
Tudo começou com a 
criação do Departamento 
de Promoções da Instituição 
Assistencial Meimei (IAM), 
em 01/11/1984, tendo como 
diretor o Sr. Otavio Gimenes 
e o apoio dos voluntários: Ro-
berto Vieira, Mario Salgado, 
Molina, Aristeu e Cosme. 

Na época, a IAM estava 
construindo o 2º módulo, 
Scheilla, e havia necessidade 
de intensificar os eventos, 
devido a escassez de recur-
sos para a continuidade da 
obra. Foi quando Beatriz 
Picolo Gimenes se ofereceu 
para auxiliar o Departamen-
to na propaganda, promo-
vendo as atividades da Casa 
e estimulando as pessoas a 
conhecê-la e a participarem 

de seus eventos, o que viria 
a ser o germe do futuro De-
partamento de Propaganda e 
Imprensa da instituição.

Constituído em 
30/3/1985, o Departamento 
foi dirigido por Cosme Bor-
ges e cordenado por Beatriz. 
Iniciou com inúmeros tarefei-
ros, dentre eles destacamos: 
os irmãos Reinaldo Lopes e 
Paulo Rogério Lopes; Maria 
Onilda de Castro Gennari; 
Maria Nacheri e Rubens 
Aparecido Miranda. Esses 
foram os que integraram a 
equipe responsável pela 1ª 
edição do Jornal Entre Nós, 
e nela permaneceram por 
alguns anos. Muitos outros 
os sucederam, mas deixamos 
de citá-los, para não cometer 

injustiça de esquecer alguns, 
já que os “expedientes” dos 
primeiros jornais não nome-
avam sua equipe.

Escolha do nome
As reuniões aconteciam 

nos 4º sábados do mês, das 8 
às 10h. O 1º projeto do jornal 
foi apresentado em reunião 
do dia 26/10/1985, mas so-
mente em 11/1/86 foi apre-
sentado o layout para a con-
fecção do primeiro número, 
juntamente com as sugestões 
do nome do Informativo. 
Dentre eles: Intercâmbio, 
Boa Nova, Primeiro Pla-
no, Cantinho CEOS, Plano 
Maior e Entre Nós. O nome 
“Entre Nós” venceu por 4 vo-
tos a 3, ficando em 2ª prefe-

rência “Plano Maior”.
O primeiro número saiu 

em Março/1986. Composto 
de 8 páginas e tiragem de três 
mil exemplares. A idéia ini-
cial era imprimir a capa em 
duas cores, mas isso encare-
ceria a confecção, razão pela 
qual foi abandonada. No se-
gundo mês a tiragem passou 
a ser de dois mil exemplares.

No início, pequenas difi-
culdades surgiram pelo pio-
neirismo dessas atividades 
no Departamento. Além 
disso o número reduzido de 
tarefeiros fez com que essas 
atividades se voltassem qua-
se que totalmente à confec-
ção do informativo, já que 
no primeiro ano de edição a 
periodicidade era mensal. 

w I Encontreiro 
agita a IAM.
Confira 
no encarte
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25 anos de muito trabalho

wNovidades do
Conselho 
Espírita na 
página 12

wConheça os 
mentores da 
Casa na 
página 11

O início...
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.. EDITORIAL ..
Amigos leitores,
Nos idos de 2000, quando 

fui convidada pelo saudoso 
Anadyr Custódio, presiden-
te do Centro Espírita Obrei-
ros do Senhor (CEOS), para 
estar à frente do Departa-
mento de Imprensa e Propa-
ganda, o Informativo Entre 
Nós já contava com 14 anos 
de existência e uma trajetó-
ria de esforço e dedicação 
de muitos que contribuiram 
para manter vivos os seus 
objetivos.

A mim coube, juntamen-
te com a equipe que me rece-
beu, integrada por Ademar 
Araújo, José Melquiades, 
Margarete Acosta, Elio 
Mollo, Iran Jacó, Ricardo 
Turbiani e Norberto Zucas, 
a importante tarefa de asse-
gurar a sua continuidade, o 

que tive a honra de fazer até 
a presente edição.

No início, não imaginei 
que o trabalho me traria 
tanta satisfação e a longa 
permanência nele. Houve 
dificuldades, sim, mas com 
esforço foram sendo venci-
das. Em troca, recebi muito: 
além da confiança da presi-
dência e o apoio dos reviso-
res Miltes Bonna, João Car-
los e Walter Vono, ressalto 
como de extrema impor-
tância para a minha vida o 
aprendizado e a conquista 
de novos amigos. Por sorte, 
sempre contei com equipes 
dedicadas que supriram mi-
nhas deficiências por faltar-
me a formação na área. Sem 
falar, ainda, dos estímulos 
recebidos dos espíritos ami-
gos, em todas as situações. A 

todos vocês, a minha eterna 
gratidão.

Passaram-se 11 anos, e 
neste mês de março o Entre 
Nós celebra o seu Jubileu de 
Prata. E o destaque desta 
edição comemorativa é me-
recidamente para a equipe 
que em 1986 ajudou a lançar 
esse Informativo. Buscamos 
resgatar sua história, mas 
lamentamos a perda do con-
tato de alguns que foram ci-
tados como integrantes fun-
damentais dessa fase.

O acervo conquistado 
desde as primeiras páginas 
desse Informativo é de um 
valor inestimável. Nele, vi-
mos retratadas todas as ati-

vidades sociais, muitas desde 
suas propostas iniciais; ou-
tras previamente existentes 
e se desenvolvendo; vislum-
bramos ainda os registros 
das conquistas da sede pró-
pria, das promoções e even-
tos. Tudo realizado pelas 
mãos operosas de tantos que 
se entregaram ao exercício 
do amor e que ajudaram na 
manutenção dessa obra gi-
gantesca que é a Instituição 
Assistencial Meimei. 

Por isso queremos home-
nagear todos que integraram 
as equipes do Entre Nós ao 
longo desses 25 anos. Con-
seguiram bravamente ven-
cer os obstáculos e mantê-lo 

vivo, e possibilitaram que 
milhares de frequentadores 
do CEOS e da comunidade 
assistida vivenciassem as ati-
vidades da nossa Casa. 

Não temos dúvidas, por-
tanto, de que o Informativo 
teve sua parcela de contri-
buição para que muitos de 
vocês, leitores amigos, hoje 
fizessem parte da ciranda de 
amor CEOS/IAM, compre-
endendo a importância de 
colocar a fé nas obras, des-
cobrindo o valor de servir 
“entre nós”.

O Entre Nós faz 25 anos

Cleusa Monteiro 
de Castro



José Antonio da Cruz**
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O despertar da consciência

Atendimento Espiritual no CEOS
O Centro Espírita Obreiros do Se-

nhor (CEOS) dispõe de um Departa-
mento de Orientação e Encaminha-
mento (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 inte-
ressados deverão procurar o DEPOE.

Aqueles que desejarem frequentar 
as aulas do Departamento de Escolas 
e Cursos e/ou do Departamento de 
Infância e Juventude que a Casa ofe-
rece poderão ser encaminhados pelo 
DEPOE 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 flui-
doterapia chegar com antecedência, 
pois as tarefas começam rigorosamen-
te no horário marcado.

