
O livro foi lançado no 
mês de setembro pela Petit 
Editora e reúne mensagens 
inéditas do Espírito Meimei, 
psicografadas por Miltes 
Carvalho Bonna, médium re-
nomada, dedicada divulgado-
ra do Espiritismo que ajudou 
a fundar o Centro Espírita 
Obreiros do Senhor e é a atu-
al Presidente da Instituição 
Assistencial Meimei.

Entre os temas aborda-
dos por Meimei destaca-se 
a perda de entes queridos: 
“O amado ausente do corpo 
físico está protegido na nova 
dimensão, cuidado por seres 
abnegados que com ele esta-
beleceram vínculos de amor, 
desde épocas imemoriais”, 
esclarece a mentora espiri-
tual.

Lindas Mensagens de 
Meimei focaliza outras ques-
tões, de igual importância: 
provas dolorosas, tristeza, 
depressão, desânimo, a força 
do amor, a verdadeira felici-
dade, o amparo do anjo guar-
dião, o poder da prece, rela-
cionamentos, desenganos, 
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Lançamento

desilusões, desencarnação, 
alívio para as dores, ampa-
ro ao próximo, proteção 
espiritual, resignação, mo-
mentos de decisão e o va-
lor da vida. 

Toda a renda desta edi-
ção auferida pela co-autora 
será destinada à Institui-
ção Assistencial Meimei 
(IAM) para a manutenção 
dos seus programas.

O livro pode ser adqui-
rido em todas as livrarias, 
pelo site www.petit.com.
br ou por telefone: 2684-
6000. Também disponível 
na Livraria do Centro Es-
pírita Obreiros do Senhor.

Saiba mais na pág 9

wTrabalhe pela 
família CEOS/
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.. EDITORIAL ..

Louvamos a Deus, a Je-
sus, nosso Mestre Amado, 
e a nossa querida Meimei 
pelas mãos abençoadas que 
integraram os nossos sonhos 
de ver as mensagens conso-
ladoras transformadas no 
singelo livrinho que veio a 
público agora pela Petit Edi-
tora.

Foram mensagens compi-
ladas por Aidée de Oliveira 
Curvo e digitadas por Ana 
Luisa Ferraioli Abade. 

Outras mãos anônimas 

Devido ao impedimento 
de Eduardo Augusto de Oli-
veira em cumprir o mandato 
de vice-presidente do Conse-
lho Administrativo da Insti-
tuição Assistencial Meimei 
(IAM) até 2012, em reunião 
do dia 27/8 foi indicado para 
ocupar o cargo Humberto 
Luis Dotto. 

Humberto, que durante   
20 anos participa de tarefas 
assistenciais do Centro Es-
pírita Obreiros do Senhor 
(CEOS), recentemente, tor-
nou-se voluntário do Grupo 
Escoteiro Brogotá (GEB). 
Revelou que o fator impor-
tante que o levou a aceitar a 
indicação foi justamente sua 
participação no GEB. “Não 
tem preço a oportunidade 
que tenho de servir nesse 
Grupo”, disse ele. “Fica aqui 
a minha promessa de muito 
trabalho e dedicação”, con-
cluiu.

Como Humberto ocupava 
uma vaga no Conselho Fiscal 

Da esquerda para direita, Alberto Meiga, Cleusa 
Castro e Humberto Dotto

Cargos vagos no CEOS 
e IAM foram preenchidos

da IAM, com a sua saída foi 
indicada para complementar 
o mandato Cleusa Monteiro 
de Castro, tarefeira há 25 
anos, atualmente integrante 
da equipe d0 Entre Nós.

Por igual motivo, no 
mesmo dia foi instalada a 
Assembléia Geral Extraor-
dinária do “Centro Espírita 
Obreiros do Senhor” para 

deliberar sobre a eleição do 
Segundo Tesoureiro da Dire-
toria do CEOS. 

Foi eleito por unanimi-
dade Alberto Sidney Mei-
ga, que já vem exercendo o 
cargo de Conselheiro Fiscal 
da IAM. Ele agradeceu a 
confiança de todos que o 
conduziram para mais esse 
encargo.

nos apoiaram também e, 
se fôssemos enumerá-las, o 
espaço seria pouco para es-
crever seus nomes. Por isso, 
deixamos para Jesus trans-
formar em bênçãos de paz e 
saúde o nosso sentimento de 
gratidão a cada alma queri-
da que surgiu em nossa vida 
como apoio para o nosso 
aprendizado, entre essas os 
nossos familiares amorosos.

“Lindas Mensagens de 
Meimei” foram compiladas 
das 602 mensagens recebi-
das no período de 1994 a 
abril de 2011, mas o carinho 
da presença amiga de Mei-
mei já acontecia bem antes 
da criação da nossa Creche 
Meimei, em 31 de julho de 
1977, da qual ela é a Patro-
nesse Espiritual. 

Foi muito longo o perío-

do de treinamento na psico-
grafia. Começamos em 1958 
nas reuniões na casa do Ti-
tio João Custodio, antes da 
fundação do Centro Espírita 
Obreiros do Senhor (CEOS), 
que se deu em 15 de novem-
bro de 1962. Desde esta data, 
além das reuniões espirituais 
às segundas, quartas e sextas 
feiras, havia o compromisso 
de participar das reuniões 
semanais de psicografia, com 
hora marcada, às terças-fei-
ras, sempre precedidas de es-
tudos doutrinários. E muito 
papel escrito foi descartado. 
Portanto, o medianeiro, que 
inicia, não deve desanimar. 
Se o querido Chico rasgou 
muitos escritos psicografa-
dos, que dirá nós na nossa 

imperfeição.
Hoje, além das men-

sagens que recebemos se-
manalmente de Ivonne A. 
Pereira, de Rossi e Batuíra, 
contabilizamos, com esse li-
vro, a quarta publicação de 
psicografias ditadas por nos-
sa querida Meimei. As pu-
blicações anteriores foram: 

- A Vida Futura - A histó-
ria de Sheillinha e Joaquim 
(esgotado), publicado em 
1990 pela Editora Meimei; 

- Evangelho no Lar para 
Crianças de Oito a Oitenta 
Anos – Volume I, pela Edi-
tora Meimei, em 1994 e pela 
Petit Editora, em 2009; 

- Evangelho no Lar para 
Crianças de Oito a Oitenta 
Anos – Volume II, pela Edi-

tora Meimei, em 1999.
Assim, colocar a fé nas 

obras por meio do trabalho 
contínuo sempre foi a nossa 
proposta, pois nossa queri-
da Meimei nos magnetiza 
pelo seu exemplo. Sua pre-
sença espiritual é constante, 
incentivando-nos em todas 
as tarefas. Mas Meimei não 
é propriedade nossa. Onde 
haja trabalho contínuo em 
benefício do próximo lá esta-
rá ela amparando, também, 
por meio das mãos atuantes 
que se propõem a servir. 

