter um
olhar diferenciado no desenvol-
vimento do trabalho. As ava-
liações revelaram o êxito dessa
proposta.

“Baseada em sua experiência
profissional, a monitora Telma
em sua avaliação disse acreditar
neste importante passo que foi
dado em busca de uma
verdadeira parceria com as
famílias atendidas; reconheceu a
importância de cada atividade
desenvolvida, principalmente do
SAD; e achou bastante
enriquecedor o contato direto
com os responsáveis dos
educandos, na rematrícula”.

Acima, público presente no evento. Abaixo, à esquerda, mães realizam
rematrícula dos filhos. Á direita, equipe da instituição realiza visita às
famílias assistidas
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ãos unidas com a família
rentar o grande desafio: educar

Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)

O SAD surgiu da necessidade de prevenir doenças, devido ao
alto índice de crianças afetadas por problemas respiratórios, renites,
cáries, piolho. “Para manter a criança saudável, o lar tinha que ser
saudável”, explicou Mônica .........

Seu trabalho consiste: na visita domiciliar; perguntas sobre os
problemas de saúde da família; busca de soluções e monitoramento.
Tudo isto é realizado por uma equipe de voluntários e profissionais
de diversas áreas.

Grupo Brogotá (Sindicância)
Rubens Germiniani Filho apresentou o Grupo Brogotá, que é

responsável pelas visitas domiciliares. “O problema nessas visitas
é a ausência da família, no dia previamente marcado. Outras
fornecem o endereço errrado”, disse Rubens.

Miltes Bonna informou que muitas famílias têm reclamado que
fizeram a inscrição na instituição há anos e estão aguardando vaga.
Segundo ela, a Escola de Educação Infantil Creche Meimei mantém
convênio com a Prefeitura. Neste convênio, 15% dos custos vêm
de contribuição dos órgãos públicos. Das 130 crianças, apenas 54
são conveniadas com a prefeitura municipal. As demais são
mantidas com muito esforço pela entidade.

Grupo de Atenção à Família (GAF)
“O GAF – Grupo de Atenção à Família aborda assuntos de

interesse da família, que ajudam na auto-educação, elevando a auto-
estima das pessoas para ficar mais fácil delas atuarem na educação
dos filhos. Há um número muito grande de voluntários envolvidos.

Grupo de Escoteiro Brogotá

Celso Melero passou algumas informações a respeito do
Grupo Escoteiro Brogotá: que já está formado há 7 anos, que o
movimento escoteiro é um movimento de jovens e é um
movimento de complemento à educação formal. É baseado no
aprender fazendo. A criança, praticando as atividades, está se
educando. Funciona no sábado à tarde, às 14h30 e nas quintas-
feiras, para os mais novos.

Serviço Social

Adriana Mazzo Pedroza, Assistente Social, foi a responsável pela
orientação do Regulamento Interno. Foi feita a leitura e explicação
de cada artigo, porque na rematrícula eles iriam assinar o Termo
de Compromisso, concordando com o regulamento e que seguirão
as normas que a instituição propõe.

Maria Gorete da Silva e Rute Maria da Silva, há 1 ano
como assistidas da IAM, estão na lista de espera,
aguardando vaga para os outros filhos. Moram na rua Frei
Damião (na Viela). Elas foram visitadas pelos educadores
e equipe do SAD e fizeram suas avaliações em entrevista
para o “Entre Nós”.

1) Como vocês se sentiram em
relação à visita dos educadores
e da equipe do SAD?

(Gorete) Eu esperava uma
pessoa só. De repente apareceu muita
gente. Foi uma surpresa enorme para
mim. Eu adorei. Foi muito emocio-
nante. Jamais eu ia pensar que
estariam em minha casa Marly,
Osana, Cris, Priscila, Rosalinda e
muito mais.

(Rute) Foi muito boa a surpresa
para mim. Fiquei muito feliz. Naquele
dia eu saí da reunião com dor de
cabeça. De repente, até a dor de
cabeça foi embora. Foi uma
felicidade, realmente. Falei para a
Lúcia “põe a mão no meu coração”.

