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HrSTORtA 00 QUADRAD£NliO ( A) 


rna ve.rd adc:i ra auh d~ fnterrudade e arnot aprendida 
com elernemo. geometrico> P' r. a rin n,a ap rend r se 
divertindo. Frux~ ~t;iri:l 3 a 6 anos.. . .. .... 10,00 
Diversos 
PITA DE vIDEO CASSETE: PAS ES E RADIAC;;OES 
Demons tra,'o dos movimento~ dos e.nssc. padro
nizados descritos no livro Passes <.: Raclia<;oes ......... 20,00 
Diverso 
Vrvf!NCIA DO ESl'TR.lTISMO RELIGIOSO 
Programas d a J\Jj.n~a Espiri ta Evan~ica - Escola de 

~~~~ck1gc~~e~~I~~~ ~~i~~e~cia .....~~.L~~~: ... ~rr8,go 
Dlversos 
CRESCENDO CANTANDO 
120 musicas ci fradas. Erinde: 3 CD's. .. ..........40,00 
Diversos 
CURSO DE PllEPARA<;:AO DO EVANGr~ADOR INFANTO

~m essencial para a prepara¢o e recidagem de 
eV;tngdi>adores, com todos os fundamemos peda

f.~~iri°~ ...e...~~e.~ ~ a~~ ..s ...n~~~s.s~ rias ...". .. p:~~i.~~... na 25~o 
Diversos 
EV . GhLIL.II<;A<' I"IFA"-'1TL - ~AROIM .A. .... .. ......36,00 
FVANG .IZllylO IN FIIN11 L - ARDIM D .. ... 36,00 
EV,INGEUZA 'All l NFANT II RJ MAKIU A .. . 30,00 
F VANC;PJ .IU (;AO I t-oFANT IL - PIUMAIUO B ............... 311,00 

EVi\NGELJ.7 .. A \0 INFANTIL PRL~IAlUO C ....... ... .... .. ..28 00 

Program. de aulas e atividades p /Evangeliza .. iio l nfancil. 

Diversos 

EN'IE'IDENOO 0 ESl'IRITJSMO / 

ENIENDII!NDO ELESPIRITISMO (~L) 

Autas do ( urso Bisico de 'spino mo.... .. .16,00 

Diver80S 

IN(ClA~AO ESPiRrrA 

Comeu 10 da Escola de Aprendi:les do Evangelho ....22,00 

Bezerra de Menezes 
COMENTAlUos EVANGJ'ruCOS 

~~~~~~~~~~~~.~:zer~a.~~ .~~~~~~s.c.~~~.e.n~4:g8 
Edgard Armond 
ALMAS AFINS . 
A afi nidadc espiri tual atravCs dos milenios.. . ........ 12,00 
Edgard Armond 
AMOR E JUSTICA 
Historia de urna obsessao. Toda ~ tr3ma ligand? e ncar
nados e d?cncamados. A atua930 ~e urn esprnto em 
husea de v1Ogan~a , e 0 curn do obslcliado.. ............... 14,OO 
Edgard Armond 
CORTINA DO TEMPO (NA) 
J\ historu. ck lim grupo de iniciados atlantes !'Ille sob re
vivcm aO afundamento WI Pequena Atlantida c levam 
seus ensinamenros pan. 0 munde> pas-diluvio.... .. .........12,00 
Edgard Armond 
OESENVOLVTMENTO MEDIUNtCO / 

DESENVOLVIMl6NTO MEDlU/ofNlCO (ESPANHOL) 

A e,,!,eritncia do autor coiocada .il dis~s i,iio daqudc~ 

que prctcrldcm desenvolvtI a mcdiu rudad c. ................8,OU 

Edgard Armond 

OUl'LA. PE'RSONAllDADIi (A.)

Urn caso de dupln. persoruilidatle, IUrrado de fo rma ro 

maneeada, .s ~uas vidas de uIDa lovern, hoje no Bmsil e 

o ntem n.a RlIsSla... ........... ... ..... .. ....14,00 

Edgard Armond 
ESPIRITISMO E A PROXIM.A IlE OVACAO 
Cnlctinea de e 'rudo, do utrimirios. ...............18,00 
Edgard Armond 
I!NQUANTO t; TRMPO 
Coler.anea ~e . mcmagcns • arti!l,.o s visando 0 apro fu ndo
I11cnto de vanos assuntos de o rClem esplfltuaJ .... .... ... 16,00 
Edgard Armond 
£XlLADO DA CAPHl..A (os) - LOS DESTBRRADOS DE 
CAPElLA (ESPANlIOL) 
o ",1.10 de degredo de urn ~rupo de espiritos que vic: 
ram p<l!\i 0 exflio .terresrre. Best sellcr com mais de r90 mil 
excmplares veoclidos ....................... .. ... .. ...... ................. 16,00 
Edgard Armond 
PALANDO AO CORAI;AO E THltTOS SBLECIONADOS 
Colecinea de 6 obros com mensagens, instru .. 5es e oricn
t:l~6es que auxili:un n. transforma9i,o cfcava do Homem 
Velhl) nr") Hnmem ovo preconizado po r Jesus ....... 14,00 

Edgard Armond 
GUIA DO A]'REN1)1Z 

10Manual de mi!,"ta¢0 pam 0 aluno que ingress. no 
gmu da Jn IC,I....O csprnta............. ... ...... ........................... 5,00 
Edg..rd Armond 
OUlA 00 DOOl'ULO 
Manual ~e ,?rie.!H"~'C! pam " servid r que ingress. no 30 

grnu da HUClapo esplOb... ... .... .. .. ............ .. .....................2,00 

Edgard Armond 

HORA DO Al'OCAUPSE (A) 

Meosagens de esp;ritos de devada hierarquia (Bezerra, 


Emmanuel , Gand hi, ismgel , etc.) so bre os mumentos de 
tran si~iio para 0 terceiro m dimlo .. .... ....... ....... _ ........... 14,00 
Edgard Armond 
LENOO E APRENDENDO(COM fNDICE REMT5SlVO DE 
SEMBAnUIl~ IE H) 

ma eole~50 de pegucnas inform ao;:6es c instru,oes aeer
c~ da D ou tnOa, elfoluo;:ao,. Illed iunidade, Iw.ngdho, his-
IOrIa do pensamento reli~oso................. .. .. ... .... ...... .14.0n 
Edgard Armond 

UVR£-ARIlITRIO (0) 

Coletinca de '1 lltuJos sobrc a rrajet6ria evolu tiva at'; 

eonqulstar a raziio e 0 lw cc arbltrio ........ ..... .. .. .14,00 

Edgard Armond 

MARGENS DO RIO SAGRADO (As) 

Um livro que mostrn os ponto, de concordineia ntrc os 

emin:,mc~ ~ns d ev. dos do Oricnre e as pritie. s da O ou
trul:J Espln~.l..... ... ........ .................................... ............... 14.00 

Edgard Armond 

MEDlUNTOADE /MllDIUNlDAD (ESl'ANHOL) 


m antado completo sobre • facuJdade mec!i"ruea , a cJa>
sifio¢i de m<:diunid. de e os metodos de desenvolvimen 
to. 'Best- ciJer mal' de 120.000 cxcmpllrb vcnclidos .. .20,OO 
Edgard Armond 
~mNSAGE S E INSTRU~OES 
Coletanen d~ mema.~n~ pam servidores e disd p ulos em 
comemora<;oe e ccruno ruas .......................... .. .. ......... . 14.011 
Edgard Armond 
PASSES E RAD [A~OES/PASES Y RADLACTONES (ESPANIiOL) 
Um manulu protieo para aplica<;iio dos meroa os de ClJra 

~~~dl~~ ..~~S!~~~II~r.c~ Il1 ..r~~I ~ .. ~~ .. I ~D.. ~ ..~'enl)~,()C; 
E~ard Armond 
PRATtCA MBDIUNICA 
~ i s t ·:tt05 abordando a pra tiea mecli6nic., cvo lu<;i\o de 

pesgui sas e descri , iio dos trabalho s que podem ser reali 
zados nn Assislencia EspimuaJ... .. .. 18,00 
Edgard Armond 
PSIQUISMO E CROMOTE RAPLA 
F.xplica<;6es sobre os mecanismos dn men te e a ar l ica~IO 
da~ cores nn assistencia ~spirituaJ, de grande valia pa ra 
mCdiuns e tucliosos da rnediurudadc ........ ................. 1D,OO 
Edgard Armond 
REOENTORJO) / EL REDENTOR (ESPANHOL). 
/ \ vida de <sus, desde a rrera ra~'io " piri lual para 
ene1rna<;iio 0 l\ [estre, atc seu saerificlO na CIuz....... I7,OO 
Edgard Armond 
REl.EMBRANTlO 0 PASSADO 
E."Perienci?s de trin ta anos de tra balho em contato com 
o so frimento nos pbnos espiritu:ll e fisico................ 14,00 

Edgard Armond 
REL1GJOES E FILOSOFL\S 
Sinlesc das principais religioes e filosofI<ls da H umaui 
dade, co,!, des t;,~(tue .para 0 I;::spiritismo, na confluencia 
da Rcligtao, da ClenCIa e da FdosofIa ........... .. ...... ....... 16,OO 
Edgard Armond 
RESPONDENDO E ES~CENOO 
Sdc,iio de mais de 300 pcrguntas c respostas da soo;:ao de 
esd~reeirnentos doutrinJirios sob 0 tirUJo : Esclarccendo, 
na deeada de 1970, do jomal espirita 0 Scmc:ador.. .. 14,00 
Edgard Armond 
SMMOS 
As graudes v dades espiriruai s, de rodos os tempos, cn
slOando ao homem 0 cammho da reden,ao.. .......... .. 14,00 
Edgard Armond 
SEARA DO EVANGEl.HO 
Temas selecionados de Kardec, Bezetra C"irbar, Andre 
Luiz, Emmanll,,~l , Ramatis C outros espiritos com mara· 

\'ilhosos comendrios evangelicos .. .. .....12,00 

Edgard Armond 
S£!MEAOU RAI (NA) ................... 14,00 
SEMEADURA II ( ) ............. .. ... ....... ...... ...................... 14,00 
Urna colc~o de peguen", in fo rmayoes e instru<;5es 
acerca da D oull na, evo[u<;ao, mediuniJade, Evangetho, 
hlst6ria do nsamento religioso. 

Edgard Armond 
TIRAOl!NTES Ml IONAlUo E TEXTOS SEl.ECIONADOS 
Poem . "rico ~obr . 0 aSl?ec.(O cSl;,irl ruaJ da Inco nfidencia 
Mineirn. lndu i :unda 'S:Limos ' e "Pensamentos em 
Pross c Verso" .. .... . .. .... 12,00 
Edgard Armond 
VERDADES E CONCEITOS (1) . .. ...12,00 
VERDADES Ii CON CE ITOS (ll)... ............... .......... 'aJ"'t'o'" 1,_.4IOO 
Sele~ao de artigos coDtcndo assuntos de :uo r 
doumn:i.no, al~m de mensagens de grande monv. d io 
diriglda aos rrabalbadores do movimento espirita. 
Elizabeth Miyashiro 

FABRICA DE PENSAMENT 5 (A) 

o que as eri an ...s pens.m sob re si mesmas? O s adultos 
tem capacid :tde de eotender as pens . mentos infantis' 

~~~~~~.. ~ .'1.~.C. Urn~. '~.cn'n~~ .~~~.~~ . S~b'~.seu.r. ".°f.oo 
Francisco Acquarone 
BEZERRA DE MENEZF-S, 0 MiIDrco DOS POBRES 
Urn lin sobr a " ida e a obra do Dr. Bezer"" onde to Ie
tr.IClIdo e.Jm dareza 0 momento historico em gue aruou 
o "~kc Brasileiro", em fins do s<iculo passado ........ 14,00 

Ismael Armond 
EDGARD MMOND, M£U PAl 

hismria () homem Clue criou as F scobs J e ~spi-
rimmo no B msil .. ....... . ..... 16;00 
Ismacl Armond 
EDGARD AltMOND, UM TRABALHADOR OA SEARA ESP.lR.rrA 
A conrnbuipo doutrinaria de Armond 3tclvcS de sua 
correspondencia pes>oaJ e mensagt'ns diversas ......... 12,00 
Maria Helena Mattos 
MARCHAS E CONTRAMARCHAS 
Romance que retrata a realidade da vida, onde 0 homem, 
por sua pr6pna cscolha, as vczcs, nem sempre eseothe a 
senda d. paz, no sua evo lU(;1i.o espiritual ..... ..... .. .... .. 12,00 
Maria endreU Spinelli 
UMA HTSTORlA QUASE COMUM 
Autobl~. romanceada de urn!! catalii que imigra para 
o Bra5il fXt 0 ' scola de Aprcnclizcs ...... .. .. .............. .2D,OO 

SOnia M.S. Oliveira 
PLANETA AZUL 

espirito Angelica nos traz esra linda hist6ria de cida
dania, Icvand o as erian<;as " me 'mr sob re a conserva,3o 
e ptes~~o do pl.tlcta .. ..... "" 1 0,00 
Valemim Lorenzetti 
CAMTNT~OS Oil UBERTA~Ao 
C lecine" tie cnl nicas ........ .. .. ........esgotado 

Eudpedes Kii.hl 
RAJO X DO LIVRO ESPiR.ITA 
Intru,Oe e coll1ent~ rios sob rc a prodw;iio do livro espi
rit..~. so b os pontos de \ ' sto doutrucirio, litecirio c da tec
niea b ibliognir1ca . . ................ ........... 12,00 

Vladimir Avila 
DIFERE c;;AS NAo SEPARAM 
Mensngens mcdiuru cas e comeo.cirios evangeticns do 
Fspim" Ranieri .. .. ............. ......... .. .. 12,00 
Harpas Etcmas 
PAl CELESTE (CD) 
CD reunindo hmos e p reces e:Ultados pelos aprendizes 
do .~v~ngc:lho, alcm dt: divers", can 6 p irirns c 
esplotualist"s.. ..... . ........................... .....20,00 

CONDI<';DES DE VENDA 

VALOR DA N TA FISCAL RS PRAZO (dias) 

150,Q1 a 300,00 
300,01 a 600,00 
600,01 a 1.200,QO 

Acima de . 1.200,01 
Distribuidore, desco nto 

A mecip ado 
30 dd 
45 dd 

45 dd e 60 dd 
50% 

[[)lTD /V \ A U J\N<;A 
1~lIa fI'l7llCi~C{/ IV!iq/iclillll, 259 - Bda Vi~ln 
St'io Pallio (SrJ - Brasil - CEI) 07316-0(J() 

Id. (0 *"'11 )31 U5 ...'J89..J .. {t1.Y W'·'l )31 ()7 -97()..J 
(' -11111 il :lIi ill IIClH<l:(/1 ia II en ,[I rg.br 
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EDITORIAL 

Ano XXXI, edi\ao 355 - maio de 2004 

Nosso modelo e diferente 

o modele de trabalho da Alianc;:a e diferente. Ao valorizar 0 auxilio mutuo 
entre grupos, a atuac;:ao em equipe e a descentraliza c;:ao, nossa estrutura re
flete muito mais uma escala de valores humanos do que um modo de organizac;:ao. 

o combate ao personalismo, grande inimigo da atividade de voluntariado 
em geral. e no campo religioso em particular, e mais intense quando a 
estrutura privilegia 0 trabalho em grupo. 

Na noite de 4 de dezembro de 1973, dirigentes de seis Centros Espiritas 
de Sao Paulo procuraram Edgard Armond solicitando uma orientac;:ao para 
atuar com os programas definidos pelo Plano Espiritual, na decada de 1950. 
Dele, ouviram a proposta de elaborar um programa de auxilio mutuo: equipes 
de expositores, dirigentes e trabalhadores comparti lhariam de uma agenda co
mum. para fazer. juntos, 0 que isoladamente nao teriam condic;:6es de fazer. 
Estava fundada a Alianc;:a Espirita Evangelica. 

Rapidamente, dezenas de outros Centros perceberam que e proveitoso 
unir forc;:as. A Alianc;:a cresceu, descobrindo novos potenciais e novas frentes 
de trabalho. Para conservar coerencia entre esse crescimento e as propostas 
do Plano Espiritual, prosseguimos combatendo tendencias personalistas e 
elaboramos frentes de trabalho com mais facilidades a participac;:ao de todos. 

Com 15 anos de vida, a Alianya se descentralizou e regionalizou. 0 
conceito de Regional da Alianc;:a e mUlto semelhante ao que motivou a criac;:ao 
da Alianc;:a: grupos que se unem para fazer juntos tudo aquilo que seria dificil 
fazer isoladamente. 

A partir de 1988, com a descentralizac;:ao, um novo cicio de expansao 
ocorreu, novas lideranc;:as surgiram, a Alianc;:a passou a ser dirigida por um 
conselho de 15 Casas e os Centros passaram a ter uma vida mais ativa em 
nosso movimento porque passaram a trabalhar em conjunto com as demais 
casas de suas regionals. 

Oesde 0 ana 2000, os coordenadores regionais tambem passaram a 
atuar em grupo. Constituiram as equipes de coordenac;:ao regional, com 
responsaveis por diversas areas (mocidade, evangelizac;:ao infantil, cursos e 
reclclagens, divulgac;:ao, de acordo com suas necessidades). E vimos mais um 
impulso de participac;:ao e criatividade em novas frentes de trabalho. 

Aproximadamente na mesma epoca a Conselho de Grupos Integrados 
passou a atuar em apoio mais intense as casas da Alianc;:a. E para fazer isso 
com maior efetividade, cada casa conselheira precisou organizar uma equipe 
de apoio, para que 0 trabalho nao ficasse centralizado numa (mica pessoa. E 
no ambito das reunioes do CGI. grupos de trabalho passaram a ser cons
tituidos para estudar os assuntos relativos a conduc;:ao do nosso movimento. 

o momento atual e de atividade intensa. 0 CGI possui diversas frentes 
de atuac;:ao e as regionais estao fortalecendo suas equipes de trabalho. A bus
ca por um modelo mais aperfeic;:oado para a Alianc;:a, que esta sendo feita 
atraves da ferramenta do Planejamento Estrategico, tambem esta sendo 
realizada por varias equipes. Tudo indica que os modelos de trabalho evoluem 
quanto mais se distanciam do individual e se focalizam na atuac;:ao em equipe. 
Mas isso nao e uma descoberta, nao e uma novidade. Oesde a criac;:ao da 
Alianc;:a, escolhemos como lema uma frase que reflete isso: Confraternizar 
para melhor servir. 0 que esta ficando cada vez mais claro e que a trabalho 
em equipe e um caminho seguro para exercitar fraternidade. 

o Diretor Geral da Alian9a 

Alian~a Espirita Evangelica - Fraternidade dos Dis

cipulos de Jesus - Difusiio do Espiritismo Religioso 

Editoraqiio: Thais Helena Franco 

(Climax Tecnologia:www.climaxtec.com.br) 
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NESTA EDI(Ao 

4 eGI 
Primeira reuniao do Conselho 

6 Diretoria 
Reuni6es nas Regionais 
ABC e Setorial Leste 

12 Enderecos 
Veja a localizac;ao das 
casas da Alianc;a 

9 RGA 2004 

o que esta sendo feito? 


10 Trevinho 
Urn trabalho infantil que 
vale a pena 

A Jim de que 0 Trevo circule na pl'i
meira quinzena de cada mes, serao avaliados 
para publica~iio na proxima edi~iio, os 
textos, fotos , ilustra~jjes e demais colabora
~jjes para 0 jornal que chegarem asecretaria 
da Alian~a Esp frita Evangelica ate 0 dia 5 do 
mes anterior. POI' exemplo, seriio examina
dos, para eventual publica~iio em mar~o, os 
textos que chegarem ate 5 de fevereiro . Para 
a edi~ao de abril, os que chegarem ate 5 de 
mar~o e, assim, sucessivamente. 

Os conceitos emitidos nos textos as
sinados siio responsabilidade de seus autores. 
As colabora~oes enviadas, mesmo as niio pu
blicadas, niio seriio devolvidas. A reda~iio re
serva 0 direito de publicaI' somente 0 que es
tiver de acordo com a linha editorial de 0 
Trevo, que visa fornecer informa~jjes gerais 
sobre 0 movimento espirita, relatar 0 desen
volvimento das atividades da Alian~a Esp l
rita Evangelica e auxiliar a promover a inte
gra~iio entre os grupos. Textos, fotos, ilustra
~jjes e outras colabora~oes podem ser edita
dos ou alterados a Jim de serem adequados 
ao espa~o disponfvel ou ao objetivo do jor
nal. Eventuais altera~jjes e edi~iio so seriio 
submetidas aos autores se houver manifesta
~iio pOI' escrito nesse sentido ao se enviar a 
colabora~iio. 
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C ONSELHO 

Primeira reuniao do Conselho de Grupos Integrados 
o encontro aconteceu em 21 de mar~o de 2004, das 8h30 as 13h30, na sede da 


Editora Alian~a, em Sao Paulo 
 (Tabaraci de S. Leal - secrettirio da AEE) 

Na abertura da reuniao, foram 
apresentados os companheiros se 
apresentaram e verificou-se a pre
sen~a dos representantes para com
p si ~ao d as 15 Casas Titulares. 
Dando p rosseguimento, 0 primeiro 
item da pauta foi colocado para 
aprecia~ao de todos. 

Avalia~ao da RGAl2004 

Solicitou-se aos presentes que 
se dividissem em grupos para ana
lise dos itens da RCA 2004: 

- Infra-estrutura; 
- Programa~ao; 
- AGJ; Deve-se produzir 
- M6duJos Especiais atividades que levem 
- Plenarias. todos os presentes a 

Foi elaborada u m a sinte u ma maior interativi
se pelos grupos. dade; 

Os depoimentos
a)InjTa-estrutura devem ser mais curtos 

para evitar dispersao;Melllorar sinaliza~ao, b
Ajustar os hOfilIas e escala de hOYtlrios para 0 

nos de chegada, entrealmo~o; 
ga de pastas e outrasAlem das criticas, sempre 
tarefas organizacionais. construtivas, houve tambem 

Livraria nas plevarios elogios com rela~ao ao 
nLlrias nao e adequada,trabalho de organiza~ao. 
porque favorece a deCompanheiros de Casas mais 

distantes se colocaram a dis
posi<;ao para ajudar na proxima 
RCA. 

b) Programafao 
lncluir interval os no meio dos 

modulos. 
Melhor preparo, por parte de 

quem elabora os modulos, na con
duc;ao durante a apresenta~ao. 

DivuJgar melhor 0 Cuia da 
RCA; 

Programa<;ao de teatro muito 
boa, porem e necessario dar mais 
atenc;ao ao retorno para 0 hotel. Al
guns companheiros sentiram-se in
seguros e sem apoio nessa hora. 

Foi sugerida uma pesquisa 
previa sobre 0 que os Crupos vao 
buscar nos m6dulos da RGA. 

4 o Trevo - maio/04 

c) AGI 

Hou ve algumas falhas na re
presenta~ao dos Grupos. Alguns re
presentantes nao conheciam 0 ftm
cionarnento ACl e nao sabiam co
mo p roceder. 