Atendimento Dias e Horários

Entrevistas (DEPOE) Terças-feiras - 13h30 (adultos e crianças) e 19h30 (adultos)

Assistência Espiritual (adultos)

Segundas e Sextas-feiras - 20h
Quartas-feiras (desobsessão) - 13h30 e 19h30

Quintas-feiras - 14h e 20h
Sábados - 19h30

Domingos - 9h e 19h

Assistência Espiritual (crianças) Sábados (com palestras para os pais) - 9h e 14h

Diálogo Fraterno 
(atendimento às pessoas que perderam entes queridos)

Terças-feiras - 9h30 e 19h30

S.O.S. a Distância Sextas - 20h

Desadef 
(Departamento de Socorro e Amparo aos 

Dependentes e Familiares)

Quintas-feiras - IAM - 20h
Sábados - CEOS - 16h

A doutrina espírita, des-
de o seu advento até os dias 
atuais, promove no homem 
uma revolução interior re-
velando-nos como seres de 
infinitos potenciais e prepa-
rando-nos para a chegada 
dos novos tempos, no qual 
o homem conscientiza-se, 
modifica-se interiormente e 
ruma à própria auto-ilumi-
nação.

Cabe a cada um de nós 
separar o joio, que se encon-
tra depositado nos celeiros 
do nosso íntimo na forma 
de nossas imperfeições e 
vicissitudes, tais como o or-
gulho, o egoísmo etc, para 
que assim possamos cultivar 
o trigo, que irá fermentar o 
amor fraternal latente em 
toda criatura humana, trans-
formando o ser num homem 
novo que almeja a Luz Crís-

tica. Para tanto, cabe a cada 
um de nós ficarmos vigilan-
tes, pois o Evangelho con-
vida todos a estarmos ade-
quadamente trajados para o 
festim de núpcias. (1,2)

Desde a mais remota an-
tiguidade, as vozes profé-
ticas já anunciavam novos 
caminhos, os quais Jesus deu 
cumprimento através de sua 
lei, completando os preceitos 
da fé ancestral e iluminando 
almas adormecidas com o 
seu amor e com a luz da boa 
nova. Posteriormente, a dou-
trina espírita, resplandeceu 
através das célebres comu-
nicações que despertaram as 
mais variadas consciências, 
ecoando desde os simples 
casebres aos respeitados pa-
lácios. (3,4)

Allan Kardec
O Mestre Lionês(5), 

ao assumir a missão 
consoladora(6,7), daria iní-

cio, então, à era da cons-
ciência, na qual o homem 
lançar-se-ia a uma jornada 
épica pelos caminhos da 
própria conquista interior. 
Nesse sentido, o espiritis-
mo nos enseja ao auto-des-
cobrimento, sendo este um 
caminho que iremos extrair 
do elixir da vida eterna, pois 
“conhecereis a verdade, e a 
verdade vos tornará livres” 
(8). Assim é Cristo pulsando 
em nós para retomarmos a 
estrada de damasco!

O homem aflora para o 
despertar da consciência, 
transformando-se no “Ho-
mem Integral”, que se verá 
livre de suas próprias amar-
ras interiores. Sejamos nós 
candidatos voluntários a 
esta nova era de luz e teste-
munhemos a voz do Cristo 
ecoando em nosso âmago: 
“quem crê em mim fará as 
obras que eu faço e fará ain-

da maiores do que estas” 
(9).  

“Essa lei é revelada pelos 
espíritos do Senhor, hoje 
que o homem está maduro 
para compreender” - Evan-
gelho Segundo Espiritismo 
– Cap. XXVII, item 20.

** José Antonio da Cruz 
é expositor do Centro Espí-
rita Allan Kardec, da cida-
de de Catanduva, interior 
de SP. É mais um multipli-
cador da Campanha de Va-
lorização da Vida.

Referências: 

(1) E.S.E – Cap. XVIII. Item 1.
(2) Bíblia – São Matheus Cap. 
XXII, vv. 1 a 14.
(3) Livro dos Espíritos: Introdu-
ção e Livro dos Médiuns (Allan 
Kardec).
(4) História do Espiritismo (Ar-
thur Conan Doyle).

(5) Referência a Allan Kardec.
(6) E. S. E – Cap. VI. Item 3.
(7) Bíblia – João Cap. 14, vv. 15 
a 17 e 26.
(8) Bíblia – João Cap. 8, v. 32 .
(9) Bíblia – João Cap. 14, v 12.
Leitura recomendada: E. S. E – 
Cap. II. Meu Reino Não é Deste 
Mundo.
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Amar e Servir

Convite

Escola de pais Eurípedes Barsanulfo

13/3- A Mulher Dividida - Gisele Bechelli
20/3 A Importância da Família – Sidney Pires
27/3 – Depressão e Suicídio no Adulto e na Criança – Ercília Zilli
03/4 – Emoções e Consequências na Saúde - Bernadete Stolai
10/4 – A Visão Espírita da Páscoa – Roberto Bezerra
17/4 – Homenagem a Allan Kardec – Estevão Camolesi
24/4 - Emenda de Feriado 
01/5 - Leis Divinas - Alcides
08/5 – Maria de Nazareth – Rosária Munhoz
15/5 – Caminhada da Saúde 
22/5– Palestra Musical – Allan Vilches
29/5 - Retorno à Pátria Espiritual - Eugenivaldo Fort

Centro Espírita Obreiros do Senhor
R. General Craveiro Lopes, 195  

Rudge Ramos - SBC - SP  
Tel: 4362-0863

Almas queridas, com 
Jesus nos abençoando en-
contramos caminho para 
amar, perdoar e servir.

Orar! É doce o enlevo 
que a prece nos faculta. 
A emoção realinhada traz 
alegria, e a esperança é 
como uma sonata jamais 
interrompida. Quando o 
amor realimenta nas blan-
dícias da prece, um hino 
de louvor se espraia para 
que a luz se mantenha em 
derredor. É o hino do tra-
balho contínuo, com a for-
ça da coragem e confiança 
em si mesmo. Reflete a 
certeza da presença de Je-
sus em nossas vidas.

Prosseguir, prosseguir 

Meimei
Mensagem recebida pela 

médium Miltes Apparecida 
Soares de Carvalho Bonna: 
no CEOS – Centro Espírita 
Obreiros do Senhor -  SBC, em  
1/2/2011

sempre. Entregando-se 
convictamente ao dire-
cionamento do Alto, pois 
a luz de Jesus se faz pre-
sente junto ao coração que 
ama e se propõe a servir. 

Não há obstáculos que 
destruam a vontade de 
servir na Seara do Mestre 
amado.

Servir, servir sempre, 
eis a ligação constante com 
Ele, o Manancial de Luz e 
Amor. Gratidão eterna, 

Instituição Assistencial Meimei
R. Francisco Alves, 275 - Pauliceia  

São Bernardo do Campo - SP 
 Tel: 4176-8600

cende os limites do coti-
diano físico é, no mínimo, 
instigante. E nessas horas 
está a nossa Fé raciocina-
da em considerar o que 
corrresponde à ficção e o 
que pode ser interpretado 
a partir dos postulados da 
Doutrina.