2) Como vocês analisam o
serviço do SAD?

(Gorete) Para mim foi muito
bom, porque tem coisas que eles
observam e fazem sugestão. Por
exemplo, eles falaram que era bom
eu trocar o registro do botijão de gás.
Realmente, precisa mesmo. Também,
eles sugerem pendurar planta que é
venenosa para as crianças.

(Rute) Abre os nossos olhos. A
gente tem criança. Às vezes muitas
coisas passam despercebidas e
realmente eu aprendi bastante coisa.

Foi uma visita só, mas eu gostei muito.
O médico examinou a boca das crianças,
nossos dentes. Inclusive eu até comecei
o tratamento aqui. Na época eu fiquei
muito feliz porque eu tinha perdido os
dentes da frente. Sentia vergonha de rir.
Essa é uma lembrança boa por terem
corrigido meus dentes.

3)O que vocês têm a falar
sobre o trabalho da IAM?

(Gorete) Eu adoro o trabalho da
IAM. Na minha vida ela foi uma
bênção. Eu aguardei 6 anos por uma
vaga para três dos meus filhos.

(Rute)  Quando eu fiz a inscrição
eu estava grávida do Lucas. Hoje ele
está com 5 anos. Aguardei 4 anos.

4)Vocês sentiram melhora no
comportamento deles?

(Gorete) Antes, a Yara (2) era
muito tímida. Ela aprendeu a comer
de tudo na IAM. Ela desenvolveu
muito. O Yuri (13) deixaria de ir à
Escola, mas na IAM, nunca.

(Rute) O Julio (13) não queria
entrar na Creche porque é adoles-
cente. Hoje, ele não quer faltar. O
comportamento deles melhorou
bastante. Gostam demais da IAM. O
desenvolvimento do Matheus foi
todo aqui.



Especial

IAM - Ação Social - Encarte do Entre Nós - Informativo  CEOS/IAM - Nº 84

Uma campanha para fazer amigos

Acima, apresentação da campanha
aos frequentadores do Centro
Espírita Obreiros do Senhor. Abaixo,
no detalhe, vídeo informativo com
todas as atividades do braço social
do Centro, a Instituição Assistencial
Meimei

Durante uma semana, entre
os dias 15 e 21 de dezembro
último, uma equipe de tarefeiros
da Instituição Assistencial
Meimei esteve presente nas
tarefas do Centro Espírita
Obreiros do Senhor para
divulgar o lançamento da
campanha  - Amigos da IAM - a
qual tem por objetivo captar
recursos em dinheiro. Para isto,
buscou-se a participação dos
tarefeiros e dirigentes do CEOS
e da IAM, contando com os
mesmos para a distribuição do
material de divulgação, com a
orientação de passá-lo a
parentes, amigos, conhecidos,
colegas de trabalho, porquanto
aqueles que vivenciam esse
trabalho, já contribuem de
inúmeras formas: através dos
carnês; sendo um voluntário;
participando dos eventos;
doando objetos.

A idéia, pois, é envolver
outras pessoas que ainda sequer
conhecem a IAM ou vivenciam
suas atividades, procurando
sensibilizá-las da importância de
todos no auxílio constante que
devemos ter para minimizar as
mazelas sociais (sensibilização
esta que é muito observada
quando das calamidades).

O que se pretende, então, com
esta campanha, é um meio de
sustentabilidade permanente da
instituição, ajudando-a a manter
e procurar sempre a melhoria do
atendimento que presta à
comunidade.

Para facilitar a divulgação, a
equipe distribuiu folhetos com
informações da instituição;
apresentou um vídeo
institucional e, na tribuna, deu
todas as orientações sobre a
Campanha.

Muitos que freqüentam a

nossa Casa e que auxiliam a
instituição, sem ter tido a
oportunidade de conhecê-la, se
emocionaram com o vídeo

As diretorias do CEOS e IAM,
e a Comissão Organizadora
agradecem a receptividade
dessa Campanha pelos seus
tarefeiros e freqüentadores –
que há muito já
são amigos da
IAM - sem os quais
outras pessoas não
teriam a oportu-
nidade de participar
de nossa Ciranda de
Amor.