A iden tibca<;ao dos crachas foi 
confusa. 

Planejamento estratE~gico pro
duziu efeito positivo. 

Evitar atividades paralelas na 
AGI, com o distribui<;ao de exem
plares de 0 Trevo ou de outros ma
teriais. 

Exame Espiritual: 0 tempo dis
posto foi escasso. Assim, solicita-se 
a repeti<;ao do mesmo. 

Cursos: Os cursos seriam of ere
cidos a companheiros que agiriam 
com o multiplicadores na sua regio
n al. A indica<;ao d os p articipantes 
seria feita pelos coordenadores re
gionais - tal orienta~ao, em alguns 
casos, nao foi s guida. 

e) Plenana 

Ha necessid ade de resgatar 0 

sentido de confraterniza~ao durante 
as p lenarias; 

Conselheiros, em sub-grupos, avaliam RGA 2004 saten~ao . 
Melhorar comunica<;ao previa 

sobre a Assembleia nos Grupos Es
piritas. 

Consellleiros tambem devem 
estar bern informados sobre AGI, 
para auxiliarem os grupos duran te 
as visitas. 

Utilizar 0 jomal 0 Trevo na d i
vulga~ao da pauta da reuruao, prin
cipalmente nos itens a serem 
votados. 

d) Modulos Especiais e Custos 

Receberam born conceito, no 
geral: 

Comunica~iio Social: necessida
de de melhor prep aro da equipe no 
sentido de fom ecer m ms in£orma
~6es u teis e dicas. 

Os Crupos mais distantes, que 
nao podem auxiliar mais direta
mente na preparac;ao do even to, 
ofereceram-se para a tare£a de sus
tenta~ao e vibrac;6es para a proxi
m a Reuniao Cera1 da Alian<;a. 

Explanac;oes do coordenador 
da RGA 2004 . 

o Companheiro Ricardo apre
sentou algurls indicadores que po
dem facili tar 0 entendimento do 
quanta custa realizar uma Reu niao 
Geral da Alian~a: 

- Foram utilizadas mais de 40 
salas; 

- mms de 10 mil copias xerox; 
- mais de 1.500 refeic;6es servidas; 
- mais de 1.800 etiquetas p ara 



crachas e pastas; 
- mais de 500 carta

zes sobre RCA distribui
das durante 0 ano; 

- 1.500 lembranc;as 
tipo trevinho distribuidas 
no final da Plenaria de 
Encerramento; 

- mais de 150 horas 
de reunioes para planeja
mento e estruturac;ao do 
evento; 

- rnais de 80 atendi
mentos medicos; 

- 45 dias de trabalho, 
horas extras pagas aos 
fWlcion,hios da Editora, 
para sanar falhas nos pa
gamentos das inscri<;:oes; 

- Outras tantas (muitas) horas 
de trabalho voluntario p ara elabo
rac;ao da pagina na Internet; 

- 117 solicita<;:oes de abono de 
pagamento das inscri<;:oes, para 
companheiros que nao tinham con
dic;oes de p agar. 

- 0 mais imp ortante: 0 efeito 
positivo da Participa<;:ao da Moci 
dade nesta RGA . 

RGA2005 

A Reuniao Geral da Alian<;:a 
acontecera nos dias 5, 6, 7 e 8 de 
fevereiro de 2005. 

E necessario que todos man
tenham atenc;ao as seguintes datas: 

Ate julho de 2004 

Preparac;ao dos modulos pelos 
coordenadores de Mod ulos 

11 e 12 de setembro de 2004: 

Apresentac;ao dos m od ulos 
que serao levados aRGA 

1 a 30 de novernbro de 2004: 

Periodo de inscric;oes abertas 
pela Internet 

Toda Casa Espirita da AEE de
ve ter urn companheiro represen
tante de RGA, cuja responsabil ida
de emotivar a participa<;ao dos com
panheiros. 

Os Conselheiros podem auxil
iar na tarefa durante suas visitas. 

FASEP 

Foi realizado ate solene pela 
p rimeira assinatura do projeto 
FASEP - Fundo para Aquisi<;:ao de 
Sede Propria. 0 financiamento sera 
para comprar todo material para 
constru<;:ao da sede, a ser realizada 
em mutirao aos sabados e domin
gos. A Casa fica no litoral de Sao 
Paulo, no municipio de Praia Gran
de, e aceitam ajuda dos companhei
ros para que participem do mu
tirao. Mais informa<;:oes sobre esse 
projeto podem ser obtidas na 
secretaria da Alian<;:a. 

Grup os de Trabalho 

A seguir, a exposi<;:ao dos co
ordenadores de grupos de trabalho 
do Conselho: 

Conscientiza~ao do Papel de 

Conselheiro 


Foi acatada pelos conselheiros 
p resentes a sugestao de alterar 0 

nome Manual do Conselheiro para 
Manual da Casa Conselheira, tern 
por objetivo retratar melhor a reali
dade da Casa Espirita como conse
lheira e nao de urn unico represen
tante como conselheiro. 

o companheiro Eduardo suge
riu ao grupo que enviem as infor
ma<;:ao do Manual, com sua ultima 
revisao, para todos os outros GAs, 
atraves de correios eletronicos, 
correio normal, di quetes ou outras 
formas etc. 

o prazo p ara iniciar 0 uso des
te manual e de 1 ano. Assim aconte
cendo, sera realizada uma nova 
avaliac;ao, para verificar se ha ne

cessidade de altera<;:oes. 

Aprimoramento de 
dirigentes de EAE e 

Expositores 
Ate agora 0 grupo 

realizou duas reunioes. Foi 
delineada uma sistematica 
de trabalho que resultou 
em quatro frentes: 

1) Pesquisa junto aos 
dirigentes de EAE e Expo
sitores de todas as regio
nais na linha "Quais sao as 
dificuldades encontradas?" 

2) Referencias Biblio
graticas. Organiza<;:ao de 

todas as referencias bibliogrMicas 
para dirigentes e expositores. 

3) Estudo dos textos produzi
dos pelo proprio Edgard Armond. 
"Muito se fala, pouco se Ie" sobre 0 

material deixado pelo idealizador 
dos fundamentos da Alian<;:a. 

4) Formatac;ao padrao de cur
sos de formac;ao de dirigentes de 
EAE e expositores. 

Cronograma do grupo: ate 
final de 2004, devem ser apresen
tadas 0 levantamento das quatro 
frentes acima para apreciac;ao do 
Conselho. 

Em paralelo a essa atividade, 
chegou ao GT a proposta de cria<;:ao 
de uma lista de discussao, pela 
Internet, em carater experimental, 
como forma de promover maior 
intera<;:ao, troca de experiencias, 
para os alunos de EAE e dirigentes, 
constituindo-se tambem em opor
tunidade de ouvir os alunos . 

As possibilidad/es que a lista 
oferece sao muitas. E uma plenaria 
virtual, que contara com uma fer
ramenta moderadora, que contro
lara as discussoes para que nao se 
perca 0 real objetivo. Foi distribui
do aos representantes dos ~pos 
uma pauta de como acessar 0 site. 

Coordena~ao de Evangeliza~ao 

Infantil 


Programa de Escola de Pais co~ 
rela<;:ao a Evangeliza<;:ao Infantll: 
esse trabalho possui caracteristicas 
diferentes em cada grupo. Na edi
<;:ao atual do Vivencia do Espiritismo 
Religioso existe uma lista de temas 
para Escola de Pais. Deve-se apro 
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veitar inclusive as sugestoes dos 
pais de alunos para elaborar;ao dos 
temas. 

Outra sugestao para motivar 
essa tarefa e, de uma vez por ano, 
podendo ser na pr6pria RGA, 
lan\ ar urn tema para nortear todo 0 

trabalho da Escola de Pais durante 
o pedodo. 

Sintese da sugestao do grupo 
sobre 0 assunto Escola de Pais em 
rela~ao a Evangelizar;ao Infantil: 
Tema motivador + sugestoes dos 
pais + temas constantes no Vivencia. 

Escola de Pais aPre-Mocidade e 

Mocidade 


As experiencias ja em anda
mento em alguns grupos foram le
vantadas como sugestao. 

Urn: "Quando os filhos pas
saram da Evangelizar;ao Infantil 
para a Mocidade, os pais sugeriram 
manter a Escola de Pais, pois 0 tra
ballio nao havia terminado. As crian
r;as apenas crescerarn, sao adoles
centes, e os pais con tinuam preci
sando trocar experH~ncias e das 
orienta~oes da Escola de Pais". 

Rejlexdo: Ha a necessidade do 
grupo continuar com essa tarefa, 
agora com 0 enfoque de estender a 
Escola de Pais para a Pre-mocidade 
e Mocidade? 

Todos opinaram que sim, po
rem e. prt;ciso mais vive~cia de~sa 
expenenCla para concretizar ar;oes 
sobre 0 tema. 

Grupo P3A e Cromo terapia 

A companheira Valeria e os 
demais participantes do grupo nao 
puderam estar presentes. 

Ha avalia\oes referen tes a este 
modulo na RGA, mas com o 0 gru
po nao pode comparecer, 0 diretor 
geral propOs agendar a discussao 
com 0 grupo em oportunidade pr6
xima, 0 que foi aceito pelos con
selheiros. 

o Trevo 

o companheiro Eduardo in
formou que continuant 0 confronto 
de dados entre 0 nu.mero de alunos 
e de trabalhadores de cada Casa 
Espfrita com a quantidade de exem
plares do jomal que e solicitada a 
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Editora. 
E uma tarefa desagradcivel, 

porem necessaria para ampliar a 
conscientizar;ao quanta a impor
tancia do peri6dico e manter vivo 
o espirito de Alianr;a. 

Planejamento Estrah~gico 

Em junho de 2003 foram elei
tos 17 grupos de trabalho, cada 
qual com seu coordenador. 

Conforme matriz distribuida a 
todos, ha grupos que estao estacio
nados no andamento das tarefas: 

PElO - Grupo de Orien ta~oes a 
Expositores 

PEll - Indicadores, Pesquisa 
de Opiniao 

PE16 - Plano de Expansao (A 
partir desta reuniao contara com 0 

apoio de Neuzeli e Claudio) 

Novos Grupos 

Os novos GCs (Grupos Inscri
tos) que entraram entre 2003 e ini
cio de 2004 ainda estao sem Casa 
Conselheira. Foi solicitado a cola
borar;ao de Conselheiros para auxi
liar n a tarefa de apoio p ara as 
novas Casas. 

FDJ 

Ja estao agendados seminarios 
em todas as regionais para diri 
gentes de EAE. 

Em breve sera lanr;ado 0 livro 
Perguntas & Respostas sabre FD], pe
la Editora Alianr;a. 

Foram Ievantados tambem os 
seguintes dados: 

1.600 Escolas de Aprendizes 
foram finalizadas 

480 EAEs estao em andamento 
hoje. 

Sera criada uma numerar;ao 
das Escolas de Aprendizes do Evan
gelho em ambito de Alianr;a. Esse 
cadastramento das turmas dos Gru
pos da Alian\a sera feito pelo site 
daAEE. 

Esta prevista a realizar;ao de 
urn grande encontro de Dirigentes 
de EAE para outubro de 2004. 

A pr6xima reuniao do CGI 
acontecera em 20 de junho de 2004 

o Encontro aconteceu no 

Na manha do dia 7 de mar~o, 
ap6s a orar;ao de abertura e apresen
tar;ao geral dos presentes, 0 compa
nheiro Eduardo relembrou 0 signi 
ficado da reuruao com a direr;ao da 
AEE e 0 processo dos encontros e da 
regionahzar;ao ate 0 atual formato 
de encontro, ocorrendo a cada 18 
meses numa mesma regional. 

Seguindo 0 roteiro, os com pan
heiros £alaram brevemente sobre 
suas Casas, apontando 0 ponto forte 
e 0 desafio para cada grupo. 

Relatos das Casas 

Casa Assistencial Espirita Cera/do 
Ferreira (San to Andre) - 0 ponto forte 
sao a UDI - Unidade de Desenvolvi 
mento Individual voltado as crian
r;as especiais, que auxilia no desen
volvimento de suas capacidades, 
alE~m do atendimento de fonaudi6
logos, dentistas e oficina de artes; e 
o cafe da manha distribuido no guar
to domingo do mes it popular;ao de 
rua. 0 desafio e manter a Casa em 
atividade todos os dias da semana. 

Casa Espirita Cinco Estrelas (Sao 
Caetano) - A Evangeliza~ao In£antil 
e 0 trabalho que vern ganhando 
for\a nos tiltimos meses. Os poucos 
trabalhadores (sao dez no total) 
acabam fazendo que todos tenham 
que ap render a fazer de tudo no 
revezamento das atividades, e urn 
ponto fraco, mas acaba dando 
oportunidade dos companheiros 
descobrirem outras afiniaades. 

Fraternidade Espinta Ap6stolo 
Pedro (Maud) - Filhote dos Centros 
Paulo de TaTso e Reencontro, a Cas a 
cresceu rapidarnente em apenas urn 
ano de existencia, 0 que ja era espe
rado peJa carencia do local onde se 
encontra. A primeira EAE inicia-se 
em abril, em continuidade ao Curso 
Basico. Tambem abriram Mocidade 
devido a freqiit~ncia deles na assis
tencia espiritual. 

Casa Espirita Servidores de Maria 
(Santo Andre) - A Mocidade e 0 seu 



Centros do ABC realizam reuniao mensal da AEE 


C.E.Geraldo Ferreira com a presen~a de 51 companheiros 

maior desafio atualmente. A Evan
geliza<;ao Infantil e a frente de tra
balho que fundona methor, aten
dendo 250 crian<;as. 

Fratenzidade Espirita Rel1ascer 
(Santo Andre) - A Casa existe ha 24 
anos tern como desafio conseguir 
sua sede propria, comprando 0 
predio onde est a instalado. Uma ex
periencia com resultados interes
santes esta no trabalho musical do 
companheiro Chico, no salao de 
prele<;6es. A Evangeliza<;ao Infantil 
e 0 trabalho de desobssessao tarn
bern rnerecem destaque. 

Centro Esp/rita 
Edgard Armo1ld (Santo 
Andre) - 0 Domingo 
Feliz, uma atividade que 
acontece todos os 
domingos, com uma 
serie de atividades 
musicals e doutrinarias 
causou grande repercus
sao no bairro. A dificul
dade e aurnentar os tra
balhos diante do espa<;o 
reduzido. 

Crupo Espfrita Reen
contro (Maua) - As visitas 
ao Hospital Nardini para 
apoio espiritual aos doen
tes tern rendido bons 
frutos. Os trabalhos assistenciais 
tambern vao bern. Ainda possui 
poucos alunos de Mocidade. 

Fraternidade Espirita Casa de Is
mael (Santo Andre) - Os desaHos sao 
a reciclagern de trabalhadores, a 
EAE a Distancia e aumentar os nu
mero de alunos na Mocidade. 0 
born trabalho corn crian\as aos sa
bados e0 ponto forte. 

Fmternidade Espiri ta Paulo e 
Esteviio (Sao Bemardo) - Os pontos 
fortes sao as Escolas e a Assistencia 
Social. Quanto aos desafios, eles 
tern tres objetivos a serem atingidos: 
aumentar 0 trabalho de Mocidade, 
implantar urn Grupo de Estudos e 
conscientizar os trabalhadores da 

importancia das redcJagens. 

Fraternidade Espfrita Paulo de 
Tarso (Malia) - A uniao entre os 
trabalhadores foi 0 aspecto positiv~ 
levantado pelo grupo , que tern tres 
anos de eXlstencia e e fiIhote do Re
encontro. 0 objetivo econse~r urn 
novo endere<;o, sua sede propria. 

Casa Espirita Razin (Santo 
Andre) - Realizam trabalhos de se
gunda as quintas-feiras. 0 trabalho 
ae destaque e a oficina de convivio 
e arte, onde ensinam arte e doarn 
sua atividade. A Evangeliza\ao In-

Representmztes dos grupos da Regionnl ABC 

fanti! e a Moddade sao as frentes 
que necessitam de apoio. 

Fratemidade Espiri fa Rellascer 
(Santo Andre) - A Evanseliza\ao In
fanti! e os trabalhos SOCIalS com ber
<;ario e creche estao indo bern. 0 de
safio e melhorar a participa<;ao de 
jovens na Mocidade. 

Fratemidade Espirita Estrela do 
Amanhii (Santo Andre) - 0 trabalho 
de desobssessao e 0 colegiado sao 
os pontos altos. 0 grande desafio e 
manter financeiramente a Casa 
fundonando. 

Nucleo Espfrita Cristao Francisco 
de Assis (Diadema) - Atendimentos 
Espiritual e Social a favela proxima 
ao Centro nao falta. Foi urn dos tra

( Rachel An6n - CEAE Genebra ) 

balhos escolhidos pelo Projeto Fo
me Zero e sao atendidos tambem 
peIo Projeto Craisa de Banco de ali
mento . Os desafios concentram-se 
hoje na Mocidade. 

Casa Esp/rita Doze Apostolos 
(Santo Andre) - Possui 50 trabaTha
dores, sendo 22 membros da FDJ, 
duas EAEs em andamento, tres 
turmas de Curso de Mediuns e duas 
de Moddade. Entre outras ativida
des, dao assistencia aos grupos da 
Argentina, fazem os exames de 
EAED para eles. 0 Grupo Mediu

nico atende e fornece 
voluntarios para outras 
Casas do ABC . 

Verdade e Vida Evan
gelizClfao e Cultura Espirita 
(S ao Bernardo) - 0 grande 
desafio e a sede propria. 
Atendem 250 crian~as na 
Evangeliza<;ao, mais 80 
maes que fazem curso de 
bordado, pintura, costura 
e ingles. U rna creche em 
comodato de 100 anos 
deve ser inaugurada em 
breve. 

Centro Espirita Re
dental' (Santo Andre) - 0 
sonho e reformar a Casal 

adequando 0 espa<;o para 
atender os assistidos e aproveitar 
melhor grande numero de 
trabalhadores ern novas frentes. A 
parte doutrinaria ebern ucedida. 

Fraternidade Espirita Alvorecer 
(Sa1lto A I/dre) - Os pontos fortes sao 
a participa<;ao efetiva dos trabalha
dores na Casa enos eventos da 
Regional. 0 foco de atenc;ao esta 
vonado para a Evangelizac;ao Infan
til, com vista a implantac;ao efetiva 
da Mocidade. 

Centro Espfrita Redenfao (Santo 
Andre) - A meta e irnplantar as reci
clagens e 0 Grupo de Estudos para 
os 102 trabalhadores. A estrutura 
organizacional e a Assistencia 
Espiritual, onde esta focado eu 
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objetivo, vao indo bern. 

Centro Espirita Jeronimo Men
don~a (Maud) - Abrir a segunda Es
cola de Aprendizes do Evangelho e 
legalizar a situa<;ao do local onde 
esta instalada sao os desafios atuais. 
Possui trabalho toda semana, com 
exce<;ao de urn dia . 

Fraternidade Espirita Caminho de 
Luz (Maud) - Filhote do Reencontro, 
sao 13 trabalhadores; 

gundo Tabaraci, os grupos podem e 
devem procurar 0 conselheiro, que 
deveria telefonar ao menos oito ve
zes ao ano, antes e depois da reali
zar;ao das reuni5es do CGI, reali
zadas quatro vezes ao ano, para dar 
retorno ao conselho da situar;ao das 
Casas, e para os dirigentes sobre os 
temas tra tados nas reuni5es. 

o companheiro HEilio, coorde
nador da regional, comentou que 0 

segunda EA E em dinheiro suficien te para hos
anciamento, mas a pedagem. 
Assish~ncia Espiritual o companheiro Nivaldo 
ainda e pequena. Con fez urn depoirnento sobre a 
quistar a sede propria e a recep<;:ao de pessoas du rante 
meta . as qu~tro dias de, reuniao. 

"E urn exerocio de arnorCrupo Espirita Os 
fraterno, amizade. OfereciInconfidentes (Silo Paulo) 
quatro lugares, mas so vieo desafio a longo prazo e 
ram duas pessoas. Foi maraa construr;ao da sede 
vilhoso abrir mL.,ha casa para propria. A realizar;ao do 
este convivio", relatou Nivaldo.grupo e manter a Assis

tencia Espiritual funcio
Mocidadenando todos os dias. 

A realiza<;:ao do EnconCrupo Espirita Cami
tro de Mocidades foi m uito -nhar (Maud) Os compa- Conceitos de Alial1~a e Planejamento Es trategico 

nheiros conseguiram im
plantar todos os trabalhos da Alian
r;a. Como outras Casas, tambem 
sentem dificuldade dos traba-
Ihadores em relar;ao as reciclagens, 
pouco prestigiadas por parte dos 30 
trabalhadores. 

Crupo Espirita Ap6stolo Mateus 
(Silo Paulo) - Mantem urn curso 
preparatorio de Escola de Aprendi
zes, realizam trabalho com gestan
tes e distribuem sopa em ruas de 
Santo Andre. Fundou 0 Constelar;ao 
e Amor e Os Inconfidentes. 

Nao puderam estar presentes 
companheiros do CE. Luz do Ama
nha, E.CE. Casa de Timoteo, F.E.E. 
Francisco de Assis, F.E. Semente de 
Luz, G.E. Constelac;ao de Amor, 
C E.Despertar de Luz e G.E. Palmas 
da Paz. 

Sobre a Casa de Suzano, locali
zada proxima a rodovia fnd~o 
Tibiric;a, a Regional tern dado apOlo 
ao trabalhos de Alianc;a ja em fun
cionamenta. 

Cooselheiros 

De acordo com dados levanta
dos pela secretaria da AEE, 25% das 
Casas Conselheiras nao estao pro
curando as Casas assistidas. Se
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telefone e 0 e-mail facilitam a con
tato e que a funr;ao do conselheiro 
nao e dar aulas ou palestras no Cen
tro, mas favorecer a troca de 
experiencias. 

RGA 

o coordenador da RGA, Ricar
do, falou da estrutura e os resulta
dos da RGA 2004. Como pontos 
fortes, a realiza<;ao do Encontro de 
Mocidades junto aos 'adultos', cul
minando no encerramento conjunto 
no ultimo dia foi 0 ponto alto. 

Jei na parte de inscrir;5es, ha 
necessidade de melhorar a comuni
cac;ao e incentivar mais pessoas a 
participar do even to mais tmportan
te da Alianc;a. Por isso, a drretoria 
prop5e que cada Casa escolha urn 
companheiro responsavel por rnoti
var durante 0 an a todo as pessoas a 
irem a Reuniao Geral. Ele ficara res
ponsavel por lernbra-las desde a 
inscric;ao ate a troca fra tema que 
ocorrem entre companheiros de 
ideal. 

As diretorias das Casas devern 
passar 0 nome do motivador, junto 
com enderer;o, e-mail e telefane 
para a coordenaC;ao. 