Por isso, conhecer tudo 
vale a pena. Desde filmes 
conhecidos como Em al-
gum lugar do passado, 
Ghost – do outro lado da 
vida, A casa dos espíritos, 
Amor além da vida, O sex-
to sentido, Os outros, O 
mistério da Libélula, E se 
fosse verdade, e muitos, 
muitos outros; até obras 
essencialmente espíritas, 
como Nosso Lar e as bio-
grafias de Chico Xavier e 
Bezerra de Menezes, lan-
çadas no ano passado. 

Ficcionais ou não, com-
prometidos ou não com 
a Doutrina, o fato é que 
contribuem nas discus-
sões sobre a atuação do 
Plano Espiritual em nos-
sas vidas. E só este des-
pertar talvez seja o come-
ço de uma 
nova era.

V e m 
aí o filme: 
As mães 
de Chico 
Xavier.

Inauguração do Salão Chico Xavier
Dia:  2/4/2011

Horário: das 15h30 às 17h30
Orador: Dr. Caio Ramaciotti
Tema: O Chico que conheci

Local: Ala nova da sede do CEOS

•	 Descerramento	do	Quadro	da	Pintura	de	Chico	Xavier	com	sua	dedicatória	a	João	
Bicudo Leme.
•	 Participação	do	Grupo	Musical	Mãos	Unidas	e	Coral	Meimei

Na tela grande: 
O Espiritismo em foco

É notável que o Es-
piritismo tem recebido 
grande espaço na mídia. 
Novelas espíritas são cada 
vez mais frequentes, mui-
tos filmes – inclusive es-
trangeiros – se utilizam 
da temática e alcançam 
recordes de bilheteria. Ao 
mesmo tempo, pessoas re-
nomadas no Espiritismo 
têm suas vidas encenadas, 
publicadas, expostas em 
biografias (autorizadas ou 
não), em livros com frases 
de efeito e mensagens de 
auto-ajuda. 

No Livro dos Espíritos 

há uma passagem que 
diz que o Espiritismo se 
tornará uma crença po-
pular. De que é chega-
do o tempo da Doutrina 
tomar lugar entre os 
conhecimentos humanos. 
Como a codificação não 
data fatos, por conta da 
diferença na contagem do 
tempo do plano físico e do 
espiritual, ficamos como 
que criança em viagem 
de carro: “Pai, já chegou? 
E agora? E agora? Agora 
sim, né?”. 

A sensação é a de que 
este tempo – se já não 
chegou – está em vias de 
efetivamente se concreti-
zar. Todo mundo tem ou 
já teve um ou vários ami-
gos de outras religiões que 
simpatizavam com o Es-

piritismo e 
faziam per-
guntas. An-
tes as pes-
soas tinham 
receio de 
perguntar, 

hoje têm curiosidade, fa-
zem rodas de conversas. 
Todo mundo tem algo que 
já aconteceu na vida que 
remete, de certa forma, 
ao que a Doutrina estuda. 
Todo mundo já perdeu um 
ente querido. E, cá entre 
nós, a Doutrina é muito 
consoladora neste senti-
do. Se ela nos dá respon-
sabilidade, também traz 
alivio.

Por que no cinema, na 
TV ou em qualquer outro 
lugar seria diferente? Fa-
lar de uma vida que trans- Vetores  de 

freevectorygallery.com
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Entre NósTrabalhE

Este grupo de voluntários trabalha na separação e organi-
zação de materiais doados, tais como: tecidos, roupas, linhas, 
fitas etc. E na recuperação destes materiais fazendo arte, 
criando e consertando peças para angariar recursos para a 
Instituição.

Não é preciso saber costurar, basta ter vontade e criativi-
dade! Faça parte de nosso grupo de voluntários.

São voluntários que trabalham no Ambulatório Médico 
da Instituição Assistencial Meimei (IAM) no atendimento às 
crianças e adolescentes em casos comuns como tosse, febre, 
resfriados, conjuntivite, piolho, escabiose etc, e na farmá-
cia, no fornecimento de medicamentos. Requer registro nos 
Conselhos Regionais respectivos e cursos específicos.

Pediatras:  Quartas-feira e Quintas-feira - das 10h às 
11h30 - com CRM

Clínico Geral:  Terças-feira – das 14h às 16h – com CRM
Farmacêutico: horário a combinar – com CRF
Atendentes de Farmácia com curso específico da área 

(URGENTE - a farmácia necessita reabrir)

Para mais informações:
Ligue: 4176-8600 – Falar com Analine
Email: voluntariado@iam.org.br 

Programa Tia Marina

Departamento de Saúde

Ser voluntário torna possível a doação do que há de mais 
importante no mundo: nós mesmos. E a IAM está de portas 
abertas para receber todo o amor que vem de você.

Se você ainda não conhece a Instituição e quer fazer 
parte desta ciranda de amor entre em contato conosco para 
agendarmos uma visita. Sua participação é muito importan-
te, pois juntos podemos ir muito mais longe. Já somos 310 
voluntários recadastrados.
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Eventos que marcam história
O	Movimento	Escoteiro,	que	tem	como	missão	contribuir	para	a	educação	do	jovem,	é	muito	rico	em	eventos	que	marcaram	sua	história	no	mundo.	O	1º	Encontreiro,	realizado	no	dia	27,	

igualmente	deixará	a	sua	marca,	tanto	para	o	14º	Distrito	de	São	Bernardo	do	Campo,	que	o	coordenou,	quanto	para	o	Grupo	Escoteiro	Brogotá,	que	teve	a	honra	de	sediá-lo

O Grupo Escoteiro Bro-
gotá foi fundado nas de-
pendências da Instituição 
Assistencial Meimei (IAM) 
em 27/11/2001, e nada mais 
gratificante que comemorar 
os 10 anos de atividades re-
cebendo os sete Grupos Es-
coteiros de São Bernardo em 
dois importantes eventos, no 
mesmo mês. 

No dia 19, ele já havia ce-
dido seu espaço para o Cur-
so de Primeiros Socorros, 
coordenado pela escotista 
Paula Ramos (vide entrevis-
ta ao lado). O curso foi espe-
cífico para o Ramo Escoteiro 
(11-14 anos); diferente do 1º 
Encontreiro, que reuniu, no 
dia 27, Lobinhos, Escoteiros, 
Seniores e Pioneiros, num 
grande encontro de aproxi-
mação.

“Resolvemos promover 
esse Grande Encontro Dis-
trital com os escotistas da 
mesma cidade para que eles 
se conheçam”, disse Leo 
(Elieser Becker de Melo), 
Diretor do Distrito. “A ideia 
é realizá-lo anualmente; 
preferencialmente nesse 
mesmo mês para iniciarmos 
o ano entrosados”, comple-
mentou.

João Roberto Adriani 
da Cunha, Chefe da Seção 
Senior do Grupo Escoteiro 
Tibiriçá, avalia ser essa uma 
boa oportunidade. Para ele, 
as crianças se relacionarem, 
principalmente no começo 
do ano de trabalho do Gru-
po, proporcionará melhores 
resultados.

