Mensagem Espírita
Órgão Oficial da Aliança Municipal Espírita - AME
São Sebastião do Paraíso - MG - Setembro de 20
16 - A no X
XIV - nº 281
2016
XXIV

GUILHERME GIUBILEI
retorna ao Plano Espiritual
Na madrugada de 14 de agosto
passado, devido a causas naturais,
retornou ao Mundo Espiritual nosso
amigo e companheiro de Doutrina
Espírita Guilherme Giubilei, após
uma trajetória de 92 anos de trabalho árduo em todos os setores: na
vida particular, na comunidade e no
movimento espírita.
Seu pai, Salvador Dante Giubilei,
nasceu na região de Florença, na
Itália, e veio para o Brasil ainda jovem; sua mãe, Tereza Buzon, era
brasileira, mas também era filha de
italianos.
O Sr. Guilherme nasceu em 25
de junho de 1924, na vizinha cidade
de São Tomás de Aquino, mas, era
praticamente paraisense, uma vez
que sua família mudou-se para cá
quando ele tinha apenas 19 dias de
idade. Teve doze irmãos.
Com 17 anos foi para a cidade
de São Paulo para trabalhar e estudar. Lá, formou-se em Técnico em
Contabilidade, além de trabalhar em
diversas empresas, como Standard
Oil of Brazil, Gessy Induastrial e Banco da Lavoura de Minas Gerais.
Em 1950 voltou para S. S. do
Paraíso, fundando, com mais quatro irmãos, a empresa que posteriormente veio a se chamar Comércio e Indústria Giubilei Ltda, na qual
atuou até o ano de 1986.
Desde 1952 era casado com Da.
Laura Celine Giubilei, com quem
teve quatro filhos: Maurício, Marlei,
Marisa e Marta (que morreu com tenra idade).
Espírita de berço, sempre participou do movimento espírita de São
Sebastião do Paraíso, destacandose seu grande trabalho na fundação
do Hospital Psiquiático Gedor
Silveira, na década de 1960, do qual
cuidou praticamente a vida toda. Na
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A União Espírita de Kardec convida a todos para uma palestra no
dia 12 de outubro, quarta-feira, às
19h30.
Tema: “Reencarnação e laços de
família”.
Oradora: Marizaura Brocanelo
Coutinho, de Tatuapé/SP..
Local: Rua Noruega, 110, Jardim
Europa, S. S. do Paraíso.
Sua presença será motivo de muita alegria!

O LAMENTO DAS COISAS
Augusto dos Anjos (1884-1914)

década de 1970 atuou grandemente
na fundação do Albergue Noturno,
em terreno doado pelo Sr. Joaquim
Alves Pinto. Essa instituição tem sido
cuidada e maintida pelas abnegadas
Obreiras do Bem.
Participou também da Maçonaria,
da Legião da Boa Vontade e do
Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral).
Homem de bem, o Sr. Guilherme
sempre se mostrava pronto a colaborar em todas as iniciativas para o
bem da comunidade. No movimento
espírita, era aquela pessoa com a
qual sempre podíamos contar. Por
exemplo, na fundação da Livraria
Espírita e deste jornal.
Parabéns, Sr. Guilherme, pela
sua brillhante trajetória no planeta
Terra. Estamos certos de que outros
encargos maiores o esperam no
Mundo Espritual!

AUTO FUNILARIA E PINTURA

SERVIÇOS EM GERAL

PALESTRA

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,
ESTUDE XADREZ!

www.clubedexadrez.com.br

Triste, a escutar, pancada por pancada,
A sucessividade dos segundos,
Ouço, em sons subterrâneos, do Orbe oriundos,
O choro da energia abandonada!
É a dor da Força desaproveitada,
- O cantochão dos dínamos profundos,
Que, podendo mover milhões de mundos,
Jazem ainda na estática do Nada!
É o soluço da forma ainda imprecisa...
Da transcendência que não se realiza...
Da luz que não chegou a ser lampejo...
E é em suma, o subconsciente aí formidando
Da natureza que parou, chorando,
No rudimentarismo do Desejo!

