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 A INSTITUIÇÃO  

A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA OBREIROS DO BEM-SEOB, cujo nome fantasia é 

SOCIEDADE ESPÍRITA OBREIROS DO BEM, foi fundada com o nome de Centro 

Espírita “Maria de Jesus” em 16/01/1926, em São Carlos, SP. Atualmente está 

situada à Rua Vivaldo Lanzoni, 200 – Lagoa Serena. 

É uma associação civil de direito privado, constituída por tempo 

indeterminado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, 

assistencial, promocional e educacional, sem cunho político ou partidário, 

com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigem, 

independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença 

religiosa. 

 

Foto de 1956, da antiga sede na Rua Padre Teixeira 
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No desenvolvimento das atividades, a SEOB observa os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da 

eficiência, com as seguintes prerrogativas:  

I. Dedicar-se ao estudo, à prática e à divulgação da Doutrina Espírita, no 

seu tríplice aspecto – científico, filosófico e religioso – de acordo com a 

codificação de Allan Kardec e obras subsequentes, mediante a 

organização de cursos, palestras, seminários, reuniões mediúnicas, 

estudos, e outros meios ao seu alcance;  

II. Exercer a prática da caridade espiritual, moral e material por todos os 

meios disponíveis, segundo os preceitos do Evangelho e os ensinamentos 

de Jesus à luz da Doutrina Espírita, a todos que necessitem, sem distinção 

de sexo, nacionalidade, crença religiosa, raça ou ideologia política;  

III. Promover, entre seus associados e frequentadores, a prática do bem e do 

amor universal, estimulando o progresso espiritual, cooperando com 

todas as instituições e pessoas de boa vontade, para o desenvolvimento 

efetivo da fraternidade entre os homens, na concretização de um mundo 

melhor;  

IV. Cooperar com outras Associações e Casas Espíritas em geral, no intuito 

de contribuir com a difusão da Doutrina Espírita e no processo de 

unificação dos centros espíritas, sem ferir os itens anteriores.  
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Para você que acaba de chegar... 

Seja bem-vindo(a)! 

Nossa casa mantém trabalhos em todos os dias da semana. Muitos deles 

são abertos à frequentação pública. A seguir apresentamos mais detalhes da 

estrutura de funcionamento da SEOB e dos trabalhos públicos que você 

poderá frequentar. 

 

 Secretaria 
─ Dia e horário: de segunda a quarta, a partir das 19h30.  
─ Atividade: informações gerais, recebimento e 

encaminhamento de doações, recebimento das mensalidades, 
orientação e encaminhamento aos Grupos de Trabalho. 

─ Telefone: (16) 3368-5636 
─ Dúvidas ou informações: obreiros.bem@gmail.com 
─ Website: www.seob.org.br 
─ Facebook: www.facebook.com/obreirosdobem 

 

 Biblioteca Espírita JOSÉ ANTÔNIO CASTILHO 

Em reconhecimento ao pioneirismo de seu patrono na implantação e 
manutenção de iniciativas voltadas à difusão do Livro Espírita. 

─ Dia e horário: de segunda a quinta, a partir das 19h30.  
─ Visitação, retirada e devolução de livros. 

 

 Espaço Cultural Espírita NEYDE E APOLO OLIVA  

Uma homenagem da nossa casa aos que, como eles, são os 
trabalhadores de todas as horas, ligando concretamente o conhecimento à 
prática, realizando ideias e inspirando novas ações. 

mailto:obreiros.bem@gmail.com
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DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL (DAS) 

CAMPANHAS PERMANENTES 

O Departamento de Ação Social (DAS) promove o atendimento de crianças e de 

suas famílias em situação de risco. As crianças e famílias cadastradas frequentam a 

casa aos sábados, participando da Evangelização Infantil, do Grupo de Pais e da 

Avogelização, e são acompanhadas e orientadas pelos voluntários em suas exatas 

necessidades. As crianças recebem reforço escolar, participam de oficinas de leitura, 

orientações sobre a higiene pessoal e do lar. Os pais, além das questões mais práticas 

do cotidiano, são orientados sobre a importância do fortalecimento dos vínculos e da 

estrutura familiar. Para que o trabalho seja possível, a SEOB precisa de doações (em 

produtos ou em dinheiro) para o pagamento do transporte das crianças e das 

famílias e para a aquisição dos materiais básicos para o atendimento. Por isso 

contamos com o seu apoio e convidamos a todos para conhecer este trabalho do 

bem! Você pode nos auxiliar com as seguintes doações:  

 Leite integral (longa vida ou em pó), gêneros alimentícios não perecíveis da 

cesta básica e itens de higiene (desodorante, shampoo e absorvente) e limpeza 

(sabão em pedra ou pó e detergente).  

 Brinquedos usados (por favor, em bom estado de uso) para as aulas de 

evangelização infantil e para outras crianças em situação de risco.  

 Fraldas (infantis e geriátricas) para o atendimento de doentes e pessoas 

portadoras de deficiências acamadas e em situação de vulnerabilidade.  

Estas doações podem ser deixadas, na recepção, aos cuidados da Lúcia Ortiz. 

Contato pelo e-mail: luciaortiz@uol.com.br 

 Roupas, sapatos e demais itens do vestuário (por favor, em bom estado de uso) 

para o auxílio das famílias em risco e para o Bazar. 

