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FONES: 3531-3122 e 3531-1817

Rua Dr. Placidino Brigagão, 1460
São Sebastião do Paraíso - M.G.

Farmácia Homeopática

Natureza
“A Homeopatia com qualidade”

AUTO FUNILARIA E PINTURA

SERVIÇOS EM GERAL

RUA NORALDINO LIMA, 75 - FONE: 3531-3444
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

ABRA UMA JANELA
PARA A INTELIGÊNCIA,

ESTUDE XADREZ!
www.clubedexadrez.com.br

VENHA CONHECER
O ESPIRITISMO!

ESTUDO SISTEMATIZADO
DA DOUTRINA ESPÍRITA

Todo segundo sábado do mês, às 20 horas
Facilitador: Edson Vander da Assunção

Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes
 RUA CARLOS GRAU, 195

BAIRRO VERONA

PROGRAMA
MOMENTO ESPÍRITA
Rádio Apar FM | ww.aparfm.com.br

Segunda a sexta-feira, das 9 às 9h15.
PARTICIPAÇÃO:

Edson Assunção, James Warley e
Martha Lemes

APOIO: AME de S. S. do Paraíso

Dia 19 de janeiro passado, em assem-
bleia geral ordinária, realizada no Centro
Espírita “Deus, Amor e Caridade”, loca-
lizado na Rua dos Antunes, 1017- Cen-
tro, com a presença de diversos repre-
sentantes dos Centros Espíritas desta
cidade, foi eleita a nova diretoria da Ame
– S. S, Paraíso, para o triênio 2019-2020-
2021, que ficou assim definida:

Presidente:
James Warley Pereira Ribeiro

Vice-presidente:
Edson Vander da Assunção

Secretário:
Alysson Tosin

2ª secretária:
Martha Aparecida Lemes

Tesoureiro:
Antônio Inácio Ferreira Neto

Coração, no caso vertente, não é o
órgão que exerce as funções de uma
bomba impelindo o sangue na irrigação
geral do nosso corpo.

Trata-se da natureza dos pensa-
mentos e dos sentimentos que nosso
espírito irradia, isto é: do estado de nossa
mente; das visões, das imagens que cria
e desenvolve; do modo e da maneira com
que ela discerne e ajuíza de tudo que
vemos, de tudo que cai sob o domínio da
nossa percepção.

Da boa ou má função da mente de-
pende a boa ou má direção que tomamos
no caminho da vida; o bom ou mau juízo
que emitimos a propósito de todas as
coisas; os bons ou os maus atos que
praticamos.

Os nossos destinos estão na depen-
dência direta da nossa mente: serão
fatalmente o que ela determinar que
sejam. O primeiro passo, portanto, a dar,
na obra de nossa salvação, deve constar
do estudo meticuloso da nossa mente.
Que espécie de pensamentos engen-
dramos? Que gênero de visões e de
imagens nossa mente se compraz em
acalentar? Como costumamos julgar os
atos dos nossos semelhantes? Que juízo
fazemos de Deus e de sua justiça, do
amor e do dever? Que é que de prefe-
rência nos afeta mais profundamente?
Em suma, qual o nosso ideal?

Tal é, em resumo, o problema da vida.
Nada conseguiremos no sentido de
nossa melhoria e de nosso progresso,
sob qualquer aspecto, enquanto não
prestarmos acurada atenção às condi-
ções de nossa mente. Não haverá
reforma possível em nosso caráter, sem

que previamente se tenha verificado uma
mudança em nossa mente.

O grande Paulo, profundo conhecedor
da psicologia da evolução espiritual, assim
escrevia aos romanos: “Rogo-vos, pois,
irmãos, pela compaixão de Deus, que
apresenteis os vossos corpos como um
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus;
pois em tal importa o culto racional; e não
vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos pela renovação da vossa
mente, para que saibais qual é a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus.”

A doutrina de Paulo é, portanto, a re-
produção da de Jesus.  Paulo empregou
a palavra mente e Jesus usou o termo
coração.

A fonte de todo o bem é por sua vez a
fonte de todo o mal. É do coração ou da
mente que procedem os pensamentos
pecaminosos, o orgulho, o ódio, a inveja,
o ciúme, as contendas, o dolo, a corrup-
ção, a avareza. Da mesma sorte, é do
coração, é da mente que afloram os ideais
puros e elevados, a palavra convincente e
sincera, a virtude enfim sob os vários
aspectos em que ela se desdobra.