PROGRAMA
MOMENTO ESPÍRITA
Rádio Apar FM
www.aparfm.com.br
De segunda a sexta-feira, das 9 às 9h15
PARTICIPAÇÃO:
Fátima Dowe, Edson Assunção
e Martha Lemes
Apoio: AME - S.S. do Paraíso

Tele/Fax: (35) 3531-7500
Av. Ângelo Calafiori, 423 - Centro
São Sebastião do Paraíso - MG
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Editorial
O que podemos doar
Lincoln Vieira Tavares

“Pedro, porém, lhe disse:
não possuo nem prata, nem ouro,
mas o que tenho, isso te dou:
em nome de Jesus Cristo,
o Nazareno, anda!” (Atos 3:6).
A passagem acima está em Atos
dos Apóstolos, no Novo Testamento, de
autoria do evangelista Lucas, segundo
a tradução.
Está no seguinte contexto: Pedro e
João entraram no Templo de Jerusalém para orar e encontraram um homem paralítico que, sentado à porta,
pedia esmolas. Esses enfermos sempre eram conduzidos à porta do templo
para ganharem alguma coisa, de preferência moedas existentes na época.
Então Pedro, impondo suas mãos
sobre o enfermo, fez com que ele se
levantasse e os acompanhasse às orações, já livre de sua enfermidade.
Muitos entendem que para fazer caridade necessitam de recursos de ordem material. Sem descartar a respeito da importância disso, a Doutrina
Espírita, principalmente através de O
Evangelho Segundo o Espiritismo, nos
esclarece que em muitas ocasiões o
atendimento fraterno é até mais importante do que simplesmente a ajuda material.
Vimos, pela mensagem, que o
apóstolo Pedro, utilizando-se de seus
dons mediúnicos, conseguiu fazer com
que o paralítico se levantasse, possivelmente curado.
É possível que seria querer muito
pretender obter algo tão maravilhoso,
mas, às vezes, sem que tenhamos
“ouro ou prata” podemos oferecer algo
de nós em favor de quem está necessitado.

Além de podermos exercitar nossa
mediunidade, quem sabe através de
um passe, ou fluidificando um copo de
água, fazendo em seguida uma oração
sincera, podemos ainda oferecer:
Uma palavra de apoio, em situação
de provações, por que passa nosso
companheiro, no momento.
Um aperto de mão, de solidariedade. Um cumprimento, um sorriso!
Uma oração em favor de quem atravessa uma crise de qualquer natureza.
O oferecimento de mensagem escrita, que possa orientar e confortar alguém.
Já ouvimos dizer que, por vezes, até
a simples presença física de um voluntário do bem, pode confortar e até
curar irmãos desorientados.
Muitos alegam que, sendo imperfeitos, não teriam condições de oferecer algo de espiritual ao próximo, mas,
é importante entender que sempre podemos e iremos contar com o auxílio
da espiritualidade em momentos assim, porque os mentores amigos estarão suprindo nossas falhas, que ainda abrigamos, oriundas de existências passadas e mesmo da presente.
Dessa forma, o atendimento fraterno, de que falamos antes, não é tarefa
somente dos Centros Espíritas, em
dias marcados, mas pode ser realizado em todos os momentos de nossas
existências, sempre que alguém nos
solicite, e iremos além, até mesmo que
por questão de timidez ou orgulho, não
tenha coragem de fazê-lo.
Fica o convite, a todos nós, para que
prestemos mais atenção a esse tema,
mediante um aprofundamento nos estudos do Evangelho de Jesus, hoje tão
bem esclarecido, à luz da Terceira Revelação.