Estas doações podem ser deixadas, na recepção, aos cuidados da Lúcia Moreira. 

Contato pelo e-mail: volulu3@hotmail.com.br 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 

CAMPANHAS PERMANENTES 
 
CAMPANHA DE NOVOS(AS) ASSOCIADOS(AS): a SEOB precisa de amigos(as) 
que abracem os ideais do trabalho no bem e nos auxiliem mensalmente. Sua 
associação viabilizará a manutenção e a ampliação dos trabalhos nesta Casa 
Espírita. Se você quiser e puder, procure a Secretaria. Toda contribuição será 
bem-vinda! 
 
CAMPANHA DO EVANGELHO NO LAR: se você tem dúvidas sobre como fazer 
o Evangelho no Lar consulte o final deste caderno de atividades.   
 
CAMPANHA “CONHECENDO A DOUTRINA ESPÍRITA”: se você chegou agora 
na SEOB e deseja conhecer a Doutrina Espírita, peça o Livreto INICIAÇÃO AO 
CONHECIMENTO DA DOUTRINA ESPÍRITA na Secretaria.  
 
CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DA OBRA “O QUE É ESPIRITISMO”: Sugerimos 
que esta seja uma das primeiras obras que você leia. De forma compacta, ela 
introduz os conceitos do Espiritismo e o conhecimento do mundo invisível, 
além de esclarecimentos em relação às principais dúvidas e objeções mais 
comuns que se levantam em relação à Doutrina Espírita. Você pode 
encontrar esta obra na nossa biblioteca. 
 
CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE “O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO”: É a terceira das cinco obras que constituem a base da 
Codificação Espírita. Aborda os aspectos morais dos ensinamentos de Jesus, 
transmitidos por Espíritos Superiores, organizados e comentados por Allan 
Kardec. É obra eminentemente consoladora, de cunho evangélico, que trará 
ao leitor a verdadeira e importante dimensão da figura de Jesus. Você 
também pode encontrar esta obra na nossa biblioteca.  
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CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE: a SEOB apoia a doação de sangue e, 
por isso, sugere que seus trabalhadores e frequentadores adiram à 
campanha permanente da Santa Casa. Se você já é doador, ou pretende ser, 
basta procurar o Banco de Sangue da Santa Casa de São Carlos nos horários 
abaixo indicados. 

DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08H00 ÀS 12H00 

QUARTA 
DAS 08H00 ÀS 12H00 

DAS 14H00 ÀS 16H00 

SÁBADO DAS  08H00 ÀS 11H00 

Para mais informações, acessar o endereço eletrônico da Santa Casa.  
https://www.santacasasaocarlos.com.br/BancoDeSangue 

 
 
BRIGADA DE INCÊNDIO DA SEOB-2019 
Composta por trabalhadores da casa, que foram treinados e estão 
preparados para agir em casos de incêndio e outras emergências. 

Segunda-feira Ubirajara Nagliate e Gisele Nascimento 

Terça-Feira Karina Granado e João Gracioli 

Quarta-Feira Sheila Vilela Olmo e Hélio Porciúncula 

Quinta-Feira Maria Aparecida Martins Djanikian Carri e Cid Carri 

Sexta-Feira Cláudio Alves e Hilário Domingues 

Sábado Rogerio Vargas e Joseleine Carvalho 

Domingo Rogerio Vargas e Karina Granado 
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SEGUNDA-FEIRA 
 
 

 
“Ide, pois, e levai a palavra divina: aos grandes que a 
desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos 
pequenos e simples que a aceitarão; porque, 
principalmente entre os mártires do trabalho, desta 
provação terrena, encontrareis fervor e fé. Arme-se a 
vossa falange de decisão e coragem! Mãos à obra! O 
arado está pronto; a terra espera; arai! (...) 
 
(...) Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos 
confiou; mas, atenção! Entre os chamados para o 
Espiritismo muitos se transviaram; reparai, pois, vosso 
caminho e segui a verdade.” 
 

ERASTO (Allan Kardec – O Evangelho segundo o 
Espiritismo, cap. XX, item 4). 
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1. EVANGELHO E PASSES  

Palestra pública e passes: 14h00  

Coordenação: Vera Lúcia de Lima Contartesi e Denisi Aroca 

Público-alvo: Pessoas interessadas em um momento de reflexão do 
Evangelho e assistência espiritual. 

 

Objetivo: O objetivo do grupo é oferecer um trabalho de assistência 
espiritual e reflexões da Doutrina Espírita em horário alternativo aos outros 
trabalhos da casa, no período da tarde. 

 

Desenvolvimentos das atividades:  

O grupo de Evangelho e Passes propõe algumas reflexões baseadas na leitura 
sequencial de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, seguidas de breves 
explanações pelo dirigente do grupo e demais presentes. Além disso, leituras 
complementares também fazem parte das reflexões, como a leitura de “O 
Livro dos Espíritos” e obras subsidiárias de mensagens. Em seguida, é 
realizado o trabalho de passes. 
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2. ATENDIMENTO ESPIRITUAL  

Diálogo Fraterno: das 19h00 às 20h00 

Palestra pública e passes: das 20h00 às 21h00  

Coordenação: Maria Isabel Cristina G. Vaz 

Público-alvo: Pessoas interessadas em conhecer a Doutrina Espírita, ou que 
necessitem de esclarecimento, consolação e amparo para vencer as 
dificuldades. 