A intenção da
equipe é ampliar
ainda mais o rol dos
“amigos da IAM”,
melhorando os re-
sultados que já se
fizeram sentir nes-
ses dois primeiros
meses de lança-
mento.

Os Departamen-
tos que exercem
suas atividades nos espaços da
IAM aos domingos e durante a
semana, à noite, em breve serão
alcançados pela Campanha. São
eles: Departamento de Escolas e
Cursos, Departamento da
Infância e Juventude e Escola de
Pais Eurípedes Barsanulfo.

Lembramos àqueles que
quiserem se unir a nós nesta
campanha, doando e multi-
plicando os doadores, poderão
retirar os materiais de divul-
gação no Plantão do CEOS ou na
Secretaria da IAM. Nestes
materiais constam todas as
informações necessárias para os
que se sensibilizarem com este
chamado: associarem-se à IAM,
passando a ser mais um
amigo da IAM.

Campanha AMIGOS DA IAM
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Especial

Conselho promove curso e
integra as casas espíritas de

São Bernardo do Campo

O Conselho Espírita de São
Bernardo do Campo, através dos
seus oito departamentos
constituídos, vem se firmando
cada vez mais nos seus objetivos
de aproximar e reunir pessoas e
instituições, dando suporte e
estimulando iniciativas das Casas
Espíritas de São Bernardo do
Campo.

Graças ao dinamismo da
presidente Celina Lima, muitas
Casas já estão vinculadas ao
Conselho, e vêm compartilhando
de suas ações.

Recentemente, o Curso de
Assistência Espiritual, que
aconteceu todas as sextas-feiras,
no Grupo da Paz, no período de
14/11/2008 a 27/2/2009, é um
exemplo. Contou com a adesão
de 15 Centros Espíritas e chegou
a reunir 69 pessoas, entre
dirigentes e tarefeiros.

“Aqueles que estão partici-
pando serão os multiplicadores
em seus núcleos”, disse Celina.

Questionada sobre os obje-
tivos, Celina informou que a
intenção foi aprofundar os
estudos e técnicas sobre a
Assistência Espiritual, e,
simultaneamente, trabalhar os
sentimentos para melhor
compreender e aplicar este
mecanismo. “Não temos o intuito
de influenciar as Casas a
mudarem os seus métodos”,
explicou. “Há Casas que optam
pela simplicidade da imposição
de mãos, outras mantém o passe
padronizado”. “Nós respeita-
mos”, arrematou.

Os 12 temas foram discor-
ridos entre as Casas Espíritas:
Grupo da Paz, GFABM, Grupo de
Estudos Espíritas Dr. Eduardo
Monteiro (GEEDEM), Centro

Assistência

Acima, Ceile Bernardo, tarefeira
do CEOS, ministra aula sobre
perispírito. No detalhe, Celina
Lima, presidente do Conselho
Espírita de São Bernardo

Espiritual
Espírita Obreiros do Senhor
(CEOS), Grupo da Fraternidade
Espírita João Ramalho e
Fraternidade Espírita Irmão
Pedro (FEIP).

O Grupo de Teatro GESTU
apresentou esquete baseada nos
capítulos do livro “Dores da
Alma”, ditado pelo espírito de
Hammed.

Os estudos se concentraram
na fisiologia das mãos, centros de
força, fluídos, perispírito,
assistência espiritual, tratamento
para o dependente químico e
aspectos científicos do passe

As tarefeiras Luzia Piotto,
Ceile Bernardo e Miltes Bonna, do
Centro Espírita Obreiros do
Senhor, também prestaram suas
contribuições. Luzia, no asses-
soramento da presidente, em
suas ausências, e a Ceile e Miltes
Bonna couberam as aulas ligadas
ao Perispírito e Tratamento para
o Dependente Químico, respec-
tivamente.