CLUBE DO LIVRO
ESPÍRITA MENSAGEIROS
Seja sócio do clube e receba
mensalmente, pelo preço de
lançamento da editora, um livro
que esclarece e consola...
INFORMAÇÕES:
Livraria Espírita Mensageiros.
Tels: (35) 3558-4768.
Praça Com. João Alves, 180
Centro (Praça Fonte)
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Quero saber
Felipe Salomão

Mauro Gonçalves, de
São Sebastião do Paraíso/
MG, faz a seguinte pergunta: “Como é que a Doutrina
Espírita explica o aumento da
população da Terra, se são as
mesmas pessoas que reencarnam?”
Agradecendo a gentileza de
sua participação em nossa
coluna, temos a dizer que, primeiramente, devemos nos lembrar que Jesus nos asseverou no Evangelho que “O Pai trabalha incessantemente...”. Portanto, acreditamos que a
criação é um processo contínuo e permanente. Assim, temos constantemente a criação de espíritos, todos destinados à felicidade, cada qual iniciando
seu processo individual de evolução.
Há outros fatores importantes influindo no aumento da população da Terra, entre os quais podemos citar:
1º - Chegada de espíritos vindos de
outros planetas, seja porque já atingiram um grau evolutivo compatível com
o da Terra, seja porque foram degredados para o nosso orbe, face às quedas
que tiveram no seu planeta de origem
(caso dos exilados da Capela).
2º - Não devemos nos esquecer, também, que a população desencarnada

que vive nos diversos níveis
evolutivos em torno do nosso planeta é, segundo informação do plano espiritual,
de vinte bilhões de espíritos.
Temos, portanto, pouco
mais de 1/4 desse total encarnados na Terra. Ora, os
demais 3/4 estão na esfera espiritual de nosso globo, nas mais diversas tarefas, e irão reencarnando
à medida que as condições tecnológicas (especialmente aquelas relacionadas com a produção de alimentos)
permitirem.
3º - Finalmente, a possibilidade menos comum, que é a vinda de falanges
espirituais de outros planetas mais adiantados que o nosso, aqui reencarnando com a finalidade de cooperarem
com o progresso do homem.
Fonte: Mensagem Espírita nº 3,
de novembro de 1991.

Nota da redação: as perguntas
ao confrade Felipe Salomão devem ser
dirigidas a: Mensagem Espírita, caixa
postal 26 – São Sebastião do Paraíso/
MG, CEP 37950-000, ou pelo e-mail:
joelcintraborges@gmail.com

O LIVRO DOS ESPIRITOS
Allan Kardec
Livro segundo – Capítulo VIII
DA EMANCIPAÇÃO DA ALMA
• O sono e os sonhos • Visitas espíritas entre pessoas vivas • Transmissão
oculta do pensamento • Letargia, catalepsia, mortes aparentes • Sonambulismo
• Êxtase • Dupla vista • Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla
vista.
RESUMO TEÓRICO DO SONAMBULISMO,
DO ÊXTASE E DA DUPLA VISTA
(Continuação da questão 455)

As melhores marcas, os menores
preços e facilidade para você
R. Pimenta de Pádua, 1029 - Fone: 3531-4998
R. Cel. Francisco Adolfo, 38 - Fone: 3531-3150
São Sebastião do Paraíso - M.G.
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No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe
somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa
unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão.
Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado, que constitui a essência mesma do nosso ser
imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o extático encara a
vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as
alegrias grosseiras e as misérias deste mundo quais incidentes fúteis de uma
viagem, cujo termo tem a dita de avistar.
Dá-se com os extáticos o que se dá com os sonâmbulos: mais ou menos
perfeita podem ter a lucidez e o Espírito mais ou menos apto a conhecer e
compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes,
porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez, ou, melhor, muitas
vezes a exaltação lhes prejudica a lucidez. Daí o serem, frequentemente, suas
revelações um misto de verdades e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, Espíritos inferiores costumam aproveitar-se
para dominar o extático, tomando, com tal intuito, aos seus olhos, aparências
que mais o aferram às ideias que nutre no estado de vigília. Há nisso um escolho,
mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar-lhes as revelações na balança da razão.
(Continua na próxima edição).
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A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS

Kleber Silveira de Souza, órfão de pai
desde os dois anos de idade e filho único de Dona Zita, desencarnou aos 21
anos em um acidente de moto. Esse
doloroso e inesperado desenlace ocorreu numa tarde de domingo, dia 10 de
outubro de 1982, em Porto Alegre/RS,
onde residia, deixando “um grande vazio, uma solidão cheia de saudade”, no
coração de sua genitora, conforme suas
próprias palavras.
Kleber era filho de Dona Zita Silveira
de Souza e Higino Silveira de Souza.
Essa mensagem foi recebida por Francisco Cândido Xavier em 8 de setembro
de 1984 e consta do livro “Gratidão e Paz”,
de Francisco Cândido Xavier, Hércio Marcos C. Arantes e Espíritos diversos.
“Querida mamãe Zita, peço a sua
bênção.
As horas passam e os dias vão correndo no rio do tempo, mas, efetivamente, que força poderá separar-nos?
Mamãe, essa frase longa é para dizer-lhe que continuo unido ao seu coração hoje, mais do que em outro tempo.
Ninguém me impediria de não esquecêla. Por isso, a moto foi apenas uma desculpa para que eu voltasse à Vida Maior.
Sofri muito nos primeiros dias de ausência e o meu pai Higino é testemunha
disso. Sempre acreditei que viveria ao
seu lado, amando-a sempre, porque em
seu carinho eu dispunha de todos os tesouros com os quais se pode sonhar.
Muitas vezes, quando me afastava
para ver o poente no Guaíba, pensava
em Deus, diante do Sol iluminando as
águas, e pedia a Ele não me retirasse a
sua presença e o seu amor, de vez que,
sem eles, estaria plenamente desajustado para continuar vivendo. Com a moto,
o meu templo de fé sempre foi a Natureza, porque nas asas dela me via transportado para qualquer setor de nossa
querida cidade de Porto Alegre.
Se via jardins, mentalizava-me a oferecer-lhe as flores mais lindas; ou se, à
noite, fitasse as estrelas, mais longe da
agitação e do movimento, deixava-me
perder no desejo de colher alguma para
brindar-lhe o coração.

ESPIRITUAIS
Mamãe Zita, não era a moto que eu
amava mais. Meu amor maior foi sempre o seu coração palpitando no meu.
Roguei tanto a Deus para que não a
chamasse, deixando-me a sós com a
vida; entretanto, os desígnios do Pai
Celestial eram outros. Fui eu a voltar,
sem a menor ideia disso.
Mas saiba que estou melhorando,
com a proteção de muitos amigos, que
são companheiros de meu pai e meu
bisavô Silveira, de quem venho recebendo muita assistência e muito apoio. E,
quanto mais conseguir melhorar-me, estarei mais perto de sua presença a fim
de não interrompermos a nossa felicidade.
Peço-lhe alegria e perseverança.
Existem muitos outros jovens com nomes diferentes do meu, no entanto,
iguais a mim na necessidade de carinho e compreensão.
Mãe, não permita que a tristeza lhe
bata à porta. Considere quão felizes somos em nossa confiança em Deus e coloquemos essa bênção em nossos corações de maneira positiva, trabalhando
e servindo aos que se encontram em dificuldades maiores do que as nossas.
Em nosso recanto da Avenida Bento
Gonçalves estamos sempre juntos. Faleme em nossas lembranças de sua alegria, para que seu filho esteja mais alegre, e recorde que Deus está sempre
presente em nosso afeto, balsamizandonos a vida. Não creia que perdi o endereço: Avenida Bento Gonçalves, 2199, no
recanto número 231. Veja que a minha
memória está funcionando em sintonia
com a minha saudade.
Sei dos sacrifícios que fez para vir até
aqui; no entanto, peço a Jesus para que
esses sacrifícios sejam abrilhantados
pela alegria e pela esperança. Um dia –
quem sabe? – poderei escrever-lhe de
novo, talvez aqui mesmo. E até que isso
aconteça, conforme os meus anseios,
conserve em seu coração querido os
muitos beijos do seu filho, sempre o seu
companheiro do coração.
Kleber.
Kleber Silveira de Souza.”