 

Objetivo: Acolher as pessoas, por meio de ações fraternas e continuadas, de 
conformidade com os princípios do Evangelho à luz da Doutrina Espírita, 
oferecendo aos que frequentam o Centro Espírita – em especial aos que o 
procuram pela primeira vez – o apoio, o esclarecimento, a consolação e o 
amparo de que necessitam para vencer as dificuldades. 

 

Desenvolvimentos das atividades:  

O trabalho desenvolvido abrange as seguintes atividades: 

a) – Entrevista através do Atendimento Fraterno 

b) – Palestra Pública Doutrinária 

c) –  Atendimento pelo Passe 

 

Temas abordados: Temas relacionados à Doutrina Espírita em seus aspectos 
científico, filosófico e religioso, sempre que possível, de forma integrada. 
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3. GRUPO DE ESTUDO DAS OBRAS BÁSICAS DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA 

Horário: das 19h30 às 21h00 

Coordenação: Sérgio Murilo Benedicto 

Público-alvo: Aberto a todas as pessoas interessadas em conhecer a Doutrina 
Espírita, por meio do estudo sistematizado da Codificação. 
 
Objetivo: Aprofundar o entendimento da Doutrina Espírita, através do 
estudo sistematizado.  
 

Desenvolvimentos das atividades:  

A condução do estudo é realizada a partir do Guia para Estudo da Doutrina 
Espirita, onde é proposto o estudo de O Livro dos Espíritos (por assunto), a 
partir do entrelaçamento das cinco obras fundamentais da Codificação 
Espírita e da primeira parte do livro Obras Póstumas.  
O grupo propõe uma participação ativa de seus integrantes, onde todos 
devem ler todas as obras básicas. Para interpretar corretamente os 
ensinamentos doutrinários, incentiva-se que os participantes façam leituras, 
emitam opiniões, compartilhem conhecimentos, esclareçam as dúvidas e 
complementem o aprendizado com bons livros espíritas. 

Temas abordados: Temas relacionados às obras básicas de Allan Kardec. 

Bibliografia básica:  

 O que é o Espiritismo 

 O Livro dos Espíritos 

 O Livro dos Médiuns 

 O Evangelho Segundo o Espiritismo 

 O Céu e o Inferno 

 A Gênese 

 Obras Póstumas 
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4. Oficina Repensando a Vida 

Horário: das 20h00 às 21h30 

Coordenação: Eurídice Novo 

Público-alvo: Aberto a todas as pessoas que estão em busca de 
autoconhecimento, com base nas informações que a Doutrina Espírita nos 
fornece, como instrumento de sua reforma íntima. 

 

Objetivos:  

 Oferecer subsídios à compreensão de si mesmo, através da leitura e 
discussão dos conceitos ligados ao autoconhecimento à luz da Doutrina 
Espírita.  

 Oferecer ambiente amigável e fraterno como continente, facilitando o 
contato com os próprios sentimentos; olhar-se e olhar o outro e, 
interagindo, possibilitar o reconhecimento e a aceitação de diferenças; 

 Buscar-se e reconhecer-se como espírito imortal com potencialidades 
latentes, dispondo-se a buscá-las e incorporando-as no serviço da 
vivência prática; Propiciar condições para o desenvolvimento do 
autoconhecimento e, a partir dele, o autoperdão e auto-amor, com a 
consequente ampliação do exercício da caridade por si mesmo e pelo 
próximo; Fortalecer vínculos entre os participantes, propiciando 
melhores condições e predisposições ao trabalho na Casa Espírita. 

Desenvolvimentos das atividades:  

Atividade em grupo, com encontros semanais de 90 minutos onde serão 
propostos temas relacionados ao autoconhecimento, à transformação moral 
e às dificuldades relativas a este processo.  

Realização de debates, trabalhos e vivências de dinâmica de grupo e leituras 
complementares de obras da Doutrina Espírita. 
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TERÇA-FEIRA 
 
 
 

“Vinde a mim todos vós que estais aflitos e 
sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o 
meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de 
coração e achareis repouso para vossas almas, pois é 
suave o meu jugo e leve o meu fardo.” 
 

JESUS (Mateus, 11:28 a 30; O Evangelho segundo o 
Espiritismo, cap. VI, it. 1) 
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5. CURSO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO MEDIÚNICA (COEM) 

Horário: das 14h00 às 15h30 

Coordenação: Alexsandro Claudino 

Público-alvo: Frequentadores, trabalhadores da SEOB ou de outras 
instituições. 

Objetivos:  

 Promover o conhecimento dos princípios básicos da Doutrina Espírita no 
seu tríplice aspecto, facilitando ao Ser a percepção e vivência de sua 
espiritualidade; 

 Promover uma visão sistêmica em torno da Educação Mediúnica e da 
Terapêutica Espírita, direcionada, em especial, à formação ético-moral 
dos integrantes; 

 Possibilitar a educação das potencialidades mediúnicas e o equilíbrio 
interior do médium em ambiente de estudo, seriedade e de 
responsabilidade fraternal; 

 Estabelecer condições para a autoconscientização das possibilidades 
mediúnicas dos participantes, integrando-os num programa de trabalho, 
que lhes proporcione oportunidade de servir com amor e compromisso. 