Miltes, em sua exposição,
refletiu sobre as atitudes e as
responsabilidades do Espírita

Cristão, enfatizando que na
tarefa socorrista de nada
adiantarão estudo e técnica se
não tiverem Amor. E, para que a
nossa proposta de socorrer a dor
seja real, nós precisamos estar
com os sentimentos elevados,
exercitando a mediunidade com
Jesus nas 24 horas do dia.

Concluiu que, no tocante ao
atendimento dos nossos irmãos
dependentes químicos, a nossa
responsabilidade multiplica-se
de uma forma assustadora.
Porque aquele que for trabalhar
para dar assistência fluido-
terápica para o portador de
qualquer tipo de dependência
tem que estar liberto dos vícios
visíveis, lutando para se libertar
dos invisíveis.

Dentre os temas abordados,
Renata Stort discorreu sobre os
aspectos científicos do passe, e
apresentou o resultado da
pesquisa realizada em 6 Casas
Espíritas, que analisou o efeito do
passe nos estados emocionais de
126 pessoas avaliadas.

A qualidade de análise dessa

pesquisa despertou o interesse da
UNIFESP – Universidade
Federal Paulista de Medicina,
que vem estudando os efeitos da
prece na recuperação dos
doentes, tanto que ela doou um
software extremamente caro, o
SPSS, para auxiliar o Conselho na
tabulação dos dados e análise
estatística da pesquisa.

Celina está formando um
grupo de trabalhadores para
orientar o Evangelho em Família,
para as pessoas que buscam o
Centro Espírita Luigi       , .Em
breve daremos notícias sobre o
andamento desse trabalho.
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Mensagem

Mãos atuantes
Por Meimei

Almas queridas e boas que nos
enlaçam nas vibrações da prece,
através das mãos atuantes no
bem. Somos aprendizes eternos,
e amar-gurando reveses tantos,
conseguimos nos entreolhar-mos
na atmosfera de serviço ao
próximo. Ah! Meus queridos
irmãos. Qual sinfonia que a
harpa da caridade apresenta, nos
inebriamos com a emoção das
abelhinhas no bendito trabalho
da colmeia do Amor de Jesus.
Abelhinhas diligentes correndo
de um lado ao outro, plasmando
na pequenina contribuição a
grandiosidade do amor, sem
perceber, sem se escravizar a
compromissos para agradar aos

outros, mas por sentirem-se
alimentadas pelo amor que vibra
em elevada dimensão.

Sem rótulos que identifiquem a
religião, mas com o coração que se
propõe a edificar a esperança no
campo da solidariedade, ofertam
mãos para que, do plano espiritual,
outras mãos sintonizadas des-
cubram o prazer de servir.

Benditas sejam, abelhinhas
diligentes da colmeia de amor em
que o socorro ao próximo é a
cantata definitiva do espírito
eterno que descobriu o dever a
cumprir, na disciplina que o
trabalho organizado preceitua.

Que Jesus nos abençoe. Com
o ósculo de gratidão da menor
servidora.
Mensagem recebida pela médium
Miltes Apparecida Soares de
Carvalho Bonna em 13\1\2009

Entrevista
auxilia
assistidos

Em janeiro, há duas semanas
do início das aulas do Departa-
mento de Escolas e Cursos (DEC),
o Plantão de Entrevistas do
Departamento de Orientação e
Encaminhamento (DEPOE)
esteve presente em todas as
reuniões de assistência espiritual
do Centro Espírita Obreiros do
Senhor (CEOS).

O objetivo foi motivar o
público em geral a se matricular
nos Cursos de Educação Mediú-
nica, Aprendizes do Evangelho,
Grupos de Estudos, e Escola de
Pais, após liberado da assistência
espiritual.

A divulgação que foi feita na
tribuna ajudou bastante pela
magnetização e esclarecimentos
dados, enfatizando a importância
do conhecimento como comple-
mento da assistência, não impor-
tando a idade, pois sempre há
tempo para aprender.