ESTÁ EM BUSCA DE UMA PALAVRA AMIGA?
ATENDIMENTO FRATERNO E PASSES - Quartas-feiras, às 19h30
EVANGELHO E PASSES - Domingos, das 16h às 17h15
UNIÃO ESPÍRITA DE KARDEC
Rua Noruega, 110 - Jardim Europa - São Sebastião do Paraíso/MG.
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O poder da mente
Joel Cintra Borges

Em todos os tempos e em todas as
culturas, há relatos de pessoas que derrubam passarinhos do galho de uma árvore, ou do poleiro da gaiola, apenas com
o olhar. Também fazem secar plantas
bonitas e até com que o sabão que está
sendo feito coalhe no tacho, perdendose, assim, o material e o trabalho. Por
isso são chamados vulgarmente de “zanga-sabão”, ou gente de “olho gordo”.
Mas, será que isso é verdade? Será
que em pleno século XXI vamos acreditar que determinadas pessoas têm poder mágico, poder de matar animais e
plantas apenas com a força do olhar?
Bom, convenhamos que uma história que é contada por praticamente todos os povos, que vem atravessando
todas as eras e todas as culturas de forma praticamente idêntica, tem que ter
um fundo de verdade. Nada surge por
acaso e dura tanto se for uma simples
invencionice. Dias atrás ouvi uma palestra feita por uma médica de Guaxupé,
pessoa muito culta, muito inteligente,
que falou exatamente sobre “neuro-ciência e fenômenos psicossomáticos”, que
estuda, entre outros assuntos, esses casos que acabamos de citar
Bem, se eles são verdadeiros, em
que se baseiam?

A física quântica, que teve seus
primórdios no ano de 1900, com o físico alemão Max Planck, e que tem sido
muito estudada durante todo o século
XX e nesse começo de século XXI, diz
que não somos simples observadores
dos fenômenos. Participamos deles,
mudamos as coisas. Assim, a mesma
experiência feita por duas pessoas diferentes dá resultados diferentes.
Se nós temos força para intervir na
matéria inerte, por que não teríamos
para atuar na matéria orgânica, na vida?
A resposta é que não só podemos intervir nos mecanismos da vida, mas que
frequentemente intervimos.
De uma maneira boa, com nossas
orações, nossos bons pensamentos,
nossas boas vibrações. Em uma palavra, nosso desejo de que tudo corra bem
para alguém, ou para nós mesmos. O
contrário também é verdadeiro: nossas
más emanações, nossa inveja, consciente ou inconsciente, pode atrapalhar
os outros.
O remédio para isso é melhorarmonos. Fazermos uma força consciente
para pensar no bem e desejar o bem
aos outros e a nós mesmos. Será com
nosso esforço contínuo que domaremos
nossas más inclinações. E quando formos uma árvore boa, só poderemos dar
bons frutos!

Rodovia BR 265, s/n km 1
www.peneiraalta.com.br

LIVRARIA ESPÍRITA
MENSAGEIROS
Horário de funcionamento:
2ª a 6ª feira, das 9 às 11 horas
e das 13 às 17 horas.
Sábados, das 9 às 11 horas.
Praça Com.João Alves, 180
Centro (Praça da Fonte)
Telefone: (35) 3558-4768

FONE: (35)

3531-2460
RUA PIMENTA DE PÁDUA, 1.410/A e B
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

Farmácia Homeopática

Natureza

“A Homeopatia com qualidade”