Desenvolvimentos das atividades:  

Encontros semanais de 1h30, com temáticas pré-determinadas, enfatizando a 
discussão em grupo do tema preestabelecido.  

O curso é dividido em três níveis diferentes, com duração total de 3 anos. No 
primeiro ano, uma visão dos Princípios Básicos da Doutrina Espírita e, nos 
anos subsequentes, uma interação entre a teoria e a prática da mediunidade. 

Temas abordados: Princípios Básicos da Doutrina Espírita (COEM 1), 
Educação Mediúnica (COEM 2), Reuniões Mediúnicas (COEM 3). 
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6. ATENDIMENTO ESPIRITUAL  

Diálogo Fraterno: das 19h00 às 20h00 

Palestra pública e passes: das 20h00 às 21h00  

Coordenação: Nilson Gandolfi  

Público-alvo: Pessoas interessadas em conhecer a Doutrina Espírita ou que 
necessitam de esclarecimento, consolação e amparo para vencer as 
dificuldades. 

 

Objetivo: Acolher as pessoas, por meio de ações fraternas e continuadas, em 
conformidade com os princípios do Evangelho, à luz da Doutrina Espírita, 
oferecendo aos que frequentam o Centro Espírita – em especial aos que o 
procuram pela primeira vez – o apoio, o esclarecimento, a consolação e o 
amparo para vencer as dificuldades. 

 

Desenvolvimentos das atividades:  

O trabalho desenvolvido abrange as seguintes atividades: 

a) – Entrevista através do Atendimento Fraterno 

b) – Palestra Pública Doutrinária 

c) –  Atendimento pelo Passe 

 

Temas abordados: Temas relacionados à Doutrina Espírita em seus aspectos 
científico, filosófico e religioso, sempre que possível, de forma integrada. 
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7. NEPE - NÚCLEO DE ESTUDO E PESQUISA DO EVANGELHO           

“PAULO DE TARSO” 

ESTUDO DAS CARTAS DE PAULO 

Horário: das 20h10 às 21h40 

Coordenação: Amanda Murgo 

Público-alvo: Pessoas interessadas no aprofundamento do estudo e da 
compreensão das Cartas de Paulo. 

 

Objetivos:  

 Realizar estudos e pesquisas dos textos bíblicos, com o auxílio de traduções 
diversas e de literatura afim, com vistas à compreensão mais aprofundada dos 
ensinos presentes nas Cartas;  

 Fomentar atividades de compartilhamento de estudos e informações, com a 
consequente criação de uma rede de interessados na compreensão dos textos 
apresentados;  

 Agregar amplo acervo bibliográfico e documental, contendo obras espíritas e 
obras de eruditos bíblicos tendo em vista as finalidades do grupo;  

 Estimular a publicação de material decorrente dos referidos estudos e pesquisas, 
utilizando-se dos mais diversos veículos de comunicação e divulgação. 

Desenvolvimentos das atividades:  

Reuniões semanais, apresentando métodos e ferramentas que visam facilitar 
a compreensão das Cartas de Paulo, tendo como base os fundamentos da 
Doutrina Espírita, bem como outros elementos culturais e sociais da época 
em que as mesmas foram escritas, para a compreensão de seus 
ensinamentos. 

Temas abordados: temas diversos relacionados ao estudo e compreensão 
das Cartas de Paulo, à luz da Doutrina Espírita. 
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QUARTA-FEIRA 
 
 
 

“E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos 
sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a 
sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o 
podiam prender. (...) E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? 
E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque 
somos muitos.” 

JESUS (Marcos, 5:2,3 e 9).  
 
“Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência 
dos Espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é 
inerente ao homem; não constitui, portanto, um privilégio 
exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela 
não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que 
todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, 
assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade 
mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por 
efeitos patentes, de certa intensidade, o que então 
depende de uma organização mais ou menos sensitiva.” 

 
ALLAN KARDEC (O Livro dos Médiuns. Segunda parte, 

cap. 14, item 159). 
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8. ATENDIMENTO ESPIRITUAL  

Diálogo Fraterno: das 19h15 às 20h00 

Palestra pública e passes: das 20h00 às 21h00  

Coordenação: Sheila Holmo Villela  

Público-alvo: Pessoas interessadas em conhecer a Doutrina Espírita, ou que 
necessitem de esclarecimento, consolação e amparo para vencer as 
dificuldades. 

 

Objetivo: Acolher as pessoas, por meio de ações fraternas e continuadas, de 
conformidade com os princípios do Evangelho à luz da Doutrina Espírita, 
oferecendo aos que frequentam o Centro Espírita – em especial aos que o 
procuram pela primeira vez – o apoio, o esclarecimento, a consolação e o 
amparo de que necessitam para vencer as dificuldades. 

 

Desenvolvimentos das atividades:  

O trabalho desenvolvido abrange as seguintes atividades: 

a) – Entrevista através do Atendimento Fraterno 

b) – Palestra Pública Doutrinária 

c) –  Atendimento pelo Passe 

 

Temas abordados: Temas relacionados à Doutrina Espírita em seus aspectos 
científico, filosófico e religioso, sempre que possível, de forma integrada. 
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9.  NEPE - NÚCLEO DE ESTUDO E PESQUISA DO EVANGELHO       

“PAULO DE TARSO” 

ESTUDO DO EVANGELHO 

Horário: das 20h00 às 21h30 

Coordenação: Artur Valadares e Flavia Contartesi 

Público-alvo: Pessoas interessadas no aprofundamento do estudo e da 
compreensão do Evangelho de Jesus. 