A obra de nossa redenção depende,
em síntese, da reforma de nossos
corações, ou, na palavra de Paulo, da
renovação da nossa mente. Devemos,
pois, cultivá-la, extirpando dela todas as
formas de egoísmo, para dar lugar à
frutificação das múltiplas modalidades
do amor. Tudo o mais que se pretenda
fazer, fora desse trabalho de autoe-
ducação da mente, não passa de um erro
religioso, e de uma superstição.

FONTE: LIVRO “NAS PEGADAS
DO MESTRE” -  VINICIUS

Nova diretoria da Aliança Municipal
Espírita de S. S. do Paraíso

Renovemos nossa mente
Vinicius

“O homem bom tira coisas boas do bom tesouro de seu coração; e o homem
mau tira coisas más do mau tesouro de seu coração.” (Evangelho.)

2ª tesoureira:
Romilda Theodoro de Souza Duarte

Conselho fiscal:
Fátima Aparecida da Silva Dowe
Elda Maria Fracasso Ventura
Maria Juçara Borges Pedroso

Este jornal cumprimenta os novos
representantes de nossa entidade má-
xima, em especial ao presidente, James
Warley Pereira Ribeiro, sobre cujos
ombros pesa a maior responsabilidade,
desejando-lhes uma feliz gestão, com
muita seriedade, trabalho e também
ousadia.

O filósofo e escritor alemão Goethe
dizia que quando ousamos, desloca-
mos grandes forças do Universo a nos-
so favor! Que Deus os ajude e inspire!

PALESTRA
 A Aliança Municipal Espírita de S. S. do

Paraíso, com muita alegria, convida a todos
para a palestra que será proferida pelo
companheiro Edson Vander da Assunção,
do movimento espírita de nossa cidade.

Tema: “A visão atual de Deus”.
Data: 27 de fevereiro,
         quarta-feira, às 20 horas.
Local: Centro Espírita “Jésus Gonçal-

ves”, Rua Antônio Ananias, 396 – Cristo Rei.
SUA PRESENÇA ENRIQUECERÁ

MUITO O EVENTO!

PALESTRA
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Felipe Salomão

Editorial QUERO SABER

Segundo nossos dicionários, pro-
tagonista é todo aquele que realiza
algo, assumindo um determinado pa-
pel, responsável por uma ação, en-
quanto que espectador refere-se a al-
guém que apenas assiste a um deter-
minado ato, sem participar, e sem se
responsabilizar pelo acontecimento.
Mero observador.

No campo da espiritualidade tam-
bém assim acontece. Por exemplo,
encontramos no Evangelho de Jesus
quando menciona as inúmeras curas
efetuadas pelo Divino Mestre, quando
somente ele foi o protagonista e as
demais pessoas próximas,  especta-
doras.

Ocorre até que muitos espectado-
res criticam negativamente ou até
mesmo tentam impedir a realização
de um ato de suma importância. Lem-
bramo-nos da passagem em que Je-
sus chama crianças para serem aben-
çoadas e os discípulos tentam impe-
dir, como está em Mateus 19:13 a 15.

Ou mesmo quando ele chama a
Zaqueu, o cobrador de impostos que
busca se redimir,  que acaba por con-
vidar  Jesus para sua casa, e nos  diz
a passagem que muitos murmuraram,
dizendo que ele se hospedara com

Protagonista ou espectador
Lincoln Vieira Tavares

O LIVRO DOS ESPIRITOS
Allan Kardec

CAPÍTULO IX
DA INTERVENÇÃO DOS ESPÍRITOS NO MUNDO CORPORAL
1. Faculdade que têm os Espíritos de penetrar os nossos pensamentos. – 2.

Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos e atos. – 3. Possessos.
– 4. Convulsionários. – 5. Afeição que os Espíritos votam a certas pessoas. – 6.
Anjos de guarda. Espíritos protetores, familiares ou simpáticos. – 7. Influência
dos Espíritos nos acontecimentos da vida – 8. Ação dos Espíritos nos fenômenos
da Natureza. – 9. Os Espíritos durante os combates.  – 10. Pactos. – 11. Poder
oculto. Talismãs. Feiticeiros. – 12. Bênçãos e maldições.