Sobre as inscrir;5es, foi pro
posto urna fonna de parcelamento 
pelas proprias Casas par meio de 
urn carne. A pessoa pagaria con
fom1e suas possibilidades, evitando 
ter que dar a valor todo de uma vez. 

o Video Motivacional da RGA 
2005, filmado ha uma semana, deve 
chegar as Casas em breve. 

o alojamento tambem deve ser 
urn ponto considerado, pois ha. muitos 

que vern de longe e nao tern 0 

boa e mostrou urn pouco da 
garra, energia e responsabilidade 
aos jovens em rela<;ao ao ideal de 
Alianr;a. 

Ainda algumas Casas veem a 
Mocidade como problema e nao 
deixam que os jovens atuem em ou
tros trabalhos . Como cri taos, 0 

apoio da dire~ao emuito importan
te para todos salrem ganhando. 

o companheiro Juliano, da 
Mocidade do ABC, cornentou que a 
Evangeliza~ao Tnfantil e 0 trabalho 
mais aberto aos jovens. Ern areas 
carentes podern dar grande auxili 
e evitar 0 isolamento da Mocidade. 

Outra ponto abordado foi a 
disparidade entre 0 numero da 
Evangelizac;ao Infantil e a entrada 
na Mocidade, principalmcnte nas 
areas mais ~obres. Vma solw;ao e 
dar aten~ao a Pre-Mocidade, evitan
do a debandada d s jovens 

Evangeliza~ao lofantil 

Os pontos a serem trabalhados 
durante 0 ano de 2004 sao a Escola 
de Pais e a Pre-Mocidade. Se nao 
houver urn trabalho volta do para os 
pais, fica mais dilicil tratar a crianc;a. 

Outro tema abordado foram os 
novos lan<;amentos da Editora 
A1ian~a na area de Evangeliza«;ao. 
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o jornal e 0 principal meio de 
comunica<;ao entre todas as Casas 
que comp~em a Alian<;a, mas nem 
todas tern recebido urn numero de 
exemplares adequado aquantidade 
de trabalhadores e alunos de EAE. 

o companheiro Eduardo leu os 
numeros levantados pela secreta ria 
e pediu que os dirigentes reavalias
sem 0 peaido, sob pena de deixar as 
pessoas desconectadas com 0 Movi
mento. 

Tambem foi solicitado aos com
panheiros contribuirem com mate
rias, informa<;6es sobre as Casas, Pa
ginas dos Aprendizes e a de Ser
vidores, entre outros temas que po
dem ser interessantes para outras 
regionais. Todos podem ser repor
teres de 0 Trevo. 

FDJ 

o encon tro realizado em 13 de 
dezembro p assado, urn dia antes do 
CCI, teve por objetivo valorizar 0 

sentimento de fraternidade. Com a 
sala trancada, os participantes mer
gulharam de cabe<;a na guestao, vi
vendo um dia de fratern1dade. 

A1gt111s companheiros da re
gional ABC relataram, muito emo
cionados, 0 que vivenciaram naque
Ie d ia. 

Durante 0 ano, devem ocorrer 
outros eventos e seminarios sobre a 
Fraternidade dos Discipulos de 
Jesus. 

EAE a Distincia 

Foi proposto as Casas que ado
tassem esse trabalho de auxilio a 
companheiros que nao podem fre
qiientar uma EAE convencional, 
considerando 0 potencial desse tra
balho chegar onde nao temos grupo 
em funcionamento. 

Divulga~ao Doutrimiria 

A exihi<;ao de trechos do docu
mentano sobre Edgard Armond na 
RCA, foi abordado pelo compa
nheiro Edelso JUnior. A divulga<;ao 
do video, a ser lan<;ado em breve, 
deve ser feita de forma c~rreta, pois 
o valor das imagens ehistorico nao 
tendo finalidade de reciclagem. 

Estao em produc;ao dOlS videos 
sobre a RCA, 0 primeiro eurn guia 
e 0 segundo uma compilac;ao dos 

melhores momentos. 
Os expositores foram convida

dos a escreverem para 0 Trevo. 0 te
rna pode ser relaclOnado a uma au la 
ou outro tema que tenham afinidade. 

Referencias BibJiognificas 

o trabalho de referencias bi
bliogrMicas d~s .obras de. ~rmon~, 
solicitado na ultima reuruao da 0 1
retoria com a Regional, hci urn ano e 
meio, nao foi entregue. Ainda as
sim, 0 com panheiro Luiz informou 
que a Editora quer publicar 0 livro 0 
mais rcipido possivel, pois ~ao obras 
que norteiam todo 0 mOVlmento e 
basearam 0 Inicia<;ao Esp irita. 

FASEP 

Luiz e Tabaraci lembraram que 
o Fasep constituiu-se para evitar que 
Casas fechem ou reduzam suas ati 
vidades por problema de aluguel. 

Conceitos de Alian~a e 
Planejamento Estrah~gico 

N a parte da tarde foram 
realizadas as reu ni6es de Evan
gelizadores da Intancia e uma 

revlsao abordando Conceitos de 
Alian<;a e Planejamento Estrategico. 

N este encontro com os 
dirigentes e principais lideran <;as 
das Casas do ABC, foi relembrado 0 
processo de estrutura<;ao e desenvol
vimento da Alian<;a, bern como a 
decisao pela descentraliza.<;ao e re
gionaliza<;ao. Foi anahsado c; 
momenta atual, em que ha 
necessidade de reavaliar a estru tura 
da Alian<;a, para planejar sua 
evoluc;ao futura. 

N a Assembleia de Crupos 
Integrados, em fevereiro, a 
ferramenta do Planejamento 
Estrategico foi descrita pelo 
consultor Ivan Franzolin como "0 

processo de reforma intim~ de uma 
organiza<;ao" . Foram anahsados os 
pontos fortes e fracos da Alian<;a e 
definidos grupos de trabalho ,;mde 
todos contribuem para 0 aperfe1<;oa
mento de varios -rrojetos e pIanos 
de ac;ao. Quem gUlser tomar conhe
cimento e partiClpa.r dos grupos po
de acessar a pagma da Internet: 
br.groups.yahoo.comlgrouplaliancqylan. 

Finalizando, todos anahsaram 
a frase que sintetiza a missao da 
Alian<;a. 
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Reuniao da Diretoria da Alianc;a na Setorial Leste 
Mais de 80 companheiros participaram do encontro nas dependimcias 

do CEAE Nhocune no dia 4 de abril 

A reuniao iniciou-se as 9h, com 
prece e apresenta<;ao dos presentes. 
Ap6s breve explanac;ao sobre a 
importancia dos encontros com a 
Diretoria nas regionais, os coorde
nadores falaram dos pontos fortes e 
dos desafios a serem enfrentados 
em suas Casas 

Relatos das Casas 

CEAE Nhocune - 0 Grupo con
sidera duas grandes vit6rias: 0 pre
dio proI?rio e 0 fato de serem inte
grados a Alianc;a, hoje. 0 sonho e 
fundar urn colegio de ensino fun
damental espirita. As crian<;as jii sai
riam da creche para a escola nor
mal. Tambem consideram urn desa
fio 0 baixo numero de atendimentos 
na Assistencia Espiritual 

Nucleo Assist€ncial Estrela do 
Caminho - Criada ha pouco 
tempo e localizada na regUio 
de Ennelino Matarazzo, 0 bair
ro e desprovido de Centr~s 
Espiritas. Possuem atividades 
todos os dias da semana e 0 de
safio e fazer a Casa crescer 
mais para atender m ais os mo
radores das redondezas. 

CEAE Vila Manchester - Em 
28 anos de existencia, a Casa 
esta "cheia de realizac;5es" 
como os Centros filhotes. 0 
objetivo agora e construir urn 
novo salao e ampliac;ao do es
pac;o ja existente para atender a 
grande quantidade de pessoas 
que procuram atendimento 
espirituaJ. 

CEAE Nova York - Como a re
giao e muito earente, 0 desafio e de
senvolver os trabalhos soeiais. E 
aumentar em mais urn dia 0 atendi
mento da Assistencia Espiri tual e 
suprir a carencia de trabaThadores. 
A grande realizac;ao foi a aquisic;ao 
do terreno onde ja esHio construin
do sua sede propria. 

Nucleo Assistencial Caminho e 
Vida - A Casa e filhote do CEAE Ge
nebra e tern 21 anos. A preocupac;ao 
da diretoria esta voltada a parte 
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evangeliea e inicicitica de trabalha
dores e alunos . 0 trabalho diferen
ciado com os idosos e born, mas 
neeessita de mais apoio para manter 
e desenvolver as atividades coleti
vas e individuais com eles. 

Centro Espirita Casa de Meimei -
Com apenas dois anos de existencia, 
o desafio maior e estruturar todos 
os trabalhos da Alianc;a dentro da 
Casa. A partir de 7 de agosto co
mec;a 0 Curso Basieo segUldo da I!! 
EAE. Na parte social fazem aten
dimento as gestantes. 

CEAE Poa - Como ponto positi
vo, destacam que a pequena casa 
realiza trabalhos esplrituais todos 
os dias da semana. Com 22 anos de 
existencia, 0 desafio e construir u rn 
novo Centro no terreno que con
quistaram reeentemente. 

CEAE Parque do Carma - Filhote 
da 18Q turma CEAE Manchester, 
querem ampliar as dependencias da 
Casa para ampliar as atividades. 
Tambem vern mcentivando os tra
balhos de Mocidade Espirita. A 
grande procura pelo trabalho da As
sistencia Espiritual e 0 ponto forte 
da Casa. 

CEAE Patriarca - A fundaC;ao do 
proprio Centro Espirita e adoc;ao do 
orfanato sao os pontos fortes de 
acordo com os companheiros rre
sentes. 0 desafio que vivenClam 
todos os dias e relacionado ao ge

renciamento dessas frentes de 
trabalho. 

Infelizmente, nao puderam 
estar presentes companheiros do 
CEAE Londrina. Sobre 0 grupo de 
Londrina, durante a semana ante
rior a reuniao, u rn companheiro 
veio a Sao Paulo e trocou infonna
c;5es com a eoordenac;ao da Setorial. 
A novidade e a fonnac;ao de uma 
nova Casa no Parana. 

o Lar Anselmo Gomes, de Su 
zane que existe ha, pelo menos, 
duas decadas, deve ter os trabalhos 
apoiados pela Setorial Leste. Com
panheiros da Regional ABC tam
bern estao dan do apoio ao Lar. 

Setorial Leste 

A uniao e apoio entre os com
panheiros das Casas desta setorial 

durante os seus quatro anos 
de existencia, foi fundamen
tal para a consolidac;ao dos 
trabalhos, de acordo com 0 

companheiro Ricardo, coor
denador da Setorial. 

Eduardo falou da pos
sibilidade de, mais a {rente, 
formar-se a Regional Parana, 
levando os companheiros a 
semearem novas frentes, en
cabec;adas pelo CEAE Lon
drina, que recebe apoio da 
setorial. 

CODselho 

o secre tario da AEE, 
Tabaraci S. Leal, falou sobre 

o funcionamento da Casa Conse
lheira e dos grupos que recebem 
esse apoio, lembrando que 0 con
tato euma via de "duas maos": tanto 
o eonselheiro deve procurar a Casa, 
como a diretoria de cada grupo 
deve procurar 0 Conselheiro res
ponsavel. 

o objetivo e 0 fortalecimento 
dos conceitos de Alianc;a. 0 repre
sentante e escolhido por sorteio, 
indican do onde a Casa Conselheira 
deve apoiar. Todos devem decidir 
juntos, 

Ao conselheiro cabe avisar das 



decisoes tomadas nas reunioes de 
conselheiros e outras informa\oes 
relevantes da Alian\a Espirita Evan
gelica, facilitando 0 entendimento e 
compreensao. 

Tabaraci lembrou que todos 
podem participar da reuniao do 
CCl. 

Sobre a distmcia entre a Casa 
Conselheira e aquele que recebe 
apoio, foi inform ado que 0 impor
tante nao ea presen\a fisica, que de
ve ser programada sim, mas com os 
meios de comunica\ao disponiveis 
(internet e telefone, principalmen
te), epossivel realizar urn born tra
balho de £OIego, mesmo a grandes 
distancias. 

RGA 

o companheiro Ricardo falou 
sobre os resultados da Ultima 
RCA (publicado na edi\ao de 

za\ao Infantil, apos a fase de im
planta\ ao em ambito de Alian\a 
bern sucedida e a confraterniza\ao, 
cUminuindo as distandas entre os 
trabalhadores. 

Ele comentou ainda sobre 0 
andamento da Escola de Pais e da 
Pre-Mocidade 
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o numero de exemplares soli
citados pelas Casas aind a esta abai
xo do numero de trabalhadores e 
alunos de EAE, de acordo com os 
dados fornecidos pelos dirigentes. 
A fun\ao do nosso Jornal e de infor
mar e vivenciar 0 Movimento, com
partilhando as experH~ncias. Ha ne
cessidade de reverem os pedidos 
junto 11 secretaria. 

Os companheiros tambem po

analisem a possibilidade de im
planta\ ao nos Centros. 

Divulgac;ao doutrinaria 

Os principais topicos lembra
d~s pelo companheiro Edelso Ju
mar foram 

- 0 video sobre Edgard Ar
mond esta em fase final e deve sair 
em breve. 

- Divulga\ao de eventos da§ 
Casas pode ser feita no y,rograma "E 
hora de Alian\a", na radio Boa No
va. 0 material deve ser enviado com 
dois meses de antecedencia. 

- A solicita\ao de materias para 
o Trevo, elaboradas pelos expositores. 

- A cria\ao de circulo de lei
turas nas EAEs. 

- A grava\ao do video motiva
cional da RCA, que deve ser en

viado em breve p ara as 
Casas. 

abril de 0 Trevo) e da relevancia 
Editora 

• 
em melhorar a participa\ao na 
proxima edi\ao ao evento. o relan\amento doComo exemplo, lembrou livro Psiquismo e Cromoque a Regjonal Centro-Oeste, terapia e a publica\ao de enfrentando 1.500 quilometros du as novas obras foramde distfu1da, trouxe 60 compa abordadas pelo companheinheiros enquanto Casas de Sao ro Luiz Pizarro. Paulo enviaram apenas tres pes A Campanha da Bibliosoas. Diante desse fato, cada Ca teca Espirita continua, com a sa deve ter uma pessoa respon distribuic;ao de dois livros savel para ser 0 motivador da 

por mesoRGA. Outra ajuda e 0 parce
Iamento do valor da inscri\ao 

Fasepfeito pelo proprio Cen tro, com 
modele elaborado pela diretoria. 

Comentou-se tambem a impor
tanda de oferecer hospedagem aos 
companheiros de cidaaes distantes. 

Mocidade 

o Encontro Ceral de Mocida
des, que ocorreu junto a RGA, foi 
muito proveitoso e trouxe bons 
resultados, conforme relato da com
panheira Raquel. 0 modulo de Mo
cidades na Reuniao Ceral tambem 
ajudou a divulgar a profundidade 
deste trabalho, ainda visto por al
guns com restrir;5es. 

o comite deve se reunir em 
breve para definir onde ocorrera 0 
proximo Encontro. 

Evangelizaf;ao lnfantil 

o companheiro Gustavo apon
tou que 0 novo desafio da Evangeli

dem colaborar com 0 Trevo, trazen
do informa\oes sobre suas Casas e 
Regionais, fotos, materias, relatos 
para pagina dos Servidores, etc. 

FDJ 
Paulo Avelino falou sobre 0 

livro a ser lan\ado em junho: Per
guntas&Resposta sobre a FDJ. 

Estao sendo realizados semina
rios especificos nas regionais com 
dirigentes das Casas. Esta marcado 
tambem 0 Encontro Ceral de EAE. 

EAE a Distancia 

o trabalho de EAE a Distancia 
vern conseguindo bons resultados, 
mas ha necessidade de que mais 
Casas 0 assumam como frente de 
trabalho, de acordo com 0 compa
nheiro Diogenes. 

Ele pede que os dirigentes 

Urn &rupo es~irita do litoral 
santista fOl 0 prirnelfo a entrar para 
o Fasep. 

o companheiro Tabaraci lem
brou que p ara aquelas Casas que 
ainda nao possuem uma sede 
propria e uma boa altemativa para 
conquista-la. 

A reuniao encerrou-se ao meio
dia. Nas dependencias do Centro 
aconteceu 0 almo\o de confrater
niza\?o. 

As 14h, deram inicio as reu
nioes especificas de Mocidade Es
pirita, Evangelizac;ao Infantil e 
Conceitos de Alian\a e Planeja
mento Estrab~gjco . 

o roteiro geral deste encontro 
seguiu a linha geral da reuniao de 7 
de marc;o, realizada na regional 
ABC. 

Rachel An6n - CEAE Genebra 
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Endere~o das Casas Espiritas da AEE 


ABC 

Centro Espirita Redentor 
R Arthur de Queiroz, 872 
Cas a Bran ca - 09015-510 
Santo Andre-SP 

Casa Espirita Edgard Armond 
R Bolivia, 717 - Pq.das Nac;:6es 
09250-000 - Santo Andre -SP 

Casa Espirita Redenc;:ao 
R Jundiai, 307 e 313 - Sta. Terezinha 
09210-760 - Santo Andre-SP 

CE. Jeron imo Mendonc;:a 
Rua Porto alegre - 139 - Jd. Oratorio 
09380-040 - Maua - SP 

C A.E Geraldo Ferreira 
R Barao do Rio Branco 430 
Vila Eldizia - 09061-180 
Santo Andre-SP 

F.E. Ap6stolo Pedro 
R Marechal H ermes da Fonseca, 15
fundos - Parque Sao Vicente 
09371-420 - Maua - SP 

FE. Alvorecer 
R Aloizio de Castro, 202 
Jd. Silvana - 09121-540 
Santo Andre-SP 

FE.Estrela da Manha 
R. Jorge Chamas, 293 - Vila America 
09110-330 - Santo Andre-SP 

FE. Sementes de Luz 
R. Foz do 19ua¢ , 29 - Jd. Oratorio 
09380440 - Maua - SP 

FE. Casa de Ismael 
RCoimbra, 171 - Vila Pire 
09195-570 - Santo Andre -SP 

CE. Luz do Caminho 
R Jose Scudeiro, 77 - Jd. Luzitano 
093354-250 - Maua - SP 

Casa Espirita Despertar d a Luz 
R.Alexandra Lunard i Fanani, 15 
Assun~o - 09810-740 - SBC-SP 

G.E. Palmas da Paz 
R. Riachuelo. 100 - Vila Assunc;:ao
09030-560 - Santo Andre-SP 

F. E.Renascer Cabral 
R. Luis de CamOes, 113 - V. Sacadura 

09060-710 - Santo Andre-SP 
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C E. Luz do Amanha 
R. Rio de Janeiro, 579 - Ceramica 
09540-400 - Sao Caetano do Sul-SP 

Casa Espirita Razin 
Rdos Jacarandas, 170 
Jardim - Santo Andre-SP 

F.E. Paulo e Estevao 
R dos Ebanos, 53 - Jardim Ipe 
09840-140 - S. B.do Campo-SP 

Fraternidade de Estudos Esp. 
Francisco de Assis 
RSpicuelta Navarro, 50 - V. Nogueira 
09950-010 - Diadema-SP 

Casa Espirita Cinco Estrelas 
R Lourdes, 337 - Nova Gerti 
09571-470 - Sao Caetano do Sul-SP 

Casa Espirita Doze Apostolos 
RBalacIava , 515 - Jd. Sto. Alberto 
09260-440 - Santo Andre-SP 

Grupo Espirita Caminhar 
Av. Preseldenta Castelo Branco, 1511 
Jd. Zaira - 09321-370 - Maua - SP 

Evangelizac;:ao e Cultura Espirita 
Casa de Timoteo 
R Olavo Gonc;:alves - V. Gonc;:alves 
09725020 - S. B. do Campo-SP 

Grupo Espirita Reencontro 
R A1vares Machado, 336 
Sitio Bocaina - 09310-130 - Maua-SP 

N.E.Cristao Francisco de Assis Erasmo 
Av. Sorocaba, 907 - Pq Assunc;:ao 
09290-260 - Santo Andre-SP 

Verdade e Vida Evangelizac;:ao e 
Cultura Espirita 
R Papa Paulo VI, nQ 646 - Fundos 
Jd Iraja - 09781-250 
Sao Bernardo do Campo-SP 

F.E.Paulo de Tarso 
RGuadalajara ,10 - P.Americas 
09351-160 - MaUil-SP 

G.E .Constelac;:ao Amor 
Rua Ursa Maior, 219 
Jd.5ta Barbara - 08330 - Sao Paulo-SP 

G.E. Apostolo Matheus 
R Tita Rufb, 813 - Sao Mateus 
03965-000 - Sao Paulo-SP 

G .E. Os Inconfidentes 

R. Cipriano do Brasil, 264 
Jd. Rodolfo Pirani - 08310-300 
Sao Paulo-SP 

Casa Esp ..Servidores de Maria 
R Gonc;:alo Monteiro, 214 
V. Joao Ramalbo - 09170-020 
Santo Andre-SP 

Araraquara 

Com.Esp.Cam.inho da Redenc;:ao 
R Francisco Portari, 197 
Selmi Dey - 14800-317 
Araraquara-SP 

Associac;:ao Filantropica Casa do 
Caminho CEAE 
R dos Eletricitarios, 1038 
Jd. Del Rey - 14808-350 
Araraquara-SP 

CE. Aprend.izes do Evangelho 
R Lourenc;:o Rolfsen, 171 
Jd. Iguatemi - 14808-228 
Araraquara-SP 

CE. Firmina de Oliveira Pires 
Av. Alfeu Rodrigues Schiavon,. 1232 -
Jardim das Estac;:oes - 14810-370 
Araraquara-SP 

G.E. Redenc;:ao Arnor e Liberdade 
R Benevenuto Colombro, 62 
Jd. Martines - 14807-258 
Araraquara-SP 

Centro Espirita Redenc;:ao 
Av.Antoruo de Padua Correia, 802 -
Sao Jose - 14800-500 - Araraquara-SP 

CE. Santo Agostinho 
R Cincinato Braga, 650 - Centro 
15840-000 - Itajobi-SP 

CED.E.R. Centro de Estudos e Difu
sao do Espiritismo Religioso 
R. Dionizi Ferreira dos Reis Filho, 
211 - Jd Walquiria - 15085- 440 
sao Jose do Rio Preto-SP 

NilcIeo Assistencial Bezerra de 
Menezes 
Av.Waldomiro Blundi,519 
Yolanda Opice - 14807-350 
Araraquara - SP 

CE. e Assist. Paulo de Tarso 
Av.Roberto Lepre Sampaio, 100 
Jd. Sao Paulo - 14811-361 
Araraquara-SP 



Campinas 

Casa do Caminho Paulo de Tarso 
Rua Dario Pires, 160 
Jardim Santo Antonio -13901-180 
Amparo-SP 

