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Assuntos inadiáveis em foco

Ano IV – Julho-Agosto – 2022 – Número 18

Dentre os assuntos focalizados nesta edição, está
Você e a Mediunidade. O propósito é destacar algumas
considerações sobre o exercício dessa faculdade, que,
após a fase aguda da Pandemia, aflorou em muitos lares de famílias espíritas e não espíritas. Como se trata de
uma faculdade natural e humana, não há como ser indiferente às causas e aos efeitos que ela possa apresentar.
Daí o motivo pelo qual, escolhemos para destaque na
capa de nossa Revista.
Outro assunto é como fazer o evangelho no lar, considerando-se a necessidade de equilíbrio emocional dos
membros que compõem a família, diante das circunstâncias psicossociais do momento. Trata-se de uma reunião
de estudo regular do Evangelho de Jesus, que uma família ou uma pessoa individualmente pode fazer, uma
vez por semana, e, assim, estudar, refletir e incorporar os
ensinamentos morais cristãos essenciais para a vida de
relação na família e na sociedade.
Como as palestras semanais, seguidas de passes já
retornaram ao formato presencial, não podíamos deixar
de constar os programas dos meses de Julho e Agosto.
Participe e convide seus familiares e amigos.
Em paralelo aos assuntos citados, o Programa de Estudo das Obras Básicas e Subsidiárias continua mais ativo do nunca (presencial e on-line) e, em agosto próximo,
teremos três novos estudos que irão iniciar: Após a Tempestade (Joanna de Angelis), Há dois mil anos (Emmanuel) e O Livro dos Espíritos (Allan Kardec). Escolha um
dos 22 títulos e Venha estudar com a gente!
Não deixe de conhecer o Programa de Atividades
2022 da Casa Meimei e participar de uma das atividades.
Venha somar com a gente – na Seara de Jesus sempre tem um lugar para os de boa vontade!
Pense nisso. Pense agora.
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Ainda hoje, em pleno século XXI, os fenômenos continuam
sendo estranhos e incompreendidos pela sociedade, embora
a Bíblia (Velho Testamento) e o
Novo Testamento estejam repletos de fatos mediúnicos.
Ao vivenciar a Era do Espírito, proclamada pelo Espiritismo, em 1857, já somos capazes
de identificar e a respeitar os
médiuns sérios e compromissados com Jesus, no intercâmbio
dos homens com os espíritos,
nas várias formas pelas quais
a mediunidade se apresenta.
Além de ser um canal pelo qual
o ser humano pode estabelecer
diálogos educativos e regeneradores com os Espíritos, é uma
prova inequívoca da continuidade da existência, em outra
dimensão, para a qual retornaremos, anulando, assim, o
niilismo, portanto, a concepção
de que a morte física é o fim.
Ao abrir as portas ao público ao estudo e a prática da Mediunidade, os centros espíritas
visam transmitir, conhecimentos sobre o verdadeiro significado da mediunidade, e a sua aplicação como instrumento de elevação moral e espiritual dos médiuns, bem como as consequências
morais do seu exercício.
Pondera Emmanuel: “Não existem, deste
modo, médiuns maiores ou médiuns menores,
favorecendo entre nós, a constituição de prerrogativas e castas”*.
Todos, indistintamente, que estamos caminhando pela via pavimentada do Evangelho de Jesus, somos peregrinos em busca de aprimoramento moral
e o exercício da mediunidade com Jesus é uma das
mais expressivas experiências a viver na Terra.
O Editor.

Os fenômenos mediúnicos sempre existiram
em todos os tempos, mas somente como o advento do Espiritismo, os fenômenos foram objeto
de análise, interpretação, classificação e, sobretudo, a conceituação como faculdade natural,
humana e também orgânica – é o que vemos em
O Livro dos Médiuns – o maior tratado da Mediunidade no mundo.
No tocante à Era Cristã, sob o protagonismo
de Jesus, como não reconhecer os episódios medianímicos, cujo impacto abalou o mundo antigo
e repercutem na era contemporânea!
De Jesus à atualidade, as formas de manifestações mediúnicas não só aumentaram como se
diversificaram e foram registrados em inúmeros
países, demonstrando a sua universalidade, embora muitas organizações filosóficas, científicas e
religiosas não as aceitaram e, como consequência, incontáveis médiuns foram levados ao sacrifício físico e moral.