Miltes Apparecida 
Soares de Carvalho 
Bonna 
Presidente da IAM

Mais um 
sonho  
realizado...



Luiz A.J. dos Santos
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Pedagogia Divina

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) 

e em todas as reuniões de assistência espiritual

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 (privativa) Sextas - 20h

Desadef 
(Departamento de Socorro e Amparo aos 

Dependentes e Familiares)

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

Conversávamos entre 
amigos, dia desses, quando 
surgiu a pergunta: – Uns 
dizem que Deus castiga; ou-
tros, não. Afinal, Ele castiga 
ou não castiga?

Esta é uma questão sem-
pre muito controvertida 
que tem gerado, por vezes, 
debates acalorados relati-
vamente à dor, quando se 
trata de analisar especifica-
mente a que é resultante da 
Lei de Causa e Efeito. Deus 
castiga? Não castiga? Se sim, 
como pode fazê-lo, em ra-
zão da sua bondade e com-
preensão infinitas? Se não, 
como explicar certas dores 
e dificuldades, determinadas 
misérias da vida que nos al-
cançam de forma aparente-
mente injusta?

Bem, parece-nos que já 

estamos suficientemente 
informados relativamen-
te à essa soberana Lei, que 
também pode ser traduzida 
como sendo de semeadura e 
colheita, de atitude e respos-
ta em relação ao nosso livre 
proceder - para que nos dete-
nhamos a comentar uma vez 
mais essa realidade que tra-
ça a medida dos viveres, dos 
deveres e das consequências   
que lhe são  naturais, dos 
seus naturais desdobramen-
tos.

Se considerarmos o casti-
go como sendo o objetivo em 
si mesmo, isto é, o de promo-
ver a dor, o propósito único 
de fazer sofrer a alguém, é 
óbvio que se tenha que con-
siderar que Deus não casti-
ga. Porém, se entendermos 
que Ele criou leis de amor, 
de equidade, de justiça per-
feitas, que visam indistinta-
mente a felicidade de todas 

as suas criaturas; leis cuja fi-
nalidade única é a de preser-
var os seus filhos, fazendo-os 
retornar, quando se desviam, 
à dignidade de proceder – en-
tão pode-se considerar como 
sendo correção, dor que visa 
recompor, consequência na-
tural das más escolhas que 
o próprio indivíduo elegeu 
para si ao mal conduzir-se e 
que visa simplesmente a sua 
promoção espiritual e o seu 
retorno ao bom-senso, à sua 
reintegração na alegria de 
bem viver.

Resumindo: o que carac-
teriza o castigo é a intenção 
de ferir – não havendo tal 
propósito, não há castigo. 

Os espíritos elevados 
nos ensinam que Deus é Pai 
compassivo, misericordio-
so; que Deus corrige, que 
Deus educa; numa palavra, 
que Deus AMA. Acontece 
que, como o elemento-cor-

reção em última instância 
dá-se através da dor (a bem 
da verdade indispensável - 
tenhamos o bom senso de 
reconhecê-lo), chamamos a 
isso castigo. De uma vez por 
todas - o sofrimento é con-
sequência das imperfeições 
que nos caracterizam, dos 
nossos excessos; dos maus 
direcionamentos que nos 
permitimos, de quaisquer 
atitudes contrárias ao bem; 
não se tratando de punição é 
simples recurso pedagógico 
para a preservação do pró-
prio indivíduo a fim de que 
ele haja com sabedoria.

A propósito vêm-nos à 
mente uma das histórias que 
o nosso saudoso Chico gos-
tava de repetir - a da ovelha 
desgarrada. Após abandonar 
as companhias amigas, a rel-
va verde, macia (os favoreci-
mentos que Deus nos conce-
de); os convenientes limites 

do aprisco (impostos pelo 
amor); o cuidado do zela-
dor (a solicitude do Cristo); 
a ovelha rebelde atraiu para 
si as mordidas do cão (a dor-
promoção, o castigo-corre-
ção) a fim de reconduzi-la à 
paz desprezada, temporaria-
mente perdida. Conclui-se 
facilmente que o propósito 
não é o de punir para fazer 
sofrer; mas como medida 
de segurança, em benefício 
da própria criatura, do seu 
crescimento, especialmente 
quando a rebeldia insiste em 
desafiar todos os recursos 
de amor postos à sua dispo-
sição, então, em circunstân-
cias que tais, a didática da 
reeducação pela dor não se 
faz esperar. 

Luiz é dirigente na As-
sistência Espiritual Adul-
tos no sábado à noite
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Aconteceu no dia 7/8 
mais um Chá de Rosas, 
na Associação dos Fun-
cionários públicos de São 
Bernardo do Campo. O 
evento, coordenado pelo 
Conselho Espírita da cida-
de, busca unir as Casas Es-
píritas. “O Chá acontece 
há 14 anos. Queremos que 
a amizade dos Centros se 
fortaleça”, explicou Celina 
Agustinho Monteiro de 
Lima, diretora do Conse-
lho.

Os eventos sempre 

Eventos CEOS/IAM

Escola de pais Eurípedes Barsanulfo

25/9 - Fé na Prevenção - Maria Heloisa Bernardo
2/10 - Sexualidade e Espiritismo - Christa Frank
9/10 - Jesus, o Médico de Almas - Luís Antonio J. Santos 
16/10 - Gincana Cultural - DIJ/DEC/DEPAIS/Tarefas do CEOS 
23/10 - O Câncer como Limpeza do Perispírito - Luciana Galvão 
30/10 - Palestra Musical - Allan Vilches 
6/11 - Perda de Entes Queridos - Rosa Maria Tosello
13/11 - Emenda de Feriado   
20/11 - Viagem para Valinhos   
27/11 - A Nova Estrutura Familiar - Hilda Regina Doreto Rodrigues 
4/12 - Encerramento - DIJ/DEC/DEPAIS 

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

Rudge Ramos - SBC - SP  
Tel: 4362-0863

Instituição Assistencial Meimei
R. Francisco Alves, 275 - Pauliceia  

São Bernardo do Campo - SP 
 Tel: 4176-8600

ocorrem naquele espaço. 
“Há mais de 70 Centros 
Espíritas, mas o chá nunca 
consegue abranger todas. 
Geralmente participam 
cerca de 25”, afirma Ce-
lina. Foram confecciona-
dos dois mil convites, dos 
quais mil foram para as 
Casas Espíritas e os outros 
mil, vendidos na porta do 
evento. 