Objetivos:  

 Realizar estudos e pesquisas dos textos bíblicos, com o auxílio de traduções 
diversas e de literatura afim, com vistas à maior compreensão dos ensinos de 
Jesus;  

 Fomentar atividades de compartilhamento de estudos e informações, com a 
consequente criação de uma rede de interessados na compreensão dos textos 
bíblicos;   

 Agregar amplo acervo bibliográfico e documental, contendo obras espíritas e 
obras de eruditos bíblicos com vistas ao cumprimento das finalidades do grupo;  

 Estimular a publicação de material decorrente dos referidos estudos e pesquisas, 
utilizando-se dos mais diversos veículos de comunicação e divulgação. 

Desenvolvimentos das atividades:  

Reuniões semanais apresentando métodos e ferramentas que visam facilitar 
a compreensão do Evangelho de Jesus, tendo como base os fundamentos da 
Doutrina Espírita, bem como outros elementos culturais e sociais da época de 
Jesus, visando à compreensão dos ensinamentos presentes no Evangelho. 

 

Temas abordados: temas diversos relacionados ao estudo e à compreensão 
do Evangelho de Jesus, à luz da Doutrina Espírita. 
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QUINTA-FEIRA 
 
 
 

 

“Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos 
da Natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, 
os sentidos e instrumentos especiais. (...) Para penetrar no mundo 
invisível, deu-lhe a mediunidade.” 

 
ALLAN KARDEC (O Evangelho segundo o Espiritismo, 

cap. 28, item 9).  
 
 
“A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda carne 
e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, 
atualmente em curso na Terra.” 

 
F. C. XAVIER – EMMANUEL (O Consolador, questão 382). 
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10.     GRUPO DE ARTESANATO NA SEOB (“ARTESÃS DA SEOB”) 

Horário: das 14h00 às 16h00  

Local: Rua Padre Teixeira, 1806 (Use São Carlos) 

Coordenação: Cristina Milori e Regina Giusti 

Público-alvo: Pessoas interessadas em trabalhos manuais. 

 

 

Objetivo: A confecção de peças exclusivas conforme o talento e a habilidade 
de cada voluntária, sempre num ambiente de amizade e união. A venda dos 
itens em Bazares auxilia as ações assistenciais da SEOB. 

 

 

Desenvolvimento das atividades:  

Este grupo não é um curso de artesanato. O grupo precisa muito de 
voluntárias(os) que gostem de passar momentos com uma conversa 
edificante, fazer amizades e produzir lindas peças cuja renda das vendas será 
convertida em ações sociais que a SEOB desenvolve. Os materiais são 
fornecidos pela Casa Espírita. 
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11. CURSO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO MEDIÚNICA (COEM) 

Horário: das 20h00 às 21h30 

Coordenação: Alexsandro Claudino 

Público-alvo: Frequentadores, trabalhadores da SEOB ou de outras 
instituições. 

Objetivos:  

 Promover o conhecimento dos princípios básicos da Doutrina Espírita no 
seu tríplice aspecto, facilitando ao Ser a percepção e vivência de sua 
espiritualidade; 

 Promover uma visão sistêmica em torno da Educação Mediúnica e da 
Terapêutica Espírita, direcionada, em especial, à formação ético-moral 
dos integrantes; 

 Possibilitar a educação das potencialidades mediúnicas e o equilíbrio 
interior do médium em ambiente de estudo, seriedade e de 
responsabilidade fraternal; 

 Estabelecer condições para a autoconscientização das possibilidades 
mediúnicas do participante, integrando-os num programa de trabalho, 
que lhe proporcione oportunidade de servir com amor e compromisso. 

Desenvolvimentos das atividades:  

Encontros semanais de 1h30 com temáticas pré-determinadas, enfatizando a 
discussão em grupo do tema pré-estabelecido.  

O curso é dividido em três níveis diferentes com duração total de 3 anos. No 
primeiro ano, uma visão dos Princípios Básicos da Doutrina Espírita e, nos 
anos subsequentes, uma interação entre a teoria e a prática da mediunidade. 

Temas abordados: Princípios Básicos da Doutrina Espírita (COEM 1), 
Educação Mediúnica (COEM 2), Reuniões Mediúnicas (COEM 3). 
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12.   GRUPO DE APOIO FRATERNO A PESSOAS COM CÂNCER “IRMÃOS DE 

MARIA” 

Coordenação: Vanessa Jarina e Viviani Sacomori 

Público-alvo:  

 Pessoas com câncer que desejam receber o apoio espiritual do GIM. 

 Pessoas que desejam se tornar voluntárias junto ao GIM. Para integrar 
esse trabalho, é obrigatório participar do grupo de estudos e vibrações às 
quintas-feiras, além de estar preparado e atender a alguns requisitos, 
como conhecimento básico da doutrina espírita e princípios do passe. 

 

Objetivos: Transmitir um amor fraterno e cheio de compaixão, levando um 
pouco de conforto e bom ânimo às pessoas com câncer e seus familiares, 
para que eles possam enfrentar com mais fé e perseverança esse momento 
tão difícil. Além disso, temos como intuito incentivar os visitados em busca 
do aprimoramento espiritual de que todos nós necessitamos, 
compartilhando a visão de que a doença deve ser entendida como uma 
oportunidade de aprendizado e de evolução.  