Cen tro Esririta Cairbar Schutel 
R. Manoe Bandeira,354 

Vila Santa lnes - 13465000 

Americana-SP 


C E. Luz n o Caminho - CELC 
R. Carlos Ferrareto, 54 - Maua II 

13820-000 - Jaguariuna - SP 


F. E. Casa do Caminho 
Rua Cesario de Paula Penteado, 417 
Centro - 13190-000 - Monte Mor- SP 

Casa de Ora~ao Caminho da Paz 
Rua Jose Ruivo Evangelista, 420 
Parque Residencialltamaraty 
13160-000 - Artur Nogueira-SP 

Associa~ao Espirita Reviver 
Rua Jose Lira Filho, 50 
Altos da Vila Nova - 13309-340 
ltu - SP 

Casa Espirita lrmao de Assis 
Rua Car10s Zeminiani, 205 
Parque Sao Vicente - 13253-060 
Itatiba-SP 

Casa Espirita Luz do Caminho 
Rua Irma Serafina, 31 Bosque 
13026-001 - Campinas - SP 

Centro Espirita Luz Divina 
Rua Joao Carlos de Lima, 469 
Carima - 13350-000 
Elias Fausto - SP 

Casa Espirita Sementes de Luz 
R.Corino Soli ani, 458 - Jd . Tropical 
13330-000 - lndaiatuba - SP 

Casa Alvorada Crista 
Avenida Marginal, 687 
Vila Guilhermina - 13150-000 
Cosmopolis - SP 

Centro- Oeste 

Centro Espirita Aprenwzes do 
Evangelho - Brasilia 
ICRS 314-BL A - Entrada 12-W2 
Aza SuI - 70000-000 - Brasilia - DF 

Centro Espirita Aprendizes do Eva
gelho - Brasilia II - Modulos Rurais 
Mestre de armas I - Chacara 08 
73000-000 - Planaltina - DF 

CE. Aprendizes do Evangelho 
Rua Bahia, 26 - Centro - 78360-000 
Campo Novo do Parecis - MG 

Associa~ao Espirita Paulo de Tarso 
Av. Sao Sebastiao, 402 - Cidade Alta 
78030-400 - Cuiaba - MG 

Sociedade Espirita Allan Kardec 

Rua Guanabara - 1106 

caixa postal 90 - Centro - 78435000 

Sao Jose do Rio Claro -MG 


Centro Espirita Aprendizes do 
Evangelho de Tangara da Serra 
Rua 17A nQ1001-N 
Jardim Sao Domingos - 78300-000 
Tangara da Serra - MG 

Sociedade Espirita Renascer 

Rua Epirito Santo - Centro 

79410000 - Pedro Gomes-MS 


Exterior 

Sociedad Espiritista Amalia 

Domingo So1er 

Calle Cayetano, 540 7635 

Loberia - SP - Argentina 


Bezerra de Menezes Spiritist Society 
Julius West Middle School 
(651 Great Falls Road Rockville) 
6080-000 Maryland - OF USA 

Christian Spiritist Community of 
Atlanta 
5566 Oakdale Rd - 30126 
Mableton, Georgia -RN - USA 

Centro de Estudos Paulo de Tarso 
Saitama-ken 
Tokorozawa-shi Nakaarai 1-855 
Kopo Chery 104 - 359-0041 
TOKorozawa AC - Japao 

Franciscans Spiritist House 1 / 3 A 
Railway Parade Kogarah 2217 
9999999 Sydney AC Australia 

Seed of Light Spiritist Centre 1 9 5 
Bondi Road (entry via Avoca Lane) 
Bondi - NSW 2026 
Sydney - AC -Australia 

The house of the Path Spiritist 
Centre (Casa do Caminho I) 
45 Oxenham Circuit Gordon 
ACT 2906 (Canberra) - SP 
Australia 

Centro Espirita Aprendices Del 
Evangelio Edgard Armond Pedro 
Goyena 29 
La Herradura 7600 

General Pueyrredon 
MAr del Plata-Buenos Aires AC 
Argentina 

Cen tre d ' Estudes Spirites Allan 
Kardec 
Freundeskreis Allan Kardec 
Karlsruhe Ortenaustrasse 5 
Mannheim 68163 
Mannheim - SP - Alemanha 

Freundeskreis Allan Kardec 
Frankfurt Uhlandstrasse 50 
(nao mandar correspondencia) 
60314 Frankfurt am Main 
SP - Alemanha 

Freundeskreis Allan Kardec Baden
Baden 
p/contacto ortenaustrasse 5 68163 
Mannheim 68163 Sao Paulo SP 
Alemanha 

Freundeskreis Allan Kardec Bad 
Diirkheim 
Contato:Ortenaustrasse 5 -
Mannheim -Alemanha -68163SP 
Alemanha 

Paul and Stephen Spiritist Group 
Northen Region Complex - Cm 
Murray and Newlands Rds 
Coburg - 3044 
Melbourne - SP - Australia 

Freundeskreis Allan Kardec 
Mannheim Ortenaustrasse 5 -
Mannheim 68163 
Sao Paulo - Alemanha 

Extremo - SuI 

Centro Espirita Paulo de Tarso 
Coronel Sampaio, 165 - Centro 
96200-180 - Rio Grande - RS 

C E. Dr. Bezerra de Menezes 
Rua M, casa 101 - Parque Sao Pedro 
96200-000 - Rio Grande-RS 

Nucleo Assistencial Espirita Casa do 
Caminho 
Rua Assis Brasil 528 - Niteroi 
90035-006 - Canoas - RS 

Centro Espirita Maria de Magdala 
Rua Fagundes Varela,250 
Santo Antonio - 90650-010 
Porto Alegre-RS 

Litoral SuI 

Centro Espirita A Caminho da Luz 
Rua Julio Elidio Batista, 1699 
Aviayio - 11702-510 
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Praia Grande SP 
Associa<;:a o centro Espiri ta Irmao 
Timoteo - ACEIT 
Av. Capitao Luiz Antonio Pimenta, 
nQ 341 - Parque Bitaru 
11310-200 -Sao Vicente -SP 

Centro Espirita Estrada de Damasco 
rua Monte Plano, 283 
Vila Margarida - 11335-020 
Sao Vicente-SP 

G.E. <;le Aprendizado EvangeHco 

Rua Alvaro Alvim, 219 - EmDan~ 

11040-131 - Santos-SP 


Seara Espirita Jardim das Oliveiras 

R.Monterro Lobato, 616 

Cidade Ocian - 11704-150 

Praia Grande-SP 


Fratemidade Espirita Dniao Maior 

Rua Jose Clemente Pereira, 118 

Campo Grande - 11060-321 

Santos-SP 


C E. Aprendizes do Evangelho 

Rua AI£aia Rodrigues, 579 

Ponta da Praia - n 035-050 

Santos-SP 


Nucleo Espirita Arnor Fraterno 

Av. AIdo Colli, n°. 1.124 

Vila Mirim - 11.704.760 

Praia Grande-SP 


Centro Espirita A Caminho da Luz 
Rua Armando Sales de Oliveira, 53 
Vila Valen<;a - 11390-050 
Sao Vicente-SP 

Grupo Espirita de Aprendizado 
Evangelico Semente de [uz 
Av.Dr.Roberto Muzzi n° 1003 -
Ipanema Mirim - 11705-570 
Praia Grande-SP 

Seara Espirita Casa do Aprendiz 
Rua Walt Disney,192 
Cidade Nautica - 11355-010 
Sao Vicente-SP 

C.E. Francisco de Assis - CEFA 
Rua Prefeito Antenor Bue, 685
Aparecida - 11040-020 - Santos-SP 

CE. Circulo de Luz do Guaruja 
Rua Alonso Teixeira Vidal, 245 
Santa Rosa -11430-150 
Guaruja-SP 

Minas Gerais 

Nucleo de EvangelizaC;30 Espirita 
Amor e Caridade 
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Rua Doutor Antonio Aleixo, 331 
Fundos Parque Novo Progresso 
32115100 - Contagem-MG 

Fratemidade Espirita Nosso Lar 

Rua Alga Verde, 194 - F10rarnar 

31765-060 - Belo Horizonte - MG 


F.E. Casa do Caminho 
Rua Joao Gomes Cardoso, 1576 
Eldorado - 32315-030-Contagem- MG 

CE. de Evangeliza<;ao Maria de Nazare 
Rua Itaquera Numero 433 
Concordia - 31110-680 
Belo Horizonte-MG 

F.E. Caminhos para Jesus 

Rua Rio Piracicaba, 262 

Industrial - 35701-127 

Sete Lagoas- MG 


C E. Adolfo Bezerra de Menezes 
Rua Propicia, 245 Engenho Novo, 
20780-160 - Rio de JaneIro - SP 

N.E. de Evangeliza<;ao Emmanuel 

Rua Monte das Oli eiras, 252 

Vila dos Montes - 35041-470 

Governador Valadares -MG 


Nucleo Kardecista Vida Luz 

Rua Professor Pinto,30 

Cuiabci - 36325000 Tiradentes-MG 


Fratemidade Espirita Vinha de Luz 
Rua Sao J oao da Serra, 267 
Sao Gabriel - 31980-580 
Belo Horizonte 

Nordeste 

Centro de Estudos Espirita Nova Era 
Rua Cristovao Barreto, 152 
centro 52020-100 
Feira de Santana-BA 

F.E. Sementes do Amanha 
Rua da Aurora,04 - Itapua 
Itapua 41635-380 Salvador-BA 

F.E. Aprendizes do Evangelho - FEAE 
Rua Guanabara, 161 - Amaralina 
41910-110 Salvador-BA 

Piracicaba 

Institui<;:ao Espirita Ismael 
Rua Geraldo Bragion, 60 
Agua Branca II - 13400-000 
Piracicaba-SP 

Casa Espirita Amor e Luz 
Rua: Jose Delicio nil 139 
Jardim Sao Pedro 13520-000 

Sao Pedro - SP 
N.E Aprendizes do Arnor 
Rua Dr. Gualter Nunes, 122 
ChaCo Junqueira 18271-210 Tatui -SP 

Grupo Espfrita Caminho da Luz 
Rua Gertrudes Barbosa Moretti, 63 
Algodoal - 13405-456 Piracicaba-SP 

Grupo Espirita Aprendizes do 
Evangelho - Limeira 
Rua Pernambuco 604 
Vila Sao Crist6vao - 13480550 
Lirneira -SP 

G.E. Aprendizes do Evangelho 

Rua Coronel Barbosa, 36 

Dos Alernaes - 13416-120 

Piracicaba-SP 


Sociedade Beneficente Espiri ta 
Alvorada Crista 
Av. Saudade, 300 
V. Barbosa- 13490000 

Cordeiropolis-SP 


G.E. Seara do Mestre de Piracicaba 

Rua Ipiranga, 1458 - Centro 

13419-190 -Piracicaba-SP 


Ribeirao Preto 

Centro Espirita Maria Elidia 
Rua Jose Antonio Ferrarezzi, 1559 
Parque dos Servidores - 14094-135 
Ribeirao Preto-SP 

Cen tro Espirita Aprend izes do 
Evangelho - Barretos 
Av. Amador Alves de Queiroz 
Jardim Novo Oriente -14781-555 
Barretos - SP 

Associa<;ao Espirita Esperan~a do 
Amanha 
Rua Jorge de Freitas, 33 
Jd. Manoel Penha -14098-324 
Ribeirao Preto - SP 

Centro Espirita Aprendizes do 
Evangelho - Procopio 
Rua Eloy Petean, 308 
Jd.Joaquim Procopio- 14065-540 
Ribeirao Pre to -SP 

Centro Espirita Emmanuel 
Rua Joao Martinho, 253 
Ben to Quirino -14200-000 
Sao Simao-SP 

Centro Espirita Caminho da Luz 
R. Alvaro de Lacerda Chaves, 1000 
Vila Pompeia 14060-290 
Ribeirao Preto-SP 



CE. Aprendizes do Evangelho -
Simiom 
Izidoro faccio, 246 
Quintino facci JJ - 14071~360 
Ribeirao Pre to -SP 

Centro Espirita Aprendizes do 
Evangelho - Pq. Ribeirao Preto 
Av Pedreira de Freitas 106 
Pq.Ribeirao Preto - 14031-400 
Sao Paulo-SP 

Centro Espirita Casa de Maria 
Rua Tiburcio de Araujo, 36 
Monte Azul-14230-000 
Serra Azul-SP 

C.E. Aprendizes do Evangelho 
Rua Machado de Assis 260 Ipiranga 
14050-490 - Ribeirao Preto-SP 

Sao Francisco 

F. E.Jer6rumo Mendonc;a 
Rua Ademar de Andrade Silva, 6 
Cohab Massangano - 56300-000 
Petrolina -PE 

Fraternidade Espirita Francisco 
Candido Xavier 
rua Evaldo Aquino, sn 
Centro-48930-000 - Curaca-BA 

F. E.Jose Petetinga 
Quadra g I numero 08 Centro 
47300-00D Casa Nova-BA 

Uniao Espirita de Sobradinho 
Andre Luiz 
Rua 02 - Quadra S13 - nC] 12 
Vila Sao Joaquim - 48925-000 
Sobradinho-BA 

Fraternidade Espirita Jtapora 
RlIa 12, nunero-03 Joao de Deus 
56300-000 - Petrolina-PE 

F. E. dos Discipulos de Jesus 
Rua Cel.Amorim 
Centro - 56300-000 
PetroLina--PE 

Casa de Ora<;30 Tereza D'Avila 
Av. Malhada da Areia, sn 
Malhada da Areia - 48900 
Juazeiro - BA 

Sorocaba 

Nucleo Espmta de Evangelizac;ao 
Bezerra de Menezes 
R. Dr. Afonso Vergueiro 135 
Centro-18190-000 
Ara<;oiaba da Serra-SP 

N.E.Evangeliza<;ao Maria de Bethania 
Rua Dr. Azevedo Sampaio, 122 
Centro 18010-220 - Sorocaba-SP 

N. Espirita de Evangeliza<;ao Ismael 
Rua Arnaldo Giardini, 131 
Jd,. Itangua - 18056-150 
Sorocaba-SP 

N .E.de Evangel iza.;ao Maria de 
Magdala 
RHeitor Agostinho da Cruz, nQ 181 
Vila Carol -18100-000 - Sorocaba-SP 

Nuc!eo Esp irita de Evangeliza<;ao 
Francisco de Assis 
R Eliezer Barbosa Lima, 26 
Jd. Maria do Carmo - 18081050 
Sorocaba- SP 

SP-Capital 

Ntideo Fratemo Samaritanos 
R Barao de Tatu i 395 - Santa Cecilia 
01226-30 - Sao Paulo-SP 

CE. Monte das Oliveiras 
Rua Boracea, 97 - Barra Funda 
01135-0l0-Sao Paulo-SP 

Centro Espirita Alvorecer Cristao 
R Alves Guimaraes, 819 
Pinheiros 0541O-001-Sao Paulo SP 

CE. Caminho da Reden<;ao 
Rua Cassandoca. 535 Mooca 
03169-010 Sao Paulo - SP 

Casa Espirita Aprendizes do Evan
gelho Floripa Servidao 
Domingos Tertuliano Nunes, 81 
Rio Vermelho 88060-000 
Florianopolis SC 

Fraternidade Espirita Seara de Jesus 
Rua 7 de Setemoro, 115 sala 119 
Santa Rita88352-000 Brusque SC 

C.E. Aprendizes do Evangelho 
Rua Domingos Nascimento, 691 
Born Retiro - 8520-200 Curitiba-PR 

Centro Espirita Vinha de Luz 
Avenida do Estado, 1639 
Ponte Pequena 01107-000 
Sao Paulo-SP 

Centro Espirita Disdpulos de Jesus 
Rua Maria Jose, 177 - Bela Vista 
01324-010 Sao Paulo-SP 

Grupo Esp irita Razin 
RlIa Almirante Marques Leao, 572 -
Bela Vista - 01330-010 

Sao Paulo SP 
CEAE - Perdizes 
Rua Cajaiba, 257 - Perdizes 
05025-000- Sao Paulo -SP 

CEAE - Genebra 
Rua Genebra nQ 172 - Bela Vista 
01316-010 - Sao Paulo-SP 

CEAE - Brusque 
Rua Bu icao Vianna, 338 
Souza Cntz - 88354-070 -Bntsque-SC 

CE. Discipllios de Jesus - Paraiso 
Rua Cubatao,674 - Paraiso 
04013-002 Sao Paulo-SP 

C E.Mensageiros de Paz e Esperan<;a 
RlIa Morato Coelho, 190 
Pinheiros - 05417000 
Sao Paulo-SP 

SP-Leste 

Nucleo Assistencial Caminho e Vida 
Rua Aldeia Paracanti, 20 
Vila Re - 03667-020 - Sao Paulo-SP 

N ucleo Assistencial Estrela do 
Caminho 
Rua Rosario de Limeira , 6 
Vila Robertina - 03807.090 
Sao Paulo-SP 

CEAE - Poa 
Rua Comendador Jose Rea, 45 
Centro 08550-000 - Poa-SP 

CEAE - Patriarca 
Eua Catrimani, 321 
Cidade Patriarca - 03555-030 
Sao Paulo-SP 

Centro Espirita Casa de Meimei 
Rua Carlos Vivaldi, 575 
Cidade Sao Mateus - 03965-030 
Sao Paulo-SP 

CEAE - Vila Nhocune 
Rua Diviana, 18Jd . Santo Antonio 
03563-310 - Sao Paulo-SP 

CEAE - VI Manchester 
R. Baquia, 530 
Vila Nova Manchester -3443-000 
Sao Paulo-SP 

CEAE- Pq. Do Carmo 
Rua Estevao Dias Vergara, 779 
Jardim N. Senhora do Carmo 
08275-120 - Sao Paulo-SP 

CEAE - Londrina 
Rua Dom Henrique, 162 
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Cervejaria 86.010-150 
Londrina - Par ana-PA 

CEAE - Vila Nova York 
Rua Aparecida de Sao Manuel, 122 
Vila ~ova York - 03480-010 
Sao Paulo-SP 

SP-Norte 

Centro Espirita Jesus de Nazare 
R Augusto Gil, 181 
Vila Dionisia - 02670-070 
Sao Paulo-SP 

Associa~ao Espirita Evangelho 
Red ivivo 
Rua Imbiras, 493 VL Mazzei 
02343000 - Sao Paulo-SP 

Casa Assistencial Abrigo do Caminho 
Av. Deputad o Emilio Carlos, 2214 
Vila Santa Maria - 02720-200 
Sao Paulo-SP 

CEAE - Santana 
Av. do Guaca, 1353 - Mandaqui 
02435-001 - Sao Paulo -SP 

Grupo Espiri ta Fraternidad 
Rua General Jeronimo Furtado, 286 
Ja~ana -02237-000 - Sao Paulo -SP 

CEAE- Casa Verde 
RLuis Trevigant ,53 Cas a Verde 
02552-130 - Sao Paulo-SP 

Nucleo Batuira Servi~o de 
Promor;ao de Familia 
Rua Renato Ometi, 05-B 
Cumbica - 07181-010-Guarulhos-SP 

Sociedade Beneficente Luz e Amor 
Rua Placido I va de Melo, 49 
Jd. Cumbica - 07180-160 
Guarulho -SP 

Nlideo Assish~ncial Espirita Divina 
Luz 
Av. Brig. Faria Lima, 544 
Born CTima - 07130-000 
Guarulhos-SP 

Casa Espirita Evangelica Caritas 
Rua Floriano de Godoi 130 A 
Jardim Brasil- 02227010 
Sao Paulo-SP 

Centro Espirita Carninho da Luz 
R Airao, 34 - Vila Medeiros 
02214-070 - Sao Paulo-SP 

CE. Caminhos de Libertar;ao 
R. Sao Vicente Soares 107 
Santana - 02403-070 
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Sao Paulo-SP 
Tem plo da Reforma Intima 
Rua Sargento M anoel Chagas, n 501 
Parque Novo Mundo 02179-080 
SaoP ulo-SP 

Novo Grupo 
R. Maranhao, 252 - J acare 
13318-000 - Cabreuva-SP 

SP-Oeste 

Ca a Espirita Evangelho e Amor 
Rua Tonelero, 300 C Lapa 
05056-000 - Sao Paulo-SP 

Nucleo Kardecista 21 de Abril - Lar 
da Crianc;a Emmanuel 
Alameda Parque dos Girass6is, 1 
Jardim Bonanc;a - 06266-170 
Osasco-SP 

Centro Espirita Redenc;ao 
Rua Lima, 305 - Jd. Ponte Sao Joao 
13216-020 - Jundiai-SP 

Urias de Amor N ucleo de Evange
lizar;ao Espirita 
Rua Dr. joao Toniolo, 473 
Pirituba - 02969-000 -Sao Paulo-SP 

Grupo Assistencial Mestre Divino 
Av. Presidente Altino 191 
Jaguare - 05323-000 -Sao Paulo-SP 

CE. Mansao da Esperanc;a 
Av.do Rio Pequeno,1235 
Rio Pequeno 05379-000 
Sao Paulo-SP 

Fraternidade ACaminho da Luz 
Rua Pablo Casais, 642 
Rio Pequeno - 05386-130 
Sao Paulo-SP 

Gru p o Fraternidade Crista 
Socieda de Espirita Beneficente 
Rua Homero Salles, no. 1.011 
Pirituba - 05126-000 -Sao Paulo-SP 

Fraternidade Espirita Nosso Lar 
R. Antonio Jose Dias, 277 
Jd . Boa Vista - 05584-070 
Sao Paulo-SP 

Sociedade Espirita Renascer 
R. Galdino Catunda Gondin, 20 
Pirituba - 05159-110 
Sao Pau lo-SP 

Grupo Espirita Patria do Evangelho 
R.Baltazar Pereira,100 
Jardim Regina - 05175-340 
Sao Paulo-SP 

Centro Espirita Raios de Sol Pirituba 
Rua Carlos Malheiros Dias, 240 
Pirituba- 051 70-04 -Sao Paulo-SP 

Centro Espirita Allan Kardec 
Rua 19 de fevereiro, 658 
Quitauna - 06192-220 - Osasco-SP 

Casa Espirita Aurora dos Aprendizes 
Av. Otadlio Tomanik, 683 
Jardim Bonfiglioli - 05368-050 
Sao Paulo-SP 

Centro Espirita Luzda Esperanc;a 
Rua J oao de Genova, 25 
Santo Amaro 04750-070 
Sao Paulo -SP 

SP-Sul 

CE.Beneficente Seara de Luz 
Rua Joao Batista Jordao, 316 
Jardim Monte Azul 05836-260 
Sao Pau lo -SP 

CongregaC;ao Espirita Evangelica 
Rua Gandavo, 473 Vila Mariana 
04023-001 - Sao Paulo-SP 

Centro Espirita lrmao Alfredo 
Rua Ribeiro do Vale, 120 
Brooklin - 04568-000 - Sao Paulo-SP 

C E. Fraternidade do Ipiranga 
Rua Jorge Moreira, 115 - Ipiranga 
01553-050 - Sao Paulo-SP 

Casa de Caridade Espiritual Redenc;ao 
Rua Chaffic Ganen, 45 
Vila das Merces - 04165-080 
Sao Paulo-SP 

CE. Recanto da Fraternidade 
Estrada Keiishi Matsumoto, 860 
Jardim Tome 068440-540 
Embu das Artes-SP 

Fraternidade Espirita Analia Franco 
Rua Sao Borja, 147 - Jabaquara 
04320-060 - Sao Paulo-SP 

Centro Espirita Lac;os Eternos 
Rua Rio Grande do SuI, 30 
IIntercap - 06757-290 
Taboao da Serra -SP 

Vale do Paraiba 

Seara Espirita Bezerra de Menezes 
R. Antonio de Paula Ferreira, 106 
Centro - 12210-020 
Sao Jose dos Campos-SP 

Centro Espirita Casa do Caminho 



EAE A DISTANCIA 

Plenaria Virtual Um depoimento marcante 
Desejosos de vivendar 0 lema 

da nossa maravilhosa AEE - confra
temizar para melhor servir - convi
damos voces, arnigos de ideal, para 
participar de u ma lista na internet, 
onde formaremos urn fo rum virtual 
com oportunidade de trocar ideias, 
sentimentos e conhecer companhei
ros de todos os grupos integrados. 