Fonte: EMMANUEL. Seara dos Médiuns.
Psicografia de Francisco C. Xavier, Mediunidade e
Privilégios, p.134 FEB, 19ª edição, set/2008.
*O grifo é nosso
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O Evangelho
no Lar e no
Coração
Paz no lar, paz no mundo.

Principais finalidades do Evangelho no Lar

Como Fazer - Roteiro para a reunião.

• Criar no lar o hábito de estudar os ensinamentos de
Jesus contidos no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo e, em outras obras subsidiárias de autores encarnados e desencarnados. E, assim, conduzir o nosso
comportamento pelas recomendações de Jesus, o
nosso Guia e Modelo.
• Tornar o Evangelho de Jesus mais compreendido e
exemplificado na convivência diária, dentro do lar, e,
na vivência social com os nossos semelhantes.
• Unir os participantes da família, por meio do diálogo
fraterno, de modo a facilitar a troca de ideias sobre as
dificuldades pelas quais passam os membros da família e a buscar soluções adequadas às preocupações
materiais, morais e espirituais.
• Ampliar o nosso conhecimento moral e espiritual
para oferecê-lo com maior segurança a nossos familiares, na própria renovação moral e espiritual e às
pessoas de nosso círculo de relacionamento.
• Higienizar o lar pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo assim, a influência benéfica dos Mensageiros do Bem, em nossa existência.
• Elevar o padrão vibracional do ambiente familiar, pelos nossos pensamentos e ações, de tal forma que o
nosso lar se transforme em ponto luminoso à Espiritualidade, em apoio ao trabalho de socorro aos necessitados encarnados, como desencarnados.

1. Escolher um dia da semana e um horário, em que
todos os familiares possam se reunir, por 20 a 30 minutos;
2. Iniciar a reunião com uma prece, agradecendo a
Deus pela oportunidade da reunião em família e a assistência dos bons Espíritos;
3. Fazer a leitura do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, iniciando pelo prefácio e ler pequenos trechos sempre em sequência; não abrir o livro “ao acaso”, para evitar lições repetidas;
4. Após a leitura do Evangelho, comentar sobre o trecho lido e estimular a participação dos presentes, com
destaque ao ensino moral da lição, aplicado aos acontecimentos da vida;
5. Em seguida, fazer vibrações, pela paz na Humanidade, em favor de familiares ou amigos enfermos ou
em dificuldades, assim como a vítimas de catástrofes
naturais próximas ou à distância;
6. Encerrar a reunião, com uma prece de gratidão a
Deus, a Jesus e aos bons Espíritos, pelo amparo ao lar
e, desejando um futuro de paz à Humanidade.

Recomendações:

1. A comunicação de Espíritos não deve ocorrer na reunião. As possíveis intuições, inspirações e pressentimentos que surgirem devem ser passadas à pessoa da casa que estiver conduzindo a reunião para avaliação
e decisão.
2. Para incentivar a participação dos filhos em idade escolar, pedir que leiam mensagens espíritas curtas ou
trecho de livros adequados à idade.
3. Não suspender a reunião, por motivo de ausência de familiares, visitas inesperadas. Em caso de viagens faça
onde estiver.
4. Livros recomendados que complementam o estudo: Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha
de Luz, Ceifa de Luz, de Emmanuel; Agenda Cristã e Sinal Verde, de André Luiz e Jesus no Lar, de Neio Lúcio,
entre outros.
Nota: Na próxima edição publicaremos o Plantão Tira-Dúvidas.
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NOTÍCIAS
& Oportunas
Curtas eCurtas
Oportunas
Pizza Meimei repetiu o sucesso

Feita com amor e carinho, a campanha da Pizza Mimei é uma das
atividades permanentes que, além de proporcionar parte
significativa do suporte financeiro à entidade, oferece a
oportunidade à Equipe de Voluntários de se confraternizar e
reforçar os laços de amizade. Uma oportunidade de Integração,
pela aproximação física e o favorecimento do diálogo fraterno,
entre os trabalhadores voluntários mais antigos e novos. Participe
dessa atividade e desfrute de momentos agradáveis e
inesquecíveis!