Os entrevistadores ficaram a
postos para que o público os
visualizassem, criando empatia,
e esclarecendo acerca dos cursos
e sua importância. As entre-
vistas foram realizadas no fundo
do salão enquanto os assistidos
se dirigiam para o passe.

Os resultados foram satis-
fatórios: 100 encaminha-

mentos, além do atendimento de
vários casos que necessitavam
de assistência espiritual.

As tarefas do DEPOE de 3ª e
5ª feira à noite; 6ª feira e sábado
de manhã e à tarde também se
empenharam no convite aos
assistidos que passaram por elas,
registrando 39 pessoas interes-
sadas, no mês de janeiro.

Ao todo foram 139 encami-
nhamentos, fruto do trabalho
conjunto do DEC e DEPOE, cujos
tarefeiros não mediram esforços
para executá-lo. Tudo isso pelo
desejo de melhora das atividades
do CEOS

“Agradecemos a todos.
Acreditamos que a divulgação foi
boa para o DEC, mas também
para o DEPOE, pois muitas
pessoas nos cumprimentaram
pela forma como foram aten-
didas”, disse Ceile Bernardo, do
DEPOE. “Algumas desconhe-
ciam o trabalho das entrevistas”,
arrematou.

Daqui há 6 semanas muitas
estarão conosco em nosso
departamento, pois receberam
um cartão de ambientação
fluídica para início das atividades
na Casa.

Que sejam todas bem-vindas.

*.* em janeiro de 1997 o
Centro Espírita Obreiros do
Senhor deu início à tarefa de
assistência espiritual aos
domingos à noite, para adultos.

*.* até aquela data, era o
único dia da semana que o
CEOS não abria as portas para
o público, sendo esse um
motivo de preocupação da
direção que já suspeitava pela
demanda de atendimento.

*.* em poucos meses a
tarefa atingiu a freqüência de
mais de duzentas pessoas que
buscavam a Casa para receber
a assistência espiritual, o que
aliviou a tarefa aos sábados, e
proporcionou a elas a opção de
escolha.

*.* em outubro de 2005, o
CEOS ampliou ainda mais o

atendimento com a criação da
assistência espiritual aos
domingos de manhã. A tarefa
iniciou com 23 pessoas e
atualmente conta com a
presença de 100 assistidos.

*.* graças a essa estrutura,
XXXXX pessoas são atendidas
durante a semana, e recebem a
assistência espiritual e a
orientação segura através das
palestras.

Você sabia que...

Acima, tarefeiro realiza
entrevista. Ao lado, equipe
do DEPOE
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Biografia

Escritor na erraticidade e divulgador do Espiritismo na terra do Cruzeiro

Manoel Philomeno de Miranda

Manoel Philomeno de
Miranda nasceu em 14 de
novembro de 1876 em Jangada,
município do Conde no Estado
da Bahia.

Tomou conhecimento do
Espiritismo em 1914, através
do médium Saturnino Favila.
Também nesta mesma época
conheceu José Petitinga,
estabelecendo com ele forte
amizade, ao mesmo tempo em
que começava a freqüentar as
sessões da União Espírita
Baiana que havia sido fundada
recentemente.

Discípulo de José Petitinga,
tinha a mesma maneira
especial de tratar e doutrinar os
assistentes das sessões da
“União”, sempre baseadas nos
ensinamentos evangélicos.

Desde 1918, Miranda
participava assiduamente das
sessões, interessado principal-
mente nos assuntos doutriná-
rios do Espiritismo e sendo um
dos mais firmes adeptos dos
seus ensinos.

Fez parte da diretoria da
União Espírita Baiana desde
1921 até o dia da sua desen-
carnação, em 14 de julho de
1942. Também presidia as
sessões mediúnicas e trabalhos
do Grupo Frater-nidade,
sempre muito empenhado em
tratar as obsessões.

Discípulo fiel da seara de
Jesus, durante esse longo
período foi um baluarte do
Espiritismo. Onde estivesse, aí
estaria a doutrina e sua
propaganda exercida com
proficiência de um doutor, um
abnegado. Delicado no trato,
mas heróico na luta.