 

Desenvolvimento das atividades:  

Visitas às pessoas com câncer – As visitas são sempre pré-agendadas pela 
equipe. Periodicamente, cada residência é visitada por um grupo de três 
trabalhadores que realizam uma conversa fraterna com o enfermo e sua 
família e, em seguida, leem uma mensagem edificante para os que estão 
presentes. Após esse momento, caso seja o desejo do visitado, um passe é 
ministrado. Não é necessário ser espírita para receber nossa visita, desde que 
haja a disposição em acolher o grupo e, preferencialmente, quando o 
enfermo não tenha condições de buscar o amparo espiritual fora de sua 
residência.  
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Estudos e ações solidárias – Semanalmente ocorrem os estudos em grupo do 
GIM. Previamente a esses estudos, os trabalhadores voluntários realizam 
vibrações aos enfermos visitados e também a outros que estejam 
enfrentando a doença.  

 

Horários:  

Reunião de estudo: 5ª Feira das 20h00 às 21h30 

Visitas: Sábado – das 14h15 às 17h00 (saída da SEOB) 

 

Facebook:https://www.facebook.com/Grupo-Irm%C3%A3os-de-Maria-SEOB-
105197253229984/?fref=ts 

Contato: gimseob@gmail.com 

 

  

  

https://www.facebook.com/Grupo-Irm%C3%A3os-de-Maria-SEOB-105197253229984/?fref=ts
https://www.facebook.com/Grupo-Irm%C3%A3os-de-Maria-SEOB-105197253229984/?fref=ts
mailto:gimseob@gmail.com
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SÁBADO 
 

 

“Qual é, para o Espírito, a utilidade de passar pelo estado de 
infância?” 
“Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o Espírito, durante 
esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que 
podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os 
que estão encarregados de educá-lo.” 

 
ALLAN KARDEC (O Livro dos Espíritos, questão 383). 

 
 
 
 “O Centro Espírita, consciente de sua missão, deve envidar todos os 
esforços, não só para a criação das Escolas de Evangelização 
Espírita Infanto-juvenil como para seu pleno funcionamento, 
considerando a sua importância em termos da formação moral das 
novas gerações e da preparação dos futuros obreiros da Casa e do 
Movimento espíritas. (...)” 

O Que é Evangelização? (FEB, 1987, p. 21). 
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13.   BAZAR DA PECHINCHA NA SEOB 

Horário: das 07h30 às 11h30 (ocorre a cada dois ou três meses)  

Coordenação: Sandra Guillen e Lúcia Moreira 

Público-alvo: Pessoas interessadas em auxiliar na montagem, organização e 
desmontagem do Bazar. 

 

Objetivo: O Bazar da Pechincha vende peças a partir de R$2,00, como roupas, 
sapatos e outros itens. Além da doação para as famílias hipossuficientes que 
são atendidas pelos trabalhos sociais da SEOB, o excedente também contribui 
para manutenção de outras necessidades como material escolar, itens de 
higiene e brinquedos. 

 

Desenvolvimento das atividades:  

Os(As) interessados(as) em auxiliar no dia dos Bazares (montagem, 
organização e desmontagem) podem integrar a equipe que se reúne nas 
segundas feiras às 13h30 para receber as orientações e as informações sobre 
as próximas datas.  
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14.   CORAL SEOB 

Horário: das 08h00 às 10h30  

Coordenação Musical e Regência: Sérgio Cardonha Filho 

Coordenação Geral: Wilson Aires Ortiz 

 

Público-alvo: pessoas interessadas em integrar-se a um coral. 

 

Objetivos:  

 Oferecer educação musical e oportunidade de trabalho e exercício 
através do canto em grupo.  

 Propiciar o congraçamento espiritual através de música edificante, 
preferencialmente (mas não exclusivamente) erudita. 

 

Desenvolvimento das atividades:  

Ensaios semanais e apresentações esporádicas.  
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15.   EVANGELIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL 

Horário: das 18h15 às 20h00 

Coordenação: Joseleine Carvalho 

Público-alvo: Crianças e jovens de 0 a 13 anos. 

Objetivos:  

 Promover a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo 
e com Deus.  

 Proporcionar ao evangelizando o estudo das leis naturais que regem o 
Universo; da natureza, origem e destino dos Espíritos bem como de suas 
relações com o mundo corporal.  

 Oferecer ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como Ser 
Espiritual, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, 
cidadão do Universo e agente de transformação de seu meio. 

 

Desenvolvimento de atividades:  

Encontros semanais, nos quais, cada faixa etária possui um espaço de diálogo 
entre evangelizador e evangelizando, promovendo o estudo da vida de Jesus, 
juntamente com os ensinamentos da Doutrina Espírita. 

 

Temas abordados: A vida de Jesus, os preceitos da Doutrina Espírita e a 
Educação Moral Cristã. 
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16.   MOCIDADE ESPÍRITA OBREIROS DO BEM 

Horário: das 18h15 às 20h00 

Coordenação: Daniela Piassi da Silva 

Público-alvo: Jovens a partir de 13 anos. 

 
Objetivos:  

 Promover a integração do jovem consigo mesmo, com o próximo e com 
Deus.  