Odete Catarina Fran-
chine sempre trabalha no 
Chá. “Ajudo desde quando 
começou e já perdi as con-

Bolo com chá
tas. Onde tem coisa 
eu vou. Gosto muito 
do Chá da IAM tam-
bém”, esclarece. 

O conselho possui 
42 membros, subdivi-
didos em dez depar-
tamentos. Promovem 
vários eventos como 
este. Atualmente re-
alizam pelo departa-
mento de palestras, 
até novembro, o cur-
so de expositores e o 
curso de entrevista-
dores. 

Semana Espírita
“Amor como elemento de transformação” é o 

tema central da XV Semana Espírita de São Ber-
nardo do Campo, que será realizada de 18 a 24 de 
setembro no Grupo Fraternal Adolfo Bezerra de 
Menezes, rua Batuíra, 380, Bairro Assunção, pró-
ximo ao SENAI Mario Amato. 

Acompanhe a programação:

18/09 (domingo) 15h – Abertura da Semana.
Atividades mediúnicas: psicopictografia, psicografia, 
vidência e psicofonia. Parte artística: Mãos Unidas.
19/09 (segunda-feira) 20h
“Amor como elemento principal do Espírito”. Exposi-
tor e parte artística: Vansan.  
20/09 (terça-feira) 20h 
“Errar é humano, perdoar também” - Manolo Quesada.
Parte artística: Grupo Musical Cândido Passarinho.
21/09 (quarta-feira) 20h
“A lei da reencarnação e o amor de Deus a seus filhos” 
– Agnaldo Paviani. Parte artística: Margarete Áquila.
22/09 (quinta-feira) 20h
“Conhece-te a ti mesmo como método de espiritualiza-
ção e progresso” – Lindomar Coutinho. Parte artística: 
Denize Perez Manzo e Eduardo Perez Manzo Junior.
23/09 (sexta-feira) 20h
“Transcomunicação instrumental TCI” – Sonia Rinal-
di. Parte artística: Paulinho e conjunto.
24/09 (sábado) 20h
“Só o amor transforma” – Humberto Pazian. Parte 
artística: Orquestra e Coral da Federação Espírita de 
São Paulo.

23/9 – Jantar Beneficente 
da IAM
Horário: das 21h às 2h
Local: Tênis Clube - Rua Tietê, 
255 – Vila Vivaldi - SBCampo

24/9 – 36º Aniversário do 
DESAATT
Horário: 14h. 
Local: Porta de Fabiano - IAM 

25/9 – Aniversário do 
DESADEF
Horário: 14h
Local: CEOS 

1/10 - Lançamento do livro “Lin-
das Mensagens de Meimei”, 
psicografia de Miltes Bonna, 
na Feira do Livro de Jacareí. 
Sessão de autógrafo, a partir 
dss 10h
Local: Biblioteca Municipal de  
Jacareí.

8/10 - VIII Encontro de Valoriza-
ção da Vida
Horário: das 7h30 às 12h
Local: IAM

16/10 – Gincana Cultural
Horário: 9h

Local: IAM

19 e 20/11 - Uma viagem mui-
to divertida!
Local: Clube de Campo Vali-
nhos – Cidade Valinhos
Informações e reservas:
Fone: (11) 8056.1956
Nelson Mendes ou por e-
mail: mendes.nelson@uol.
com.br

25/11 - Mostra de Expressão 
Infantil
Local: IAM

Acima, IAM participa do Chá do Conselho. Ao 
Lado, Odete, à esquerda, e Celina, à direita
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Creche Meimei comemora 34 anos

Às nove horas da manhã 
do dia 31 de julho, colabo-
radores e amigos da IAM 
estavam aguardando o iní-
cio das comemorações. Al-
gumas crianças presentes 
representavam as cerca de 
110 que a Instituição assiste, 
com idades entre um a cinco 
anos, em período integral. 
Este trabalho teve início em 
31/7/1977, quando a Creche 
foi inaugurada e começou a 
atender cinco crianças nas 
instalações da Rua Álvaro 
Alvim, também na Pauli-
ceia. Logo se tornaram 40, 
com idades entre três meses 
a quatro anos. Ao longo do 
tempo, a Instituição pode 
atender um maior número 
de crianças. Atualmente, a 
IAM oferece atendimento às 
257 famílias e a aproximada-
mente 400 crianças. 

Naquele domingo, o pre-
feito-mirim Jefferson Bor-
ges, 12 anos, e a vice-prefeita 
mirim e porta-voz Nicoli Su-
zan Garcia Pedroso, de mes-
ma idade, eram os mestres de 
cerimônia e com a palavra de 
Elza Cotrim, vice-presidente 
e Diretora de Educação da 
IAM, deram por iniciadas 
as atividades. “É muito im-
portante vir e participar”, 
explicava Jefferson, nos bas-
tidores. A presidente da Ins-
tituição Miltes Apparecida 
Soares de Carvalho Bonna 
concluiu dizendo que “um 
sonho sozinho é um sonho 
solitário. Em equipe, torna-
se realidade”. 

Acima, famílias homenageadas; abaixo, Grupo 
Recantar, Aline e Seresteiros, em apresenta-
ção. No detalhe, crianças encenam enquan-
to Coral Meimei realiza abertura do evento

Na solenidade houve a 
execução do Hino Nacional 
e da cidade de São Bernardo. 
Os grupos da Casa Mãos Uni-
das, Grupo Recantar e Coral 
Meimei executaram canções 
com mensagens positivas. O 
presidente do CEOS (Centro 
Espírita Obreiros do Senhor) 
Claudinê Sousa Rocha tam-
bém congratulou a Creche 
por mais um ano de trabalho 
árduo. 

Mais homenagens
A comunidade do bairro 

prestou igualmente suas ho-
menagens. João Tomaz da 
Silva, responsável pelo Jor-
nal Pauliceia Nossa Gente 
estimulou Os Seresteiros da 
Pauliceia e sua filha Aline 
Favaro Tomaz a participa-
rem do evento. Os Serestei-
ros é um grupo de serestas. 
Já gravaram um CD e estão 
atualmente produzindo o se-
gundo. “A ideia é se divertir e 
homenagear pessoas idosas”, 
informa João, integrante do 
grupo. “Viemos prestigiar o 
evento porque a IAM faz o 
papel que os governantes de-
viam fazer. Formam a base 
para o futuro”, opina. Já Ali-
ne chegou a se apresentar 
outras vezes na Instituição. 
Ela é a única bailarina com 
Síndrome de Down que dan-
ça com sapatilhas de pontas 
no Brasil e executou duas 
danças-solo. 