Atividades de bases teóri-
cas e práticas; apresentação 

À esquerda, de cima para baixo: Arthur e Sofia; 
Verônica e Gisele; Ivonia e Vitor.
À direita: alguns momentos do I Encontreiro

de esquete pelos grupos; fes-
tival de música; pipoca e tro-
ca de distintivo foi o fundo 
de cena das atividades nesse 
dia.

Todos os ramos partici-
param, cada um na sua limi-
tação. O ramo Sênior, recém 
criado pelo Grupo Escoteiro 
Brogotá, também marcou 
presença com sua única Pa-
trulha Makuxi (tribo indíge-
na) formada por Verônica 
(monitora) e Gisele (sub-
monitora) e os elementos: 
Letícia, Francimar e Lucas.

O Ramo Pioneiro, além 
de passar pelas Bases, man-
tiveram-se no Posto de Troca 
de Distintivos, como aconte-
ce em todos os eventos. João 
Adriani explicou que esco-
tistas que têm distintivos 
duplicados aproveitam esses 
momentos para trocas e re-
forçar suas coleções.

Participação
Durante a atividade, o 

Entre Nós registrou a satis-
fação de jovens, crianças e 
voluntários em participar do 
Escotismo. Ivonia (38) veio 
para o Movimento em outu-
bro de 2010, para introduzir 
o filho Vitor Emanuel (7) no 
Lobinho. Quando criança 
Ivonia queria participar do 
movimento, mas não tinha 
incentivo dos pais. “Acredi-
to no Escotismo porque há 
muita dedicação, esforço 
em ensinar e fazer o melhor 
pelo desenvolvimento das 
crianças e jovens, o que os 
torna mais humanos, cida-
dãos conscientes”, falou. Ar-
thur (10), com a sua irmã So-

fia (7), filhos dos 
escotistas Shir-
ley e Vicente 
Ferreira de Sou-
za, disse que aos 
6 anos iniciou 
no Grupo Escoteiro Brogo-
tá. Hoje, pela proximidade 
da residência, está no Gru-
po Escoteiro Jean Philippe 
Cousteau. “Os dois grupos 
são ótimos. É muito diver-
tido ser escoteiro. Fazemos 
amizades e aprendemos”. 
“Nunca fui discriminado pe-
los amigos. Aliás, já trouxe 
dois deles para o Movimento 
Escoteiro”, revelou.

O encerramento trans-
correu  com o arriamento da 
bandeira e uma oração ecu-
mênica.

Marcelo Semedo, Chefe 
do Grupo Escoteiro Tibiriçá, 
parabenizou a IAM e o Gru-
po Escoteiro Brogotá pela 
maneira carinhosa com que 
foram recebidos e por toda 
a infraestrutura disponibili-
zada e, também, destacou o 
carisma dos pioneiros que 
atuaram como animadores 
no palco, dizendo que eles 
se sairam muito bem.
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Eventos que marcam história
O	Movimento	Escoteiro,	que	tem	como	missão	contribuir	para	a	educação	do	jovem,	é	muito	rico	em	eventos	que	marcaram	sua	história	no	mundo.	O	1º	Encontreiro,	realizado	no	dia	27,	

igualmente	deixará	a	sua	marca,	tanto	para	o	14º	Distrito	de	São	Bernardo	do	Campo,	que	o	coordenou,	quanto	para	o	Grupo	Escoteiro	Brogotá,	que	teve	a	honra	de	sediá-lo

E o Curso de Primeiros Socorros...

O que a motivou ser Es-
coteira?

Influência de minha mãe, 
que foi bandeirante, e de um 
filho de uma vizinha que 
me convidou para conhecer 
o grupo. A partir desse dia, 
nunca mais deixei de ir, por 
causa das atividades, dos 
amigos,da diversão. Isso é o 
que a gente pensa enquanto 
criança. Quando adulto, per-
cebemos que conquistamos 
valores para uma vida toda.

Você venceu alguma dis-
criminação enquanto ado-
lescente?

Aos 14 e 15 anos senti 
uma certa vergonha, porque 
as pessoas na rua faziam 
chacotas. Mas, a gente acaba 
gostando tanto do escotis-
mo, que não faz mais conta 
disso.

Fale sobre a atividade que 
você vai desenvolver hoje.

Integrante do Grupo Escoteiro Guaianazes desde os 12 de idade, Paula Ramos Silva, con-
cedeu	entrevista	para	o	“Entre	Nós”.	Ela	conta	como	nasceu	a	sua	paixão	pelo	Esco-
tismo e porque permanece no Movimento até hoje. Foi Escoteira, Guia, Pioneira, Chefe de 
Escoteiro e, há 6 meses está como Coordenadora do Ramo Escoteiro no Distrito de São 
Bernardo.

Trata-se de uma ativida-
de específica para a faixa de 
11 a 14 anos. É um curso de 
Primeiros Socorros muito 
importante para eles sabe-
rem agir em situações de 
emergência.

Toda atividade escotei-
ra tem uma sequência: ato 
cívico com hasteamento da 
bandeira, seguido de uma 
oração - a presença espiri-
tual é extremamente impor-
tante no Movimento - e um 
quebra gelo para interação. 
Como é uma atividade dis-
trital, tem vários grupos es-
coteiros aqui, e muitos não 
se conhecem.

Depois faremos uma 
orientação inicial sobre os 
Primeiros Socorros e as Pa-
trulhas passarão por oito 
Bases. Em cada uma apren-
derão um assunto diferente 
que lhes renderão noções 

sobre como agir nos casos 
de fraturas, queimaduras, 
hemorragia nasal, hemorra-
gia externa, desmaios, into-
xicação alimentar, envene-
namento, picadas de inseto; 
como montar uma caixa de 
primeiros socorros e como 
transportar feridos. 

O que significa essa ativi-
dade para o Ramo Escotei-
ro?

O Movimento é educacio-
nal. Apesar de não ser for-
mal como uma escola, não 
deixa de ser educacional. 
Assim como o aluno é ava-
liado na escola, no grupo es-
coteiro a gente o motiva com 
a entrega dos distintivos. O 
distintivo de Promessa é o 
mais importante. Ele rece-
be logo que entra no Grupo. 
Tem os distintivos de espe-
cialidades. São assuntos que 
eles vão se aprofundando e 
vão alcançando os diversos 
níveis. No Nível 1 para um 
conhecimento mais super-
ficial. Já o Nível 3 é quando 
eles se tornam especialistas 
mesmo. Algumas especia-
lidades são obrigatórias e 
Primeiros Socorros é uma 
delas.

Quantos grupos escotei-
ros existem em São Bernar-
do?

Sete grupos; cada qual 
desenvolvendo atividades 
na própria sede. Em alguns 
momentos se reúnem para 

atividades Regionais. 
O Escotismo é muito 
maior do que a gente 
consegue enxergar. Ele 
é bastante seccionado.

Há outras atividades 
coletivas previstas para esse 
ano?