6 – Anjos de guarda, Espíritos protetores,
 familiares ou simpáticos
502.  O Espírito protetor  que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido,

lucra algum bem para si?
“Constitui isso um mérito que lhe é levado em conta, seja para seu progresso,

seja para sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem sucedidos os seus
esforços, o que representa, para ele, um triunfo, como triunfo é, para um preceptor,
os bons êxitos do seu educando.”

a) — É responsável pelo mau resultado de seus esforços?
“Não, pois que fez o que de si dependia.”
503.   Sofre o Espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho,

não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da
sua felicidade?

“Compungem-no os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém,
não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que
há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará.”

OO que o Espiritismo diz
sobre o Dia de Finados? –
José Viera - São Sebastião
Paraíso / MG

Ensina-nos O Livro dos
Espíritos, no capítulo VI da
segunda parte, intitulada “Do 
Mundo Espírita”, perguntas
320 a 329, que o Dia de Fina-
dos é, para os espíritos, um dia
como outro qualquer. Que eles
são atraídos  pelo pensamento dos ho-
mens, desejosos de lhes prestar algu-
ma homenagem. Assim, naquele dia
são mais lembrados pelos que ficaram
e, por isso mesmo, mais atraídos pe-
las atividades desenvolvidas  nas ceri-
mônias. Nada impede que a pessoa
compareça ao cemitério e coloque flo-
res no túmulo dos parentes, sabendo,
contudo, que eles ali não permanecem. 
É claro que, em qualquer dia, os espíri-
tos são chamados pelos nossos pen-
samentos, sentimentos, emoções e
atitudes. A reserva de um dia para tal
lembrança tem o condão de fazer com
que pensemos mais carinhosamente

homem pecador, conforme Lucas 19:
1 a 10. Diversas são as mensagens
evangélicas em que podemos enten-
der que Jesus sempre fora o protago-
nista divino e o restante espectado-
res, inclusive, em sua maioria, críti-
cos mordazes.

Essas lições que chegam até nós
são importantes, porque nos dias de
hoje isso também ocorre, inclusive nos
meios espíritas.

Quantos trabalhadores da última
hora se esforçam para a realização de
tarefas espirituais importantes, e so-
mente um ou um pequeno grupo são
protagonistas, não faltando os espec-
tadores que nunca cooperarão com a
obra, pelo contrário, passam a criti-
car  negativamente, não oferecendo
melhores subsídios para o trabalho.

Isso pode acontecer, inclusive, em
nossos lares, em locais de trabalho e
na sociedade em que vivemos.

Importante, diante disso, que nos
façamos sempre protagonistas de ta-
refas necessárias ao progresso espi-
ritual de todos, a começar de nós pró-
prios, e não espectadores que fogem
do trabalho, acomodados, como se a
obra não lhes parecesse mportante.
Vamos pensar sobre isso?

naqueles que nos antecede-
ram na grande viagem. Daí ,
porque o Espiritismo consi-
dera Finados como um dia
importante na vida dos que
ficaram, sem, contudo, dar
maior relevância aos acon-
tecimentos. O que vale,
sempre, é a intenção.  Al-
guns parentes gostam de
relembrar os seus mortos

erigindo túmulos suntuosos, com os
quais pretendem honrar a memória dos
que já partiram. Muitas vezes, sem que-
rer condenar quem quer que seja, trata-
se de uma homenagem à vaidade dos
que ficaram na Terra e não uma honra-
ria, perfeitamente dispensável, para os
que já residem na pátria espiritual. Re-
comendamos a leitura do capítulo an-
teriormente mencionado de O Livro dos
Espíritos.

NOTA DA REDAÇÃO: as pergun-
tas ao confrade Felipe Salomão devem
ser dirigidas ao jornal Mensagem Espí-
rita, através do e-mail: joelcintraborges
@gmail.com

ESTÁ EM BUSCA DE
UMA PALAVRA AMIGA?

UNIÃO ESPÍRITA DE KARDEC
Rua Noruega, 110 - Jardim Europa - São Sebastião do Paraíso/MG.