A IAM não foi a única 
homenageada. A Instituição 
também premiou as famílias 

Instituição reúne voluntários, funcionários e assistidos na data que há mais 
de três décadas deu início aos trabalhos sociais 

com 100% de presença nas 
atividades sociais. Todas as 
famílias assistidas possuem 
alguns direitos e deveres. 
Um dos deveres é participar 
do GAF, Grupo de Apoio 
à Família, que ocorre todo 
segundo sábado do mês. Os 
encontros ensinam e ajudam 
as famílias na busca do sus-
tento próprio, por meio de 
oficinas de capacitação. As 
crianças são entretidas e en-
sinadas por um grupo de jo-
vens, o GAF Júnior. Tanto as 
crianças quanto os pais rece-
bem bônus pela frequência 
e participação. A presidente 
da IAM, Miltes, reforçou a 
ideia com um exemplo ve-
rídico: “Um garotinho certa 
vez guardou os bônus que 
recebia o ano todo e com-
prou presentes de Natal 
para todos da família. Vale 
a pena investir. Sabemos 
que muitos não têm a força 
da persistência, mas vocês 
aqui hoje recebem os nossos 
aplausos”, finalizou. 
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Escotismo em Foco

Foi inusitado o acampa-
mento do Grupo Escoteiro 
Brogotá que aconteceu nos 
dias 20 e 21/8. A atividade 
que normalmente ocorre 
em campo aberto, devido à 
chuva, aconteceu na própria 
quadra da IAM.

Essa já era uma data 
transferida e, portanto, as 
Tropas Escoteiras Feminina 
Kaena (16 meninas), Mascu-
lina Iberê (11 meninos) e a 
Tropa Sênior MaKuxi, com-
posta de 5 adolescentes en-
tre 15 a 17 anos, resolveram 
não adiá-la mais.

“Não é recomendável, 
mas a expectativa era muito 
grande. Nos dias 2 e 3/7 o in-
verno estava rigoroso, e para 
não causar uma segunda 
frustração, respeitamos a es-
colha deles”, relatou a Chefe 
Elza. Segundo ela, quando 
a data se aproxima, eles se 
preparam a semana inteira e 
fica muito difícil segurar.

“A princípio pensamos 
que não ia dar certo, mas 
durante a Corte de Honra - 
reunião de monitores com 
a Chefia que acontece no 1º 
dia para avaliação – todos 
manifestaram satisfação e 
surpresa com o comporta-
mento dos jovens. Nenhum 
planejamento de atividades 
deixou de ser cumprido. A 
montagem do campo, os jo-
gos e as atividades próprias 
de desafios, todos aconte-
ceram a contento; inclusive 
conquistaram ponto extra 
pelo comportamento, alegria 
e interesse”, complementou. 

Foram ao cinema. Substi-
tuíram a trilha pela ida até o 
“Extra”; assistiram Capitão 

Escoteiras representando parte da equipe com Humberto Dotto

América, e o aproveitaram 
como base para os jogos que 
já estavam programados 
com temas de filmes. Ele, 
também, foi aproveitado pa-
ra o culto ecumênico, nas 
discussões sobre questões de 
valores. 

No domingo aconteceu 
a promessa do Chefe Hum-
berto Luiz Dotto, recém-in-
gressado no Grupo. 

O acampamento foi rea-
lizado das 7h do sábado até  
16h30 do domingo, com a 
presença dos Chefes: Elza, 
Lívia, Humberto e Sydnei, 
das Tropas; Marta e Cíntia, 
do Grupo Sênior; e com o 
apoio do Chefe Augusto Co-
trim, na cozinha. 

Parabéns a todos. Espera-
mos que vocês sejam recom-
pensados com um lindo sol 
no próximo acampamento.

Mesmo com chuva, jovens da IAM provam a boa vontade dos escoteiros
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O dia 28 de agosto foi instituído o Dia Nacional do Vo-
luntariado. 

Desde 1985 a data é comemorada anualmente, e cada vez 
mais pessoas dedicam parte do seu tempo a atividades vo-
luntárias.

Hoje, 26 anos depois, o Brasil já conta com cerca de 25 
milhões de voluntários, participando de diversos projetos 
sociais e ajudando a manter inúmeras instituições do Ter-
ceiro Setor. 

Muitas empresas consideram essa participação voluntá-
ria fator de peso no momento da contratação. Perceberam 
que se alguém doa o seu tempo espontaneamente para uma 
causa social e trabalha pelo bem da comunidade, essa pessoa 
tende a ser um profissional mais dedicado, ético e de bom 
caráter.

Ademais, são os próprios voluntários os mais beneficia-
dos pelo bem que praticam, pois auxiliando o próximo eles 
vão intensificando a sua capacidade humana de amar, to-
lerando, sendo pacientes, respeitando; fazendo a sua parte, 
sendo solidários e fraternos em qualquer situação; enfim, 
contribuindo para a construção de um mundo melhor. 

Nós acreditamos no poder transformador do seu Amor. 
Acredite também.

Seja Voluntário!

Entre NósTrabalhE

A IAM conta hoje com 
360 voluntários que traba-
lham dedicados à constru-
ção de um mundo melhor. 
São mãos caridosas que jun-
tas mudam a realidade de 
muitas pessoas por meio do 
trabalho. O poder transfor-
mador destas mãos oferece 
as famílias e crianças uma 
chance de sonhar acreditan-
do que um futuro melhor é 
realmente possível.

Um exemplo de dedica-
ção e solidariedade é o “Pro-
grama Vovó Hilária”, um 
trabalho de recuperação de 
brinquedos usados, por meio 
de higienização, consertos, 
separação, embalagem, en-
tre outras atividades. Esta é 
a prova de que a transforma-
ção do mundo começa em 
nossas mãos.

Venha nos fazer uma 
visita! Seja um voluntário e 
faça parte da família IAM!

Nossas mãos estão ocupa-
das, mas nossos braços estão 
sempre abertos.

Para mais informações:
Ligue 4176-8600
Falar com Analine ou De-

nise
E-mail:  voluntariado.

iam@hotmail.com
voluntariado@iam.org.br

Programa Vovó Hilária
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Encontro pioneiro
Assim como tinha sido 

anunciado em eventos ante-
riores por Nelson Mendes, 
especialista no assunto, uma 
sementinha do trabalho de 
prevenção ao uso de drogas 
psicoativas, do Projeto Fé 
na Prevenção, foi plantada 
pela primeira vez numa Es-
cola Estadual. Aconteceu na 
Escola Fausto Cardoso Fi-
gueira de Mello, situada no 
Bairro Paulicéia em São Ber-
nardo do Campo, no último 
dia 6/8. 