Publicou, sem o seu nome, as
obras “Resenha do Espiritismo
na Bahia” e “Excertos que

justificam o Espiritismo”, além do
opúsculo “Porque sou Espírita” em
resposta ao Pe. Huberto Rohden.

Sofrendo do coração, subia as
escadas a fim de não faltar às
sessões, sorrindo e sempre
animado. Queria extinguir-se no
seu cumprimento. Sentia imensa
alegria em dar os seus dias ao
serviço do Cristo.

Querido de quantos o conhe-
ceram, até o último instante
demonstrou a firmeza da
tranqüilidade dos justos,
proclamando e testemunhando
a grandeza imortal da Doutrina
Espírita.

Quando chegou ao Mundo
Espiritual foi estudar em mais
profundidade as alienações por
obsessão e as técnicas correspon-
dentes da desobsessão.

Fora uma pessoa que se
dedicava à escrituração mercantil
Tendo convivido muito com
Petitinga, que foi um beletrista
famoso, um grande latinista, amigo
íntimo de Carneiro Ribeiro - que
também se notabilizou pela réplica
e tréplica com Ruy Barbosa - ele,
Miranda, houvera aprimorado os
conhecimentos lingüísticos que
levara da Terra, com vistas a uma
programação de atividades para a
Doutrina Espírita, pela
mediunidade, no futuro.

Convidado por Joanna de
Angelis, para trazer o seu
contributo em torno da
mediunidade, da obsessão e
desobsessão, ele ficou quase
trinta anos realizando estudos e
pesquisas e elaborando
trabalhos que mais tarde iria
enfeixar em livros.

Numa das viagens de Divaldo
Franco a Pedro Leopoldo, no ano
de 1950, Chico Xavier psico-grafou
para ele uma mensagem ditada
pelo Espírito José Petitinga, e no

próximo en-
contro uma outra
ditada pelo Espí-
rito Manoel Philomeno de
Miranda.

Em janeiro de 1970, Miranda se
apresentou para o Divaldo,
informando que, quando
encarnado, havia trabalhado na
União Espírita Baiana, atual
Federação, tendo exercido vários
cargos, dedicando-se, especial-
mente à tarefa do estudo da
mediunidade e da desobsessão.

Nessa ocasião disse que gostaria
de escrever por intermédio do
Divaldo, levando-o a uma reunião,
no Mundo Espiritual, onde reside,
e ali, mostrou-lhe como eram
realizadas as experiências de
prolongamento da vida física
através da transfusão de energia
utilizando-se do perispírito.

Depois de uma convivência
diária de mais de um mês para
facilitar o intercâmbio psíquico
entre eles, começou a escrever Nos
Bastidores da Obsessão, que são
relatos, em torno da vida
espiritual, das técnicas obsessivas
e de desobsessão.

Miranda, assim, pela psicografia
de Divaldo Franco, nos presenteia
com diversos livros acerca da
delicada problemática da obsessão,
dentre os quais destaca-se: “Nos
Bastidores da Obsessão”, “Nas
Fronteiras da Loucura”,

“Tormentos da Obsessão”, e “Sexo
e Obsessão”, dentre vários outros.

Fonte:
www.oespiritismo.com.br
O semeador de Estrelas - Suely

Caldas Schubert



Já ouviu falar nos 5 “erres”?
Por Adriano M de Castro

Para cuidarmos bem do nosso
planeta, precisamos começar a
nos preocupar mais com cinco
ações que se iniciam com a letra
“R”: Refletir, Recusar, Reduzir,
Reutilizar e Reciclar.

“Refletir” sobre os hábitos é
uma primeira tarefa necessária:
devemos sempre pensar se
nossas ações não estão preju-
dicando o meio ambiente. Deixar
de jogar lixo no chão será algo
importante; utilizar menos os
automóveis, também; mas
consumir conscientemente,
procurando comprar apenas
aquilo que realmente é neces-
sário, será mais importante ainda.

