
O Centro Espírita Obrei-
ros do Senhor (CEOS) até o 
final do ano comemora mais 
uma conquista: a conclusão 
de uma das etapas das obras 
de ampliação de sua  sede. 

Trata-se da entrega  de 
dois salões da parte nova que 
serão adaptados para acolher 
parte das atividades e  possi-
bilitar o início da reforma do 
prédio antigo. 

A área construída de 267 
m² compreende salão infe-
rior e superior e 5 sanitários. 
Está em fase de acabamento 
e estima-se que os gastos até 
esta etapa ficarão em torno 
de R$ 450 mil reais.

Para investir este valor, o 
CEOS contou com um fundo 
de caixa que iniciou há 13 
anos. Mais tarde, foi incor-
porado a este o dinheiro re-
ferente à venda de um imó-
vel no Baeta Neves, recebido 
como doação de um casal 
frequentador do “Obreiros”. 

João Carlos Mediolaro, 
conselheiro fiscal do CEOS 
e um dos responsáveis pela 
obra, enfatizou que o inves-
timento é um esforço con-
junto de seus tarefeiros e 
frequentadores, já que todo 
o dinheiro poupado provém 
de doações, quer sejam dos 
carnês dos associados, quer 
sejam espontâneas, muitas 
vezes feitas por anônimos.

No início de 2011, para  
ocupação do novo prédio, 
será necessária a aquisição 
de móveis, cadeiras, tribuna, 
e som. A Campanha foi  lan-
çada em outubro deste ano 
para levantar os recursos, 
cobrir esses gastos e dar con-
tinuidade à reforma. Saiba 
mais sobre ela na página 4. 
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.. EDITORIAL ..

.. TRABALHE ENTRE NÓS ..
A IAM e o CEOS sempre precisam de voluntários como você. Veja a oportunidade 

abaixo:

*.* O Setor de Voluntariado da IAM busca o apoio para complementar a equipe de 
plantonistas na livraria do CEOS. 

Além do comprometimento com a causa e a Casa, aqueles que se interessarem re-
ceberão treinamento específico para a área de trabalho: há normas contábeis a serem 
atendidas e informações gerais ao público a serem prestadas.

Os interessados devem deixar nome e telefone para contato com os plantonistas das 
reuniões de assistência espiritual (página 3).

*.* O SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar - precisa de voluntários para visi-
tas domiciliares aos sábados, a partir das 13h30. Realiza trabalho de orientação e pre-
venção destinado às famílias atendidas pela IAM, nas questões de saúde em geral;

Contato pelo telefone 4176-8600, diariamente com Denise ou Analine, do Desen-
volvimento Institucional da IAM. 

“Mãos unidas, soluções 
encontradas” é a frase de 
nossa querida Meimei, pa-
tronesse espiritual da nossa 
obra social.

O progresso da humani-
dade se atinge por meio da 
busca do conhecimento e da 
moralidade. É como as asas 
do equilíbrio na conquista 
da sabedoria. Este progresso 
não se faz sozinho. Impres-
cindível se torna o alicerce 
do amor que Jesus, o Mestre 
dos mestres, colocou como 
base no edifício da fé.

O CEOS - Centro Espírita 
Obreiros do Senhor - é a usi-
na de forças que nos susten-
ta. É a árvore generosa ofer-
tando os frutos sazonados 
da fé colocada nas obras – a 
IAM - Instituição Assisten-

cial Meimei, trabalho, soli-
dariedade e tolerância, nor-
teiam a proposta de amor.

Por isso, esta edição con-
templa na capa a reforma do 
CEOS, uma ampliação físi-
ca necessária para que mais 
pessoas possam ser atendi-
das e futuramente também 
se tornem trabalhadoras e 
discípulas do trabalho pelo 
bem.

Nesta mesma linha, o 
Entre Nós fala sobre o Pro-
grama Fé na Prevenção, 
tanto no encarte quanto na 
biografia de Nelson Mendes, 
na página 11. O programa é 
mais uma ação de conscien-
tização para uma vida sem 
drogas. Divulgação e a ajuda 
de todos fazem pequenas 
ações tornarem-se grandes 
mudanças. 

“Um sonho sozinho é 

~
Dá o teu toque de amor e 
Deus fará o resto. Meimei}

Dependências provisórias da Livraria

apenas um sonho solitário, 
mas em equipe é realidade”. 

É isso que acontece na 
IAM. Gigantesco trabalho 
que magnetiza as mãos que 
vão chegando, se aproprian-
do do dever de servir e da 
responsabilidade de ajudar a 
construir um mundo novo.

A todos que descobriram 
a alegria de servir através 
do apelo de Jesus: “Vem e 
segue-me”, a nossa eterna 
gratidão! 

A equipe do Entre Nós 
deseja a todos os colabo-
radores, remunerados ou 
não, assistidos, crianças, jo-

vens, pais, mães, tarefeiros 
e doadores um ano repleto 
de conquistas, na certeza de 
que, fazendo a nossa parte 
diariamente, mudamos a 
nossa realidade e a daqueles 
que nos cercam. Feliz  Natal 

e um ano regado a muito tra-
balho. 

E que este jornal conti-
nue sendo veículo de boas 
ações, condutas e atitudes da 
parceria que esta Instituição 
tem com cada um de nós.



Adair Batista 
de Souza Oliveira
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Exercendo a Humildade

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)

Sextas-feiras - 13h30 (adultos e crianças)

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

Questão 275: O poder e 
a consideração de que o ho-
mem goza na Terra dão-lhe 
alguma supremacia no mun-
do dos espíritos?

R.: Não; pois os pequenos 
serão elevados e os grandes 
rebaixados. 

 Questão 275a: Como de-
vemos entender essa eleva-
ção e esse rebaixamento?

R.: Não sabes que os es-
píritos são de diferentes 
ordens, segundo os seus mé-
ritos. Pois bem: o maior na 
Terra pode estar na última 
classe entre os espíritos; en-
quanto o seu servidor estará 
na primeira. Compreende 
isso? Jesus não disse? Quem 
se humilhar será exaltado e 
quem se exaltar será humi-
lhado? 

No mundo espiritual, o 
único poder irresistível é a 

superioridade moral. Deduz-
se daí que os títulos, o poder 
e a posição de destaque não 
conferem nenhuma supre-
macia no mundo dos espíri-
tos.