Rua Guarujá, 261, onde a pizza é entregue ao
público, vendo-se a Equipe de Voluntários

Flagrante
da entrega
da pizza a um
comprador.

Royal Park: onde a pizza é preparada
pelos Voluntários, iniciando às 5 horas
da manhã de sábado
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Recorte Doutrinário

O socorro
sempre vem.
Os desafios em nossa existência terrestre, são testes para desenvolvimento de nossas potencialidades na condição de espíritos
em evolução.
Assim diante de um problema que nos roube o sossego, busquemos a paz interior, a autoconfiança e, sobretudo, a esperança de
encontrar a solução adequada.
Diante do desespero e das aflições, mantenhamos a ponderação
e o equilíbrio, para que as aflições deem lugar ao discernimento
e às inspirações.
Emmanuel, em sua mensagem, a seguir, como sói acontecer nos
enche de estímulo, com suas recomendações oportunas, diante das aflições que comumente nos acometem. Reflitamos com ele.

Não te aflijas
menos dignas ou do ataque indébito, cala-te ainda e

Não te aflijas diante do quadro de lutas que te

conta com o tempo.

arrebatam ao torvelinho das inevitáveis, porque a

Se aproveitas a dificuldade e a dor, a sombra e a

inquietação destrutiva nada constrói em benefícios

deficiência, por valiosas oportunidades de auxiliar os

dos semelhantes.
Por ocasião do incêndio, não é a precipitação que

teus irmãos, encontrarás no desdobramento de tua

salva ou retifica e nem apagaremos o fogo crepitante,

cooperação a resposta a todos os problemas que te

atirando-lhe combustível.

atormentam a alma.

De qualquer modo, numa esfera de ação, qual

Quando Jesus proclamou a bem aventurança aos

a terrena, em que os bons sentimentos são luzes

aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados

vacilantes e obras incompletas, seremos defrontados,

e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina

diariamente, pelos raios mortíferos da desarmonia, da

por normas regulares de reação; referia-se, antes

cólera, da intemperança e da crueldade; entretanto, a fim

de tudo, aos que se acham aflitos por auxiliarem

de que nos convertamos em recursos vivos de educação

o engrandecimento coletivo, por se converterem

para os elementos que nos rodeiam, é imprescindível

realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade

o aprendizado da serenidade e do silêncio, de modo

e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-

a reajustarmos, com calma, as inseguras edificações

se em veículos de manifestação da Vontade do Senhor.
Assim, pois, se te inquietas pelas construções

humanas que a tempestade prejudicou.

do Bem Eterno, permaneces credenciado à bem-

Ante a convulsão do verbo desvairado, cala-te e

aventurança divina que, efetivamente, é muito difícil

espera.

de alcançar.

Ante a violência arrasadora, emudece-te e
aguarda a passagem das horas.

Pelo Espírito Emmanuel.
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Livro: Reconforto. Lição nº 06. Página 46.

Ante o movimento inesperado das intenções
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Biografia
dia de inverno, ela se levanta. Está decidida. Prepara
uma ligeira bagagem, um embrulhozinho, um bastão
de viagem, murmura adeus aos seus pais e parte.
Nunca mais aquela aldeia da Lorena a verá.
Vai a Vaucouleurs, onde reside um de seus tios,
que nela crê e a acompanha até Chinon, ao Palácio
Real. A situação era muito grave. A guerra dos Cem
Anos atravessava um momento decisivo. O Delfim
Carlos era demasiado fraco para tomar uma decisão.
As forças inglesas tomam quase todo o país e ele
deve enviar reforços a Orléans. Contudo, poucos são
os soldados de que dispõe e não há um líder para
comandá-los.
Exatamente neste momento é que Joana se
apresenta no Palácio. A camponesa iletrada viajara
dez dias e dez noites para chegar a Chinon. Afirma
que os mensageiros celestes a enviam. Ela deve ver
o Delfim e depois liderar o exército para libertar
Orléans. Carlos recebe a notícia, com espanto e
resolve pôr à prova a menina.
Esconde-se entre os seus cortesãos mas, tão logo
ela adentra a sala, não hesita em se dirigir a ele e o
saúda como o herdeiro legítimo do trono de França.
Era uma prova, com certeza. Afinal, o boato que
mais espalhavam os ingleses, para desacreditar o
herdeiro, era que ele não era filho legítimo do velho
rei Carlos VI.
Na sequência, em entrevista particular, ela lhe
recorda os termos da prece que ele, sozinho, em seu
oratório, dirigira a Deus, um pouco antes dela aportar
em Chinon.
As vozes a orientam em tudo. A espada que
usará nas batalhas é descoberta enterrada na Igreja
de Santa Catarina de Fierbois. As vozes a despertam
quando ela repousa em Orléans, ignorando o ataque
que fora desferido sem seu consentimento.