“Recusar” produtos e serviços
desnecessários ou que causam
muito impacto ambiental deve,
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Meio Ambiente

então, ser nossa segunda tarefa.
Devemos sempre tentar descobrir
se a embalagem é biodegradável,
se a madeira é de reflorestamento,
se o palmito é certificado, e por aí
vai. Será, também, que precisamos
de tantas sacolas plásticas de
supermercados? Não podemos
guardar um pequeno objeto
comprado em nossa própria bolsa?

“Reduzir” o consumo,
principalmente de água e energia

elétrica, mas também de papéis
e outros materiais, é nossa
terceira tarefa. Podemos fazer
isso de modo bastante simples,
procurando, por exemplo: passar
toda a roupa de uma só vez,
aproveitando o calor do ferro de
passar; cuidar para que os restos
de comida não ressequem e
fiquem aderidos à louça, o que
torna necessário maior uso de
água e detergente; utilizar a
frente e o verso dos papéis;
dentre outras atitudes
ambientalmente responsáveis.

“Reutilizar” os produtos
sempre que possível fica sendo
nossa quarta tarefa. Podemos
aproveitar embalagens, sobras de
alimentos, papéis etc. para as
mais diversas finalidades. Até o
óleo de cozinha pode ser
reutilizado na fabricação de sabão!

“Reciclar” materiais que
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Escola de Pais
Eurípedes Barsanulfo

15/3- Evangelização de Espíritos - Rematrícula - Depto. Infância e
Juventude
22/3 - A vida é uma grande escola - Marly Paz Ceolin
29/3 - Encontro de Evangelizadores Infantis de São Bernardo do Campo -

Pedro Camilo/Vansan
05/4 - O ser sub-consciente - Rosali e Roberto Andrade
12/4 - Emenda de Feriado
19/4 - Acupuntura e Espiritismo - Bernadete Stolai
26/4 - Sucesso e Fracasso - Gisele Bechelli
03/5 - Emenda de Feriado
10/5 - Mãe espiritual - Ana Zani
17/5 - Energia amorosa e limites adequados- Jamar Monteiro
24/5 - I Encontro de Evangelizadores de Espíritos de São Bernardo do
Campo - Depto. Infância e Juventude
31/5 - A visão espiritual das doenças - Christa Frank
7/6 - Inveja, intrigas, forças negativas no ambiente do trabalho - Romeu
Labone

ver programação edicao 82

seriam apenas lixo para
tornarem-se úteis novamente é
uma última tarefa na qual
devemos contribuir. Podem ser
reciclados: papéis, metais,
plásticos e vidros. Hoje em dia,
ouvimos bastante a palavra
reciclagem e, de fato, muita gente
já separa o lixo para a coleta
seletiva, utilizando aquelas
lixeiras com cores diferentes que
existem em alguns lugares de
nossos bairros. Mas você
percebeu que essa ação
corresponde apenas ao último
“R” da lista?

Então, faça a sua parte: reflita
sobre seus hábitos; recuse o
desnecessário; reduza o
consumo; reutilize o que puder;
e, finalmente, destine os
materiais recicláveis a programas
de coleta seletiva!

- 29/3 - Encontro de Evangelizadores Infantis de São
Bernardo do Campo - Aprenda a Planejar - Pedro Camilo
Vansan abrilhantando o Encontro promovido pelo Conselho
Espírita de São Bernardo do Campo
Horário: 8h30 às 16h
Local: IAM - Instituição Assistencial Meimei

- 9/5 - II Encontro de Prevenção às Drogas - Programa Um
Convite a Vida sem armas, sem violência, sem aborto, sem tabaco,
sem alcoólico, sem drogas
Local: IAM - Instituição Assistencial Meimei

- 17/5 - Chá de Outono
Horário: das 15h às 18h
Local: IAM - Instituição Assistencial Meimei

- 24/5 - I Encontro de Evangelizadores de Espíri-tos de São
Bernardo do Campo
Horário: 8h às 17h
Local: IAM - Instituição Assistencial Meimei