 Proporcionar ao jovem o estudo das leis naturais que regem o Universo; 
da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações 
com o mundo corporal.  

 Oferecer ao jovem a oportunidade de perceber-se como Ser Espiritual, 
crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do 
Universo e agente de transformação de seu meio.  

Desenvolvimento das atividades: 
Atividades desenvolvidas de maneira dinâmica, com o intuito de deixar temas 
e discussões mais “atraentes” para os jovens. 
As propostas se baseiam em temas e assuntos do dia a dia do jovem, e, 
dentro desse contexto, como podem e devem ser acompanhados na visão 
espírita. 
Busca de sempre realizar atividades fora do próprio centro, para melhor 
entrosamento entre os participantes, criando a noção de um grupo. 
 
Temas abordados: 
Grande parte dos temas são solicitações feitas pelos próprios participantes. 
Os temas geralmente variam entre assuntos pertinentes ao cotidiano dos 
jovens, e assuntos relacionados à própria Doutrina, tais como: drogas; 
sexualidade; sociedade; aborto; mediunidade; transição planetária; obsessão; 
reencarnação, etc. 
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17.   Evangelização de Bebês  

Horário: das 18h15 às 20h00 

Coordenação: Karina Granado 

Público-alvo: Mães, bebês e crianças de até 2 anos ou futuras mães. 

 

Objetivo: Apresentar Jesus e seus ensinamentos às mães que estão gestantes 
e aos pequeninos reencarnados até 2 anos, através de atividades lúdicas.  

 

Desenvolvimento de atividades: 

Brincadeiras, músicas e o contato com objetos, as crianças, de forma lúdica, 
aprendem sobre os temas da Doutrina Espírita. 

 

Temas abordados:  

A gênese planetária, reino mineral – a água, reino mineral – pedras, metais e 
conchas, reino mineral – terra e areia, reino vegetal – sementes – fluido vital, 
reino vegetal – plantas – folhas e legumes, reino vegetal – árvore 
(fotossíntese), flores e frutos, reino animal – animais das águas – túnel da 
evolução, reino animal – animais que saem da água, Reino animal – 
dinossauros, reino animal – Animais selvagens e domésticos, reino hominal – 
Ser humano – pensamento contínuo, reino hominal – corpo (apresentação do 
corpinho), reino hominal – Corpo – sentidos (visão, olfato e gustação), reino 
hominal – corpo – sentidos (audição e tato), reino hominal – coração – amor 
ao próximo – família universal, nascimento de Jesus 
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18.   GRUPO DE PAIS 

Horário: das 18h15 às 20h00 

Coordenação: Rogerio Vargas, Adriano Runho e Omar Quadros 

Público-alvo: Pessoa interessadas em discutir a educação, convivência 
familiar e temas relacionados à família, aos filhos e outros assuntos de 
interesse aos pais, todos à luz da Doutrina Espírita. 

Objetivo: Acolhimento aos pais dos evangelizandos e mocidandos da SEOB, 
com o objetivo de compartilhamento de experiências sobre as diferentes 
faixas etárias existentes. A atividade forma um grupo de acolhimento mútuo 
e fraterno, estudos sobre educação sempre à luz da Doutrina Espírita. 

 

Desenvolvimento de atividades: 

Diálogos fraternos, leitura, estudo e discussão de livros e temas relacionados 
à educação, contexto familiar e propostas de desenvolvimento à luz da 
Doutrina Espírita, além do acompanhamento das atividades da Evangelização 
Infantojuvenil e Mocidade da SEOB. 
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19.   AVOGELIZAÇÃO 

Horário: das 18h15 às 20h00 

Coordenação: Wilson Aires Ortiz 

Público-alvo: Pessoas com idade superior a 50 anos 

Objetivo: Estabelecer uma rede de apoio mútuo e acolhimento, para 
valorização das pessoas mais velhas, com propostas de reflexão conjunta e 
construtiva, sobre temas e preocupações comuns nessa fase da vida. Para 
cada grupo formado será feito um levantamento dos temas de interesse que 
comporão o programa. 

Desenvolvimento de atividades:  
Estudo, conversa, troca de experiências de vida e outras atividades 
combinadas com o grupo. 
 
Temas abordados:  
Mudanças nas relações familiares relacionadas às necessidades dos idosos; 
Estabelecimento da rotina necessária e enfrentamento da rotina derivada da 
tendência à “zona de conforto”; Reciprocidade e solidariedade entre 
gerações na família; Como aproveitar a riqueza de experiências da idade; O 
que é a “adoção” de netos? Como entender e combater a “invisibilidade” do 
idoso em nossa sociedade; Habilidades e hobbies possíveis e importantes na 
terceira idade; Questões inerentes ao envelhecimento; 
Dependência/autonomia do idoso: emocional, financeira e funcional; Como 
prevenir acidentes domésticos para os idosos? Perspectivas e dificuldades 
com cuidadores de idosos (familiares e não familiares); Estatuto do idoso no 
Brasil, qual a sua importância para o idoso e sua família? Questões práticas 
de saúde, segurança e bem estar do idoso; Médico: como usar bem o 
atendimento no consultório e pronto-socorro; Espiritualidade e morte; Perda 
de pessoas queridas e luto; Atividades de lazer: recomendações de leituras, 
mensagens, filmes, música, jogos etc. Equilíbrio mental, oração, meditação, 
relaxamento, ioga etc. 
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DOMINGO 
 
 

 
 

“Sim, certamente, o Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso 
e ainda inexplorado; e quando o artista reproduzir o mundo espírita 
com convicção, haurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações 
[...].” 