DISK: 3531-7070
Av.Ângelo Calafiori, 420
São Sebastião do Paraíso - MG

Rua Dr. Placidino Brigagão, 1460
São Sebastião do Paraíso - M.G.
FONES: 3531-3122 e 3531-1817
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CENTROS ESPÍRITAS DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
• CENTRO ESPÍRITA
Rua Rita Libório, 10 - Jardim Vitória 1 (acima da Av. Oliveira Rezende).
Sessões públicas:
2as feiras, das 19h30 às 20h30.
• CENTRO ESPÍRITA “ALLAN KARDEC PINTO DE CAMPOS”
Rua Luiz Francisco Mafra, 369 - Bairro N. S. Aparecida.
Sessões públicas:
3as feiras, a partir das 19h30: Evangelho, passes e tratamento espiritual.
4as feiras, a partir das 19h30: Trabalho mediúnico.
• CENTRO ESPÍRITA “ANTÔNIO DE PÁDUA”
Praça do Rosário, 37 - Vila Mariana.
Sessões públicas:
às 2as e 5as feiras, das 19h30 às 21h.
Sábados: Estudos doutrinários, das 19h às 21h
• CENTRO ESPÍRITA “CHICO XAVIER”
Rua Antônio Caetano, 195 – Bairro São Francisco
Sessões públicas:
3as feiras, às 19h30: estudos doutrinários e passes.
6as feiras, às 19h30: Reunião mediúnica.
• CENTRO ESPÍRITA “DEUS, AMOR E CARIDADE”
Rua dos Antunes, 1017 - Centro.
Sessões públicas:
2as feiras, às19h30: reuniões doutrinárias e passes.
3as feiras, às 19h30: estudo sistematizado da Doutrina Espírita.
4as feiras, às 19h30: assistência espiritual a crianças e familiares.
No mesmo horário, assistência e promoção social na Vila João XXIII.
Sábados: sopa fraterna, a partir das 12h.
Domingos, das 10 às 11h: evangelização infantil; às 14h: atendimento fraterno
e passes; das 18 às 19h: reunião da mocidade.
• CENTRO ESPÍRITA “DR. BEZERRA DE MENEZES”
Rua Carlos Grau, 195 - Bairro Verona.
Sessões públicas:
2as, 3as, 4as e 5as feiras, das 20h às 21h30.
Nas 5as feiras também há evangelização infantil no mesmo horário.
2as feiras: das 16h às 18h, atendimento fraterno;
3as e 4as feiras: às 14h30, atendimento fraterno e tratamento espiritual.
Domingos: das 9h às 10h, ensaio coral infantil; das10h às 11h30, evangelização
infantil e estudos doutrinários para os pais.
Das 18h às 20h estudos da mediunidade.
• CENTRO ESPÍRITA “EURÍPEDES BARSANULFO”
Rua Anésio Soares de Paula, 595 – Alto da Bela Vista.
Sessões públicas:
4as e 6as feiras: das 19h30 às 20h30, estudos doutrinários.
Sábados: 16h tratamento espiritual
Domingos: 8h, Campanha da Fraternidade Auta de Souza; das 8h às 9h30,
evangelização infantil.
• CENTRO ESPÍRITA “FRANCISCA PAULA DE JESUS”
Rua dos Antunes, 1827 - Centro
Sessões públicas:
2as e 3as e 4as feiras, das 19h30 às 20h30.
• CENTRO ESPÍRITA “GEDOR SILVEIRA”
Praça Cel. Antônio Rodrigues, 145 - Vila Mariana.
Sessões públicas:
2as, 5as e 6as feiras, das 19h30 às 20h30.
• CENTRO ESPÍRITA “GRUPO DA AMIZADE”
Rua Heloísa, 142 – Vila Santa Maria
Sessões públicas:
2as feiras, das14h30 às18h:
Evangelho e atendimento fraterno.
4as feiras, das14h30 às 15h15:
Estudo da mediunidade, em seguida atendimento fraterno.
6as feiras, das 14h30 às 18h: Evangelho e atendimento fraterno;
das 20h ás 21h15: mocidade.
Sábados: das 16h às 18h, estudos das obras de Allan Kardec e André Luiz;
das 18h ás 20h: atendimento fraterno.
Domingos: das 16h ás 17h, estudos doutrinários e evangelização infantil;
das 17h ás 18h, Evangelho e vibrações pelo Planeta; das 18h ás 20h,
atendimento fraterno.