Sabemos qu e durante as aulas 
nao temos 0 tempo necessario para 
tirar todas as duvidas, expressar 
nossas experiencias, compartilhar 
os sentimentos despertados. Na lis
ta, encontraremos a oportunidade 
de dividir nossas vivencias corn 
pessoas que trilham a mesma cami
nhada de autoconhecimento e cres
cimento espiritual. 

o funcionamen to e simples: 
atraves da lista as mensagens de 
cada membro chegam a todos os 
que estao inscritos. . 

A mensagem e enviada e 0 sis
tema a transmite para todos os par
tidpantes. Os membros do grupo 
tambem podem optar ern ver as 
mensagens pela internet na pagina 
do gropo ou receber resumos dia
rios. Mais detalhes em: 

www.yahoogrupos.com.br. 
Para se inscrever, basta enviar urn 

e-mail para: 
eae-fdj-subscribe@yahoogrupos.com.br 

ou acesse: 
http://hr.groups.yahoo.comJgroup/eae-fdj 

Duvidas? 
Envie urn e-mail para: 

guidini@guidini.com.br e 
catOl@terra.com.br 

Lembramos que a lista funcio
na ainda em carater experimental. 

"Podemos agora nos manter 
unidos, fortes, cheios de fe, determi
nados a levar avante os programas 
do Plano Espiritual para a Evangeli
za!faO de nosso pais, em condi\oes 
muito mais perfeitas, eficientes e cons
trutivas ate aqui, porque agora po
deremos nos movunentar, n ao mais 
individualmente, mas em conjunto, 
como uma for~a poderosa ante a 
qual nao haven!. oarreiras intrans
poniveis." 

(Edgard Armond, Mensagens e 
Instrw;8es, texto 46) 

Certo dia recebemos em nossa 
Casa Espirita, atraves de uma carta, 
urn pedido de livros espiritas. 0 so
licitante de nome Oswaldo(*) nar
rara a sua situa~ao de prisioneiro e 
que gostaria de ler livros espiritas 
mas, sem condh;oes financeiras para 
adquiri-Ios, tinha tornado conheci
mento atraves de urn livro empres
tado, nde no marcador de paginas 
constava 0 endere\o da nossa Casa. 

Esse pedido foi prontamente 
atendido pela diretoria qu e tambem 
o encaminhou para 0 Coordenador 
da Escola de Aprendizes de Evange
lho a Distancia. 

A EAED enviou para 0 Oswal
do 0 boletim informativo e a ficha 
de matricula para 0 Curso Basico do 
Espiritismo. Retornou a ficha de ma
tricula preenchida e mais uma carta 
do Oswaldo demonstrando muita 
alegria na oportunidade em fazer 0 

curso e perguntando se poderi a ins
crever mais dois amigos que gosta
ram da ideia, assim os tres iniciaram 
o Curso Basico. Concluido 0 curso, 
ingressaram na EAED. 

No decorrer da Escola, 0 aluno 
sentiu confian~a no seu dirigente, 
que 0 auxiliou corn as ferrarnen tas 
da Escola e com base no Evangelho 
a fazer a sua reform a interior, e for
talecer suas virtu des. 

Assirn, Oswaldo vai relatando 
as suas experiencias amedida que 0 

curso prossegue ate que urn certo 
dia teve a coragem a e revelar ser 
homossexual. 0 dirigen te sentiu 
que para ele foi muito dificil fazer 
essa revela\ao. 

Ap6s mais alglIDs meses, uma 
carta muito angustiante de Oswal
do: estou com AIDS. Mesmo assim, 
agradeceu a Deus pela oportunida
de de conhecer 0 Evangelho de Je
sus e poder entender urn pouco mais 
a sua vida, fosse 0 que Tosse eleJ'a 
entendia que continu ava filho e 
Deus. Oswaldo prosseguiu rnais al
guns meses e parou, nao deu mais 
noticias, ele e os outros companhei
ros. Foram mandadas cart as para 
eles informando que nao estavam 
mandando as li<;oes, como passou 
mais urn mes sem noticias, eles 
foram desligados da EAED. 

Ap6s algum tem po urn dos 
companheiros de Oswaldo mandou 

uma correspondenda informando 
que eles foram transferidos para 
outro presidio, so que Oswalcfo ti
nha sido transferido para 0 hospital 
penitenciario e falecido devido a 
sua doen\a. 

Todo termino de trabalho na 
EAED sao feitas vibra\oes para os 
alunos e ex-alunos e a partir daque
la data ern especial para 0 Oswaldo. 
Em urn determinado dia, no encer
rarnento do trabalho, dois dirigentes 
comentaram haver lembrado muito 
de Oswaldo, en tao decidirarn pas
sar 0 seu nome p ara 0 colegiado me
diunico. Nesse trabalho, fazendo as 
vibra~oes para ele, os mediuns 0 

perceberam muito aflito ern urna 
maca abandonado em urn corredor. 
Seguirarn as vibra<;oes de luzes cal
mantes para 0 companheiro e 0 

medium em sintonia com 0 espirito 
percebeu que ele estava se conscien
tizando do seu desencarne, inter
rogando interiormente: 

"Por que? Justo agora que es
tava entendendo a minha vida, por 
que meu Deus? Agora que ia mos
trar para todos os que me abando
naram pela minha conduta, que me 
tornei outro! A minha familia que ja 
nao con tava mais comigo, ai meu 
Deus!" . 0 dirigente do trabalho me
diunico continuou vibrando por 
luzes para 0 nosso irmao que foi 
arnparado pelos amigos da espi
ritualidade e conduzido ao trata
men to. 

Companheiros de ideal em Je
sus, a nossa oportunidade de traba
lho e infinita, quantos irmaos em 
situa\,ao semelhante ou ate piores 
aguardam uma mao para levanta
los. Pela narrativa acima, perce 
bemos que tudo fOl guiado por 
Deus, desde a pessoa que empres
tou 0 livro, 0 marcador de paginas, 
o diretor do Centro, a EAE-D e os 
tarefeiros sempre presentes em 
nossas vidas. 

A EAE a Distancia teve uma 
importancia muito grande para 0 

nosso irrnao gue, hoje, ja nao emais 
urn presidiano encamado, se liber
tou das grades nsicas e das grades 
mentais que 0 levararn a cometer 
tantos enganos na vida. 

(*)Oswaldo Ii nome fict icio. 
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Caravanas: exemplo de Paulo 
( Carlos Jose Parada - Nucleo Kardecista 21 de Abril - Osasco ) 

Gostaria de aproveitar 0 gan
cho da excelente materia publicada 
no Trevo de man;0/2004 - Por que 
fazemos Caravanas? - do amigo 
Nilton, do CEAE Genebra. 

Com muita p ropriedade, 0 
confrade disserta sobre os instru
mentos da lnicia<;ao Espirita, rela
tando a cria<;ao e finalidades da 
FDJ e sua estreita liga<;ao com os 
trabalhos de Caravanas. 

E minha inten<;ao ratificar e 
fortalecer 0 con teudo, para que 0 
assunto figue bern consolidado en
tre nos duigentes de EAE, tanto 
novatos, como experientes e para 
que os fluxogramas do Movimento 
nao se desviem r eIos caminhos, di
tos "mais faceis , tao nobres como 
as proprias Caravanas. 

E de vital importancia 0 diri
gen te ter a oportunidade de viven
ciar pessoa.ln1ente 0 trabalho de Ca
ravanas. Caso nao tenha tido a 
opornmidade, em sua p ropria EAE, 

visitas as creches, asilos, hospitais, 
orfanatos, penitenciarias, leprosa
rios, trabalhos de "Sopao" na ma
drugadas, visitas ao moradores de 
rua, grupos de Evangelho no Lar 
etc. .. sao chamados por este nom . 
Todos da maior importancia, mas 
fora do Curriculum da bendita EAE. 

A implanta<;ao segura e com
prometida das Caravanas, na sua 
fo rma original, proporciona aos 
Aprendizes vivenciarem ambientes 
nao condizentes, na grande maioria 
dos casos, com sua realidade socio
cultural-economica, permitindo a 
exposi<;ao dos sentimentos e traba
1ho profundo dos preconceitos in
trojetados em sua personalidade. 

Quando 0 dirigente deixar de 
ver as Caravanas como "dificil de 
implantar", "momento em que se 
perde alunos", etc ... (tudo isso 
passa pela resistencia do proprio 
dirigente), as EAEs vao retomar seu 
caminho original. Quando im

que 0 fa<;a em ou tra turma, '. plantadas corn a n atu
como participante. E de vItal ralidade devida, nao se 

Isso da a facilidade importancia 0 perde nenhum aluno. Pelo 
de discernir os pon tos dirigente ter a contrario, ou tros trabalha
fortes e os fracos da im- oportunidade de dores acabam solicitando 
planta<;ao do trabalho e os vivenciar a sua participa<;ao no Gru 
parametros internos do pessoalmente 0 po e ha. a sequencia do tra
crescimento pessoal. trabalho de balho corn a chegada de 

Infelizmente, vemos Caravanas. Caso outros grupos nos am
grande nUmero de diri- nao tenlza tido a bientes das favelas, favo
gentes implantarem traba- oportunidade, em recendo a implanta<;ao e 
Ihos diversos, como se fos- sua propria EAE, manuten<;ao do Evangelho 
sem Caravanas. E da-se a que 0 fafa em em ambiente tao neces
esses trabalhos, erronea- outra turma, sitado. 
mente, 0 nome de Cara- como Gostaria de me per
vanas de Evangeliza~o e participante. m.itir divergir do a~go 
Auxilio. 

o ami~o Nilton sugere 
que esses Importantes grupos de 
visita<;ao possam ser denorninados 
de "50S" e para os quais sugiro 
"Grupos de Visitas". Nao importa a 
denomina<;ao, mas nao devem ser 
chamados de Caravanas, sob 0 ris
co de descaracterizar a solicita<;ao 
original da espiritualidade. 

Partindo do prindpio que "Ca
ravanas" e sempre urn grupo de 
pessoas que se dirige a urn deter
minado local, e que trabalhos como 
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Nl1ton, sobre a ne esslda
de das equipes de auxilio 

material serem cfiferen tes das que 
levam Evangelho. Quando bern 
direcionado 0 trabalho, a me rna 
equipe pode e deve executar a 
duas tarefas, sempre focando 0 

ponto principal: levar 0 pao 
espiritual, 0 afivio das almas pelo 
Evangelho Redentor. 

0 trabalho comprometido de 
uma Caravana de Evangeliza<;ao e 
Auxilio, leva "automaticamente" a 
cria<;ao de urn novo Centro Espirita 

em razao da propria classe se en
volver com as necessidades espiri
tuais do local visitado. 

No caso de grupos de EAEs 
muit pequenas, no minimo tere
mos a implanta<;ao de u rn Grupo 
de Estudos do Evangelho no am
biente da favela (normalmente a 
ca a de urn morador), grupo de 
estudo que, adicionado de novos 
esforc;os (turmas posteriores fazen
do Caravanas de forma c~rreta 
tambem), possa permitir a fund a
<;ao a longo prazo de urn novo 
Centro Espirita. 

Sera que existe alguma coinci
dencia entre a expansao da AEE 
nos 30 anos de sua existencia e os 
trabalho dos esfor<;ados Apostolos 
( especialmente Paulo), que viaja
ram levando 0 Evangelho aos des
conhecidos, fundando igrejas e 
perpetuC!ndo os ensinamentos do 
Cristo? E para se pensar... 

A responsabilidade na con
du<;ao de uma turma de EAE (e dos 
Aprendizes) e exclusivamente do 
dirigen te. Cabe a nos cumpri rmos 
com as determina<;oes do alto, xe
cutando 0 programa sem 0 modifi
carmos. Muita paz! 

EE. Alvorecer 

A Fratemidade Espirita Alvore
cer, de Santo Andre, regional ABC, 
elegeu em Assembleia Ceral Ordi
nana no dia 31 de janeiro de 2004, 
sua n a dire tori a para 0 pr6ximo 
trienio. 

Em virtude da faJta de trabalha
dores, os estatu tos da associa~ao 
preveem uma diretoria enxuta e os 
aiversos departamentos obrigam 
seus componentes a quase sempre 
acumularem cargos. A nova dire
toria e composta: 

Presidente: Neide Maria Lopes 
Barbosa 

Secrehlrio: Ana Lucia Macedo 
Segundo Secretario: Luciana Ma

cedo 
Tesoureiro: Nivaldo Ap recido 

GiraldelJi 
Se~do Tesoureiro: Marco Au

relio G mes 



EAE A DISTANCIA 

Plenaria Virtual Um depoimento marcante 
Desejosos de vivenciar 0 lema 

da nossa maravilhosa AEE - confra
temizar para melhor servir - convi
damos voces, amigos de ideal, para 
participar de uma lista na internet, 
onde formaremos urn f6rum virtual 
com oportunidade de trocar ideias, 
sentimentos e conhecer companhei
ros de todos os grupos integrados. 

Sabemos que durante as aulas 
nao temos 0 tempo necessario para 
mar todas as dtlVidas, expressar 
nossas experiencias, compartilhar 
os sentimentos despertados. Na lis
ta, encontraremos a oportunidade 
de dividir nossas vivencias com 
pessoas que trilham a mesma cami
nhada de autoconhecimento e cres
cimento espiritual. 

o furicionamen to e simples: 
atraves da lista as mensagens de 
cada membro chegam a todos os 
que estao inscritos. 

A mensagem e enviada e 0 sis
tema a transmite para todos os par
ticipantes. Os membros do grupo 
tambem podem optar em ver as 
mensagens pela internet na pagina 
do grupo ou receber resumos dia
rios. Mais detalhes em: 

www. yahoogrupos.com.br. 
Para se inscrever, basta enviar u rn 

e-mail para: 
eae-fdj-subscribe@yahoogrupos.com.br 

ou acesse: 
http://br.groups.yahoo.com/group/eae-fdj 

Duvidas? 
Envie urn e-mail para: 

guidini@guidini.com.br e 
catOl@terra.com.br 

Lembramos que a !ista funcio
na ainda em carater experimental. 

"Podemos agora nos m anter 
unidos, fortes, cheios de fe, determi
nados a levar avante os programas 
do Plano EspirituaJ para a Evangeli
zac;ao de nosso pais, em condi~5es 
muito maisperfeitas, efidentes e cons
trutivas ate aqui, porque agora po
deremos nos movunentar, nao mais 
individ ualmente, mas em conjunto, 
como uma forc;a poderosa ante a 
qual nao haveni barreiras intrans
poniveis." 

(Edgard Armond, Mensagens e 
Instru~oes, texto 46) 

Certo dia recebernos em nossa 
Casa Espirita, atraves de uma carta, 
urn pedido de livros espiritas. 0 so
licitante de nome Oswaldo(*) nar
rara a sua situac;ao de prisioneiro e 
que gostaria de ler livros espiritas 
mas, sem condic;5es financeiras para 
adquiri-los, tinha tornado confteci
mento atraves de urn livro empres
tado, onde no marcador de paginas 
constava 0 enderec;o da nossa Casa. 

Esse pedido foi prontamente 
atendido pela diretoria que tam bem 
o encaminhou para 0 Coordenador 
da Escola de Aprendizes de Evange
lho a Distancia. 

A EAED enviou para 0 Oswal
do 0 boletim infoIDlativo e a ficha 
de matricula para 0 Curso Basieo do 
Espiritismo. Retomou a ficha de ma
tricula preenchida e mais uma carta 
do Oswaldo demonstrando muita 
alegria na oportunidade em fazer 0 

curso e perguntando se poderia ins
crever rna is dois amigos que gosta
ram da ideia, assim os tres iniClaram 
o Curso Basico. Concluido 0 curso, 
ingressaram na EAED. 

No decorrer da Escola, 0 aluno 
sentiu confianc;a no seu dirigente, 
que 0 auxiliou com as ferramentas 
da Escola e com base no Evangelho 
a fazer a sua reforma interior, e for
talecer suas virtudes. 

Assim, Oswaldo vai relatando 
as suas experH~ncias amedida que 0 

curso prossegue ate que urn certo 
dia teve a coragem cfe revelar ser 
homossexual. 0 dirigente sentiu 
que para ele foi muito dificil fazer 
essa revelac;ao. 

Ap6s mais alguns meses, uma 
carta muito angustiante de Oswal
do: estou com AIDS. Mesmo assim, 
agradeceu a Deus pela oportunida
de de conhecer 0 Evangelho de Je
sus e poder en tender urn pouco mais 
a sua vida, fosse 0 que Fosse eleJ'a 
entendia que continua va filho e 
Deus. Oswaldo p rosseguiu mais al
guns meses e parou, nao deu mais 
noticias, ele e os outros companhei
ros. Foram mandadas cartas para 
eles informando que nao estavam 
mandando as lic;5es, como passou 
mais urn mes sem noticias, eles 
foram desligados da EAED. 

Ap6s algum tempo urn dos 
companheiros de Oswa1do mandou 

uma correspondencia informando 
que eles foram transferidos para 
outro presidio, s6 que OswaJdo ti
nha sido transferido para 0 hospital 
penitenciario e falecido devido a 
sua doen<;a. 

Todo termin o de trabalho na 
EAED sao feitas vibra<;6es para os 
alunos e ex-ah.mos e a partir daque
Ia data em especial para 0 Oswaldo. 
Em urn determinado dia, no encer
ramento do trabalho, dois dirigentes 
comentaram haver lembrado muito 
de Oswaldo, en tao decidiram pas
sar 0 seu nome para 0 colegiado me
diunico. Nesse trabalho, fazendo as 
vibrac;6es para ele, os m ediuns 0 

perceberam muito aflito em uma 
maca abandonado em urn corredor. 
Seguiram as vibrac;5es de luzes cal
mantes para 0 companheiro e 0 
medium em sintonia com 0 espirito 
percebeu que ele estava se conscien
tizando do seu desencame, inter
rogando interiormente: 

"Por que? Justo agora que es
tava entendendo a minha vid a, por 
que meu Deus? Agora que ia rnos
trar para todos os que me abando
naram pela minha conduta, que me 
tornei outro! A minha familia que ja 
nao contava mais comigo, ai meu 
Deus!". 0 dirigen te do trabalho me
diunico con tinuou vibrando por 
luzes para 0 nosso irmao que foi 
ampar ado peJos amigos da espi
ritualidade e conduzido ao trata
mento. 

Companheiros de ideal em Je
sus, a nossa oportunidade de traba
lho e in£inita, quantos irmaos em 
situa<;ao semelhante ou ate piores 
aguardam uma mao para levanta
los. Pela narrativa acima, perce 
bernos que tudo £oi guiado por 
Deus, desde a pessoa que empres
tou 0 livro, 0 marcador de paginas, 
o diretor do Cen tro, a EAE-O e os 
tarefeiros sempre presentes em 
nossas vidas. 

A EAE a Distancia teve uma 
importancia m uito grande para 0 

nosso irmao que, hoje, ja nao emais 
urn presidiano encamado, se liber
tou das grades fisicas e das grades 
men tais que 0 levaram a cometer 
tantos enganos na vida. 

(*)Oswaldo enome ficticio. 
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Caravanas: exemplo de Paulo 
( Carlos Jose Parada - Nlicleo Kardecista 21 de Abril - Osasco ) 

Costaria de aproveitar 0 gan- visitas as creches, asilos, hospitais, 
cho da excelente materia publicada orfanatos, penitenciarias, leprosa
no Trevo de man;0/2004 - Por que rios, trabalhos de "50pao" nas ma
fazemos Caravanas? - do amigo drugadas, visitas aos moradores de 
Nilton, do CEAE Genebra. rua, grupos de Evangelho no Lar 

Com m uita propriedade, 0 etc. .. sao chamados por este nome. 
confrade disserta sobre os instru- Todos da maior importancia, mas 
mentos da Inicia<;ao Espirita, rela- fora do Curriculum da bendita EAE. 
tando a cria<;ao e finalidades da A implanta<;ao segura e com-
FDJ e sua estreita liga<;ao corn os prometida das Caravanas, na sua 
trabalhos de Caravanas. forma original, proporciona aos 

E rninha inten<;ao ratificar e Aprendizes vivenciarem ambien tes 
fortalecer 0 conteudo, para que 0 nao condizentes, na grande maioria 
assunto fique bern consolidado en- dos casos, corn sua realidade socio
tre nos dirigentes de EAE, tanto cultural-economica, permitindo a 
novatos, como experientes e para exposi<;ao dos sentimentos e traba
que os fluxograrnas do Movimento Iho profundo dos p reconceitos in
nao se desviem relos caminhos, di- trojetados em sua personalidade. 
tos "mais faceis , tao nobres como Quando 0 dirigen te deixar de 
as proprias Caravan as. ver as Caravanas como "dilicil de 

E de vital importan cia 0 diri- implantar", "momento em que se 
gente ter a oportunidade de viven- perde alunos", etc ... (tud o isso 
ciar pessoalmente 0 trabalho de Ca- passa pela resistencia do p roprio 
ravanas. Caso nao tenba tido a dirigente), as EAEs vao retomar seu 
oportunidade, em sua pr6pria EAE, caminho original. Qu ando im 
que 0 fa<;a em outra turma, '. plantadas com a n atu
como participante. E de VItal ralidade devida, nao e 

Isso da a fadlidade importancia 0 perde nenhum aluno. Pelo 
de discernir os pontos dirigente ter a contrario, outr s trabalha
fortes e os fracos da im oportunidade de dores acabam solicitando 
planta<;ao do trabalho e os vivenciar a sua participa<;ao no Gru 
parametros internos do pessoalmente 0 po e ha a sequencia do tra
crescimento pessoal. trabal1w de balho corn a chegada de 

Infelizmente, vemos Caravanas. Caso outros gru pos nos am
grande nillnero de diri nao tenha tido a bientes das favelas, favo
gentes implantarem traba oportunidade, em recendo a implanta<;ao e 
Ihos diversos, como se £os sua propria EA E, manuten <;ao do Evangelho 
sem Caravanas. E dase a que 0 fa~a em em ambiente tao neces
esses trabalhos, erronea outra turma, sitado. 
mente, 0 nome de Cara como Gostaria de me per
vanas de Evangeliza<;ao
Auxilio. 

e participante. m.itir divergir do a~go 
Nllton, sobre a necesslda

a arnig-o Nilton sugere de das equipes de auxilio 
que esses Importantes gru pos de material serem diferentes das que 
visitac;ao possam ser denorninados levam Evangelho. Qu ando bern 
de "50S" e para os quais sugiro direcionado 0 trabalho, a mesma 
"Gropos de Visitas". Nao importa a equipe pode e deve executar as 
denorninac;ao, mas nao devem ser duas tarefas, sempre focand o 0 
chamados de Caravanas, sob 0 ris- ponto principal: 1evar 0 pao 
co de descaracterizar a solicita<;ao espiritual, 0 aIivio das almas pelo 
original da espiritualidade. Evangelho Redentor. 