ATENDIMENTO FRATERNO E PASSES - Quartas-feiras, às 19h30
EVANGELHO E PASSES - Domingos, das 16h às 17h15

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) 98869-4534.  Praça Com. João Alves, 180 Centro (Praça Fonte)
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A VIDA CONTINUA
DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS

Pensamentos destrutivos
Pelo Espírito Henrique Krüger

Dr. Sílvio Romero
Gonçalves Monteiro
deixou o plano físico na
noite de 24 de julho de
1986, baleado por as-
saltantes, na cidade de
João Pessoa, Paraí-
ba. Filho de Severino
Monteiro da Paixão e
Maria do Carmo Gon-
çalves Monteiro, nas-
ceu na pequena cida-
de de Santa Cruz do
Capibaripe, em Per-
nambuco, no dia 11 de
julho de 1958. Ali fez
seus primeiros estudos, demandan-
do depois cidades maiores, em bus-
ca de seu sonho, que era formar-se
em Medicina.

Esta mensagem foi recebida por
Francisco Cândido Xavier, na noite de
4 de julho de 1987, no Grupo Espírita
da Prece, em Uberaba/MG. Consta
do livro “Gratidão e Paz”, por F. C.
Xavier, Hércio Marcos C. Arantes e
Espíritos diversos.

“Prezados amigos Assis e Dora,
Jesus nos abençoe.

Sei que esperam por minhas notí-
cias, a pedido de minha querida mãe
e de meu pai Severino, e rogo-lhes
sossegar-lhes o coração, com a cer-
teza de que estou convenientemente
amparado em minhas melhoras cres-
centes.

Infelizmente, o projétil que me foi
atirado alcançou o alvo, e não pude
reter a mim próprio no corpo, que em
perdas de sangue exauria.

Sabem que lutei muito para con-
seguir o título que me conferia os de-
veres da Medicina, e desde Santa
Cruz do Capibaribe, em Pernam-
buco, sonhava com a missão de mé-
dico; entretanto, em me buscando
para Nova Vida, a Bondade Infinita de
Deus não me deixará aqui sem tra-
balho, não só porque a Divina Provi-
dência é a magnanimidade em si
mesma, e sim também porque me
encontrei com vários colegas que co-
municaram que no Plano Espiritual
existem mais doentes do que na pró-
pria Terra.

Rodovia BR 265, s/n km 1

DISK: 3531-7070
Av.Ângelo Calafiori, 420

São Sebastião do Paraíso - MG

As melhores marcas, os melhores
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.

Tele/Fax: (35) 3531-7500
Av. Ângelo Calafiori, 423 - Centro

São Sebastião do Paraíso - MG
RUA PIMENTA DE PÁDUA, 1.410/A e B
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - M.G.

FONE: (35)
3531-2460

Nos consultórios da saúde, ouvimos
sempre conselhos sobre dieta e exer-
cícios, repouso e medicamentos; entre-
tanto, outros conselhos ainda se fazem
necessários à manutenção do equilíbrio
e da sanidade do corpo.

Nossos pensamentos repercutem
sobre as células e fluidos do organis-
mo, determinando o nosso real estado
de saúde.

As formas-pensamentos de irritação
e pessimismo, ódio e ciúme, vaidade e
paixão, cólera e orgulho, melancolia e
avareza constituem agentes agressivos
que, se quotidianamente alimentados,
destroem a harmonia do organismo,
gerando doenças e favorecendo os ser-
viços da morte.

Pensar o mal, pensar no mal e pen-
sar pelo mal são atitudes tão
aniquiladoras quanto a ingestão de soda
cáustica ou a ação de uma indomável

bactéria. Um pensamento negativo atrai
outros pensamentos de igual índole e,
pouco a pouco, o organismo se vê do-
minado pela negatividade e destrutivi-
dade de uma legião de imagens depri-
mentes.

Um pensamento positivo atrai outros
pensamentos positivos, os quais, sen-
do elevados, formam um exército de
luz, renovando a vida, curando doenças
e desintegrando as formas-pensamen-
tos de desequilíbrio e doença.

E é por isso que hoje aceitamos de
coração que a melhor receita, em qual-
quer moléstia ou dor, será sempre o
Evangelho do Cristo, que, iluminando os
nossos pensamentos, erradica os ger-
mes do mal.

Fonte: livro “Centelha Divina”,
pelo Espírito Henrique Krüger,

psicografia de Jorge Bichuetti.

Estou dil igenci-
ando esforços para
recuperar as minhas
faculdades naturais e
conto com a possibi-
lidade de retor-nar às
minhas tarefas mais
cedo do que me seria
lícito esperar.

Peço-lhes dizer à
minha mamãe que vol-
tei à Vida Nova, que
presentemente estou
fruindo, de consciên-
cia tranquila.