Em depoimento, Chico 
Xavier disse: “No mundo es-
piritual, muita gente vai se 
surpreender. Lá não seremos 
identificados pela nossa su-
posta importância no mun-
do. Gente há de desencarnar 
imaginando que as portas 
do mundo espiritual irão se 
escancarar para ela. Ledo 
engano. Lá ninguém quer sa-
ber o que fomos, o que pos-
suímos, que cargo ocupamos 
no mundo; o que conta real-
mente é a luz que cada um 
já tenha conseguido fazer 
brilhar em si mesmo”. 

No sermão da montanha, 
o mestre enaltece os humil-
des, os pobres de espírito; 
promete a eles o Reino dos 

Céus e não aos orgulhosos 
que se consideravam acima 
de seus irmãos em espírito, 
sabedoria e posição social.

Jesus põe assim a humil-
dade na categoria das virtu-
des que mais nos aproxima 
de Deus. No ESE, cap. II, 
consta um depoimento de 
uma rainha da França: “Fui 
rainha entre os homens e 
como rainha julguei que en-
trasse no Reino dos Céus. 
Mas que desilusão, que hu-
milhação quando, em vez de 
ser recebida como soberana, 
vi acima de mim homens e 
mulheres que julgava insig-
nificantes, aos quais despre-
zava por não terem sangue 
nobre. Foi então que apren-
di a esterilidade das honras 
e grandezas que com tanta 
avidez recebemos da Terra. 
Para granjear um lugar neste 
reino, são necessárias a hu-
mildade, a abnegação, a ca-
ridade e a benevolência para 

com todos”.
André Luiz nos ensina 

que a morte física não signifi-
ca renovação para quem não 
procurou renovar-se. Have-
rá, de acordo com a lei, com-
pensação e reconforto para 
os trabalhadores do bem, 
para os que viveram culti-
vando os valores espirituais 
e que levam em sua bagagem 
os tesouros mencionados 
por Jesus em seu Evangelho. 
Aqueles que não se renova-
ram continuarão no além 
com os mesmos vícios e pai-
xões que os escravizaram na 
Terra, lamentando o tempo 
perdido. O próprio Jesus nos 
disse: “A cada um será dado 
segundo suas obras”.

No livro Palavras da Vida 
Eterna,  Emmanuel, reme-
mora a mensagem de Jesus: 
“Pois que aproveitaria ao ho-
mem ganhar todo o mundo e 
perder sua alma?” (Marcos 
8:36). Ela  preceitua que tudo 
aquilo que o homem ajunta 
abusivamente e  em excesso 

no campo exterior é motivo 
de aflição e sofrimento. Mos-
tra ainda que a conquista dos 
valores espirituais permane-
ce para a vida eterna.

Jesus, na sua peregrina-
ção na Terra, vivenciou em 
si mesmo seus próprios en-
sinamentos. Exemplificou 
a humildade no mais alto 
grau. Fez-se menor entre os 
homens e o maior perante 
Deus. Distribuiu consola-
ção aos aflitos e doentes do 
corpo e da alma. Foi traído, 
perseguido e condenado por 
trazer ao mundo a mensa-
gem de Deus para a evolu-
ção dos espíritos encarnados 
e desencarnados.Traçou-nos 
o roteiro a seguir quando 
disse: “Eu sou o Caminho, a 
Verdade e a Vida. Não deve-
mos esperar a salvação pela 
graça, mas pela redenção 
espiritual, fundamental no 
aprimoramento e nas boas 
obras. Nossas obras revela-
rão aos olhos do mundo nos-
sa estatura espiritual”.
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Esse é o nome da peça 
que o Grupo de Teatro do 
Departamento de Escolas e 
Cursos (DEC) apresentou no 
dia 4 de dezembro, na festa 
de confraternização, como 
parte das atividades de en-
cerramento de ano no De-
partamento.

Ela trata de uma família, 
em que alguns dos seus mem-
bros, em dada encarnação, 
aproveitam-se de suas facul-
dades mediúnicas para tirar 
vantagens, lucros e benefí-
cios, negociando e cobrando 
consultas a necessitados que 
os procuram para resolver 
seus problemas. As conse-
quências dessas atitudes re-
fletem em uma reencarna-

ção futura, na qual terão que 
reparar os erros cometidos. 

A peça também mostra 
as nossas companhias espi-
rituais que, em função das 
nossas escolhas, nos acom-
panham e nos conduzem às 
quedas ou à glória - os cha-
mados obsessores, nossos 
grandes reveladores.

O Grupo de Teatro con-
ta com 13 integrantes e está 
sob a direção de Claudinê da 
Sousa Rocha, Presidente do 
Centro Espírita Obreiros do 
Senhor. Mas este ano, pelo 
aumento de responsabilida-
de administrativa, deixou à 
sua irmã, Maria Helena Sou-
sa Rocha, a incumbência de 
dirigir a peça.

O retorno à InocênciaO retorno à Inocência
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“O sonho está concretiza-
do e só tende a crescer”, afir-
mou Maria Heloísa Bernar-
do, integrante da Associação 
Médico-Espírita do ABC  
(AME-ABC) e representan-
te do Movimento Espírita 
na Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas (Se-
nad), durante o VI Encontro 
de Valorização da Vida - Fé 
na Prevenção, ocorrido no 
último dia 16/10 na IAM. A 
união da AME-ABC, Conse-
lho Espírita do ABC, Centro 
de Tratamento Dr. Bezerra 
de Menezes e CEOS/IAM 
trouxe este resultado para 
o evento com formato, téc-
nicas e métodos bem acei-
tos. O objetivo é provocar 
uma conscientização sobre 
a necessidade de encontrar 
caminhos para a prevenção 
do uso de drogas psicoativas, 
entre outros temas.

O empenho constante da 
equipe mostra o crescimen-
to deste trabalho, que está 
bem representado no slogan 
“O mundo que sonhamos”. 
“É importante influenciar 
a sociedade para que este 
trabalho possa ter continui-
dade a partir da coopera-
ção entre todos”, apontou 
Dr. Cláudio Hipólito, um 
dos membros da equipe. Os 
planos para 2011, segundo 
Nelson Mendes, especialista 
no trabalho com drogas psi-
coativas e também membro 
do grupo, é expandi-lo para 
outros locais. As sementes 
já germinaram na cidade de 
Santa Adélia junto à Insti-
tuição de Assistência Social 
Ezequiel (IASE) que, com o 

VI Encontro realizado em outubro pretende multiplicar ações em 2011
apoio da administração mu-
nicipal, lançou o Programa 
Vida à Vida, privilegiando 
mais de quatro mil partici-
pantes. No Vale do Paraíba, 
cidade de São José dos Cam-
pos, dedicados companhei-
ros implantaram o Projeto 
Cura-te. Outros represen-
tantes de mais cinco cidades 
foram multiplicadores dessa 
mensagem.