Partindo do prindpio que "Ca- 0 trabalho comprometido de 
ravanas" e sempre urn gropo de uma Caravana de Evangeliza<;ao e 
pessoas que se dirige a urn deter- Auxilio, leva "automaticamente" a 
minado local, eque trabalhos como cria<;ao de urn novo Centro Espirita 
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em razao da propria classe se en
volver com as nee ssidades espiri
tuais do local visi tado. 

o caso de grupos de EAEs 
mui to pequenas, no minimo tere
mos a Implantac;ao de urn Grupo 
de EShtdos do Evangelho no am
biente da favela (n rmalmente a 
casa de urn morador), grupo de 
estudos que, adicionado de novos 
esforc;os (turmas posteriores fazen
do Caravanas de forma correta 
tambem), possa permitir a funda
<;ao a longo prazo de urn novo 
Centro Espirita. 

Sera que existe alguma coinci
dencia en tre a expansao da AEE 
nos 30 anos de sua existencia e os 
h·abalhos dos esfon;:ados Ap6stolos 
(especialrnente Paulo), que viaja
ram levando a Evangelho aos des
conhecidos, fundando igrejas e 
perpetu~ndo os ensinamentos do 
Cristo? E para se pensar... 

A responsaoilidade na con
dw;ao de urna turma de EAE (e dos 
Aprend izes) e exc1usivamente do 
di rigente. Cabe a nos cumprirmos 
corn as determinac;6es do alto, exe
cu tando 0 programa sem 0 modifi
carmos. Muita paz! 

F.E. Alvorecer 

A Fratemidade Espirita Alvore
cer, de Santo Andre, regional ABC, 
elegeu em Assembl<~ia Ceral Ordi
nana no dia 31 de janeiro de 2004, 
sua nova diretoria para 0 proximo 
trienio. 

Em virtude da fal ta de trabalha
dores, os estatu tos da associac;ao 
preveem uma diretoria enxuta e os 
aiversos departamentos obrigam 
seus componentes a quase sernpre 
aClimularem cargos. A no a dire
toria ecomposta: 

Presidente: Neide Maria Lopes 
Barbosa 

Secretario: Ana Lucia Macedo 
Segundo Secretario: Luciana Ma

cedo 
Tesoureiro: Nivaldo Aparecido 

GiraldeJU 
Se~do Tesoureiro: Marco Au

relio Gomes 



Passagem para 0 

grau de aprendiz 

( Suzete - CEAE Emba fj) 

Com sentimento de muita 
emoc;ao, companheirismo e espe
ran<;a, os 84 alwlos da 8il turma da 
Escola de Aprendizes do Evange
lho do GEAE Embare, de Santos 
litoral paulista, fizeram sua pas
sagem para 0 grau de Aprencfizes 
do Evangelho, no dia 3 de marc;o. 

A cerirnonia simples, porem 
repleta de amor, iniciou corn 0 

depoirnento marcante da servidora 
Nancy Campos Silva, que se encon 
tra ern penodo probat6rio dando 
urn testemunho profundo e corajo
so do combate que travou para se 
livrar do vido do furno, cuio obje
tivo maior era de se tomar uma ser
vidora de Jesus. 

Apos a palavra da dirigente da 
turrna, que em fala pau tada no 
incentivo e na responsabilidade do 
compromisso que acabavam de 
assurnir, convocou os alunos a 
intensificar 0 cornbate aos vicios e 
defeitos buscando 0 crescimento 
espiritua1. 

Alertando-os, ainda, carinho
samente, sobre as dlficuldades que 
nahualrnente surgern no caminho 
de todo aquele que se prop6e a urn 
processo de purilicar;ao espiri tual, 
exortando-os a perseverarem, uma 
vez que a vitoria sobre si mesmo e 
o maior premio que urn espirito 
pode obter em urna encarnar;ao. 

Ao fim da cerirnonia, 0 plano 
espiritual manifestou-se por meio 
da medium Claudia Cristina Dias 
Salcedo, trazendo-nos a mensagem 
de uma aluna, no plano espiritual, 
dizendo da importancia desse pro
grama que deve ser respeitado e 
aproveitado corn todo ernpenho 
para que nos livrernos do julga
mento da nossa pr6pria cons
ciencia. 

Os alunos foram contempla
dos com urn exemplar do livro 0 
Cuia do Aprendiz. 

No final, os abrac;:os nos com
panheiros presentes selaram a nova 
etapa. 

RGA200S 

o que estamos fazendo ? 

Acompanhe 0 andamento 
dos trabalhos da equipe. 

Urn mes ap6s 0 encerramento 
da Reuniao Geral de 2004, ja estao 
em discussao e atribuir;ao alguns 
pontos importantes para 0 sucesso 
na pr6xima edic;ao: 

Fita de motiva~ao 

No mes de marc;o, foi gravada 
uma fita contendo material de di
vulgar;ao da RGA, que sera distri
buida as Casas que comp6em a 
Alianr;a ern breve. 

Almo~o 

Esta ern estudo a cnar;ao de 
uma escala para as refeir;6es, ade
quando os horarios, minimizando 
possiveis transtornos corn filas. 

Manual da RGA 

Sera feita nova revisao para ser 
colocado a disposir;ao para as pessoas. 

o acompanhamento da prepa
rar;ao/material dos m6dulos e cur
sos sera fei to pela equipe: Cristina, 
Cleide, Carlos Jose, Rubens, Nival
do, Luiz Amaro, observando-se a 
seguinte distribuir;ao: 

M6dulos Tradicionais 

Regionais / Equipe de 
acompanhamento 

Tl - Ambiente da Casa Espirita 
Vale do Paraiba - Luiz Amaro 

T2 - Assistencia Espiritual 
Campinas - Rubens 

T3 - Conceitos de Alian<;a 
Sorocaba - Nivaldo 

T4 - Escola de Aprendizes do 
Evangelho - Centro Oeste -
Cleide 

T5 - Evangelizar;ao Infantil - Minas 
Gerais - Cleide 

T6 - Fraternidade dos Discipulos de 

Jesus - Litoral - Carlos Jose 


T7 - Lideranr;a no Meio Espiri ta -

Piracicaba - Luiz Amaro 

T8 - Mediunidade - ABC -Carlos 
Jose 

( Ricardo - coordenador RCA 2005 ) 

T9 - Mocidade Espirita - Sao Paulo 
Thais 

Tl0-Reforma Intima - Ribeirao 
Preto - Cristina 

M6dulos Especiais 

Regionais/ Equipe de 
acompanhamento 

El - Administrar;ao da Cas a Espi
rita - Ph'acicaba (Marcelo) -
LuizAmaro 

E2 - Assistencia Social - Ribeirao 
Preto - Cristina 

E3 - Biblioteca - Sao Paulo -Cristina 
E4 - Comunicar;ao Social (Trevo) 

ABC (Junior) - Cleide 
E5 - Escola de Aprendizes a Dis

tancia - Vale do Paraiba 
(Salvador) - Cleide 

E6 - FASEP - Litoral (Adalberto) -
Cristina 

E7 - Livraria - Sao Paulo (Lisane) -
Cristina 

E8 - P3A- Litoral (Valeria) -Rubens 

Cursos Regionais 


Equipe de Acompanhamento 


Cl - Curso de Dirigente de Curso 
de Med iuns- Sao Paulo 
(Edna/Setorial Norte) - Carlos 
Jose 

C2 - Curso de Dirigente de Curso 
de EAE - ABC - Cleide 

C3 - Curso de Dirigente de Curso 
de Expositores - Sao Paulo 
(Carlos Parada/Rogerio) 
Cleide 

C4 - Curso de Dirig. de ~urso 
Evang.Infantil - Litoral (Aurea) 
- Nivaldo 

C5 - Curso de Dirigente de Assist 
Espiritual- Sao Paulo (Joaceles) 
- Rubens 

C6 - Curso de Dirigen te de Curso 
EAED - Ribeirao Preto -
Cristina 

C7 - Curso de Dirigente Pre 
Mocidade- Sao Paulo 
(Gustavo) - Nivaldo 
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MOCIDADE 

Mae, mamae, manhe! 

( Bianca Silvello Murari - c.E. Fraternidade do Ipiranga ) 

Neste mes de maio, com pleto 
25 anos, idade ern que, segundo 
meus pIanos de infancla, deveria ser 
uma profissional bem-sucedida, mu
lher casada e desfru tando dos 
encantos do primeiro filho. 

Naquela epoca, bastava-me sa
ber a duraC;ao do ginasio, do cole
gial e da faculdade para vislumbrar 
o ingresso no mercado de trabalho e 
a construc;ao do meu pr6prio lar. 
Espelhava-me na vida que leva va
mos em casa e imaginava 
que as coisas se sucede
riam como 0 passar dos 
anos na escola. 

Mas os sonhos in
genuos da infancia logo 
deram lugar a realidade, 
que vern assumindo con
tom os mais definidos com 
o tempo. 0 fato e que, dos 
meus projetos infantis, s6 a 
vida escolar seguiu mesmo 
aquela regularidade calcu
lada; da universidade em 
diante, meus olhos infantis 
nao puderam dar conta. 
Acabo de comec;ar a traba
lhar, namoro, mas 0 filho 

nao guardo boas recorda\oes das 
vezes em qu e dormi pouco! 

En tao, s6 para come\ar, mae e 
aquela qu e aprende a conciliar 0 

pr6prio sono com 0 nosso, que acor
da no meio da noite para dar reme
dio, que faz nossa comida p re£erida 
quando pedimos com jeito, que da 
atenc;ao as coisas que descobrimos, 
mesmo ela estando careca de saber, 
que aprende a se surpreender com 
as nossas von tades e aptidoes, 

Mae a gente chama de mae a 
vida toda : quando crianc;a, gritan
do, fazendo manha, chorando - po
de ser maae, manne, mamae, mae
zinha, ma, nao importa 0 jeito, ela 
entende sempre! 

Mae tambem nao escapa do 
palavreado baixo - e por que? Por-
que xingar a mae e uma of ens a 
gravlssima, dada a importancia dela 
- e nessas horas, a nossa mae 
sempre ea melhor! 

Tern mae que e doce, 
mas tern azeda tambern 
mae que e mae da sabor a 
vida! Tern mae brava e a 
gue fala fininho - mae que 
e mae arruma uma forma 
de educar a gente. Ja ouvi 
dizer que amor de mae e 
egoista e, nessa altura, pos
so dizer que e mesmo, mas 
e sentimento que preserva, 
cuida, aconchega. Amor de 
mae se preocupa se 0 nosso 
corac;ao esta sendo bern 
cuidado pelos outros, se 
sentimos alegria nas con
quistas, e nao apenas urn 
reconhecimento futil. 

almejado ainda nao chegou. 
Essa hist6ria toda, na verdade, 

me veio a mente por causa do Dia 
das Maes. E, al, as leitoras mamaes 
vao me perguntar com que direito 
venho escrever sobre mae, se ainda 
nao vivencio a maternidade. 

Mas al vao possiveis respostas: 
sou filha, ja traoalhei na Evangeli
zar;ao lnfantil e na Mocidade, cuidei 
de crianc;a em creche, visitei orfana
to, observei infuneros meninos e 
meninas com suas maes em parques 
e shopping centers, Ii varios artigos 
e livros a esse respeito e, acima de 
tudo, acreclito nessa profissao de fe, 
que forma e reforma espiritos na 
senda evolutiva. 

Como filha, quantas vezes ja 
ouvi aquele apelo de mae de ter 
passado imimeras noites em claro, 
cuidando de mim e do meu irmao? 
Nao sei, mas plagiando tambem ou
tro dizer de mae, "56 quando eu for 
uma, saberei!". E fato, contudo, que 
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mesmo gue nao durem muito, que 
tern historias para con tar em dia de 
chuva, quando ficar em casa e a 
melhor opc;ao, que vai a reuniao da 
escola e se chateia quando nao nos 
comportam os bern, que da para
bens p or term os ti rado nota boa na 
pro va, que alimenta SOMOS junto 
com a gente, que reapren de a ser 
idealista, para que 0 mundo nao 
morra de velhice antes que consiga
mos andar com as pr6prias pemas. 

Mae fica feliz, chateada, entu
siasmada, cansada. Mae tern que 
estar sempre saudavel e nao gosta
mos nada de ve-Ia doente. 

Mae emedica, enfermeira, pro
fessora, cozinheira, sabedora das 
coisas. 

Mae nao da 56 0 ombro ou 0 

colo, da 0 corac;ao, a vida. Costuma
se dizer que "mae e tudo igual, 56 
muda de enderec;o" - pois e, ate 0 

nome e 0 mesmo: mae! 

Filho nao vern com 
manual de instruc;ao, entao como e 
que mae aprende a ser mae? Essa e 
mais uma daquelas respostas que 56 
Deus sabe, e digo isso no sentido 
mais afetivo da palavra. 

Mae que e mae aceitou com 0 

corac;ao aberto a grac;a divina da co
criac;ao, do amor incondicional, do 
perdao, da compaixao, da caridade, 
da educac;ao rumo ao Alto. 

Mae nao tern idade certa, jeito 
determinado, nem bola de cristal. 
Mas tem 0 sexto sentido apurado, 
lagrimas contidas e 0 amor sempre 
renovado. 

E quando comemoramos 0 Dia 
das Maes, nao da para esquecer de 
Maria, mae de Jesu s, exemplo 
iluminado de maternidade. 

Nesses me us 25 anos de vida 
atual, carrego 0 cora\ ao pleno da im
portancia da maternidade e encerro 
essa reflexao com felicita\oes as lei
toras mamaes - fiquem com Deus! 



Caderno de Temas 
Mocidade Espirita Reden~ao 


Araraquara 


Um sorriso cabe em qua/quer /ugar 

Para mim 0 sorriso cabe, em qual
quer lugar, e principalmente em si
tua~6es de dor e decep<;:ao inspira a 
buscar confian~a e calma, pois vern a 
minha mente que Deus esta presente 
e isso me estimula a ter confian<;:a e 
perseveran<;a em qualquer lugar. 

(Charlene Cristina Oliveira) 

Refletindo sobre essa frase, pude 
conduir que 0 sorriso pode ser dado 
em qualquer lugar, pois pode mudar 
completamente 0 moral das outras 
pessoas - quando eu sorrio, uma pes- . 
soa que esteja triste pode se sentir 
confiante para enirentar as dificulda
des. Pon?m, dependendo da ocasiao 
em que 0 sorriso edado, pode ser in
terpretado de outra manena, diferen
te daquela que eu estava pensando. 

(Esteviio Pessota - Ciclo III) 

Acho que sei sorrir, sei tambem 
que, as vezes, e a melhor op<;:iio para 
validar uma atitude, principalmente 
se ajudar uma pes so a a sorrir tam
bern. Penso que 0 sorriso seja 0 pri
meiro passo para a esperan<;:a, ou seja, 
urn born semblante. Acho que vou 
sorrir para melhorar as coisas, mas e 
se elas nao melhorarem? Born, se nao 
melhorarem, pelo menos vai ajudar, 
mas ultimamente esta meio dificiI 
sorrir. Talvez nao seja 0 momenta cer
to de sorrir. Acho que nao sei sorrir! 

(Victor Gobatti - Ciclo III) 

1i Mocidade Espirita - F. E. Casa do 

Caminho - Monte Mor 


Urn sorriso sincero, de uma crian
~a, urn adulto ou urn idoso, e sinoni
rna de alegria. E a alegria traz a felici
dade, que e urn dos sentimentos mais 
importantes que temos. Infelizmente, 
muitas pessoas nao conseguern sorrir, 
par estarem passando por momentos 
diliceis na Vlda. Mas sent que e tao 
dificil assim SOrriI? Para uma crian<;:a 
triste, basta urn brinquedo ou urn pu
nhado de balas; para urn homem de
sesperado, basta ajudar-lhe a conse
guir urn emprego; para tun idoso sem 
esperan<;as, urn pouco de aten<;ao e 
carinho. Com certeza, essas pessoas 
terao urn sorriso no rosto, nao s6 de 
alegria, mas de gt:atidiio. 

(Angelo da Silva Mion) 

Ligados na telinha 
Mediunidade foi 0 tema tratado na primeira video-aula 
da Setorial Oeste '\ 

( Roberto Nunes Filho - Crupo Fraternidade Cris~.) 

Interessadas em realizar uma 
atividade d iferente para reunir os 
jovens, as Casas da Setorial Oeste 
promoveram a primeira video-aula, 
que, alem de confratemizar, serviu 
como forma de estudo e reflexao. 

o evento ocorreu no d ia 27 de 
man;o, no C.E. Evangelho e Arnor, 
na Lapa, e contou com a presen.;a 
de 70 pessoas. 

A Mediunidade foi 0 tema es
colhido para a d iscussao, devido ao 
interesse e a curiosidade que tal 
assunto desperta nos jovens. Para 
que esse tema pudesse ser debatid o, 
o filme apresentado foi "Os Outros", 
que conta a hist6ria de uma m ae e 
seus dois filhos desencarnados, que 
nao cientes da verdadeira situa.;ao 
em que se encontram, acreditam que 
as pessoas encarnadas habitan tes da 

casa e que sao os 1/ fan tasmas" . 
Atrelados a essa trama, assun

tos como materialismo, falta de in
forma<;ao e de orienta.;ao do espi
rito ao desencarnar e as diferen tes 
form as de mediunidade serviram 
como base para a discussao final. 

Mais do que uma simples reu
niao de jovens, esse evento m arcou 
a procura e efetiva.;ao de uma nova 
metodologia de trabalho, que visa 
proporcionar ao jovem um comple
menta do que e abordado em sala 
de au la e um a oportunidade de es
clarecimento, integra.;ao e ate mes
mo de lazer. 

Essa iniciativa foi muito bem 
vista pelos participantes. A ideia 
agora e que a video-aula seja reali 
zada mais vezes, para que assuntos 
de divers os generos sejam debatidos. 

N .K. 21 de Abril 

Conforme Assembleia Geral Ordinaria, de 14 de mar<;o de 2004, foi 
eleita a nova diretoria do Nucleo Kardecista 21 de Abril, de Osasco, na 
Grande Sao Paulo, para 0 bienio de 2004/2005. Por unanimidade foram 
eleitos: 

Presidente: Marcina Biazotto Lanzo 

Vice-presidente: Maria de Fatima de Lima 
1a. Secretaria: Sandra Elt~a da Silva Ferreira 
2a. Secretaria: Mirian Lima Duarte 
1a. Tesoureira: Aparecida Rugani Silva 
2a. Tesoureira: Marcia Biazotto Lanzo 
Diretora do "Lar da Crian<;a Emmanuel" (Creche LACE ): Darci Biazotto 
Nascimento 
Diretor de Patrimonio: Jose Reginaldo Maximo 

Titulares do Conselho Fiscal: Carlos Jose Parada, Geraldo lnacio da 
Silva Filho, Manoelito Pires da Silva 
Suplentes do Conselho Fiscal (em ordem alfabetica): Edinalva Pereira 
dos Santos, Jose Rozivaldo Silva Melo, Ninfa Vilela da Silva Festa 

Diretores de Equipes de Trabalhos 

Evangeliza.;ao Iniantil: Maria Aparecida dos Santos Voltan 
Mocidade Espirita: Rosemeire Santa Zampieri 
Assistencia Espiritual / Mediunidade: Maria de Fatima de Lima 
Estudos / FDJ: Carlos Jose Parada 
Assistencia Social: Darci Biazoto Nascimento 
Divulga.;ao Doutrinaria / Livraria / Biblioteca: Mirian Lima Duarte 
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T REVINHO 

Urn trabalho infantil que vale a pena 

Se no mes de maio come mora
mos 0 Dia do Trabalho, por que nao 
tratar de trabalho volun tario? E se 
vamos tocar nesse assunto, sera que 
podem os colocar as crian<;as na 
dan<;a? 

Por questoes que achamos logi
cas, acabamos, m uitas vezes, afas
tando as crian <;:as d os trabalhos 
volu ntarios. Mas sera que elas nao 
podem mesmo p articipar? Muito 
pelo contrario. Ao participar de ati
vidades solidarias, que podem estar 
ligadas ao programa ae aulas da 
Evangeliza<;ao Infantil, a crian<;a 
desperta para a busca de uma so
ciedade mais justa, adquirindo, ao 
mesmo tempo, habilidaaes divers as 
- e tudo isso com m uito entusiasmo! 

Algumas vezes, a crian<;a pode 
se mostrar refrataria a essas ques
toes. Mas basta ser chamada a tra
balhar por uma causa justa, ern que 
possa se sentir u til, e ela se revela 
solidaria e preocupada. 

A .sarotada pode ter uma serie 
de op~oes de voluntariado. Ativida
des como essas desenvolvem senso 
de justi~a, responsabilidade, cida
dania, etica e respeito as diferen<;as. 

Para se ter uma ideia de como 
esse tipo de vivencia pode dar certo, 
em 1996, a LDB - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educa~ao Nacional - de
terminou que a nova maneira de es
tudar a ser adotada pelas escolas 
deveria focar 0 aprendizado, e nao 
apenas 0 ensino. 0 evangelizador 
pode contribuir com sua participa
~ao no processo de conscientiza<;ao 
do voluntariado. A seguir, algumas 
dicas de como trabalhar isso com as 
crian~as, divididas pelas faixas 
etarias das turmas: 

Jardim 

Comunicafiio visual: pe<;a para 
as crian~as criarem cartazes para se
rem colocados no Centro. Algumas 
sugestoes de temas: econornia de 
energia elt~trica, pedmdo p ara os 
trabaThadores desligarem as luzes 
quando deixarem as salas; econo
rnia de agua (0 cartaz pode ser co
locado nos sanitarios); e ate mesmo 
as pIa cas pedmdo silencio dentro 
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Alberto Souza - Crupo Fraternidade Crista ) 

do Centro podem ser confecciona
das pelos pimpolhos. Se der, leve as 
pequenas obras para fora do Centro 
tambem. 

Arboriza~iio : esse e urn recurso 
que precis a de espa<;o e Iugar apro
priaao. Se perto do Centro houver 
pra<;as ou campinhos, ou m esmo 
urn jardim dentro da Casa, cultive 
plantas junto com as crian<;as. Lem
bre-se de fazer junto com elas urn 
acompanhamento seman al dessas 
plantmhas. Pergunte na floricultura 
quais sementes podem ser regadas e 
tratadas uma vez por semana. Caso 
nao exista espa<;o para fazer esse 
tipo de atividade, desenvolva aulas 
de consciencia ecologica e, no final, 
use 0 famoso recurso de plantar se
mentinhas de feijao no algodao 
mesmo. 