No final do ano fazemos 
uma reunião chamada In-
daba - Encontro de Chefes 
para preparar o calendário 
do ano seguinte. Falando 
especificamente do Ramo 
Escoteiro, temos essa ati-
vidade de hoje e, no dia 27 
de fevereiro, o Encontreiro. 
Dia 26 de março teremos 
uma atividade mais técnica: 
montagem de barracas e de 
mesa. E no dia 2 e 3 de abril, 
um acampamento padrão. 
Todos vão montar o acampa-
mento padrão e a gente vai 
pontuar, avaliar a qualidade, 
e premiar também.

Eles trocam distintivos 
nesses encontros?

Somente os de Ativida-
de, que eles podem usar no 
bolso direito nos seis meses 
subsequentes à participação. 
Existem distintivos de Etapa 
- nos Grupos, acompanham 
sua própria progressão, ava-
liando o que fez e o que falta 
para conquistar esses distin-
tivos. É muito individual. 
Cada jovem recebe os distin-
tivos no seu momento.

Como você avalia o esco-
tismo funcionando dentro 

de uma instituição, como é 
o caso do Grupo Escoteiro 
Brogotá? 

É comum que grupos es-
coteiros recebam apoio. A 
gente tem grupos em igrejas 
católicas. Eu acho fantástico 
o “Brogotá” instalado neste 
espaço e admiro o trabalho 
da IAM. O Escotismo tem 
muito a ver com o que ela 
realiza. 

Há quanto tempo você 
está no Movimento e o que 
ele lhe proporcionou?

Há 14 anos. Eu diria 
que hoje sou o que sou pelo 
Movimento Escoteiro, e ló-
gico, pela minha formação 
familiar. Sou engenheira 
ambiental e não tenho dú-
vidas de que a escolha da 
profissão foi influenciada 
pelo Escotismo, assim como 
a vontade de fazer um cur-
so técnico, quando eu era 
adolescente; de viajar; de 
ajudar o próximo. E hoje, es-
tou aqui retribuindo, dando 
para essas crianças aquilo 
que o Escotismo me deu. E 
é isso que me faz continu-
ar no Movimento Escoteiro 
sendo voluntária.
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Metalúrgica Iguaçu - Parceria desde 2003
A IAM se depara hoje 

com uma realidade muito 
diferente da protagonizada 
na época de sua fundação, 
há trinta anos: a necessidade 
urgente de ampliação e pro-
fissionalização do Terceiro 
Setor no Brasil e, ao mesmo 
tempo, a intensa necessida-
de do envolvimento das em-
presas para concretização 
de parcerias.

Esta participação é muito 
importante porque propicia 
mais qualidade aos progra-
mas sociais e possibilita a 
ampliação do número de 
beneficiados atendidos pelas 
instituições. Estas pessoas 
necessitam do apoio das en-
tidades todos os dias do ano, 
bem como as instituições 
precisam de manutenção 
constante para conseguir 
melhorar a qualidade de seu 
atendimento. 

Com sua experiência no 
setor, a IAM acredita que as 
empresas estão se conscien-
tizando da realidade social 
do país e de que seu envol-
vimento por meio de parce-
rias com o Terceiro Setor é 
essencial. 

Oito anos de parceria
Um bom exemplo é a Me-

talúrgica Iguaçu, parceira da 
IAM desde 2003. A empresa 
doa 25 cestas básicas men-
salmente, sem ter falhado 
nenhuma vez. As cestas 
básicas são direcionadas ao 
Programa Esperança, que 
existe desde a fundação da 
entidade. Além das cestas, o 
programa oferece às famílias 
aulas de artesanato, pales-
tras sobre temas diversos e 
disponibiliza o serviço médi-
co da IAM. Ainda neste pro-
grama, é realizado um curso 
de Orientação às Gestantes 
com duração detrês meses, 
no qual recebem a doação do 
enxoval completo do bebê. 
O programa chega a atender 

semanalmente a média de 
40 famílias e 15 gestantes. O 
objetivo é oferecer assistên-

cia básica e proporcionar a 
inclusão social do grupo fa-
miliar. As mães almoçam na 

Há 22 anos no mercado, a Iguaçu Componentes Automotivos mantém seu principal objetivo: fornecer produtos de alta 
qualidade, com entrega rápida e atendimento diferenciado para suprir as necessidades cada vez mais exigentes e rigorosas 
do mercado de autopeças.

É com essa filosofia que trabalha desde a fundação, em janeiro de 1987, quando com apenas um torno de fabricação 
própria e uma pequena oficina localizada na Rua Iguaçu (daí o nome Metalúrgica Iguaçu) em São Caetano do Sul, a Iguaçu 
inicia suas atividades, fabricando os primeiros tubos injetores para carburador.

Instituição, e as crian-
ças almoçam e tomam 
lanche da tarde.

Parcerias melhoram 
o atendimento

VALORIZAÇÃO 
TEMA CENTRAL: O HOMEM DE BEM DIANTE DO 

CRACK E DO ASSÉDIO SEXUAL DA VIDA
Um convite à vida sem armas, sem violência, sem 
aborto, sem alcoólicos, sem tabaco e sem drogas

Dia  30 de abril de 2011 

sábado - das 12h às 16h45

Realização:

CEOS

IAM
Instituição Assistencial
Meimei

Rua Francisco Alves, 275 – Paulicéia 
SBCampo  SP - Tel: 4176-8600

INFORMAÇÕES

mendes.nelson@uol.com.br

V I I  FÉ  NA  PREVENÇÃO 
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CEOS e a assistência dos bons espíritos
Estudo, autoconhecimento e trabalho no bem são essenciais 

para que uma Casa Espírita mereça o concurso dos bons Espíritos
É o que exemplificam os 

vanguardeiros desta Casa, 
Miltes Bonna e Valter Vono, 
ambos entrevistados pelo 
Entre Nós. Eles revelaram 
em que circunstâncias ocor-
reu o início dessa proteção 
e como os bons Espíritos 
continuam contribuindo na 
orientação dos trabalhos do 
CEOS.

Somos uma grande 
família...

Ajuizando profundamen-
te o seu compromisso espiri-
tual, Walter Vono faz uma 
ressalva a seu respeito dizen-
do que se considera um dos 
10 leprosos que voltou para 
agradecer, sentindo-se tam-
bém um filho pródigo, vol-
tando ao aprisco, no regaço 
do Pai amoroso e bom. Diz 
que a existência do CEOS é 
uma dádiva muito grande 
que nos foi oferecida neste 
núcleo familiar. “Somos em 
torno de 500 famílias e eu 
considero muito gratificante 
pertencer a esse número”.

Uma Casa para abri-
gar a todos...

Sobre a programação do 
Centro Espírita Obreiros do 
Senhor, Walter menciona 
que a Casa conta com a be-
nevolência sincera e afetu-
osa da falange do Espírito 
Verdade, que viu a necessi-
dade de implantar mais esse 
Posto de Caridade, de Amor 
e Esperança, uma fonte de 
abastecimento desse Amor 
interminável. 