“O caminho é conscienti-
zar as pessoas sobre as dro-
gas com este enfoque”, apon-
tou Hamilton Lucas Costa, 
jovem integrante do Centro 
de Aprendizagem Básico 
(CAB) da IAM. Este foco é 
tão respeitado que o psicó-
logo neurocientista João As-
censo, da AME Carioca, veio 
participar pela primeira vez 
do evento da IAM com o ob-
jetivo de aprender a metodo-
logia e se tornar multiplica-
dor no Rio de Janeiro. “Achei 
a metodologia usada com as 
crianças muito ativa”, afir-
ma. Ascenso alia Medicina 
e Espiritualidade e passou 
com o trabalho da AME pela 
Bélgica, EUA, Inglaterra e 
Portugal. A equipe do IASE  
e José Antônio da Cruz, ex-
positor do Centro Espírita 
Allan Kardec de Catanduva 
também estiveram presentes 
participando.  

Tarde proveitosa

O evento do dia 16/10 
comprovou seu caráter mul-
tiplicador, contando com a 
presença de cerca de 550 pes-
soas no Auditório da IAM. 
Para ilustrar, o VI Convite 

à Vida, que teve como tema 
“O Homem de Bem Dizendo 
Sim à Vida e Não às Drogas”, 
trouxe ao público a apresen-
tação de turmas de crianças 
e adolescentes da Educação 
Complementar e Infantil, 
que fizeram performances 
relativas ao tema. Depois, 
aconteceram as oficinas psi-
copedagógicas. 

A tarde começou com um 
vídeo que estimulava as dife-
renças. Na sequência houve 
o Hino Nacional, seguido 
do “Pai-Nosso”. Logo após, o 
Coral Meimei, formado pela 
Turma IV, cantou “Faz um 
Milagre em Mim”, encenou 
um psicodrama sobre “As 
Drogas” e apresentou ainda 
um solo de uma adolescente 
com a música “Campeão”; 
a Turma III fez a coreogra-

fia da música “Semente” e 
uma dança ao som de “Cadê 
o Amor”; e a Turma V e o 
CAB dramatizaram sobre 
“O Bem e o Mal”.

A presidente da IAM, 
Miltes Bonna, também da 
equipe, falou sobre o sonho 
de um Brasil sem drogas e 
alertou ainda sobre a im-
portância da família como 
o porto seguro para nossas 
crianças. “Precisamos for-
mar uma rede forte e firme 
para construir uma vida 
melhor, em que todos seja-
mos educadores pelo nosso 
exemplo. Organizar uma 
rede de mães, para uma mãe 
dar apoio à outra.” Nesse 
momento, ela pediu para 
que a mãe Eva Wilma Aires 
Martins desse um depoimen-
to sobre a experiência que 

Fé na expansão

Acima, caravana de 
Santa Adélia e 
Catanduva; Fé na Pre-
venção reúne tarefeiros, 
colaboradores remu-
nerados, voluntários de 
outras cidades, crianças 
e assistidos. 

passou com sua filha de 16 
anos, que foi detida por rou-
bo. Depois, Miltes explicou 
sobre as fases do embrião e 
feto e a necessidade de en-
tender que há vida humana 
desde a concepção, esclare-
cendo que as drogas destro-
em vidas e o aborto não é a 
melhor solução.

As oficinas acabaram 
coincidindo com as que ocor-
rem na tarefa do Grupo de 
Apoio à Família (GAF). No 
final, foram distribuídos às 
crianças livros doados pela 
Editora Komedi. Para o en-
cerramento, na quadra supe-
rior do prédio da Educação, 
Agda Novelli coordenou a 
Dança Circular, estimulan-
do a confraternização do 
público. 



Entre Nós - Edição 91

Este informativo, de distribuição gratuita, é veiculado pela Instituição Assistencial Meimei (IAM) - Diretor Responsável: Cleusa Monteiro de Castro. Jornalista Responsável: Margarete Acosta – MTB 12.536.
Endereço: Rua Francisco Alves, 275, Paulicéia, São Bernardo do Campo, SP, CEP 09692-000, Tel: (11) 4176-8600 – Fax: 4176-8606 / www.iam.org.br. 
Tiragem: 2.000 exemplares - E-mail: desenvolvimentoinstitucional@iam.org.br

A IAM acredita: 
ler é essencial

O Lar Escola Scheila, na 
semana de 25 a 28 de outubro, 
preparou uma programação 
especial como culminância 
da agenda diária de leitura 
por conta da comemoração 
do Dia do Livro, que ocorreu 
dia 29 do mesmo mês. 

O foco principal foi a 
África. Para levar o conhe-
cimento às crianças, os pro-
fessores organizaram práti-
cas de contação de histórias 
com dramatização, roda de 
conversa e instrumentos mu-
sicais africanos, história com 
objetos do mesmo continen-
te e apresentação de peque-
nos vídeos educativos sobre 
o gosto pela leitura, cultura 
e dança africanas e Copa 
do Mundo 2010. Todas as 
atividades ocorreram na ofi-
cina de leitura Visconde de 
Sabugosa da Instituição. As 

crianças também foram con-
templadas com livros que a 

NET grava especial Dia das Crianças na IAM
As crianças e adolescen-

tes da IAM - Instituição As-
sistencial Meimei - foram 
os expectadores e os pro-
tagonistas da gravação es-
pecial de Dia das Crianças, 
realizada no anfiteatro João 
Custódio, dia 1º de outubro,  
pelo Programa Interação do 
Canal NET Cidade. Duran-
te 1h30, as crianças intera-
giram com o locutor Lucky 
Ravaneli, se divertiram com 
as apresentações de mági-
cos e palhaços, fizeram uma 
apresentação do Coral da 
Educação Complementar da 
IAM e assistiram à entrevis-
ta da presidente da Institui-
ção, Miltes Bonna.

O programa Interação, 
no estilo talk show, existe 
desde 2005 e  vai ao ar às 
segundas-feiras, às 19 ho-
ras, pelos canais 12 e 27 da 
NET Cidade. A proposta de 
fazer um especial de Dia 
das Crianças na IAM par-
tiu do apresentador Lucky 
Ravaneli. Ele já conhecia o 
trabalho desenvolvido pela 
Instituição desde quando 
fez uma gravação para o 
Programa Folia na TV, que 
era levado ao ar pelo canal 
45. “E  a ideia de gravar um 
programa na IAM, com base 
no tema de levar as crianças 
ao teatro, uniu o útil ao agra-
dável”, informa.