A equipe multiprofissio-
nal de aproximadamente   40 
pessoas integrantes da força-
tarefa organizada em 2008 
pela Associação Médico-Es-
pírita do ABC (AME-ABC), 
Conselho Espírita de São 
Bernardo do Campo, Centro 
de Tratamento Dr. Bezerra 
de Menezes e CEOS/IAM 
trouxe sua experiência para 
a realização desse 1º Encon-
tro, que numa avaliação ge-
ral transcorreu com muito 
êxito. A iniciar pela recep-
ção calorosa dos professores 
e funcionários que partici-
param ativamente da orga-
nização. Quanto aos adultos 
presentes, eles saíram muito 
felizes com o aprendizado, 
informou Luzia Piotto, di-
rigente de uma das quatro 
classes. E, entre os jovens, 
houve uma concordância ge-
ral no sentido de que a Esco-
la tem a obrigação de fazer 
esses Encontros. “Todos eles 
querem e esperam isso da 
Escola”, disse Cosme Bor-
ges, durante a avaliação. Foi 
instalado, também, o Grupo 
de Aconselhamento Indi-
vidual e Familiar, formado 
por psicólogos e terapeutas. 
“Houve atendimento, mas 
nenhum jovem buscou o 
Grupo”, informou a psicólo-
ga Thaís Mendes.

Fé na Prevenção chega pela primeira vez em uma Escola Estadual

A atividade foi realizada 
à semelhança dos Encontros 
da IAM. Após apresentação 
das Bandas Musicais, acon-
teceu o almoço, seguido de 
dinâmica de interação, mo-
mento cívico e oficinas psi-
copedagógicas. O Teatro do 
Oprimido encerrou o evento. 
Diferente do convencional, 
nele, o público pode assumir 
qualquer personagem e re-
presentar, no palco, as mais 
variadas soluções dos pro-
blemas inicialmente apre-
sentados. Enquanto houver 
gente para representar, o 
Teatro continua.

Registramos a presença 
de Valter Montegomery, da 
Transitória Casa do Cami-
nho (TCC) – albergue em 
Diadema. Ele veio buscar 
conhecimentos e multiplicá-
los junto a sua equipe, espe-
rando traçar novos caminhos 
de prevenção às drogas onde 
atua.

À frente do trabalho
Áurea Francisca da Silva, 

diretora da Escola há nove 
anos, faz parte do Progra-
ma de Valorização da Vida 
e trabalha em grupo de re-
cuperação em dependência 
química, conta como moti-
vou a participação de funcio-
nários, professores e alunos 
no Encontro e posicionou-se 
sobre a continuidade do tra-
balho.

A Escola realiza com 
frequência evento com 
essa temática?

Não, nunca houve. En-
quanto professora, sempre 
fui dada a organizar encon-
tros. Ao assumir a direção, 
encontrei muitos obstáculos. 
As coisas já não dependiam 
exclusivamente de mim. Era 
preciso contar com a cola-
boração maciça dos profes-

eles gostaram, com certeza 
serão os nossos principais 
divulgadores dos próximos 
Encontros.

Depoimentos
Coincidentemente, duas 

professoras que se mani-
festaram sobre o Encontro 
lecionam há pouco tempo 
na Escola e não poupa-
ram elogios. “Essa Escola 
é exemplar. Estou apenas 
há dois meses aqui e já deu 
para sentir que ela é muito 
especial”, revela Regivânia 
Santiago Cajado (36), profes-
sora de Filosofia do Ensino 
Médio. “Quanto às oficinas, 
os jovens ficaram separados 
dos adultos para cada qual 
discutir suas dificuldades e 
encontrar caminhos. Fez a 

gente perceber que há solu-
ção para o problema, mas 
tem que vir de nós mesmos, 
de nossas atitudes. Gostei 
bastante”, conluiu. Outra 
professora, Miriam Egídio 
Rodrigues Silva, leciona Ar-
tes na 5ª e 6ª série e disse que 
é muito importante esse tra-
balho, mas lembrou que essa 
problemática provém de 
uma sociedade doente. “Esta 
falta de limites, de amor, de 
compreensão, vem da socie-
dade. Não basta só o interes-
se do Professor. A grande 
mudança da Escola tem que 
vir de fora para dentro”, opi-
nou. “Eu acho que é pela Es-
cola, sim, que as coisas vão 
melhorar, mas precisa maior 
envolvimento da família e 
da comunidade”, concluiu.

sores e funcionários, o que 
nem sempre foi possível.

E como foi o envolvi-
mento dos professores?

Parcial. A maioria dos 
projetos não tem adesão to-
tal dos professores. Acham 
importante, mas dizem que 
não é papel deles. Eu traba-
lho com um grupo que com-
pra todas as minhas ideias e 
me ajuda a realizar os proje-
tos que são importantes para 
a Escola.

Como você preparou 
os alunos?

Na semana que antece-
deu o Encontro, fizemos ofi-
cinas com 23 classes. Miltes 
nos ajudou com duas delas. 
Foi muito bom, porque os 
alunos me viram com outros 
olhos. Pude falar de igual 
para igual. Fizemos uma 
dinâmica. Levei-os a uma re-
flexão sobre o uso de drogas, 
e as escolhas que fazemos na 
vida; algumas equivocadas. 
Usei o vídeo da Mensagem 
da Água - o trabalho de pes-
quisa do Dr. Masaru Emoto 
- e umas fotos de “A droga 
não perdoa”. Desse Encon-
tro, 15% se inscreveram para 
as oficinas.  

A que você atribui a 
não participação dos 
outros? E como os pais 
foram envolvidos?

Muitos justificaram com-
promissos no sábado. Os pais 
dos alunos levaram uma ins-
crição por escrito para casa, 
para responder “sim” ou 
“não”. 20% retornaram, mas 
somente 15% participaram.

E a continuidade des-
se trabalho?

Com certeza continuarei. 
Foi um marco o dia de hoje, 
porque ansiava por isso. Es-
perava uma participação 
maior. Dos 516 inscritos, 
participaram 289. Mas, se 

Acima, oficina adulto. No detalhe, Raiane Santana 
Silva, Natália Santos Roque, Lilian de Moraes Mar-
tins. “Foi bom. A gente aprendeu bastante sobre 
as drogas, sobre a valorização da vida. Prestamos 
bastante atenção”.
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Lindas Mensagens 
de Meimei

Miltes Apparecida Soa-
res de Carvalho Bonna par-
ticipará da Feira do Livro, 
na Biblioteca Municipal de 
Jacareí, no dia 1º de outubro 
(sábado) para lançamento 
do livro “Lindas Mensagens 
de Meimei”, editado pela 
Petit Editora. Ela fará uma 
sessão de autógrafos a partir 
das 10h.