Para isso, a cúpula do Es-
pírito Verdade, direcionada 
pelo Anjo Ismael, mentor 
espiritual do Brasil, houve 
por bem em despertar a nos-
sa intenção, o nosso desejo 
de fazer alguma coisa em 

A  p e l í c u l aVALORIZAÇÃO 
DA VIDA

benefício de nós mesmos. 
Desde então, essas falanges 
benditas estiveram sempre 
presentes nos estimulando 
e, de uma forma ou de outra, 
despertando-nos para o iní-
cio da construção, que seria 
a parte física do trabalho nas 
terras de São Bernardo.  Isso 
se deu na década de 50 e 60.

Dr. Bezerra de Mene-
zes na coordenação ge-
ral de tudo...

Considerado um dos 
mentores de maior respon-
sabilidade dentro das ativi-
dades cristãs comandadas 
pelo Anjo Ismael,  ao Dr. 
Bezerra de Menezes foi 
confiado, pelo Espírito Ver-
dade, o tracejamento dos 
caminhos do Espiritismo no 
Brasil. Desde então nunca 
mais cessou de trabalhar, de 
juntar novos elementos, de 
formar equipes trabalhado-
ras, equipes espirituais, que 
se reúnem sempre neste Nú-
cleo buscando o despertar 
das criaturas, pela Educação 
e pela Assistência, em socor-
ro das dores físicas e morais 
de cada um que aqui chega 
buscando refúgio.

Na literatura a respeito 
desse generoso Espírito, há 
relatos de que a seu pedido, 
Maria, a Mãe Santíssima, 
colocou sob sua tutela, em 
regime de permanente assis-
tência, os vanguardeiros da 
caridade que reencarnaram 
para conferir ao movimento 
o seu caráter caritativo.

Por isso sua irradiação se 
faz sentir nos quatro cantos 
do Brasil, em todas as tarefas 
mediúnicas, principalmente 
na desobsessão.

Impossível enumerá-
los, pois são muitos os 
bons Espíritos...

Apesar da expectativa 
de conhecer as responsa-
bilidades de cada Espírito 
integrante da Cúpula fren-
te às tarefas do “Obreiros”, 
Walter e Miltes expli-
cam o quanto é difícil 
enumerá-los. “É um 
quadro tão vasto, tão 
grande, tão intenso, e 
que vem de longa data”, 
falaram. Assim, quem 
está no comando efetiva-
mente é essa equipe que, 
prometida pelo Cristo, 
nosso Salvador, está atu-
ando e confiando muito na 
parte dos encarnados, e que 
aqui permanece também por 
acréscimo de misericórdia.

A solidez de uma es-
trutura... 

Miltes recorda que tudo 
foi possível a partir do mo-
mento em que cada coração 
se propôs a formar a base 
para a construção do Centro 
Espírita Obreiros do Senhor. 
Cita nessa fase o carinho dis-
pensado por João Custódio 
e seus filhos Anadyr e Ma-
rina, ambos desencarnados. 
“Trouxeram as experiências 
do passado. Quando jovem, 
o Tio João já tinha vivência 
sobre mediunidade, na roça, 
onde vivia. Um de seus ir-
mãos, o Tio Juvenal, desen-
carnou com 18 anos e os mo-
tivou na espiritualidade para 
levar adiante a obra. Então 
temos o Juvenal como um 
importante inspirador, que 
dava para o Tio João todo o 
apoio e orientação”, conclui. 

À medida que a Casa 
se organizou, outros tra-
balhadores chegaram...

Miltes diz que Meimei, 
Scheilla, Dr. Bezerra, Joveli-
na,  Amadeu, nossa querida 
Yvonne, são todos mensa-

geiros abnegados que inte-
gram entre outros a plêiade 
de irmão a serviço de Jesus. 
E explica que à medida que 
a estrutura funcional da 
nossa Casa foi se organizan-
do, outros trabalhadores da 
espiritualidade chegaram 
para engrossar as fileiras dos 
orientadores e protetores 
espirituais. “Isso aconteceu 
com o Departamento de In-
fância e Juventude, onde o 
carinho de Meimei sempre 
se fez sentir; da mesma for-
ma, a presença de Cibele e 
Rosaly. O Departamento de 
Socorro e Amparo aos De-
pendentes e Familiares con-
ta com extremosa dedicação 
de uma irmã de caridade 
chamada Rosa e de muitos 
outros mensageiros. Se fôs-
semos designar todos pelo 
nome, correríamos o risco 
de injustamente omitir al-
guém”. 

Manter a estrutura só-
lida depende da dedi-
cação da equipe encar-
nada...

Agora esses bons Espíri-

tos esperavam encontrar o 
que?  Sem dúvida a disposi-
ção de servir, a dedicação da 
equipe, o estudo, assiduidade 
e pontualidade, que foram 
sempre os requisitos para 
que a presença deles fosse 
angariada. A Espiritualida-
de observa uma equipe para 
ver se está disposta. Quando 
se prefere a comodidade de 
uma poltrona macia, eles 
vão procurar outros cora-
ções que estejam dispostos 
ao trabalho de enxugar lágri-
mas. Para eles é sempre uma 
alegria muito grande quan-
do descobrem a boa vontade 
das equipes encarnadas. Je-
sus disse: “Vem e Segue-me”. 
E com a certeza de nosso es-
tado de imperfeição, a partir 
do momento em que a gente 
se predispõe a servir, ele dá 
por acréscimo. É quando o 
medianeiro descobre que 
tudo aquilo que prega para 
os outros será ele o primeiro 
a exemplificar.

Mais a respeito da en-
trevista na próxima edi-
ção do Entre Nós
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Informativo	Entre	Nós	conta	a	história	da	Instituição	há	duas	décadas	e	meia

Reinaldo Lopes, integrou a equipe desde a constituição do Departamento de 
Imprensa e Propaganda. Seu irmão Paulo Rogério Lopes veio seis meses depois 
para auxiliar na divulgação. Contribuiram muito nas propagandas, cartazes, 
confecção de camisetas e foram responsáveis pelo layout do 1º Informativo e na 
arte final dos números seguintes.

Maria Naccheri participou pela primeira vez da reunião em 24/8/1985, para 
colaborar na Comunicação. Nesse dia, constou na pauta a necessidade de ela-
borar um “folhetim” para divulgação dos Departamentos da Instituição. Mais 
tarde surgiu a idéia do Jornal, na qual ela trabalhou com muita dedicação.

Maria Onilda de Castro Gennari iniciou em 27/4/1985 e assumiu a Secre-
taria do Departamento em 28/9/1985. Ela foi localizada pelo Entre Nós e nos 
brindou com uma entrevista. Assim como Cosme Borges, atualmente diretor do 
Departamento de Infância e Juventude do Centro Espírita Obreiros do Senhor 
(CEOS), que nos proporcionou um pouco da história desse importante Infor-
mativo.

Rubens Aparecido Miranda, profissional da área de propaganda e marke-
ting, iniciou em 23/11/1985 e não conseguimos informações 
sobre quanto tempo contribuiu no Informativo.