O apresentador entrou 
em contato com a direção da 
IAM para expor a proposta 
de gravar o especial de Dia 
das Crianças no anfiteatro 
João Custódio, que foi apro-
vada. Posteriormente, os fun-
cionários da NET em Santo 
André fizeram novo contato 
com a IAM e doaram 266 
quilos de alimentos, além de 
óleo e produtos de higiene, 
arreca-
d a d o s 
e n t r e 
eles.

Acima, pouco antes do programa 
ser gravado. Ao lado, atividades com 
o intuito de divertir a criançada 

Instituição incentiva a 
leitura e acredita na 
cultura como instru-
mento de cidadania

Aviso aos voluntários
Desde setembro, a reunião mensal da Diretoria com 

os líderes de tarefa está aberta a todos os voluntários 
da Casa.

A reunião, agora chamada de “Encontro de Voluntá-
rios com a Diretoria”, aguarda a presença de todos.

Tragam sugestões. Participem com alegria.

Data: todo 4º sábado do mês
Horário: das 8h às 9h45

Lucia Helena
Voluntariado IAM

w

Desde outubro, a IAM passou a utilizar o atendi-
mento eletrônico para a transferência de ligações. Se 
a pessoa responsável pelo departamento não estiver, 
após oito chamadas a ligação é redirecionada para 
o PABX, para que as telefonistas anotem o recado, 
como de costume. A alteração visa agilizar o atendi-
mento telefônico para todos os públicos atendidos 
pela Instituição. 

Instituição recebeu como do-
ação de editoras parceiras. 
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Feira de Natal é tradição
Mercado da IAM mantém produtos destinados à época festiva

Pedagógica
Cesta de Natal

A partir 
deste ano, 
os tarefeiros 
voluntários 
do grupo 
CEOS/IAM, 
bem como 
os frequen-
tadores das 
duas Institui-

ções têm mais 
uma opção para contribuir 
com as atividades desenvol-
vidas pela IAM:  a Cesta de 
Natal  Pedagógica.

A Cesta de Natal Pedagó-
gica – ‘sacolinha’ é destinada 
à Educação Infantil, depar-
tamento onde os materiais 
devem ser mais específicos 
para o desenvolvimento da 
psicomotricidade da criança 
em seus primeiros anos de 
vida. A IAM necessita de 
200 ‘sacolinhas’ pedagógicas 
para serem utilizadas duran-
te todo o ano de 2011 e supri-

Quem não teve oportuni-
dade de visitar a tradicional 
Feira de Natal que aconte-
ceu entre os dias 27 e 30 de 
outubro, ainda poderá fazer 
suas compras. É o que infor-
mou Madalena, supervisora 
comercial do Mercado da 
IAM, que montou um estan-
de com os itens remanescen-
tes da Feira. 

Durante todo o ano, Ma-
ria Helena Magro Quinta-
na, voluntária do Núcleo 
de Convivência da Terceira 
Idade, com o apoio de outros 
tarefeiros, prepara os mate-
riais natalinos recebidos em 
doação, mas fica sob sua res-
ponsabilidade e da equipe do 

Mercado da IAM, a monta-
gem da Feira.

Foram comercializados 
árvores de Natal e cartões, 
Papai Noel de pe-
lúcia, fantasias, 
gorros, enfeites 
diversos e tam-
bém bijuterias. 
Tudo a preços 
bastante acessí-
veis, com o obje-
tivo de arrecadar 
recursos para a 
Instituição e de 
fomentar  a  ação 
responsável da 
comunidade na 
ajuda ao próxi-
mo.

rem uma grande necessidade 
da Instituição: a aquisição de 
materiais adequados para 
a qualidade das atividades 
com a criança. O prazo para 
entrega das ‘sacolinhas’ foi 
até 05 de dezembro de 2010.

Para atender as crianças 
que frequentam a Institui-
ção de acordo com a faixa 
etária, a IAM ‘criou’ dois 
tipos de ‘sacolinhas’ peda-
gógicas. Uma delas com três 
pacotes de sulfilte branca A4 
(100 fls); uma caixa de lápis 
de cor (12 cores); um pacote 
de bexiga; 10 bastões de cola 
quente 7,4 mm x 30 cm; duas 
folhas de papel color set (co-
res variadas); duas folhas 
de papel dobradura; uma 
caneta piloto preta ou azul; 
duas folhas de papel lami-
nado; duas canetas bic azul; 
um rolo de durex 22 mm x50 
mm transparente; um tubo 
de cola pequeno e uma toa-

lha de banho (cor lisa).
A outra ‘sacolinha’ con-

tém: três pacotes de sulfilte 
branca A4 (100 fls); um pa-
cote de bexiga; uma caixa 
de canetinha hidrocor; uma 
tesoura escola mundial/tra-
montina; dois rolos de papel 
crepom/ uma pasta de elás-
tico de papelão; duas folhas 
de papel camurça; duas fo-
lhas de papel celofane; um 
pote de guache de 250 ml 
(cor variada) e uma cola de 
bastão.

Mercado da IAM regado de enfeites 
de Natal doados e recuperados. À 
direita, Maria Helena e Madalena

Pela causa social
O Mercado da IAM e a Prefeitura Mirim receberam a 

doação de 3 caixas de medicamentos e 123 itens de cosméti-
cos para criança. 

Dentre os produtos constaram shampoo, condicionador, 
sabonete, colônia, gel, creme para pentear, kit mochila e kit 
banho.

Ao todo foram 123 itens além dos medicamentos; todos 
doados pela campanha organizada pela farmacêutica Aman-
da de Moraes, funcionários da Drogaria Carrefour Penha e 
representantes de laboratórios.

A Diretoria ficou agradecida pela colaboração, pois são 
gestos como este que contribuem para a continuidade e a 
melhor qualidade dos programas sociais da Instituição.
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2ª Mostra de Expressão 
de Arte Infantil na IAM

A camiseta personali-
zada da Campanha “Ami-
gos da IAM” foi lançada 
no final do mês de novem-
bro e já pode ser adquirida 
no Mercado da Instituição 
Assistencial Meimei. 

Confeccionada em tom 
azul marinho, traz estam-
pado o desenho feito por 
Lucas dos Santos Feitosa 
(15) e uma frase elabora-
da junto aos adolescentes 
do Curso de Auxiliar Ad-
ministrativo do Centro de 
Iniciação e Desenvolvi-
mento Profissional Pesta-
lozzi (CIDEPP), Unidade 
IV da IAM. Lucas atu-
almente está estagiando 
na empresa Esperança 
Indústria e Comércio de 
Forjados Ltda, através do 
Programa Adolescente 
Aprendiz da referida Uni-
dade.