• CENTRO ESPÍRITA “JÉSUS GONÇALVES”
Rua Antônio Ananias, 396 - Cristo Rei.
Sessões públicas:
3as feiras, das 20h as 21h30: passes e reunião mediúnica.
4as feiras, das 20h às 21h30: palestra, passes e evangelização infantil.
Sábados, das 8h30 às 12h: evangelização infantil e atividades variadas de
inclusão social; 10h: passes; 11h: almoço fraterno. Também funciona
bazar permanente das 8h30 às 11h30.
• CENTRO ESPÍRITA “LUZ, RAZÃO E CARIDADE”
Rua Pedro Gomes de Souza, 190 – Bairro Cidade Industrial.
Sessões públicas:
2as, 4as e 6as feiras, das 19h30 às 21h: estudos, passes e tratamento espiritual.
• FRATERNIDADE ESPÍRITA “EMMANUEL”
Rua Tenente José Albino, 601 – Centro.
Sessões públicas:
2as feiras, das 20h às 21h10: Palestra e desobsessão.
3as feiras, das 20h as 21h30: Estudo doutrinário, curso básico da Doutrina
Espírita e tratamento espiritual
4as feiras, das 14h às 15h30: passes.
6as feiras, às 16h: tratamento espiritual.
• GRUPO ESPÍRITA “A CAMINHO DA LUZ”
Rua Desembargador Jorge Fontana, 612 - São Judas Tadeu. Telefone: 9102-2060
Sessões públicas:
2as feiras, às 8h: reunião mediúnica.
4as feiras, às 20h: estudos e passes.
5as feiras, das 20h às 21h30:
Estudo das Obras Básicas e treinamento mediúnico.
• GRUPO ESPÍRITA “CÁRITAS”
Rua José Osias de Silos, 47 – Mocoquinha
Sessões públicas:
2as feiras, das 19h30 às 20h30: estudos doutrinários.
3as feiras, das 19h30 às 20h30: trabalhos mediúnicos.
5as feiras, a partir das 19h30: estudos do Evangelho e passes.
Domingos, às 19h30: orações e vibrações.
• GRUPO ESPÍRITA “MARIA DE NAZARÉ”
Avenida Oliveira Rezende, 1.076 F.
Sessões públicas:
2as feiras, das 19h30 às 20h30: Evangelho e passes.
3as feiras, das 19h30 às 21h: estudos doutrinários.
4as feiras, das 19h30 às 21h: sessão mediúnica.
5as feiras, das 19h às 20h: evangelização Infantil.
• GRUPO ESPÍRITA “MENSAGEIROS”
Rua Dr. Antônio Joaquim, 310 – Vila Santa Maria
Sessões públicas:
3as feiras, às 20h: palestras e tratamento espiritual para adultos.
4as feiras, às 20h: palestras e passes.
5as feiras, às 20h: estudo da série André Luiz.
6as feiras, às 20h: momento musical e tratamento espiritual para crianças e
gestantes.
Domingos, das 9h30 às 11h: evangelização infanto juvenil e estudos
doutrinários para os pais; às 17h, reunião da mocidade.
• INSTITUIÇÃO ESPÍRITA “CASA DA PRECE CHICO XAVIER”
Rua Dutra Silva, 503 – Jardim Independência.
Sessões públicas:
3as feiras, 11h: almoço fraterno; 20h:
Evangelho, passes e tratamento espiritual.
4as feiras, 11h: almoço fraterno; 20h: palestra, passes, fluidoterapia,
evangelização infantil e pintura mediúnica.
5as feiras, 20h: estudos doutrinários.
Sábados, das 8h às 10h: evangelização infantil, atividades sociais e lanche
fraterno para as crianças; das 13h às 15h: pintura mediúnica.
UNIÃO ESPÍRITA DE KARDEC
Rua Noruega, 110 – Jardim Europa.
Sessões públicas:
3as feiras, das 19h30 ás 20h45: estudo sistematizado da Doutrina Espírita.
4as feiras, das 19h30 às 20h30: palestra doutrinária, curso de iniciação ao
espiritismo e evangelização infantil; das 19h15 às 20h30: mocidade e
atendimento fraterno.
5as feiras, das 19h às 20h45: estudos de educação mediúnica.
Sábados, das 8h às 13h: almoço fraterno, distribuição de alimentos,
Evangelho e evangelização infantil.