O registro de uma história

A equipe de 1986

A experiência dos 
primeiros integrantes

Primeiro diretor do De-
partamento de Imprensa e 
Propaganda da IAM, Cosme 
Borges, era em 1986 também 
diretor da Bartira Gráfica 
e Editora. Quando a Casa 
decidiu montar um Depar-
tamento que colaborasse na 
divulgação dos eventos, que 
auxiliavam em grande parte 
na manutenção das obras 
assistenciais, o Informativo 
Entre Nós foi concebido. 

“O início foi marcado 
em divulgar os eventos e, 
na falta deles, informar so-
bre os trabalhos dos outros 
departamentos”, esclarece 
Borges. Basicamente para o 
público interno, tarefeiros e 
assistidos. A tiragem era de 
cerca de três mil exemplares. 
“O departamento foi criado 
para divulgar o CEOS e a 
IAM. O objetivo era colocar 
principalmente a IAM em 
evidência”, completou.

A escolha do nome Entre 

Foto acima, da direita para a esquerda, (senta-
dos): Cosme Borges, Maria Onilda E Miltes Bonna. 
De pé, Reinaldo, Paulo e Maria. Abaixo, a atual 
equipe de redação do Entre Nós reunida. 

Nós foi democrática. Passou 
pelo período de sugestões 
dos membros da equipe, até 
opiniões de alguns tarefeiros 
da Casa para depois ser efe-
tivamente adotado. 

Na época, Borges precisa-
va de mãos que o auxiliassem 
e estas mãos chegaram, nas 
figuras de dos irmãos Rei-
naldo e Paulo, que faziam 
as ilustrações. Reinaldo de-
dicava-se mais aos desenhos 
enquanto que Paulo fazia os 
paste- ups, (uma espécie de 
montagem, a diagramação 
atual). Maria, que na época 
estudava Jornalismo, escre-
via as matérias. Ainda traba-
lhavam no Informativo Ma-
ria Onilda e Rubens, além 
de inúmeros colaboradores. 
Vários ainda permanecem 
frequentadores. Em muitos 
números a esposa de Borges, 
Cidinha, ajudava fazendo re-
visões ortográficas. “Não tí-
nhamos a política de assinar 

matérias ou colocar os nomes 
no expediente. Assinávamos 
sempre como ‘Equipe Entre 
Nós’. Era mais coração que 
outra coisa. Como em qual-
quer trabalho voluntário, to-
dos tinham atividades profis-
sionais distintas. Fazíamos o 
trabalho paralelamente nos 
horários livres.”

A Bartira fazia a impres-
são do jornal a preço de cus-
to e os empresários parceiros 
pagavam a edição. Em troca, 

na parte inferior de todas as 
páginas do Informativo, apa-
reciam propagandas de cada 
uma das empresas.

“O jornal foi muito bem 
recebido. Na minha concep-
ção era uma das principais 
ferramentas da integração 
da família CEOS/IAM. Ti-
vemos apoio fundamental da 
Diretoria, na figura da atual 

presidente da IAM Miltes 
Apparecida Soares de Car-
valho Bonna e de Anadyr 
Custódio”, finaliza. 

*Sr. Nelson Silvério, da an-
tiga Casa da Gráfica, depois 
deste período, colaborou por 
20 anos na impressão de todo o 
material gráfico do CEOS, en-
tre eles o Entre Nós.
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Até os dias atuais
Maria Onilda relata o início das atividades 

do informativo e como a escrita e as ma-
térias fizeram parte do seu aprendizado 

Mais História

Várias foram as mãos abençoadas que abraçaram a ta-
refa de iniciar a publicação do Jornal Entre Nós em março 
de 1986. Uma delas é de Maria Onilda de Castro Gennari, 
tarefeira do CEOS e da IAM por anos a fio. Maria Onilda 
secretariou o Departamento de Propaganda e Imprensa, di-
rigido por Cosme Borges redigindo as atas das reuniões, fez 
reportagens, escreveu crônicas e poesias para o jornal. Um 
dos textos que recorda com muito carinho é a biografia de 
Yvonne Pereira, publicada na edição número 16 de 1987. 
Para redigir “Yvonne, nunca esqueceremos de você”, Maria 
Onilda pesquisou a vida da médium que escreveu vários li-
vros psicografados. “Foi um texto que me marcou bastante, 
principalmente pela entrevista que fiz com o Dr. Domério 
e Almerinda, da Federação Espírita do Estado de São Paulo 
(FEESP), que contribuiram em sua biografia”, recorda.

Além de acompanhar Miltes Bonna, presidente da Ins-
tituição Assistencial Meimei, nas palestras pelo interior de 
São Paulo com o seu esposo Marco Antonio Gennari, Onil-
da integrou a equipe que foi para a Argentina para partici-
par do Encontro “Música, Arte e Educação na Era de 2000 
a fim de fazer a reportagem para o jornal.

O gosto por escrever vem da época do colégio de freiras, 
quando nas aulas de redação seu texto fluía naturalmente. 
Casada e com dois filhos pequenos - Demétrio Luiz (desen-
carnado) e Ana Beatriz - Maria Onilda lembra que na época 
o marido viajava muito a serviço e, após colocar os filhos 
para dormir, ela rascunhava crônicas e poesias.

Quando começou a frequentar o CEOS, Maria Onilda 
mostrava seus textos para Helena de Carvalho (desencar-
nada), escritora, tarefeira da Casa, palestrante na FEESP e 
colaboradora do Entre Nós. “A primeira palestra que ouvi 
no CEOS, ‘Há muitas moradas na casa de meu pai’, foi pro-
ferida por ela, que também me incentivou a escrever”.

Do início do jornal, Onilda também recorda as dificulda-
des. “Nos faltava a experiência profissional, que ninguém 
tinha”. Seus textos, escritos à mão, eram datilografados por 
Maria Naccheri e foram muitos telefonemas trocados para 
que Maria Onilda esclarecesse uma e outra palavra. “Nos 
reuníamos na ponta da mesa da sala da diretoria da IAM, 
aos sábados e, desde o início, o jornal sempre foi supervisio-
nado pela Miltes”, diz.

Médium de efeitos físicos, ela recorda que uma vez ti-
nha esquecido de redigir um texto para o jornal e ao abrir 
a porta de seu guarda-roupa a pasta do jornal que estava 
depositada em cima do móvel caiu em sua cabeça. Sua pri-
meira tarefa no CEOS, porém, foi na Escola de Pais. Ma-
ria Onilda foi responsável por levar o marido e a cunhada 
Cleusa, diretora do Informativo Entre Nós, a frequentarem 
a Casa Espírita e a serem tarefeiros.

Ana Lúcia Veneran-
do, atual assessora de Im-
prensa de Contas Públicas 
do Atelier de Imagem e 
Comunicação, foi uma 
das primeiras jornalistas 
responsáveis pelo Entre 
Nós, onde atuou por dois 
anos, entre 1987 e 1988, 
com uma equipe de cinco 
pessoas. Ela nos conta que 
era secretária da creche 
na época e, como tinha 
terminado a faculdade, se 
ofereceu para fazer o jor-
nal como voluntária junto 
com o Cosme, que tinha 
uma gráfica. “Foi uma ex-
periência boa. Estava sain-
do da faculdade e aprendi 
a escrever, preparar e revi-
sar, acompanhando todos 
os processos de uma pu-
blicação, desde a redação 
até a gráfica, cumprindo 
um calendário”, relembra.