A Campanha Amigos 
da IAM foi criada há dois 
anos com o objetivo de 
parceria com empresas 

A  2ª Mostra de Expressão 
Infantil da Creche Escola de 
Educação Infantil Meimei 
aconteceu nos dias 27 e 29 de 
novembro. 

Os trabalhos foram pro-
duzidos pelas crianças de 1 
a 5 anos, e expostos em te-
mas, por sala, dentre eles: 
“Brincadeiras de Criança”, 
inspirados nas obras do ar-
tista plástico Ivan Cruz; Di-
nossauros, Animais, Meios 
de Transpote e Frutas.

Segundo Elza Cotrim, di-
retora do Departamento de 
Educação da IAM, a Mostra 
visa finalizar um trabalho 
com o resultado do percurso 
da criança na arte infantil. 
Explicou que a preparação 
se dá a partir da formação 
dos educadores nos encon-
tros mensais; que nesses 
encontros há o aprofun-
damento do assunto sobre 
como trabalhar todas as for-
mas de arte, o que resulta no 
planejamento das atividades 
normais e na busca de ideias 
para apresentar às crianças 
e deixar com que elas esco-
lham o tema. 

“O tema é desenvolvido 
por turma e elas saem a cam-
po para buscar referências, 
abrangendo a Oficina de Lei-
tura Visconde de Sabugosa, 
os espaços externos; enfim, 
utilizam tudo o que estiver 
ao alcance”, disse Elza.

Envolver aos poucos as 
mães neste processo foi uma 
inovação neste ano. Na pri-
meira reunião de pais, elas 
fizeram uma pintura de livre 
expressão para dar às crian-
ças. Esta serviu de capa da 
agenda de recados. As crian-
ças, por sua vez, fizeram 
a contracapa. No segundo 
semestre, elas trabalharam 
artes  em sacolinhas doadas 
para carregar a agenda de 

Trabalhos manuais das crianças 
visam ensinar arte e ciência por 
meio da exposição. A iniciativa 
desenvolve talentos intelectuais e 
artísticos

recados.” Tudo isto visando 
o compromisso e o respeito 

pelos materiais”, concluiu 
Elza Cotrim.

Produto promocional 
fortalece Campanha 

“Amigos da IAM”

e de captar recursos em 
dinheiro. E, desde então, 
conta com a ajuda dos 
seus frequentadores e ta-
refeiros na divulgação dos 
materiais institucionais e 
de orientação da Campa-
nha. A ideia é de compro-
meter outras pessoas nos 
interesses sociais da IAM, 
a fim de multiplicar doa-
dores.

Dessa forma, vestir 
a camiseta não significa 
apenas contribuir para a 
sustentabilidade da Insti-
tuição, mas sim,  promo-
ver a Campanha junto aos 
seus amigos, parentes, vi-
zinhos e colegas de traba-
lho,  mostrando o quanto 
faz bem praticar o bem.

Visite o Mercado da 
IAM, vista a nossa “cami-
sa” e mostre que você está 
nos ajudando a construir 
um mundo melhor! O 
Mercado da IAM funcio-
na  de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 17h e aos sá-
bados, das 8h às 12h. Mais 
informações pelo telefone 
4176-8600 ou pelo e-mail 
desenvolvimento2@iam.
org.br

Feirinha Relâmpago
Todos os anos, no mês 

de novembro, a Unidade 
V – Porta de Fabiano expõe 
os trabalhos manuais desen-
volvidos pelos atendidos que 
frequentam as aulas de arte-
sanato no Núcleo de Artesa-
nato e Incentivo ao Trabalho 
Irmã Jovelina (NAITIJ). 

“A Feirinha Relâmpago, 
como é tradicionalmente co-
nhecida, é uma forma de re-
conhecer o esforço daqueles 
que se dedicaram uma vez 
por semana nessa atividade, 
durante todo o ano”, disse 
Lourdes Pistolatto, dirigente 
da Unidade. Lourdes expli-
cou que o objetivo maior é 
oferecer a eles a oportunida-
de de aprender uma profis-
são e conquistar seu próprio 
sustento.

A Porta de Fabiano aten-
de em média  diariamente 

50 pessoas em situação de 
rua. A direção sempre bus-
ca envolver os assistidos em 
atividades que 
resgatem ne-
les a lembran-
ça de família, 
principalmen-
te nessa épo-
ca de festas. 
Lourdes citou 
como exemplo 
a decoração 
da Árvore de 
Natal em que 
todos tiveram 
oportunidade 
de participar, 
e a “Árvore 
dos Desejos”, 
onde cada um 
escreve o que 
pretende al-
cançar no próximo 
ano. 

Artesanato incentiva mo-
radores de rua para que 
se sintam úteis e parte 
integrante da Instituição
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Na educação espírita
Departamento de Infância e Juventude aproxima Kardec de crianças e jovens

A Evangelização Espíri-
ta tem por objetivo levar às 
crianças e jovens a moral de 
Jesus à luz da doutrina co-
dificada por Allan Kardec, 
denominada Espiritismo. As 
lições constantes dos evan-
gelhos e os ensinos dos Espí-
ritos, traduzindo a moral do 
Cristo, formam a síntese das 
informações que podem con-
duzir a pessoa ao progresso.

Disseminando assim a 
mensagem do Cristo e o en-
sino espírita, a evangeliza-
ção espírita visa alcançar a 
integração do evangelizando 
consigo mesmo, com o próxi-
mo e com Deus.

A participação nas aulas 
de Evangelização Espírita 
e também nas reuniões da 
Juventude Espírita são boas 
oportunidades para o con-
vívio fraterno e o fortaleci-
mento dos laços de amizade 
em busca de um mundo me-
lhor.

Os pais são responsáveis 
pela orientação dos seus fi-
lhos, espíritos que lhes fo-
ram confiados pelo Senhor, 
no caminho do bem. A eles 
cabe assegurar o ensino mo-
ral, que deve ser a base da 
conduta humana.

Alguns pais espíritas 
preferem não encaminhar 
seus filhos ao estudo do Es-
piritismo, alegando que não 
querem influenciá-los na 
liberdade de pensar, deixan-
do-lhes a escolha de sua re-
ligião para a fase adulta. Os 
pais que assim agem devem 
reconhecer que o filho que 
receberam no lar é herdei-
ro de si próprio, trazendo 
de vidas anteriores hábitos 
bons ou não, que devem me-
recer, desde cedo, atenção e 
encaminhamento seguro. A 

Doutrina Espírita, com todo 
seu embasamento filosófico, 
científico e religioso propor-
ciona-lhes estas condições.