Aidée de Oliveira Curvo 
e Ana Luisa Ferraioli Aba-
de, encarregadas da revisão 
e digitação das mensagens, 
também estarão presentes 
no evento. Para Miltes esse 
apoio foi de suma importân-
cia para se chegar à publica-
ção, pois “Lindas Mensagens 
de Meimei” foram compila-
das das 602 mensagens re-
cebidas no período de 1994 
a abril de 2011. Foi um tra-
balho de equipe que exigiu: 
decifrar a caligrafia, às ve-
zes quase ilegível devido à 
rapidez da escrita; revisão; 
digitação; avaliação e reava-
liação final feita por Miltes 
comparando com os origi-
nais psicografados.

Pela cessão dos direitos 
autorais, a IAM recebeu 510 
livros, correspondente a 10% 
da quantidade da 1ª edição, e 
já estão disponíveis na Livra-
ria do Centro Espírita Obrei-
ros do Senhor.

Outras obras de Meimei
Miltes sempre foi muito 

perseverante e disciplinada 
em tudo que se propôs rea-
lizar. 

Iniciou na psicografia ain-
da jovem. Mas, seu primeiro 

trabalho mediúnico 
no campo da psico-
grafia foi em 1981, 
quando começou a 
receber relatos da 
espiritualidade que 
se transformaram no 
livro Peripécias de 
quatro jovens, pelos 
Espíritos Walter Sil-
vio, Nivaldo, Bráu-
lio e José, publicado 
em 1987. “Foi uma emoção 
muito especial, quase como 
o nascimento de um filho”, 
disse. “E foi nossa querida 
Meimei quem ditou o livro 
intitulado  A Vida Futura 
– A história de Sheilinha e 
Joaquim, mas a edição está 
esgotada”, complementou. 
Quanto ao Evangelho no lar 
para crianças de 8 a 80 anos 
- Volume I, também do Espí-
rito Meimei, Miltes relatou 
que foi um trabalho semanal 
de muitos anos. A primeira 
edição foi publicada em 
1994 pela Editora Meimei e 
rapidamente se esgotou. Em 
1999, foi lançado o Volume 
II e um dos objetivos é o de 
lançar esse livro em CD, cuja 
matriz já está gravada há al-
guns anos pela Gravadora 
Cereja Musical, que gracio-
samente ofertou a gravação 
em benefício da obra social 
do CEOS e da IAM.

Toda a renda auferida 
pela co-autora será destina-
da à Instituição Assistencial 
Meimei (IAM) para a manu-
tenção dos seus programas.

O evento acontecerá a 
partir das 9 horas.

Todos estão convidados!

Quinto livro psicografado pela médium 
traz coletânea de mensagens 

A campanha do carnê continua. Já fizemos a parte estrutural. Agora é hora de mo-
biliar, instalar equipamento de som e outros necessários para a Casa oferecer um bom 
atendimento aos frequentado-
res.

“Estamos estruturando o 
Centro Espírita Obreiros do Se-
nhor (CEOS) para proporcionar 
um atendimento global à famí-
lia, por isso continuamos com 
a campanha do carnê”, explica 
o presidente do CEOS, Claudi-
nê Sousa Rocha. Os carnês po-
dem ser retirados na entrada do 
CEOS com os plantonistas.

Ajude o CEOS

w
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Almas queridas e boas, 
abnegadas mensageiras da 
esperança, sejam benditas 
em nome de Jesus.

A natureza em festa nos 
brinda com a suavidade da 
brisa matutina. Traça na li-
nha do horizonte o encontro 
entre a Terra e o Céu, num 
chamado ao homem, para 
que ele se sinta finito diante 
do infinito.

O barco a vela distancia-
se e desaparece na linha do 
horizonte, como se mostras-
se à alma terrena a tarefa 
bendita de aprender para 
servir.

Sonhar é preciso. 
Realizar, importante!

(Mensagem recebida em 
19/7/2011, pela médium Mil-
tes Apparecida S. C. Bonna, 
no Centro Espírita Obreiros do 
Senhor, R. General Craveiro 
Lopes, 195, Rudge Ramos, CEP: 
09740-630, S.B. do Campo, SP.)

Meimei Encontrando mãos que 
se entrelaçaram às nossas 
durante esses tantos anos do 
calendário terreno, pudemos 
sonhar e algo realizar em 
equipe. Como ovelhinhas 
mansas e diligentes, perma-
necemos junto ao rebanho 
do Mestre Amado – Pastor 
Justo e Bondoso.

Preciosas marcas eviden-
ciam o trabalho:

- nos olhinhos buliço-
sos que aprenderam;

- nos semblantes amo-
rosos que compreenderam a 
vida com Deus;

- na generosidade 
das mãos que nos apoiaram 
a fim de que o pão e o aga-
salho não faltassem para o 
atendimento ideal.

Sem as mãos da nossa Ci-
randa de Amor seria impos-

sível cantar a cantiga da cari-
dade na educação integral de 
cada criaturinha.

Obrigada, mãos amigas!
Que Jesus, o Mestre dos 

Mestres, nos direcione a ca-
minhada para que não haja 
desfalecimentos, e a alegria 
de servir seja a canção ento-
ada, reverenciando a Deus 
na natureza amiga e dizen-
do a todos: - Gratidão eterna! 
Deus os abençoe!

Jesus seja a luz que nos 
guia. Sempre!

Mensagem alusiva à comemo-
ração do 34º Aniversário  da  Cre-
che e Escola de Educação Infantil 
Meimei / IAM

Orientação sete dias por semana
A presença de plantonistas do DEPOE em quase todas as tarefas de assistência auxiliará 

atendidos que não podem frequentar as entrevistas de terças-feiras
O DEPOE, (Departamen-

to de Orientação e Encami-
nhamento) intensificou suas 
atividades desde maio deste 
ano para poder atender me-
lhor os assistidos do CEOS 
(Centro Espírita Obreiros do 
Senhor). Anteriormente, a 
tarefa responsável pelo en-
caminhamento das pessoas 
às atividades da casa ocorria 
apenas na terça-feira. Atual-
mente, há pelo menos dois 
plantonistas em todas as ta-
refas de assistência espiritu-
al – com exceção do sábado 
à noite – capacitados para 
atender e orientar aqueles 
que procuram por auxilio ou 
que queiram estudar a dou-
trina.

A diretoria da Casa notou 
que era necessário trazer 
mais opções às pessoas, pois 
muitas delas não podiam 
comparecer ao dia antes de-
terminado para a entrevista. 
Há alguns anos, ainda sob 
a antiga diretoria, foi feita 
uma experiência, às quintas-
feiras. Deu certo e, desta 
vez, a proposta foi estendida 
às demais tarefas.