Um aspecto importan-
te do jornal, levantado por 
Ana Lúcia, foi o da divul-
gação feita da ação de vo-
luntariado, da doação, da 
creche, dos cursos profis-

sionalizantes e da doutrina. 
“Foi realizado um trabalho 
que, na época, não havia 
tanta repercussão como tem 
hoje. Antes, eram as pesso-
as aposentadas que iam e 
trocavam fraldas dos bebês 
e outras tarefas na creche. 
Hoje, os jovens já vêm se 
conscientizando com o tra-
balho voluntário e a questão 
social”, afirma a assessora de 
imprensa.

Enquanto coordenou o 
jornal, Ana Lúcia disse não 
ter encontrado dificuldades, 
mesmo usando máquina 

de escrever, porque não 
havia a tecnologia atual. 
“A equipe e Dona Miltes 
estavam sempre à dispo-
sição e recebia a colabo-
ração de todos para as 
informações que precisa-
va”, disse. “Para mim, ter 
participado do Entre Nós 
significou aprendizado, 
espírito de equipe e cola-
boração principalmente, 
envolvimento, dedicação 
e compromisso das pesso-
as com a IAM e o CEOS, e 
acabei trazendo tudo isso 
para o meu dia a dia.”

~
Ter	participado	do	Entre	Nós	
significou aprendizado, espírito 
de equipe e colaboração}

Maria Onilda, à esquerda, ao lado de sua cunhada 
Cleusa Monteiro de Castro e de Margarete Acos-
ta, à direita, integrantes do Entre Nós
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Notícias do Conselho Espírita
Com grande demanda de 

tarefas para 2011, e sob a co-
ordenação de Celina Agus-
tinho Monteiro de Lima, o 
XIV Conselho das Casas Es-
píritas de São Bernardo do 
Campo, realizará, pelos pró-
ximos seis meses, suas reu-
niões mensais no espaço da 
Instituição Assistencial Mei-
mei, braço social do Centro 
Espírita Obreiros do Senhor 
(CEOS).

O Conselho tem cadas-
trado 41 Casas Espíritas, um 
número bastante expressivo, 
o que tem possibilitado a for-
mação de grupos de trabalho 
entre os seus representantes. 
“São 43 pessoas integrando 
os diversos Departamentos 
criados: de Eventos; Divulga-
ção; Laboratório de Estudos 
e Pesquisa; Cultura Espírita; 
Exposições de Palestra; Saú-
de Mental; Infância e Juven-
tude; Diagnóstico” informou 
Celina, na primeira reunião 
do ano. 

José Aparecido Souto, ta-
refeiro do Grupo de Fraterni-
dade Espírita João Ramalho 
desde 1990, disse ser a sua 
primeira experiência junto 
ao Conselho. Ele integra o 
Departamento de Cultura 
Espírita, junto com Eugeni-
valdo Fort e Celina. “Temos 
algumas coisas alinhavadas e 
a idéia é promover algumas 
mudanças que são culturais 
nas Casas Espíritas, por meio 
de cursos e capacitações”. 
José citou como exemplos a 
questão da disciplina; a for-
ma como as pessoas estão 
sendo recepcionadas; a par-
ticipação do voluntariado e, 
principalmente, as entrevis-
tas. Sobre esse último, Luzia 
Piotto, do CEOS, falou que 
o Curso de Entrevistadores 
é importantíssimo porque 
não é só o ouvir. “Temos que 
saber lidar com os sentimen-
tos das pessoas, pois muitos 

Criação de grupos de trabalho dá ao Conselho Espírita 
novas dimensões, ampliando consideravelmente as suas atividades

estão chegando às Casas com 
problemas de depressão, an-
siedade, com idéias suicidas, 
e há que se ter muito cuida-
do no atendimento desses 
nossos irmãos”, reforçou.

Cícero Alves de Carvalho, 
tarefeiro do CEOS, Samarita-
nos e AME, diz ser novo na 
Doutrina, mas que tem pro-
curado ler bastante e não ver 
a coisa só pelo lado teórico, 
mas da prática também. “A 
doutrina espírita é muito sé-
ria. A gente aprende a amar 
mais a vida”. Ele participa 
do Departamento de Susten-
tação que tem por objetivo 
sustentar vibratoriamente as 
Casas principalmente quan-
do essas promovem grandes 
Encontros, onde há maior 
concentração de pessoas. 

Causa Espírita
O Conselho existe há 15 

anos e nem todas as Casas do 
município tem conhecimen-
to que a sua missão é unir 
em prol da causa e não em 
prol das Casas. É o que reve-
la Zuleika Cecília de Melo, 
Tarefeira da Desobsessão e 
da assistência espiritual do 
Grupo de Evangelização Es-
pírita O Samaritano. Ela irá 
colaborar no Departamento 
de Divulgação, pois acredi-
ta que poderá contribuir na 
união de todos para fazer 
um trabalho social e de evan-
gelização mais amplo do que 
o que vem sendo feito até 
hoje. “Superar o individu-
alismo das casas e fazê-las 
funcionar como uma grande 
célula”, complementou.

As reuniões acontecem 
na última segunda-feira de 
cada mês e estão abertas a to-
dos que quiserem participar. 
Sala 25, 1º andar, módulo I - 
Meimei

9/4/2011 - 14h - Palestra
Tema: Novas Configurações de família - Bezerra de Menezes + Conselho
Local: Grupo de Estudos Espíritas Dr. Eduardo Monteiro
End.: Rua Vera Cruz,385 – Jardim Hollywood – SBC / 09608 100

30/4/2011 - VII Encontro de Valorização da Vida - Fé na Prevenção
Local: Instituição Assistencial Meimei
End.:R. Francisco Alves, 275 – Paulicéia – SBC / 09692 000

15/5/2011 - Encontro de Expositores
Local: Instituição Assistencial Meimei
End.:R. Francisco Alves, 275 – Paulicéia – SBC / 09692 000

8/8/2011 - I Encontro Fé na Prevenção Escola Estadual
Local: E.E. Fausto Cardoso Figueira de Mello
End.: R. Francisco Alves, 580 - Paulicéia – SBC - 4178-9083

14/8/2011 - aberto ao público das 11h às 18h - Evento: Chá de Rosas
Local: Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo
End.: Rua 28 de outubro - Centro - SBC

15/8/2011 - Início do Curso de Expositores
Local: Grupo de Fraternidade Espírita João Ramalho
End.: R Dr. Carlos Miéle, 154 – V. Olga – SBC / 09720 350

10/9/2011- Seminário AME ABC 
Local: Colégio Ábaco

18 a 24/09/2011 - Semana Espírita
Local: Grupo Fraternal Bezerra de Menezes
End.:R. Batuíra, 400 – B. Assunção – SBC / 09861 550

Programação

Acima, Conselho reunido. Ao lado, 
parcial dos representantes. Abaixo, 
Zuleika e José Aparecido