Além disso, cabe lembrar 
que os pais influem nas de-
cisões dos filhos, através de 
seus exemplos, em épocas e 
situações próprias.

Assim, os pais espíritas 
que sabem que este mundo 
é uma escola, que o tempo é 
valioso patrimônio e que os 
bens espirituais são mais im-
portantes do que bens mate-
riais, não podem deixar de 
proporcionar a seus filhos a 
educação moral que o Espi-
ritismo contém.

A omissão dos pais, nes-
te particular, não encontra 
apoio na lógica nem no bom 
senso. Representa, isto sim, 
alto risco, já que o filho po-
derá se deparar com outra 
pessoa que o influencie e 
conduza, só que esta nem 
sempre apresentar-se-á com 
bons propósitos.

E para os pais que alegam 
que a criança já frequenta a 
escola a semana inteira, de-
vendo fazê-lo outra vez nos 
finais de semana, é interes-
sante frisar que o empenho 
dos evangelizadores na va-
riação de métodos e técnicas 
de ensino, estimula a crian-
ça e o jovem a questionar, a 
indagar, a pesquisar. Visa a 
tornar os encontros sema-
nais de evangelização numa 
gostosa tarefa de descober-
tas e refazimento.

Os evangelizadores da 
Infância e da Juventude pos-
suem conhecimento doutri-
nário, são estudiosos e de 
boa moral. Os encontros e 
cursos de reciclagem, especí-
ficos para esta área, aumen-
tam a capacidade de doação 
dos evangelizadores, que 
compreendem melhor seus 

DIJ busca esclarecer questões do espiritismo para 
crianças de todas as idades

Nelson Mendes

evangelizandos, transfor-
mando a evangelização em 
uma delicada manifestação 
de afeto. São eles que reali-
zam a modificação discreta, 
entretanto profunda, junto 
às crianças e aos jovens, com 
vistas a um futuro melhor.

O programa de ensino é 
elaborado considerando as 
peculiaridades de cada faixa 
etária, atendendo as crianças 
a partir de dois anos.

É imprescindível que os 
pais estejam conscientes da 
necessidade de conduzir 
seus filhos à Evangelização, 
acompanhando o seu desen-
volvimento, já que estes são 
espíritos que desejam evo-
luir.

O momento é agora! En-
caminhe o seu filho para o 
DIJ – Depto de Infância e Ju-
ventude. Quando? E Onde? 
Aos domingos na IAM – Ins-
tituição Assistencial Meimei 
– Rua Francisco Alves, 175 
das 9h30 às 11h, aprovei-
tando você que é pai pode 
participar também e damos 
duas opções: Escola de Pais 
e DEC – Depto de Escolas e 
Cursos no mesmo local, é só 
escolher.

Esperamos vocês lá.

.. ACONTECEU NO CEOS ..

O Dia das Crianças no CEOS foi regado de boas mensa-
gens e brincadeiras. A turma da Evangelização da tarefa de 
Assistência à Infância da manhã tratou das cinco regiões do 
Brasil, enquanto que a da tarde teve como tema a era medie-
val, em que as crianças tinham de “treinar” a integridade e a 
persistência para se tornarem cavaleiros do Rei Arthur. 
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Natal de Esperança

Eventos CEOS/IAM

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

Rudge Ramos - SBC - SP  
Tel: 4362-0863

Almas queridas e boas, 
benditas sejam ao se doa-
rem em beneficio dos co-
rações sofridos.

Ah! Meus amigos cuja 
emoção perdura no sen-
timento fraterno. Que o 
serviço contínuo seja para 
todos a esperança que se 
renova em cada dia.

A dor se instala tanto 
no alto das torres como 
nas ínfimas passagens dos 
tugúrios. 

O trovão da adversida-
de estruge violentamente 
fazendo clamar a alma em 
desalinho. 

O egoísmo qual cancro 
indomável vai corroendo 
uma sociedade distancia-
da de Deus. 

Meimei
Mensagem recebida pela médium Miltes Appare-
cida Soares de Carvalho Bonna, em 16/11/2010, no 
Centro Espírita Obreiros do Senhor - SBCampo

Instituição Assistencial Meimei
R. Francisco Alves, 275 - Pauliceia  

São Bernardo do Campo - SP 
 Tel: 4176-8600

4/12 – Confraternizações:  18h - Porta de Fabiano
                                              14h – Escotismo
                                              19h – Teatro DEC – Peça: Retorno à Inocência”

11/12 - Confraternização Programa Auta de Souza - das 8h às 11h 
          Confraternização dos Colaboradores Remunerados e Voluntários - das 13h às 17h

12/12 – Festa de Encerramento: DEC / DIJ / DEPAIS - 9h

17/12 – Encerramento Unidades II, III e IV - Creche Meimei - LES - CAB – PAA
           12h - Almoço de Natal às 12h e entrega dos Kits de Natal
           15h30 – Solenidade da Creche e Escola de Educação Infantil Meimei
           Apresentação: “O Mundo Encantado da Creche Meimei” 

18/12 – Encerramento Unidade I (segmento Família)
Festa de Natal (lanches) e Distribuição de Cesta de Alimentos e Kits
           7h30 – Mutirão de pesagem de alimentos (sejam bem vindos para colaborar)
           9h – Famílias das crianças matriculadas nas atividades diárias
           13h - Programa Esperança e Programa Auta de Souza

24/12 - Encontro de Natal  - Palestrante:  Iran Jacó Modesto 
Tema: “Jesus” - 18h - Teatro João Custódio

24/12 - Ceia de Natal - Porta de Fabiano – 18h

Em 06/2/2011 - Início das aulas DIJ / DEC / DEPAIS - Procure o DEPOE para orientação (pág.3)

Integração 
e diversão

No último feriado de outubro, o DEV  
- Depto. de Eventos - organizou uma 
viagem de integração para os tarefeiros 
do CEOS  - Centro Espírita Obreiros do 
Senhor. Todas as tarefas foram convida-
das a participar do evento, que reuniu 
90 pessoas num hotel em Itapecerica da 
Serra, SP. O objetivo da atividade foi in-
tegrar as pessoas e dar oportunidades de 
confraternização para que elas criassem 
vínculos de amizade. “Além disso, esses 
encontros propiciam o exercício do co-
nhecimento adquirido nas aulas como a 
paciência (com as regras de convivência 
em grupo), tolerância, compreensão etc”, 
esclarece Eduardo Oliveira, organizador 
da viagem. Para o ano que vem, já há ou-
tros eventos programados.  