Outra ideia para traballiar com 
o feijao e aproveitando cascas de 
ovo: quando quebrar 0 ovo, tente 
fazer 0 corte bern no meio, ficando 
com duas conchinhas - em cad a 
uma delas, coloque urn pouco de 
terra ou algodao, as sementes e 
reg-ue. Para deixar exposto, use a 
calxa de ovos. Se aehar viavel, escre
va por ~ora dos ovinhos 0 nome da 
cada cnan<;a. 

Campanha de gibis: promova 
uma campanha de arrecada~ao de 
revistas infantis. Junte urn nu mero 
born e leve, se possivel junto com as 
crian<;as, em a1gum orfanato perto 
do Centro. 

Primario 

Doa~ao de brinquedos: esse e 0 

momenta em que a crian<;a esta co

me<;ando a deixar os brinquedos da 
primeira fase da infancia, por isso 
promova uma campanha de doa<;ao 
de brinquedos e leve-os a urn orfa
nato. As epocas de Natal e Dia das 
Crian<;as sao boas pedidas para lan
<;ar a campanha. 

Visitas aos asilos: leve os alunos 
para conhecer idosos. As crian<;as 
nessa idade sao boas ouvintes e, ge
ralmente, dao mais aten<;ao ao que 
os velhinhos tern a dizer. Se aehar 
viavel, monte uma pecinha de tea
tro com eles e apresente no local. 

Intermediario e Pre-Mocidade 

Aiudando os mais novos: essa e a 
fase em que geralmente a crian<;a 
nao quer mais frequentar a Evange
liza<;:ao, dai a importante participa
<;ao do evangelizador em tentar 
arrumar formas criativas de cativar 
esses ,rre-adolescentes. Vma boa 
ideia e pedir que cheguem antes e 
ajudem, junto com os evangelizado
res, a ajeitar as cadeiras, arrumar as 
fileiras das crian<;as mais novas e 
encaminharem-nas para as salas. 
Apenas tome cuidado para que 0 

aluno nao se sinta tao trabalhador a 
ponto de negligenciar seus deveres, 
como tomar passe ou prestar aten
<;ao na propria aula. 

Visitas a orfanatos: instigue-os a 
montarem urn jogo bern dinamico 
para crian<;as e proponha uma visi ta 
a algum orfanato, de preferencia que 
ten.na crian<;as menores que eles. 

Jovens pesquisadores: num pri
meiro momento, proponha urn tra
ballio de pesquisa na comunidade 
(bairro ou vila), onde eles identifi
quem os principais focos de proble
ma (seca, enchente, pobreza, falta 
de escola, falta de saneamento, de
semprego, violencia, van d alismo, 
etc.). 

Depois, reserve alguns minutos 
da aula para que, juntos, comecem a 
propor formas de melhoria. As 
propostas nao precisam ser ne
cessariamente realizadas p or eles, 0 

que io:porta e ,d~senvolver 0 senso 
de candade prahca. 



Alguns cuidados e precau\oes 

Depois das dicas, e born res
saltar alguns cuidados na realizac;ao 
de trabalhos desse tipo. Fique 
atento: 

* Qualquer que seja 0 trabalho, 
prepare-se bem e planeje tudo direiti
nho: tudo que e feito as pressas COrre 
o risco de nao dar cer to, por isso 
planeje-se muito. Cornumque os 

Meu nome e Gislene, tenho 39 
anos, sou casada ha sete anos e te
nho uma filha que se chama Thais, 
de 2 anos e 5 meses. Como na vida 
nada e por acaso, fu i levada ao 
Grupo Fratemidade Crista por uma 
tia . Sempre desejei conhecer 0 
Centro, sem con tar que tinha tam
bern alguns motivos pessoais para 
visita-lo. Chegando la, passei pela 
entre vista, comecei a fazer 
tratarnento e, no final des
te, quando voItei para a 
entrevista, tive a noticia de 
que minha ficha havia 
passado pelo Grupo Me
di{mico tendo sido indica
do que eu fizesse Eseola de 
Aprendizes. 

Iniciei na semana se
guinte, junto com minha 
tia, que tarnbem fazia a 
Escola. Quando cheguei no 
segundo ano, minha diri
gente me fez urn convite 
para trabalhar na Evangeli
zac;ao Jnfantit pois estavarn 
precisando de evangeliza
dores . Depois de pensar 
bastante e de receber urn 
grande incentivo do meu 
marido, que na epoca era 
meu noivo, resolvl ir nurn sabado, 
dia da Evangelizac;ao. 

Iniciei com as crianc;as do Inter
medicirio. Depois de urn tempo fui 
para 0 Jardim, segui para 0 Primario 
e, agora, estou no Maternal, para 
poder acompanhar a minha filha. 

Ao Ierem iS80 tudo, pode pare
eer que foi tudo muito simples, so 
que no deeorrer desses anos muitas 
coisas aeontecerarn. 

pais, tente fazer urn trabalho sin
cronizado com a Escola de Pais e, se 
possivel, pec;a a ,colaborac;ao da di
retoria da Casa. E preciso que toda a 
equipe tenha bern claro quais os 
objetivos das atividades a serem 
realizadas. 

* Cuidado com a discrimina~ao: 
principalmente guando fizer visitas 
a outras comurudades. Em orfana
tos, por exemplo, lembre-se de que 

Ser mae: urn ate de fa 

os visitantes possuem idade muito 
parecida com ados rnoradores do 
10cal- tome cuidado, portanto, para 
que as visitas nao resultern em des
conforto para seus alunos nem em 
ameac;a para 0 pessoal do orfanato. 

A ideia dessas atividades e a 
confraternizac;ao, ou seja, desenvoI
ver em ambos os lados a ideia de 
que fazem parte de uma mesma so
ciedade. 

( Cislene Marques Sampaio - Crupo Fraternidade Crista ) 

Depois de urn ano de casada, 
parei de tomar anticoncepcional e 
so fui engravidar urn ano depois. A 
noticia foi recebida com muita ale
gria, que infelizmente durou pouco. 
Quando alcancei os dois meses e 
meio de gestac;ao, tive alguns pro
blemas e 0 medico me orientou a fa
zer urn ultra-som, em que foi cons
tatado que 0 feto nao estava se de

senvolvendo na 
Acredito linguagem medica, era 

que ser mae 
e bern mais 
do que os 

nove meses 
de gestac;ao 
e os anos de 
cuidados e 

preocupac;oe 
s com os 

filhos, e urn 
alo de cora

gem, fe e 
perseveranc;a. 

blema 

urn ovo eego. Alguns dias 
depois, eu abortei. Foi 
dificil, mas com a ajuda de 
Deus e de minha familia a 
vida voltou ao normal. 

Passados mais dois 
meses, fiquei gravida no
vamente. TIevido ao pro
blema anterior, 0 medico 
pediu que eu fizesse outro 
ultra-som e, novamente, 
foi constatado que era ovo 
cego. Passados alguns 
dias, passei por outr~ 
aborto, so que dessa vez 
foi urn poueo diferente: 
quando analisaram 0 ma
terial colhido na cure
tagem, foi detectada ma

formac;ao da placenta (pro
esse chamado de mola). 

Tratava-se de urn tumor na 
placenta, que poderia ser maligno 
ou benigno. No meu caso, foi 
benigno, mas mesmo assim 0 

medico me reeeitou uma formula de 
quimioterapia, que tomei durante 
urn meso 

Fiquei proibida de engravidar 
por seis meses. Segundo 0 medico, 
se isso ocorresse, 0 bebe poderia 

nascer com algum problema fisico 
ou mental, pois 0 remedio era muito 
forte . 

Esperamos todo 0 tempo ne
cessario. Fizemos divers os tip os de 
exames, mas nada de anormal foi 
constatado. Foi quando, inespera
damente, engravidei. No comec;o fi
camos meio receosos, ate que fiz urn 
ultra-som e, dessa vez, grac;as a 
Deus, tudo estava em perfeita ordem. 

Tive uma gravidez otima, salvo 
o final da gestac;ao - tive de passar 
por uma cesariana, pois 0 parto pre
cisou ser antecipado 11 dias, ja que 
a placenta nao estava alimentando 
bern 0 bebe e este comec;ou a perder 
peso. 

Nesse tempo todo con tinuei 
com os meus trabalhos na Evangeli
zac;ao Infantil e dirigi uma turma de 
Mocidade tambem. Nunca pensei 
em parar de trabalhar, pelo contra
rio, pois se naquele momento eu 
ainda nao estava preparada para ser 
mae, Deus colocara em meu cami
nho a Evangelizac;ao Infantil, urn 
trabalho que amo muito. 

Eu sabia que todos os sabados 
havia muitas crianc;as me esperando 
para ouvir as historias e os ensina
mentos de Jesus. 

Nessa epoca em que se come
mora 0 Dia das Maes, 0 que posso 
refletir e que 0 proeesso de aprendi
zado e continuo e sao essas lic;6es 
que devemos levar adiante. 

Acredito que ser mae e bern 
mais do que os nove meses de ges
tac;ao e os anos de cuidados e preo
eupac;6es com os filhos, e u rn ato de 
coragem, fe e perseveranc;a. 
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Expandindo 0 

amor filial 
Feliz aquele que, no auge de 

suas fon;as fisicas, continua com 
o cora~ao de uma crian'):a e sabe 
homar seus pais, reconhecendo 
neles a razao das vitorias e das 
conquistas e, mesmo n as situa
'):oes de aparen te derrota, conse
gue com preender que foram eles 
os responsaveis por criarmos em 
nos a fortaleza da esp eran\ a . 

Pais, eternamente amigos, 
etemarnente irmaos. Mais feliz 
ainda e aquele que, expandindo 
o arnor filial ao sentimen to de 
fratemidade entre todos os ho
mens, independentemen te de 
ra~a ou credo, destroi as paredes 
do preconceito, ignorancia cris
talizada no triste egolsmo que 
consome toda a hum anidade. 

E, diante da infinita beleza e 
grandeza da vida, reconhece a 
Paternidade Divina, ajoelha-se 
espiritualmente e sen te dentro 
de si a For~a Soberana, a vida a 
pulsar, assim como ern todos os 
recantos desse Universo ela 
pulsa, de maneira incansavel, 
inesgotavel, humilde e serena. 

Sera ai, no campo in timo, 
que encontraremos a verdadeira 
paz incondicional, nao a falsa 
paz oferecida pelo mundo, 
atraves das ilusoes que nos 
fazem escravos de paixoes 
destruidoras. 

Somente assim seremos uma 
humanidade real, uma humani
dade mais justa e solid aria, ern 
que todos verao no seu seme
lhante a extensao de si mesmos, 
respeitando nao apenas as leis 
escritas, mas actma de tudo, as 
imutaveis leis de Deus gravadas 
em nLlSSaS conscieru:ias. 

Mario Campos - GEAE Santos 

"Bebei d a fonte viva do arnor e 
preparai-vos, cativos da vida, para 
vos lan\ar urn dia livres e alegres no 
seio d'aquele que vos criou £racos 
para vos tomar perfectiveis, e que 
quer que vos mesmos trabalhais 
vossa maleavel argila, a fim de ser
des os artifices de vossa imortali
dade." Espirito da Verdade E.S.E. 
Cap. VI, item 5. 

Nessa passagem do Evangelho, 
vemos que a Escola de Aprendizes 
do Evangelho e uma fonte viva de 
amor, que nos prepara para moldar 
nossa "argila" como artifices da 
irnortalidade. 

Este legado de nosso Edgard 
Armond e base salida que cria con
di\oes para todos que estao dispos
tos a tra\ar novos rumos em suas 
vidas, caminhem seguros pel os ca
minhos que os conduzirilo de volta 
ao Pai. 

Aqueles que beberam nesta 
fonte de amor e deixaram que esta 
agu a transformasse suas vidas 
podem acreditar num mundo fra
terno e amigo, de amor, perdao e 
compreensao corn nossos semelhan
tes, porque lutam para que este 
mundo exista. 

No primeiro dia da EAE era
mos apenas um , depois falamos 
corn urn rapaz ao lado, a mo\a da 
fren te, a senhora da outra ponta e, 
de repente, tinhamos amigos, e 
mais urn pouquinho nos tomamos 
uma turma. Uma turrna de escola 
da Alian\a. Caminhavamos pelas 
trilhas que Armond nos preparou. 

Nossas "novas vidas" entao se 
nortearam pela compreensao do 
Evangelho, 0 entendimento das pa
rabolas, da Genese, do Apocalipse. 
Comprt'endemo5 0 udbiilho dO b Es= 
senios, lemos alguns liVTOS, fizemos 
temas, come\amos a escrever em 
nossas cademetas pessoais. 

Paulo se converteu, nosso Mes
tre foi ao G6lgota; e chegou a nossa 
vez de sair para as caravanas, para 0 

c w~.alia___._
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A LIANc;A E 0 AMOR 

Na EAE 
( Reinaldo Guidini e Catarina N. de Santa Barbara - CEAE Genebra ) 

plantao, para os trabalhos da Assis
tencia Espiritual, descobrir na me
diunidade uma porta de trabalho, e 
ja nao eramos mais aprendizes e 
sim servidores, anirnados e movi
dos de p rofun do sentimento de 
estar servindo ao Mestre. 

A Escola chegou ao fim, 0 

perfodo probatorio, 0 ingresso na 
FDJ, e hoje estamos aqui por nossa 
conta, movidos e situados pelo que 
conseguimos construir em nosso 
pensar e em nosso agir. 

Ao final, mais do que uma tur
rna descobrimos que eramos uma 
grande familia. Despertamos para a 
consciencia de que somos Filhos de 
Deus, de urn Pai amoroso, carinho
so. 0 principio da fratemidade 
vibrou forte em nossos cora\oes. 
Ainda n ao conseguiamos amar 0 

mundo, mas amavamos in tensa
mente cada membra de nossa tu rrna 
porque ja exercitavamos 0 amor co
mo uma realidade em nossas vidas. 

Revendo nossa passagem na 
Escola, sentimos que 0 que realmen
te mudou nossas vidas foi 0 enten
dimento do arnor do Pai e que este 
amor vive em nos. 

Esta foi nossa Escola e tudo 0 

mais que hoje existe em nos esta a 
servi~o deste sentimento de arnor. 
Fomos instruidos sobre rnuitos te
mas, mas educados no arnor, e com 
tudo isto ehora de sair para 0 mun
do e trabalhar, tomando realidade 
tudo que aprendemos. 

"De pe, pois, companheiros e 
irmaos, para 0 cumprimento das tarefas 
que estao anossa espera por toda parte, 
servindo ao proximo para servir ao 
Mestre, na sua grandiosa tarefa reden
tora desta humanidade aqual perten
(·fmO~.: f () ('(JY~~~: ~ro do lvlesift" cr. rhll1tt:n.
te que SI:' regozijllra, par vel' todo 0 1'1:'
banho no seu redil e a todos cobrira com 
Sua bem;ao e 0 Seu imenso e desve -lado 
amor. E que assim seja." (Edgard Ar
mond, Mensagem para a Reuniao Geral 
da Alianfa, Verdades e Conceitos I) 

rg~._br ) 
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CENTRO ESPIRITA 
nao tinha nenhum telefone do pro

Noticias de Araraquara prietario para contato. Decepciona

Mocidade 

* "De olhos bern abertos - A 
realidade das drogas" , foi 0 tema 
do trabalho de prevenc;ao e esclare
cimen to realizado pelas Moddades 
do CEAE e Casa do Caminh o no dia 
21 de marc;o, du rante urn even to 
promovido pela Prefeitur a de Ara
raquara, em parceria com a Radio 
Cidadania. 

Numa prac;a do Cecap, bairro 
onde esta instalado 0 CEAE, foram 
montados varios estandes para pres
tac;:ao de servic;os a comunidade. 
Cerca de 25 jovens da Mod dade dis 
tribuiram panfletos em urn estande 
para orientac;:ao. 

* Sementes de Alegria Arte 
Espirita, grupo de teatro das Moci
dades do CEAE e Casa do Caminho, 
estao preparando para este semes
tre de 2004 , tres montagen : 

* Brincadeiras, de Raimundo 
de Mattos Leao: texto inian til que 
resgata a magia das brincadeiras de 
crianc;as, como amarelinha, brincar 
de fita, contar hist6rias, trava lin
guas e as cantigas de roda. A mon 
tagem estreou aia 10 de abril e foi 
apresentada na Evangelizac;ao In
fantil nas duas Casas na comemo
rac;ao da Pascoa. Estao previstas no
vas apresentac;6es em p ra<;as do 
bairro, orfanatos e asilos. 

* Como e grande 0 nosso arnor 
por voces, urna criac;ao coletiva. 0 
texto presta urna homenagem as 
maes, por meio de urn passeio pela 
obra de Roberto Carlos, onde dez 
musicas foram coreografadas, u tili 
zando mimica e expressao corporal. 
Sera apresentada na homenagem as 
maes da Evangelizac;ao Infantil. 

* A viagem d~ urn barquinho, 
de Sylvia Orthof. E urn espetaculo 
infanto-juvenil que fala de liberda
de e respeito ao outro de uma forma 
bern humorada, en tre lavadeiras, 
princes as e principes que viraram 
sapos. 

* Participam do Sementes da 
Alegria - AIte Espirita 17 jovens, 
alunos das referidas moddades, 
que se dividem nos diversos per
sonasens. Os ensaios ocorrem nos 
dommgos a tarde, num clima de 

muita uniao e descontrac;ao. 

C.E. Aprendizes do Evangelho 

Tres alunos da Mocidade con 
cluiram no final de 2003 0 curso de 
preparac;ao de oradores, e no ano de 
2004 estao realizando prelec;6es evan
gelicas na Assistencia Espiritual do 
C.E. Aprendizes do Evangelho, qu e 
se realIzam nas se~undas e quartas 
feiras as 20hlS. Glsele Botao de Ca
marso, Danifer Odair Luciano e 
PerClO Bresler passaram a participar 
da escala de oradores da Casa e tern 
compromisso pelo menDs uma vez 
ao meSo 

A Casa manh~m urn Curso Ba
sico de computac;ao gratuito para 
jovens carentes (inicialmente alunos 
da Mocidade), cujo program a com
tempia noc;6es de Winnows, Word, 
Excel e Power Point. A primeira tur
rna, com 8 alunos, recebeu 0 certi
ficado de conclusao do curso em de
zembro de 2003 e a segunda turma 
teve inicio em fevereiro de 2004, 0 
termin o previsto para ju tho. 

Associac;ao Filantropica Casa do 

Caminho - CEAE 


No dia 4 de maio, a Ass ciac;ao 
Filantr6pica Casa do Caminho - 0 
CEAE completa 8 anos de fundac;ao. 
No inido de 1996, a di retoria do 
C.E. Aprendizes do Evangelho preo
cupada com a expansao dos traba
Ihos para os alunos das Escolas de 
Aprendizes do Evangelho, buscou a 
construc;ao de u rn primeiro filhote 
para atendimento num outro bairro 
caren te da periferia de Araraquara. 
o bairro escolhido foi 0 Jardim Del 
Rey, bairro carente, com ruas sem 
pavimentac;ao, nde ja havia sido 
prestados alguns atendimentos atra
yeS das caravanas de evangelizac;ao 
e auxiJio. 

Saimos em busca de urn ter
reno, quando achamos 0 ideal, nin
guem sabia como localizar 0 pro
prietario para sabermos se era pos
sivel a aquisic;ao do mesmo. A unica 
inf rmac;ao recebida atraves dos vi
zinhos e que 0 mesmo residia no 
Mato Grosso. 

Procuramos a Prefeitura que 

a os, comec;amos a procurar por 
outro terreno, chegando a ver va
rios. Mas como os amigos lila de 
cimaN sabem das nossas ansieda, 

des e necessidade , trabalharam ra
pidamente e para nossa surpresa, 
chegou ate as nossas maos, 15 dias 
depois, urn caderno irnobiliario, on 
de havia tres terrenos a venda no 
Jardim Del Rey. 

Era justamente 0 primeiro que 
tinharnos vi to, 56 tinha urn pro
b leminha nao tinh amos dinheiro 
para compra dos tres, cujo proprie
tario tinha chegado do Mato Grosso 
e almejava vena e-los juntos e o rnais 
rapido possive!. 

Os amigos espirituais trabalha
ram rapidamente e logo apareceu 
urn comprador que se interessava 
por doi 10tes apenas, concluimos 0 
neg6cio e no dia 4 de maio de 1996, 
as 20 hs. na sede do C.E. Aprendizes 
do Evangelho, com a presenc;a maci
c;a dos trabalhadores, nascia em 
Assembleia, a Associac;ao Filantr ' 
pica Casa do Caminho - CEAE. 

Foram tres anos de m uito tra
batho para a constru~ao, onde rea
lizavamos no local, vibrac;oes, visi
tas com os alunos da evangelizac;ao 
infanti l e mocidade e bazares da p 
chincha. Em 15 de maio de 1999, foi 
inaugurado 0 predio com uma pa
lestra e iniciamos as atividades da 
sopa fraternal, em setembro veio a 
Evangelizac;ao Infanti!' 

Boje, a Associac;ao Filantr6pica 
Casa do Caminho - CEAE tern as 
seguintes a tividades: 

Sopa fratema aos sabados, as 
18h30, atendendo aproximadarnen
te 100 pessoas. 

Evangelizac;ao Infantil aos sa
bados as 17 horas, atende 70 crian
<;as. 

Caravana de Evangeliza~ao e 
Auxilio: sabados as 17 horas. 

Atende ainda em parceria corn 
a Prefeitura Municipal de Arara
quara 30 crianc;as corn 0 Programa 
Viva Lei te e 20 familias com cesta 
basica mensa!. 

Distribui no inicio do ana 
letivo material escola r basieo para 
crianc;as da Evangeliza~ao Wantil e 
presentes na Pascoa (ovos) e no Natal. 

Em comemorac;ao ao aniversa
rio de 8 anos da Casa do Caminho 
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CEAE. esta programada uma feira 
do livro espuita duran te 0 mes de 
maio, em regime itinerante por bair
ros de Araraquara e palestra em ho
menagem as maes no dia 8 de maio 
as 17b., em sua sede, corn apresen
tac;ao de Como egrande nosso am or 
por voces. 

A coordenafiio 

ABC 

A Regional ABC mudou a for
ma de promover os seminarios. A 
partir deste ano, eles tomaram-se 
ltinerantes, ou seja, cada um deles 
acontecera em Casas Espilitas di
ferentes. 