 
ALLAN KARDEC – Obras Póstumas, Primeira parte,  

 Influência perniciosa das ideias materialistas. 
 
 

 
 
 “O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes 
sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos 
visível e invisível, as informações fornecidas sobre as condições da 
vida no Além, a revelação que ele nos traz das leis superiores da 
harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos 
nossos pensadores e artistas inesgotáveis temas de inspiração.” 

 
LÉON DENIS – O Espiritismo na Arte. 
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20.   TRABALHO DE ASSISTÊNCIA FRATERNA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

RUA “POSTO DE RUA EURÍPEDES BARSANULFO” 

Horário: das 7h00 às 12h30 

Coordenação: Vanessa Adriana Jarina e Aristóteles William Árabe 

Público-alvo: Pessoas interessadas em fazer parte do trabalho. 

 

Objetivo: Atendimento fraterno e espiritual às pessoas em situação de rua na 
cidade de São Carlos. 

Desenvolvimento das atividades é dividido em duas partes: 
A primeira parte tem início às 7h00 e término às 9h00, ocorre na sede da USE 
(União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos), na Rua Padre 
Teixeira 1806. Das 7h00 às 8h00: preparação do material de distribuição às 
pessoas em situação de rua, preparação de kits de higiene pessoal, 
distribuição de funções aos voluntários. Das 8h00 às 9h00: estudo do 
Evangelho Segundo o Espiritismo com os voluntários do dia e organização do 
transporte do material para o local de acolhimento. 
A segunda parte tem início às 9h00 e termina 12h30, ocorre na Praça da 
Catedral de São Carlos, com atividades de suporte ao trabalho na sede da 
USE. Nessa etapa as atividades são preparadas da seguinte forma: 
organização do material de distribuição (sopa, bolachas, chocolate quente, 
pães), distribuição dos alimentos, conversa fraterna com a população 
presente no dia, corte de cabelo, palestra com temática evangélica, coleta 
dos pedidos de material de vestimenta e higiene pessoal, distribuição do 
material solicitado e distribuição de comida para que o assistido possa 
alimentar-se novamente. 
Ao final das atividades o material é reorganizado e levado para a sede da 
USE, que é limpa e organizada para a próxima semana. 
 
Temas abordados: Temas do Evangelho em geral. 
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21.   Acordes para o Evangelho  

Horário: das 09h00 às 11h30  

Coordenação: Wilson Aires Ortiz 

Público-alvo: Pessoas interessadas em Evangelho, arte e reflexão. 

 

Objetivo: Trabalho dominical de Evangelho e Passes, iniciando por breve 
concerto musical.  

 

Desenvolvimento de atividades: 

O trabalho se desenvolve em três módulos de 30 minutos cada: 

 das 10h00 às 10h30 – música ao vivo (Cameratta e Coral); 

 das 10h30 às 11h00 – exposição comentada, sobre tema evangélico; 

 das 11h00 às 11h30 – passes, para quem necessitar. 

A apresentação de composições selecionadas dentre as mais sublimes 
produções da humanidade ajuda-nos a preparar o Espírito para ouvir, com 
melhor proveito, explanações e comentários sobre o Evangelho de Jesus. 

 

Temas abordados: escolha livre do palestrante, sobre o Evangelho de Jesus. 
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EVANGELHO NO LAR  
 
COMO FAZER? Escolha, na semana, um dia e horário em que a família possa se 

reunir durante mais ou menos trinta minutos. Crianças também podem fazer parte 
da reunião. Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais e, neste caso, podem 
ser convidados a participar. Caso não sejam espíritas, devem ser esclarecidos sobre a 
finalidade da reunião. Há inclusive a possibilidade de a reunião ser realizada por uma 
só pessoa – o roteiro a ser seguido é o mesmo. 
  

ROTEIRO  

1. Início da reunião – prece simples e espontânea. 

2. Leitura de O Evangelho Segundo o Espiritismo – começar desde o prefácio, lendo 

um item ou dois sempre em sequência. 

3. Comentários sobre o texto lido – devem ser breves e contando com a 

participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações 

do dia-a-dia. 

4. Vibrações – Pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a Humanidade, por todos 

os governantes e por aqueles que têm sob a sua responsabilidade crianças, 

jovens, adultos e idosos; pela implantação e vivência do Evangelho em todos os 

lares; pelo próprio lar dos participantes, mentalizando paz, harmonia e saúde 

para o corpo e para o Espírito.  

5. Pedidos – Pode-se pedir pelos parentes, amigos, por pessoas que não participem 

do círculo de amizades e por toda Humanidade.  

6. Prece de encerramento – Simples, sincera e espontânea, agradecendo a Deus, a 

Jesus e aos Bons Espíritos. 

Livros indicados: O Evangelho Segundo o Espiritismo, livros da coleção Fonte Viva 
(Emmanuel), Agenda Cristã (André Luiz) e outros.     CONSULTE A NOSSA BIBLIOTECA 
 

Trabalhemos pela implantação do Evangelho no Lar, quando estiver ao alcance de 
nossas possibilidades. [...] Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é 

aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer.                                                                                                 
Bezerra de Menezes 