O excesso de veículos 
impede a passagem das 
ambulâncias que retardam 
o socorro ao acidentado.

A ventania da dúvida 
chega frustrando os mais 
fortificados grupos de aju-
da ao próximo.

O amor retarda? Não. 
O amor vige além de todas 
as barreiras impeditivas, 
pois Ele, Jesus, permane-
ce vigilante. Ele alcança 
as almas inseguras e nelas 
instala o Seu Natal pe-
rene. Não deixa o desen-
canto causar ausência de 
socorro a alguém. Jesus 
refaz a mente outrora 
em desalinho com o Seu 
convite amoroso: “Vem e 
segue-Me”

No seu Natal permanente sempre é tem-
po de amar e servir diariamente.

Quer sentir-se como um colibri,de alma 
contente?

Descubra no Natal permanente
O gostinho bom que a alegria reparte

Levar o pão, o teto, o agasalho
A esperança renascendo e
Fazendo da vida terrena

Um Natal ridente.
Capaz de sonhar sonhos diferentes

Fazendo feliz a toda gente
É este o sentido realmente
Da sublimidade do Natal

Que a gente sente.

Com alegria, repartindo esperança 
sempre.

Gratidão eterna,
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Nelson Mendes nasceu 
em Monte Azul Paulista 
– SP em 24/10/1950. Veio 
para o ABC com a família 
quando tinha um ano de ida-
de. Era católico, o pai queria 
que fosse padre. Foi coroinha 
quando mais jovem. Dos 16 
aos 22 anos, procurava expli-
cações sobre a religião. Aos 
24 anos, conheceu a atual 
esposa, Thaís Mota Cassiano 
Mendes. A mãe de Thaís fre-
quentava na época, no ano 
de 1974, o CEOS – Centro 
Espírita Obreiros do Senhor. 
E neste ano, Mendes resol-
veu assistir a uma palestra. 
Desde esse momento, não 
deixou mais de participar 
das tarefas. No ano em que 
se casaram, 1976, lembra-se 
que ia ao DEC fazer o curso 
de Tomo I. “As expositoras 
eram a Christa e a Jahilda. 
Lembro-me como se fosse 
ontem. No início da aula, 
pediram para que eu me 
sentasse na frente, numa das 
cadeiras, ao lado delas. Fize-
ram as apresentações para a 
sala e disseram que eu era o 
secretário. Foi assim que eu 
me tornei tarefeiro, não tive 
opção”, diverte-se. 

Em todos estes anos, 
Mendes participou como ta-
refeiro de todas as tarefas de 
assistência espiritual, além 
de ter sido conselheiro admi-
nistrativo, diretor do DEC, 
do DIJ, do atual DESADEF, 
vice e presidente do CEOS. 
Foi no DEC que ficou mais 
tempo, mas o DESADEF é a 
“tarefa do coração”. “Você vê 
a dor muito de perto, vê tan-
ta dificuldade”, desabafa. O 
convite para participar par-
tiu primeiramente da esposa 
Thaís. “Ela é psicóloga e, há 
cerca de dez anos, foi convi-
dada para participar. Eu fui 
junto. Logo fui designado a 

O trabalho está apenas começando
Com 26 anos de trabalho na Casa, Nelson Mendes continua firme pelo bem do próximo

participar do grupo envolvi-
do com drogas ilícitas. Tive 
que ir buscar informações. 
Estudei cerca de 20 livros 
que falavam sobre o assunto, 
para poder argumentar com 
as pessoas que passavam por 
este tipo de problema, que 
atinge desde os mais novos 
até idosos”, esclarece.

Mendes mantém um site 
há cerca de dois anos, www.
palestras.diversas.com.br. 
“Tinha muito material em 
casa de palestras que fiz ao 
longo do tempo. O site já 
alcançou a marca de 15 mil 
acessos, o que dá uma média 
de 30, 40 por dia”, comenta 
orgulhoso. O site tem servi-
do para divulgar o trabalho 
da prevenção às drogas. “Te-
mos contato com pessoas e 
grupos do Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Pernambuco, Barra 
Mansa, entre muitos outros 
lugares. O material do site 
tem sido traduzido por um 
grupo na Holanda”, infor-
ma. 

Uma das linhas de fren-
te do trabalho de Mendes é 
ajudar a montar os grupos de 
prevenção e de ajuda na de-
pendência química. Realizar 
a capacitação voluntária de 
pessoas, para que elas mul-
tipliquem o conhecimento e 
ajudem nas suas cidades de 
origem. Mendes já foi reali-
zar este tipo de trabalho em 
São José dos Campos e Santa 

Adélia, por exemplo, alian-
do sua experiência no CEOS 
com o projeto Fé na Preven-
ção, ligado ao Governo Fede-
ral (veja box). Por conta de 
todo este trabalho, Mendes 
percebeu que a temática de 
Drogas e Espiritualidade 
não foi registrada. “Há livros 
muito bons sobre os assun-
tos, mas nada que aliasse 
uma coisa a outra.” Por isso, 
Mendes escreveu um livro, 
que se encontra à venda no 
site www.clubedeautores.
com.br

Outro projeto de Mendes 
é um livro dentro da temáti-
ca sobre obsessão e desobses-
são. Mendes voltou recente-
mente a participar do DIJ 
– Departamento de Infância 
e Juventude e acredita que as 
expectativas de realizar um 
bom trabalho têm sido “as 

melhores 
possíveis”. 
Sobre a 
temát ica 
de drogas, 
pretende 
ainda re-
alizar um 
encontro 
na escola 
e s t a d u a l 

Fausto Cardoso Figueira, na 
Paulicéia; uma reunião na 
Prefeitura de Rio Claro – 
SP; um evento na cidade de 
Umuarama; implantar um 
DESADEF no Centro Irmão 
Pedro, que fica no bairro de 
Vila Euclides em São Ber-
nardo do Campo; ministrar 
cursos na Casa com as temá-
ticas de obsessão e desobses-
são, dependência química, 
assistência espiritual e, um 
último, de preparação para 
tarefeiros do DEPOE, para 
casos específicos que tenham 
a se tratar sobre a dependên-
cia química.