 “O DEPOE é a porta de 
entrada e o cartão de visitas 
do CEOS. Atendemos com 
muita atenção e carinho a 
cada um que nos procura”, 
esclarece Maria Alice Plaza, 
diretora do DEPOE e diri-
gente da tarefa de terça-feira 
à noite. “Com a implantação 
do plantão, facilitamos a 
vida de muitos assistidos que 
também, além das assistên-
cias espirituais, são convi-
dados a conhecer e estudar 
a doutrina e posteriormente 
virem a ser tarefeiros como 
todos nós, aumentando a Se-
ara de Jesus”, finaliza.   

A mudança já aju-
dou muitas pessoas. 
Vanderley Sanches 
Raia, assistido que já fre-
quentou o CEOS anterior-
mente e retornou há 3 me-
ses, afirmou que trabalha à 
noite e que durante a sema-
na é difícil conciliar as ativi-
dades com seu trabalho. “Só 
posso freqüentar os eventos 
aos finais de semana. Muita 
gente, assim como eu, vai se 
beneficiar”, afirma. Renan 
Melo Silva, frequentador 
há um ano, disse que o rodí-
zio de seu veículo ocorre às 
terças-feiras. “Só consegui 
ir, certa vez, pois um desses 
dias era feriado. Agora pos-
so continuar o tratamento, 
que está me ajudando mui-
to”, conclui. 

Às terças-feiras a tarefa 
é exclusiva para entrevistas; 
por isso, elas iniciam às 20h, 
após a palestra e a aplicação 
da assistência espiritual. Nos 
demais dias, para atender a 
demanda, as entrevistas 
acontecerão durante a pales-
tra.

No dia 20 de agosto iniciou o Curso 
de Entrevistadores. O curso irá até o dia 
8 de outubro. A frequência tem sido em 
média de 50 pessoas. Maria Alice Plaza, 
diretora do DEPOE, esclarece que há 
falta de tarefeiros e necessidade de re-
ciclagem para os antigos. O objetivo do 
curso é remanejar os experientes para os 
plantões que ocorrem durante a semana 
e inserir os novos às terças-feiras, para 
que possam se adaptar e fazer estágio  
no Departamento de Orientação e Enca-
minhamento.

O curso contou, nas duas primeiras 
aulas, com temas voltados para a capaci-
tação, responsabilidade, perfil do entre-
vistador e, da terceira à última, contará 
com profissionais espíritas que irão ex-
por questões familiares, sexualidade, do-
enças, obsessão e assistência espiritual.

Enquanto Isso...

w

Fotos de arquivo
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... despertadas para as
 tarefas da Casa

A Doutrina Espírita en-
trou na família de Edna Ta-
vernaro Eboli há mais de 40 
anos, com a própria, e hoje 
já está na terceira geração, 
com a neta Ana Carolina 
Mediolaro. Nascida em Pa-
ranapiacaba, em 19 de fe-
vereiro de 1926, seu pai era 
funcionário da extinta São 
Paulo Railway, companhia 
inglesa que administrava 
a estrada de ferro na Vila, 
hoje ponto turístico na re-
gião do ABC. Ainda peque-
na, a família mudou para 
Santo André, onde morou 
até 1953, quando casou com 
Bernardino Eboli e veio 
para São Bernardo.

“Sempre gostei da Dou-
trina Espírita e, mesmo 
antes de ser praticante, re-
cebia assistência espiritu-
al”, diz Edna. Muitos anos 
atrás, ela sonhou que en-
trava num local e, quando 
foi ao CEOS pela primeira 
vez, reconheceu que era ali. 
Lembra que foi sua vizinha 
dona Anésia, já tarefeira 
da Casa, quem lhe indicou 
o Obreiros. “Não saí mais. 
Foi a melhor coisa que me 
aconteceu na vida. Não é di-
zer que comecei a frequen-
tar e ficou tudo azul, mas a 
Doutrina nos dá fé e espe-
rança.”

Dedicação
O esposo Bernardino, 

com quem viveu por 52 anos 
e tem três filhos, José Anto-
nio, Maria Luísa e Maria 
Cristina, ambas tarefeiras 
da Casa, foi levado ao CEOS 
por dona Edna. Ali, foi tare-
feiro por muitos anos no an-
tigo Desaat (hoje Desadef) e 

continua a trabalhar, agora 
do plano espiritual. Poucos 
meses após desencarnar, ele 
enviou mensagem dizendo 
que continuava a trabalhar 
no CEOS.

A menina dos olhos de 
dona Edna, tarefeira das 
noites de quarta-feira, onde 
aplica assistência espiritual, 
é o Desadef, onde já foi diri-
gente e atua até hoje. “Eu não 
queria ser dirigente, achava 
que não ia conseguir. Passei 
por uma entrevista com um 
dos mentores da Casa, era o 
Amadeo e ele falou que eu 
precisava assumir porque 
se tratava de um resgate.” 
As tarefas eram às quintas 
e aos sábados. Ela assumiu 
a diretoria em lugar do casal 
Osvaldo e Elza, fundadores 
da tarefa, que trouxeram 
a idéia do AA (Alcoólicos 
Anônimos) para a Casa.

Sua primeira tarefa, po-
rém, foi na creche. “Quan-
do os trabalhos na creche 
começaram, ainda na Rua 
Álvaro Alvim, cada dia da 
semana havia uma dirigen-
te responsável pela creche. 
Fiquei lá 10 anos como di-
rigente das tarefas com as 
crianças”, afirma dona Edna. 
A filha caçula, Maria Cristi-
na, lembra que, aos 12 anos, 
acompanhava a mãe: “Nós 
íamos de ônibus, eu adora-
va as crianças, ajudava a dar 
banho e gostava de ficar no 
berçário.”

O mercado da IAM co-
meçou com o brechó que 
dona Edna iniciou na Casa. 
“Depois, fiquei só no brechó 
com o Sr. Cavalcanti. Eu cui-
dava da parte das roupas e 
ele, dos móveis.” Na segunda 
à noite frequentava o CEOS, 

como tarefeira, o que 
também fazia nas quar-
tas e nas sextas-feiras.

 A filha mais velha, 
Maria Luísa, começou 
a ser levada pela mãe ao 
CEOS aos 15 anos. Aos 
22 anos, ela conheceu o 
futuro esposo, João Car-
los Mediolaro, que tam-
bém abraçou a Doutrina 
Espírita e foi presidente 
do CEOS por quatro ges-
tões. “O primeiro passe 
no João quem aplicou fui 
eu”, relembra dona Edna.

João Carlos é um dos 
responsáveis pela elabora-
ção das apostilas que foram 
usadas no DEC, onde foi 
dirigente por muitos anos. 
Antes, porém, passou por 
uma entrevista com o pla-
no espiritual. “Na ocasião, a 
médium Piedade pegou nas 
minhas mãos e disse: ‘É o Ju-
venal. Estamos aguardando 
você há muito tempo. Por 
que demorou tanto? Você 
tem muitas tarefas no De-
partamento de Ensino”, re-
corda.