Possuía, em João
Pessoa, a jovem que aspirava a ad-
quirir por esposa, e estava a recondu-
zi-la para casa quando, ao voltar para
o meu recanto, fui assaltado por ir-
mãos infelizes que me alvejaram e
tomaram o carro à força, sem que eu
pudesse me defender.

Lembrei-me, porém, das velhas e
sempre novas orações que minha
mãe me fazia repetir todas as noi-
tes, em criança, e deixei o corpo en-
tre a esperança em Deus e a sauda-
de do lar.

Estou bem, estejam tranquilos.
Agradeço aos irmãos Dora e As-

sis que se farão, por bondade,  os
intérpretes de minhas notícias, e se
tenho algo a pedir aos queridos pais,
rogo para que os nossos irmãos as-
saltantes não sejam incomodados por
minha causa.

Eles já trazem consigo a dor do
arrependimento tardio, e o que ou-
tros irmãos poderão sofrer ainda com
a lamentável atuação deles. Nin-
guém precisará vingar-se. A culpa é
um aguilhão permanente no espíri-
to, obrigando os culpados a se sen-
tirem presos à lembrança das pró-
prias vítimas.

Desejo a todos os familiares mui-
ta tranquilidade, e beijando as mãos
dos pais queridos, que tudo fizeram
em meu benefício, para que os meus
ideais fossem realizados, pede a
Deus os recompense  o filho dedica-
do que lhes envia o coração reconhe-
cido.

Sílvio Romero”.

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) 98869-4534
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ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS “LUZ, RAZÃO E CARIDADE”
Rua Pedro Gomes de Souza, 190 – Bairro Cidade Industrial.
Sessões públicas:
2as e 6as feiras, das 19h30 às 21h: passes, desobsessão e tratamento espiritual.
4as feiras, das 19h30 às 21h: estudos doutrinários e passes.

CENTRO ESPÍRITA
Rua Rita Libório, 10 - Jardim Vitória 1 (primeira rua acima da Av. Oliveira Rezende).
Sessões públicas:
2as feiras, das 19h30 às 20h.

CENTRO ESPÍRITA “ALLAN KARDEC PINTO DE CAMPOS”
Rua Luiz Francisco Mafra, 369 - Bairro N. S. Aparecida.
Sessões públicas:
2as feiras, a partir das 19h30: estudo das obras básicas.
3as feiras, a partir das 19h: Evangelho, passes e atendimento fraterno.
4as feiras, a partir das 19h30: trabalho mediúnico (privativo).

CENTRO ESPÍRITA “ANTÔNIO DE PÁDUA”
Praça do Rosário, 37 - Vila Mariana.
Sessões públicas:
2as e 5as feiras, das 19h30 às 21h.
Sábados: das 19h às 20h: estudos do Evangelho.

CENTRO ESPÍRITA “CHICO XAVIER”
Rua Antônio Caetano, 195 – Bairro São Francisco
Sessões públicas:
4as 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, às 19h30: 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, a partir das 12h: sopa fraterna.
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 e 5as feiras: das 20h às 21h30.
Nas 5as feiras também há evangelização infantil no mesmo horário.
3as e 4as feiras, das 14h30 às 18h: atendimento fraterno e tratamento espiritual;
das 19h30 às 21h: sessão pública.
Domingos, das 18h às 20h: estudos da mediunidade.

CENTRO ESPÍRITA “EURÍPEDES BARSANULFO”
Rua Anésio Soares de Paula, 595 – Alto da Bela Vista.
Sessões públicas:
2as e 6as feiras, das 19h30 às 20h30: Evangelho e passes.
Sábados, às 16 horas: tratamento espiritual.
Domingos, das 8h30 às 10h: Campanha da Fraternidade “Auta de Souza”.

CENTRO ESPÍRITA “FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE”
Praça Cel. Antônio Rodrigues, 145 - Vila Mariana (Hospital Psiquiátrico Gedor Silveira)
Sessões públicas:
2as feiras, das 19h30 às 20h30.

CENTRO ESPÍRITA “FRANCISCA PAULA DE JESUS” -
Rua Geraldo Marcolini, 1609 – Vila Santa Maria
Sessões públicas:
2as, 3as e 4as feiras, das 19h30 às 20h30.