O projeto
Desde 1999, a IAM – 

Instituição Assistencial 
Meimei começou a realizar 
o programa “Um Convite à 
Vida, Sem Armas, Sem Vio-
lência, Sem Aborto, Sem 
Alcoólicos, Sem Tabaco, 
Sem Drogas.” Anualmen-
te, uma média de quatro 
etapas foram realizadas.  
Em 2008, a Secretaria Na-
cional de Políticas sobre 
Drogas (Senad) instituiu 
uma proposta para todas as 
religiões com o tema Fé na 
Prevenção. Para isso, cha-
mou um representante de 
cada crença e apresentou 
o projeto. Em São Bernar-
do do Campo, organizou-se 
uma força-tarefa, ao reu-
nir o Conselho Espírita de 
São Bernardo do Campo, a 
AME – Associação Médico 
Espírita do ABC, Centro 
de Tratamento Dr. Bezer-
ra de Menezes, o CEOS e 
a IAM.

O projeto foi elaborado 
prevendo seis encontros 

com oficinas psicopedagó-
gicas e temas centrais: “Jo-
vem, aonde vai? Quais são 
suas escolhas? Você é luz, 
sabia?” (agosto de 2008); 
“Querer, Saber, Pensar, Vi-
giar, Orar – para Preven-
ção às Drogas” (maio de 
2009); “Fé na Prevenção” 
(outubro de 2009); ”Fé no 
Desarmamento Interno e 
Externo – Não-Violência.” 
(março de 2010); “Primeiro 
Encontro Externo em San-
ta Adélia – SP”, vindo 492 
pessoas (maio de 2010); “Fé 
na Valorização da Vida, 
Sem Aborto, Sem Assédio 
Sexual, Sem Drogas.” (ju-
nho de 2010); “O Homem 
de Bem Dizendo: Sim à 
Vida e Não às Drogas.” 
(outubro de 2010). Após a 
reavaliação dos encontros, 
uma síntese dos mesmos 
estará à disposição para 
servir de sugestão para to-
das as Casas Espíritas do 
Brasil conforme solicitação 
da Senad. 

~
Você vê a dor muito de per-
to. Vê tanta dificuldade}
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Departamento de Escolas e Cursos reforça relações mais humanizadoras

O DEC - Departamento 
de Escolas e Cursos do CEOS 
- Centro Espírita Obreiros 
do Senhor  realizou no dia 
23/10 o I Encontro de Tare-
feiros para apresentação da 
nova estrutura.

A mensagem de Juvenal 
e a palestra proferida por 
Eugenivaldo Silva Fort no 
início das atividades foram 
importantes para alinhar o 
entendimento de todos em 
relação ao momento em que 
vivem, ou seja ao “período 
de maioridade das idéias es-
píritas”, no qual o velho dis-
curso sem prática deverá ser 
substituído por efetiva reno-
vação pela educação moral. 
Fort reforçou que não é o 
conhecimento doutrinário 
indispensável nesta fase. 
Mas, sim, o amor.  E que o 
princípio da maioridade é 
aprender a amar uns aos ou-
tros. É desenvolver o afeto 
em grupo.

Juvenal em sua mensa-
gem alerta para que o dever, 
envolvimento e capacitação 
sejam os pilares de sustenta-
ção das atividades do DEC, 
formando, inclusive, um 
acróstico com suas iniciais.

Tanto os objetivos gerais 
quanto os específicos foram 
traçados sob essa orienta-
ção, como também, foram 
criados grupos de apoio que 
sustentarão as atividades ali-
cerçadas nesses pilares. (vide 
box)

Alcides Siqueira Neves, 
dirigente do DEC, ao expli-
car os objetivos gerais lem-
brou que o “dever” é nossa 
obrigação moral para conos-
co e para com todas as pes-
soas que convivem na Casa. 
“Temos que promover esse 
“envolvimento” e, para isso, 
precisamos da nossa “capaci-
tação”, disse.  “Os objetivos 

foram traçados com a visão 
de amarmos uns aos outros, 
numa relação mais humani-
zadora”, concluiu. 

Fort, na condução da di-
nâmica “O afeto no DEC”, 
formou grupos e solicitou 
que eles preparassem uma 
lista de atitudes de afeto que 
se relacionassem ao dever, 
ao envolvimento e à capaci-
tação no desenvolvimento 
da tarefa. 

Claudinê, Presidente do 
CEOS, enfatizou as mudan-
ças que vem sendo operadas 
na área de ensino da Casa, 
pela busca da integração do 
DEC, Departamento de In-
fância e Juventude e Depar-
tamento de Escola de Pais. 
O encontro encerrou com a 
palavra da saudosa Henri-
queta, pela médium Edile-
nes Almeida Gomes.

O que o 
DEC busca

Integrar 
os partici-
pantes do 
DEC na 
construção 
de relações 
mais huma-
n i z a d o r a s 
com base na 
percepção sobre si próprio. 
Estas atitudes têm sido o 
caminho para se iniciar um 
ambiente encantador para 
se conviver e revitalizar o 
afeto, favorecendo ao “enxu-
gar de lágrimas”. Para tanto, 
o DEC objetiva implantar  
um programa educacional 
mais centrado em valores 
humanos, dispondo-se a di-
vidir vivências e edificar um 
ambiente que se constitua 
verdadeira oficina de ideias 
e diálogos para a criação de 
caminhos novos.

I Encontro de tarefeiros do DEC

Acima, parcial dos tarefeiros 
presentes no encontro. Abaixo, 
Alcides (à esquerda) apresentando o 
grupo de Escuta e Aconselhamento. 
Abaixo, grupo Recantar solta a voz

Grupos de apoio
No “Dever”:
Administrativo - Cadastro de tarefeiros, banco de dados em geral sobre aulas, pales-

tras,  estudos, pesquisas e avaliações de aulas.
Escuta e Aconselhamento - Ouvir, orientar, apoiar e encaminhar os integrantes do 

departamento, de acordo com os seus problemas e necessidades.
No “Envolvimento”:
Eventos - Promover a interação das pessoas no DEC utilizando-se de todas as artes 

e esportes com muita criatividade e bom humor!
Tecnológico – Utilizar a informática como meio de comunicação abrangente, e-

mails, blogs, site, facebook, etc e como forma de apresentação de aulas.
Na “Capacitação”:
Pedagógico (Oficina de Ideias) - Propiciar a troca de experiências para a construção 

conjunta de propostas pedagógicas, possibilitando uma maior integração entre alunos 
e tarefeiros do DEC. 

Pesquisas (GAEP) - Estudar / pesquisar temas polêmicos e complexos, além das 
obras de Ermance Dufaux, visando atender às necessidades do DEC.