~
O CEOS, para mim, é tudo. É a 
minha casa. Quando desencarnar, 
quero continuar trabalhando aqui}

A filha Maria Cristina 
começou a trabalhar na ta-
refa do Diálogo Fraterno de-
pois que o pai desencarnou. 
“Chorava muito e resolvi ir 
a uma reunião dessa tarefa. 
Quando a Dona Miltes me 
viu, disse: ‘Seu pai está aqui 
dizendo que está muito feliz 
em te ver’ e me convidou 
para trabalhar na tarefa, 
onde fiquei por dois anos”, 
conta.

Passadas três gerações, a 
filha de João Carlos e Maria 
Luísa, Carol, 28 anos, diz 
que frequenta o CEOS ‘des-
de que estava na barriga da 
mãe’. Já trabalhou na tarefa 

do Desadef, junto com os 
avós, e, atualmente, é tare-
feira nas noites das quartas-
feiras.

Dona Edna deixa uma 
mensagem aos tarefeiros: 
“Nunca desanimem, tenham 
muita fé e esperança. Sai-
bam que, dentro do CEOS, 
modificamos nosso interior 
e, ao vivermos dentro dos 
ensinamentos de Jesus, bus-
camos força e coragem para 
resolver       nossas dores.” E 
acrescenta: “O CEOS, para 
mim, é tudo. É a minha casa. 
Quando desencarnar, que-
ro continuar trabalhando 
aqui.”

Três gerações de espíritas...Três gerações de espíritas...
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Um contato especial para a família CEOS/IAM
Do Brasil à Argentina: o trabalho da instituição ultrapassa as fronteiras do país

No mês de agosto, o Cen-
tro Espírita Obreiros do Se-
nhor (CEOS) e a Instituição 
Assistencial Meimei (IAM) 
receberam a ilustre visita de 
Juan Carlos Bellino, da cida-
de de Mar Del Plata, Argen-
tina. É a quarta vez que vem 
para São Bernardo. Na pri-
meira, em 1990, a comissão 
encabeçada por ele levou 
a sementinha de trabalho 
da IAM e fundou naquela 
cidade a “Institución Asis-
tencial Humberto Mariotti 
Obra Asistencial Espírita” 
(IAHM). Dessa Instituição 
nasceu o “El Hogarcito de 
los Niños” - o lugarzinho 
das crianças – que atende 
140 crianças carentes, na 
faixa etária de 7 meses a 17 
anos, oferecendo aulas de 
informática, eletricidade, 
inglês, desenhos, teatro e 
reforço escolar. Atualmen-
te está implementando a 
profissionalização do jovem 
e adulto. A Instituição é o 
braço social da “Sociedad de 
Estudios Espiritistas Pancho 
Sierra”, da qual ele é o atual 
Presidente.

Foram 15 dias de intensa 
atividade. Além de reciclar 
o conhecimento nas ativida-
des atuais da IAM, concedeu 
entrevista à jornalista Izabel 
Vitusso, do Correio Fraterno 
do ABC; proferiu palestras: 
na Loja Maçônica Luzes 
da Reflexão, no CEOS e no 
Centro Espírita Francisco de 
Assis; participou da Escola 
de Pais e do Chá de Rosas, 
evento tradicional promo-
vido pelo Conselho Espírita 
de São Bernardo e do 1º En-
contro de Fé na Prevenção 
na Escola Estadual Fausto 
Cardoso Figueira de Melo, 
no Bairro Paulicéia.

Uma das finalidades de 
sua visita, no entanto, tal-

vez a mais importante, foi 
para divulgar o livro de sua 
autoria: “Recuerdos de vidas 
pasadas. Una nueva fuente 
para la historia”.

Sobre o livro
“É um trabalho nascido 

de uma experiência pessoal 
sobre lembranças do passado 
que aconteceram espontane-
amente há cinco anos quan-
do dirigia meu carro”, disse 
Juan em entrevista para o 
Entre Nós. Contou que, sem 
perder o contato com a reali-
dade, foram surgindo na me-
mória imagens, episódios, 
idéias, datas e frases, que o 
moveram a fazer uma pes-
quisa histórica durante dois 
anos, antes de dar forma ao 
livro. “Encontrei nessa pes-
quisa muitas coincidências 
com minhas lembranças, 
que remontavam a 3 mil e 
100 anos a.C, e a veracida-
de dos fatos e das imagens 
me induziram a crer que 
fui durante muitas reencar-
nações guerreiro, causando 
dores a meus semelhantes”, 
revelou. No livro, Juan rela-
cionou as lembranças com 
essas referências históricas 
e fez algumas considerações 
morais para servirem como 
aprendizado. Dentre elas, 
fala da misericórdia divina, 
elucidando como Deus, por 
suas leis, permite ao homem 
fazer das experiências da 
vida a sua remissão. E, mais 
adiante, coloca algumas con-
siderações pessoais sobre o 
porquê das reminiscências 
do passado, e a importância 
disso para sua encarnação 
atual. Com isso, nos traz 
preciosas lições do guerreiro 
que aceitou o chamado para 
outros tipos de batalha - o de 
conquistar as almas sofridas, 
despertando-lhes a atenção 

para a fé raciocinada, per-
mitindo-lhes compreender 
melhor a Deus, dizendo não 
às guerras.

Disseminação do tra-
balho em Mar Del Plata

Os dez Centros Espíritas 
existentes têm uma inclina-
ção social, mas o trabalho 
não é permanente. Reco-
lhem roupas, enviam para os 
indígenas, para as escolas de 
fronteiras, mas não têm uma 
estrutura formada. Sentem a 
falta do voluntariado, como 
também sentimos.  “Na 
IAHM temos aproximada-
mente 40 pessoas dedicadas, 
mas em trabalhos externos. 
Internamente, trabalham 
13 voluntárias que são re-
compensadas com produtos 
alimentícios; não são funcio-
nárias”, informou.

Prevenção ao uso de 
drogas

Onde está a nossa institui-
ção, há muitos problemas de 
drogadição. Assim como ou-
tras intituições, há interesse 
de desenvolver um trabalho 
com os jovens, mas precisa-
mos preparar pessoas.

Juan Car-
los retornou 
à Argentina 
no dia 19, 
levando o 
abraço cari-
nhoso da fa-
mília CEOS/
IAM a todos 
os trabalha-
dores da So-
ciedade de 
Estudos Es-
píritas Pan-
cho Sierra e 
o desejo de 
sucesso na 
sua jornada 
redentora.

Juan homenageia seu país de origem. Acima, 
em companhia do filho, do vice-presidente 
do CEOS Iran Jacó Modesto, do presidente 
Claudinê Sousa Rocha e de Severiano.