CENTRO ESPÍRITA “GRUPO DA AMIZADE”
Rua Heloísa, 142 – Vila Santa Maria
Sessões públicas:
2as feiras, das 14h30 às 18h: Evangelho e atendimento fraterno.
4as feiras, das 14h30 às 18h: estudo da mediunidade, em seguida atendimento fraterno.
6as feiras, das 14h30 às 18h: Evangelho e atendimento fraterno.

CENTROS ESPÍRITAS DE SÃO  SEBASTIÃO DO PARAÍSO
Sábados, das 16h às 18h: estudos das obras de Allan Kardec e André Luiz; das
18h ás 20h: atendimento fraterno.
Domingos, das 16h às 18h: reunião da mocidade (de 8 à 80!); das 18h as 20h:
atendimento fraterno.

CENTRO ESPÍRITA “JÉSUS GONÇALVES”
Rua Antônio Ananias, 396 - Cristo Rei.
Sessões públicas:
2as feiras, das 20h às 21h15: estudos básicos do Espiritismo.
3as feiras, das 20h às 21h15: Evangelho, passes e reunião mediúnica (privativa).
4as feiras, das 20h às 21h15: palestra, passes e evangelização infantil.
Sábados, a partir das 10h: passes e atendimento fraterno; às 11h: almoço fraterno.
Nos sábados também funciona bazar permanente das 8h30 às 11h30.

FRATERNIDADE ESPÍRITA “EMMANUEL”
Av. Dr. Delfim Moreira, 1559 – Centro.
Sessões públicas:
2as, 4as e 5as feiras, das 19h30 às 21h: evangelho e passes.
3as feiras, das 20h às 21h: estudos sobre mediunidade.
4as feiras, das 14h às 15h: passes.
6as feiras, das 17h às 18h: passes.

GRUPO ESPÍRITA “A CAMINHO DA LUZ”
Rua Desembargador Jorge Fontana, 612 - São Judas Tadeu. Telefone: 9102-2060
Sessões públicas:
4as feiras, às 20h: estudo das obras básicas e passes.
6as feiras, das 20h às 21h: visitas para Evangelho no Lar (com agendamento).

GRUPO ESPÍRITA “CÁRITAS”
Rua José Osias de Silos, 47 – Mocoquinha
Sessões públicas: 2as feiras, das 19h30 às 20h30: estudos doutrinários.
3as feiras, a partir das 19h30: sessão mediúnica (privativa).
4as feiras, a partir das 19h30: atendimento fraterno e passes.
5as feiras, a partir das 19h30: Evangelho e passes.
Domingos, às 19h30: orações.

GRUPO ESPÍRITA “MARIA DE NAZARÉ”
Avenida Oliveira Rezende, 1076 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 20h30: sessão mediúnica.

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: estudos de O Evangelho Seundo o Espiritismo e passes.
5as feiras, às 20h: estudos da série André Luiz e obras básicas.
6as feiras, às 20h: momento musical e tratamento espiritual para crianças e gestantes.
Domingos, das 9h30 às 11h: evangelização infantojuvenil e estudos doutrinários
para os pais; às 16h: mocidade espírita; às 18h: estudo das emoções.

INSTITUIÇÃO ESPÍRITA “CASA DA PRECE CHICO XAVIER”
Rua Dutra Silva, 503 – Jardim Independência.
Sessões públicas:
3as feiras, às 8h: bazar permanente; às 11h: almoço fraterno; às 19h30 atendimento
fraterno; às 20h: Evangelho, passes e tratamento espiritual.
4as feiras, às 19h30: apresentação do coral; às 20h: palestra,  pintura mediúnica,
passes, fluidoterapia e evangelização infantil.
5as feiras, às 20h: estudos doutrinários.
Sábados, das 8h30 às 10h: evangelização infantil e atividades sociais; das 13 às
15h: pintura mediúnica.

UNIÃO ESPÍRITA DE KARDEC
Rua Noruega, 110 – Jardim Europa.
Sessões públicas:
3as feiras, das 19h30 ás 20h45: estudo sistematizado do Evangelho.
4as feiras, das 19h30 às 20h30: palestra doutrinária e passes; em outra sala:
estudos da Doutrina Espírita para principiantes.
5as feiras, das 19h30 às 20h45: estudo sistematizado da Doutrina Espírita.
Sábados, das 7h30 às 13h: almoço fraterno, distribuição de alimentos, Evangelho
e evangelização infantil.
Domingos, das 16 às 17 horas: palestra doutrinária e passes.
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