Os dois primeiros foram exce
lentes. Ern 25 de janeiro, aconteceu 
na Casa Edgard Armond, com a 
coordenac;ao da mesma. Em 28 de 
marc;o foi a vez Grupo Espirita Re
encontro. 0 proximo sera a ia 30 de 
m aio, com a coordenac;ao da Casa 
Paulo de Tatso e tambem no G.E. 
Reencontro, ern Maw!, . favorecendo 
a todos os trabalhadores 

o retorno dos primeiros semi
nanos foi muito positivo. Mais de 
100 pessoas partkiparam, ativa
mente, represen tando quase todas 
as Casas. Esperarnos manter este 
sucesso para os proximos, pedimos 
que as Ca as do ABC continuem a 
participar, urn wande abrac;o e ate 
maio, no seminario de lideran<;a. 

Luiz Carlos Amaro 

Nova Casa 

Esta nascendo uma nova frente 
de trabaU1o, na cidade de Colina, a 20 
km de Barretos, interior de Sao Paulo. 

Doi disdpulo da p rimeira 
turma do CEAE Barretos estao a fren
te desta tarefa . Sao m oradores 
daquela cidade e iniciaram urn Curso 
Basleo, que ainda esta em andamento, 
aos saba dos, das 18h30 as 20h . Na 
sequencia, haver ol <l 1 E. E. Pedi..llGs . 
vibrac;6es para esta nova frente de 
trabalho. A Casa esta. com nome 
(provis6rio) de "Centro Espfrita 16 de 
Setembro de Colina". 

Esta localizada na area central 
da cidade, ao lado da antiga linha 
ferrea. 

Telefane para cantatos: (17) 
3341-1937 / 3341-2199 (Luiz) au 3341
1524 (pedro) . 
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G RUPOSDETRABALHO 

Planejamento Estrategico 
Eliminar a distancia entre 0 jovem 0 adulto 

o Grupo de Trabalho realizou, deria Fazel' nas Casas Espiritas. 
no periodo de ju nho de 2003 a mar Percebeu -se que nao ha uma 
~o de 2004, urn trabalho de campo unidade, sendo que em algumas 
nas Regionais da AEE, no qual veri Casas 0 jovem pode trabalhar na 
ficou-se: Assistencia Espintual, nas vibrac;6es 

de quinta-feira, na Evangelizac;ao- Isolamento das turmas de 
Infantil, mas em ou tros Centros naoMocidade Espirita. Ern boa rarte, 
e permitido.nao ha participa«;ao da MOCldade 

Com base nesses fatos, 0 Gruponos eventos e retmi6es da Cas a e de
tent urn plano de a«;ao.sinformac;ao quanta ao objetivo e 

Neste primeiro semestre seraestrutura do Movimento Espfri ta. 
analisado 0 p rograma de aulas, uma 

- Ern alguns Centros, a dire vez que este e urn Programa For
tori a toma decis6es por conta pro mador. 
pria, sem consultar os representan Quando foi implantado na 
tes, decidindo com base ern infor AEE, permitia ao jovem fundar um 
ma<;6es distorcidas. Centro Esp jrita. 

- Algumas pessoas esperam Para 0 segundo semestre, sera 
que as turmas "formem" alunos pa trabalhado 0 objetivo e a estrutura, 
ra a EAE. por meio das Reciclagens Regionais 

e das Casas Espiritas. 
- 0 trabalho da ME tern uma Com base no retorno, serao ve

estrutura propria, sendo indepen rificados quais os trabalhos que 0
dente. jovem pod era fazer parte na Casa 

Espirita. Apos 0 relato corn essas inior
Para obter mais nformac;6esma«;6es na Reuniao do Conselho, 

sobre 0 andamen to deste GT, entrarhouve uma discussao em tomo dos 
em contato com Valesca pelo e-mail: trabalhos que 0 jovem faz e/ou po
valescasalles@yahoo.com .br 

Casa Espirita Servidores de Maria - 20 anos 

A C. E. Servidores de Maria, de Santo Andre, Eoi fundada no dia 1Q de 
maio de 1984, fruto da 5~ hlrma de EAE da Casa Espirita Razin, iniciada 
ern 1982, tendo como dirigente n ssa querida dona Mercedes e c0!llo 
secretario, 0 companheiro Pedro Francisco dos Santos Neto, conhecldo 
COl1l "Peter". , 

No local, rua Gonc;alo Monteiro 214, Vila Joao Ramalho, Santo A.r:dre, 
existia um barraco de madeira e urn grupo de trabalh adores do Razm se 
reunia para fazer 0 Evangelho, semanalmente. . _ 

Aos domingos as crian~as recebiam aulas de moral cnsta 
coordenadas pela companheira Maria Luiza Simionato. 

Em 30 de Julho de 1984, 0 terreno foi doado it Casa. Doac;ao feita por 
trabalhadores-fundadores. Apos campanhas ~ara a arrecada~~o de 

' fundos; alInoCQ~ \.'e~etarianos l'<:'alizaGos n o .L'\.azin, eventos, [>lEgOS, 
doac;6es, "livro ouro' e outras ativid ades; foram iniciadas as obras em 
fevereiro de 1986. 

Ern 12 meses a C.E Servidores de Maria recebia seus t"rabalhadores e 
assistidos em suas dependencias. 

Nesses 20 anos de existencia, nos da a tual diretoria agradecem s a 
todos agueles que colaboraram direta a u indiretamente nesta grande 
missao: levar 0 Evangelho do Mestre Jesus aqu eles que nos procuram para 
ahviar seus sofrimentos. 

Domingos - Regional ABC 



E SCLARECENDO 

Como controlar a gula 
"Iaterminei 0 3Q ana da EAE e tentei de tudo, mas ate agora pouco progresso 

consegui. Meu problema e come~ar a comer. /I 

Fatima - Monte Mor ISP 
Por uma 'luestao de inteligencia d vemos colocar a imagina~ao a servi

\ 0 da constru\ao de nos mesmos, por meio do "conhecer-se a si mesmo" . 0 
objetivo: compreender razoavelmente as caracteristicas dos vicios e buscar 
os meios para elimina-los . 

Primeiro, perguntemos a nos mesmos se queremos deixar mesmo de 
furoar, de beber, de jogar e se desejamos controlar a gula. E por que? Temos 
razoes para isso? 0 que nos motiva a iniciar esse combate? Sera apenas para 
sermos bonzinhos ou teremos razoes mais profun das? , 

A questao edecidir e comprometer-se consigo mesmo a ir em frente. E 
colocarmo-nos em posi~ao de rentmcia aos enganosos prazeres que os mes
mos possam nos oferecer e lutemos! Com empenho e nao voltaremos atras! 

Aguja, por exempl , e urn dos vicios mais dificeis de combater devido 
ao excessivo incentivo. Ninguem e punido por comer demais. Quem faz os 
alimentos se esmera para ser elogiado ever 0 ou tro degustar. E um ate de 
aprova~ao ao seu trabalho. Existe urna enonn e industria, que se vale da mi
dia investindo pesado no incentivo agula para sua propria sobrevivencia. 

Para quem se alimenta, a gula e uma rnanifesta~ao de egoismo. Pois a 
por~ao alirnentar que poderia sus ten tar mais uma ou duas pessoas e total 
mente digerida por a~enas uma, com visivel prejulzo para a coletividade. A 
nossa alimenta~ao diaria eexcessiva. Todos nos somos, em alguma propor
~ao, glutoes. 

Para aproveitar as energias e os valores alimenticios duran te as refei
~6es e necessario que tenhamos a mente tranquilizada e as emo\6es acalma
das, alern de estarmos concentrados na absor~ao dos mesmos. 

Quando, nas refeic;oes, ocorrem discuss6es e contrariedades, ingerimos 
mal, provocando perturba~6es estomacais e impregnamos os alimentos 
mastigados de vibrac;6es negativas, altamente perniciosas ao nosso esp irito. 

Ha ainda a preocupac;ao pela preferencia aos produtos naturais, por 
serem mais condiZentes com a natureza da criatura que busca ascender es

V OCE SABIA QUE. .. 


Emanuel Swedenborg (1688
1772), conhecido naruralista e teo
so£o sueeo, £ilho de urn bispo, em 
1744 come~ou a ter impressionan
tes SOMOS e visoes nos quais en
trava em contato com 0 Alem. 

Devido ao seu alto nivel de 
instru~ao, pode-se dizer que Swede
nborg nada tinha de supersticioso 
ou fantasista. 

Atraves de urn destes fabulo
sos sonhos e visoes ele recebeu, 
em 7 de abril de 1744, instru~6es 
de um espirito desencarnado para 
que se dedicasse seriamente ao 
contato com 0 mundo espiritual. 

Vma de suas mais impressio
nantes vis6es ocorreu, em 1756, 
em Goteborg. Ele viu 0 grande 
incendio que acontecia naquele 
momenta em Estocolmo. 

Suas anota\oes e estudos sao 
ate hoje objeto de estudo sobre a 
vida espiritual. 

Esses estudos influenciaram 
en tre ou tros, Goethe, Schiller, 
Schelling, Strindberg, William Ja
mes e sobrerudo Jung no desen
volvimento da moderna psicolo
gia profunda . 

piritualmente. Porero, sejamos realistas e nao nos fana tizemos seguindo a 
alimentac;ao frugal como objetivo de ascensao espiritual. Nao podemos cu
rar pelo resultado, faz-se necessario buscar as causas. 

Muitas vezes a gula pode ainda ser a consequencia de urn distUrbio de 
funcionamento orgamco, 0 que nao acon tece com os outros vicios, que sao 
em si a causa dos distUrbios. 

Por essa razao 0 controle alimentar por conta propria nao e recomen
dado, pois pode trazer graves conseqllend as asaude ou a rapida desisten
cia: se contar apenas com a ajuda da boa vontade, pode aumentar 0 com
plexo de culpa e ansiedade. 

Urn born caminho e buscar auxilio jlmto a profissionais da saude ou 
grupos espedalizados, lembrando que aprendemos muito na convivencia 
sOCIal Considerando que a tarefa realizada com 0 apoio e estimulo de ou
tras pes oas com as mesmas dificuldades torna-se mais facil e ate viavel 
superarmos seja la 0 vido que for. 

Para encerrar, deixamos aqui algumas ideias que podem auxiliar a 
nossa reflexao: 

· Comer pouco, alimentando-nos muito: essa e a chave para adquirir 
o equilibrio allinentar e veneer a gula. 

· Tudo me e lidto, porern nem tudo me convem. 
· 0 Apostolo Paulo, quando escrevia as epistolas, fazia sempre junto 

aos companheiros pois a intui\ao que falta em si, sobrava nos outros. 
Jorge Luiz A Cardoso - C.E. Caminhos de Libertat;iio 

Bibliografia: Man ual Pratico do Esp irita; Ney Prieto Peres; Editora Pensamento; cap 
I, item 4 ao 8 - "Au toconhecimen to e Aprendendo com 0 Proximo" 

Radio 

Boa Nova 


1450 Khz 

AM 


Ehora de Alian~a 
Domingo as 8h 

Para ouvir pela parab6lica: 
Sintonize 0 receptor na 

faixa horizontal, colocando 
no Canal do Boi. Em 

seguida, gire 0 botao de 
audio para a direita ate 
chegar ao som da Boa 

Nova. 
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S ERVIDORES E APRENDIZES 

Fabio Pezzim Guimaraes - C. E. Discipulos de Jesus ) 

Do balcao do bar it cadeira 	 ma Intima. Eu tambem me lembro daquela en tre
vistadora que nunca deixava de lembrar das Escolas de do Centro Espirita Aprendiz.es de Evangelho e do rnarido dela que eu via 

, . Qu~do entrei pela primeira vez em urn Centro Es- sempre vmdo com 0 seu carr com 0 porta-malas cheio 
pmta, ~l leva do pela curiosidade de alguem que sem- de alimentos. 
pre se mteressava por coisas misterio as, sobrenaturais. . . Sempre que ?S encontrava com muita alegria, eu 

Lembro-rne amda de ser conduzido a uma sala on-	 dlzla que meu d la chegaria, que estava esperando 0 

de urn ~~dium p icografava. Ele escrevia freneticamen- momenta que 0 meu cora~ao 0 dissesse. Acho que 
te em vanas folhas de papel, que depois levei a uma pes- levou uns dez anos. 
~o~ para. "traduzir". aquele~ garranchos. Confesso que a Urn dia meu cora~ao finalmente disse: "e che~ada 
~ca .cOlsa"q';l me unpresslOnou em tudo aquilo f01 que a sua hora" . Fiz urn ano no Curso Basieo e quase tres de 
a entidade tinha 0 mesmo sobrenome que eu: Guimaraes. Escola. Quanta coisa rnudou em mmha vida desde 

o teu:po rassou e n unca mais pisei num Centro ate aquela rrtmeira vez. Quantas coisas maravilhosas eu 

que urn dla ~a~sposa, que freqUentava a umbanda, descobn . As vezes comento com rneus irrnaos: "Quan to 

para meu allvlO (nao que fosse preconceituoso, porque tempo eu perdi". Mas sei que 0 meu momenta era 

cada urn deve pr~!essaI aquilo que melhor the aprou- aquele" que hldo que pass_ei ao Ion go de minha vida foi 

v~r), pa~sou a frequentar uma Casa de orienta~ao karde- necessano para a reahza~ao de hoje. 

osta. Nao que eu soubesse 0 que isto significava, mas, Agra.de~o a Deus a oportunidade que me foi d ada. 

quem ~abe, es~e foi o. primeiro toque para 0 que se apre- As conqmstas, que para mim sao imensas, e a forma de 

sentana em minha vIda. retribuir que e trabalhando. 


Passei a busca-Ia urna vez por semana no Cen tro Urn dia assisti a urn fiime qu e certamen te muita 
localizado n~ rua 13 de Maio. Chegava urn pouco mai~ gent deve conhecer: as Dez Mandamentos . 0 ator que 
~edo para ficar num barzinho ali proximo, fez 0 papel de Moises era 0 Charton Heston. 
Jogando c?nversa fora corn os freqUentado- Urn ilia meu Quando finalmente eles chegam a terra pro-
res. Este ntual durou muito tempo ate a mu- cora~ao metida, depois de 40 anos pelo deserto, Deus 
dan~a da Casa para a nla Maria Jose. finalmen te disse: e chama MOlses que do alto de uma colina divi-

A rotina leva-Ia e busca-la permaneceu, chegada a sua sava todo 0 povo e the diz: Moises, finalmente 
mas desta vez nao havia nenhum bar por per- hora! Fiz urn ano meu povo chegou a Terra que lhes prometi, 
to. Qu;;m~as vezes aespera, dentro do carro, no Curso Basico e mas voce nela nao entrara e por terem ao lon
eu me lrntava a ponto de discutir quando ela quase tres de go destes anos renegado 0 meu nome, adora
chegava... 	 E 1 Q do falsos deuses e por divers as vezes nao de-

Dizem que uma pessoa vai a urn Centro sco a. uanta monstrado verdadeira fe ern seu Senhor, co
coisa mudou em . lh dou peIa curiosidade ou pela dar. A primeira mo cashgo es arei aos vossos cora~6es a in

vez, como disse, foi por curiosidade, mas a minha vida desde satisfa~ao para que aprendam ao longo dos 
segunda vez que entrei ern urn foi pela dor. aquela primeira seculos como vence-la. 

Atrapalhado nos negodos, corn a vida vez... Este momento final do filme, cujo dialogo 
de cabe~a para baixo, aceitei 0 conselho dela e acima tern muito de verdade. A rac;a h umana 
entrei na Casa. Tomei urn passe na entrada, fui encami- ao longo dos seculos convive em seus corac;6es corn urna 
nhado para uma entrevista, recebi urn cartao corn 0 tra- grande insatisfa~ao. Somos etemos insatisfeitos com tu
tamento. do. Nao temos paciencia, nao sabemos esperar. Nos 

Fiq~ei ali sentado por algurn tempo, ouvindo uma ir.ritamo~ facilmente, nao sabemos perdoar. Porem, urn 
pess~a falar ~obre urn assunto que ja nem me lembro e dla, u~ Jovem carpinteiro surgiu na Terra com a missao 
dep~ls ent;el numa outra. sala cheia de gente. Sentei na deternunada por Deus, de ajudar 0 homem a vencer 
caderra e VI que uma delas lffipunha suas maos sobre mim, e~ta grande U:satisfa~ao. Ele veio falar de urn Reino que 
enquanto as outras ficavam de maos d adas e olhos fe- nao era daqm e de que para chegar a este Reino nao era 
chados. Despediam-se de mim e lei ia eu esperar minha necessario usar as riquezas materiais que possuiam os 
mulher para irmos embora. para comprar a passagem. 

Durante muito tempo, entre idas e vindas trata- Ele pedia apenas que observassemos urn so man
mentos feitos e outr'?s pela ~etade, conheci pess~as da- damento: amaras ao serihor teu Deus de todo 0 coraC;ao, 
qu.ele Centro e tomel cophecunento pel a primeira vez de de toda a tua alma e de todo 0 teu espirito, mas nao esque
COlSas como "Reforrna Intima" e "Escola de Aprendizes ~a tambem que amaras 0 teu proxim o com o a ti mesmo. 
do Evange1bo". Esta ai a chave que Deus nos deu para abrir nossos 

Lembro de urn senhor, que mais parecia Papai Noel cora~6es e, definitivamente, deixar que dele saia a in 
por causa de sua barba branca, dizendo-me toda vez que satisfa~ao que nos tern acompanhado ao longo dos 
nos encontnivamos, ele falava da necessidade daRefor- tempos. Esta chave chama-se Amor. 

o Trevo abriu uIl}-a pagina para que Qisdpulos, Servidores e Trabalhadores possam escrever sobre urn tema impor
ta.r:'te na refo~a ~t:i.IDa de cada urn. E urn espa<;o abertoyara que a pessoa possa contar uma experiencia, urn apren
dizado, uma VlvenCla. E, quem sabe, com a sua colabora<;ao, outros companheiros necessitados vejam a luz. Cola1:iore! 
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F.E. Alvorecer - Santo Andre -ABC 

''L.embre-se de que 0 mal nao merece comentano em tempo algum. " 

Maria Fa tima dos Santos - 8il turma 

Tenho me vigiado mu ito para nao multiplicar co
rnentarios maldosos sobre as pessoas e sobre os aconte
cirnentos diarios. E quando estes chegam ao rneu co
nhecimento, ten to despreza-los buscando sempre 0 lade 
positiv~ da situa~ao. Assim vou me exercitando para 
enxergar a vida e as pessoas de urn angulo melhor. 

S.E. Renascer - Pirituba / SP 

"Somente apOs superar 0 transit6no, podera 0 aprendiz viver com 
sabedoria. " 

Jose Ribamar Lopes Junior - 18~ turma 

Os varios acontecimentos do dia-a-dia provocam 
a~6es comportamentais diversas. A cada dia, melhoro 
meu cornportamento. Entendo quais sao as minhas me
tas e objetivos tra~ados para mim. Quando me deixo le
var pelo acontecirnento transitorio, ele nao passa direto, 
pois a consciencia do c rto e do errado esta oem definida 
a entro de mim. 

Lirios de Amor/SP 

"A finaZidade da vida ea glorificar;ao da alma ". 

Eva - 2~ turma 

A finalidade da vida ea evolu~ao, aprender sempre 
e continuar aprendend o. Assim, sentiremos a presen~a 
de Deus. Com paz, esperan~a e 0 amor ao proxImo. 

C.A.E. Geraldo Ferreira - Santo Andre / ABC 

"Nos caminhos das realizar;oes espirituais, nao ha quedas defini
tivas". 

Simone P. P. Caselli - 27~ turma 

Quando realmente acreditamos e exercitamos nos
sa fe, passamos a ter a consciencia de que nossas "que
das" nada mais sao do que oportunidades para mudar
mos nosso comportamento, caminhando assim no sen
tido de nossa refonna intima. Por mais que nos sintamos 
machucados e impotentes, julgando que nao vamos nos 
reergl.ler, temos que buscar em nossa fe a melhor manei
ra para superar os obstaculos. 

CEAE - Barretos / SP 

"Diante da noite, niio acuse as trevas. Aprenda aJazer lume". 

Celso Rodrigo Branicio - 2~ turma 

Eu, como a maioria das pessoas ao passar por dificul
dades, acuso meus inimigos, outras pessoas ou mesmo en
tidades do mal de serem causadoras de meus tormentos. 
Isto pode ate mesmo ser verdadeiro, mas nem sempre. 
Devemos estar conscientes de que de uma forma ou de 
outra, nos somos responsaveis por tudo 0 gue ocorre em 
nossas vidas. Devemos aprender com 0 sofnmento e tirar
mos proveito da experiencia com resigna~ao. 

N.E. Amor Fraterno - Litoral SuI / SP 

"0 seu mau humor nao modifica a vida." 

Maria Severina da Silva - 1 il turma 

Ja fui muito mal humorada, pois nao tinha conheci 
men to do mal que fazia a mim e p rincipalmente aos ou
tros. Diante das minhas dificuldades e limita~6es vejo 
que tenho que ter muita paci(~ncia e equilibrio, em certos 
momentos ae minha vicfa. 

S.E. Jardim das Oliveiras - Praia Grande / SP 

"Discuta com serenidade, 0 opositor tern direitos iguais aos seus". 

Iraci - 9~ turma 

Muitas vezes, uma opiniao adversa pode ser de 
grande auxilio. Darei ao meu opositor, os mesmos di
reitos de pensar, porque cada urn ve os problemas de an
gulos diferentes. 

Nunca desprezo 0 opositor por mais inferior que 
pare~a. Aprendl a ouvir sem interromper os que falam, a 
fim de que possa escutar corn seguranc;a as aulas da 
vida. 

C.E. Arnor e Luz - Sao Pedro 

"0 cristao Ii chamado a servir em toda parte. " 

Valdir Bomtoriu - 4~ turma 

Ao seguir os ensinamentos do mestre nazareno es
tamos sujeltos a dar explicac;6es sobre uas palavras e 
atos, tanto como servir com carinho, humildade e cari
dade como Ele servia e serve. Tarefa dificil, porem corn
pensadora quando conseguimos conclui-Ia. 

EAE a Distancia 

"Cultivar 0 silencio e lutar pela paz interna, vencendo a 
agitar;ao do mundo." 

Mario Ap. G. da Silva - Paraisopolis / MG 

Cultivar 0 silencio dos labios e dificil, mas 0 mais 
dincil e silenciar 0 seu interior. Quantas vezes estamos 
calados, mas por dentro temos urn verdadeiIo vendaval 
de sentimentos? 

Se quisermos realmente cultivar 0 silencio, devemos 
lutar pefa paz interior, vencermos a agitac;ao do medo e 
recobrarmos 0 cantato com Deus. Assim teremos paz 
interior. 

NEE Maria de Magdala - Sorocaba / SP 

" A paz Ii uma conquista intima do espirito em prova." 

Carlos Roberto de Oliveira - 1II h.uma 

Todos nos desejamos a paz do mundo e oramos 
para que ela chegue em todos os paises, mas para con
seguirmos a paz de uma maneira coletiva, precisamos 
busca-la e encontra-la dentro de nos. 

As mudan~as coletivas come~am sempre com a mu 
dan~a individual, com a reforma intima e com a busca 
pela mudanc;a de sentimentos. Procu remos conquistar 
mtimamente a paz, para entao multiplica-Ia de urn 
modo fraterno. 
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