Joana d’Arc
A França era um país curvado ao poderio
inglês. Não era propriamente um país como hoje é
conhecido. Constituía-se de vários feudos.
E foi numa aldeia ignorada até então que, em
1412, nasceu uma criança que se tornaria célebre e
célebre faria Domremy.
Filha de pobres lavradores aprendeu a fiar a lã
junto com sua mãe e guardava o rebanho de ovelhas.
Teve três irmãos e uma irmã. Não aprendeu a ler,
nem a escrever, pois cedo o trabalho lhe absorveu
as horas.
A aldeia era bastante afastada e os rumores
da guerra demoravam a chegar. Finalmente, um
dia, Joana d’Arc tomou contato com os horrores da
guerra, quando as tropas inglesas se aproximaram e
toda a família precisou fugir e se esconder.
Aos 12 anos começou a ter visões. Era um dia de
verão, ao meio-dia. Joana orava no jardim próximo à
sua casa, quando escutou uma voz que lhe dizia para
ter confiança no Senhor. A figura que ela divisou,
identificou como sendo a do Arcanjo São Miguel. As
duas mensageiras espirituais que o acompanhavam,
Catarina e Margarida, santas, conforme a Igreja que
ela frequentava.
Eles lhe falam da situação do país e lhe revelam
a missão. Ela deve ir em socorro do Delfim e coroá-lo
rei de França.
Durante 4 anos, ela hesitou e a história de suas
visões começou a se espalhar. Ao alvorecer de um

Joana d’Arc – Óleo sobre tela
Pedro Américo.
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Durante 6 meses, ela é submetida a uma
verdadeira tortura moral. Os interrogatórios são
longos, cansativos. Finalmente, a execução se dá na
praça central de Roeun, no dia 30 de maio de 1431.
Seu cabelo foi raspado e, por temer-se a reação
do povo, 120 homens armados a escoltam até o local.
Ela é atada a um poste e a fogueira é acesa.
Quando as chamas a envolvem e lhe mordem
as carnes, ela exclama: Sim, minhas vozes eram de
Deus! Minhas vozes não me enganaram.
Era a prova inequívoca da mediunidade que lhe
guiara a trajetória terrena.
No capítulo XXXI de O Livro dos Médiuns, vindo
a lume no ano de 1861, quando o Codificador reúne
Dissertações Espíritas, confere à de Joana d’Arc o
número 12, onde ela se dirige aos médiuns, em
especial, concitando-os ao exercício do mediunato.
Recomenda-lhes, ainda, que confiem em seu
anjo guardião e que lutem contra o escolho da
mediunidade, que é o orgulho.
Conselhos que ela, em sua vida terrena, na
qualidade de médium, muito bem seguira.

Os guias espirituais lhe predizem que será ferida
a 7 de maio de 1429 e também lhe falam que ela não
deverá durar mais do que um ano.
Por isso, ela tem pressa. Toma Orléans, pede ao
Delfim que vá a Reims e ele é coroado Rei.
Coroado agora, Carlos nada mais deseja. Mas
Joana sabe que sua missão não terminou e prossegue
nas batalhas. As vozes a previnem que será presa,
bem assim o seu fim trágico.
Traída, é vendida aos ingleses, que a entregam ao
Tribunal da Inquisição. Todo o processo é uma farsa.
A acusada não tem o mínimo direito, nem mesmo
advogado de defesa. Testemunhas, só de acusação.
Acusam-na de feiticeira e herética. Tudo é levado
à conta de sacrilégio e imoralidade: o fato de usar
roupas masculinas, de falar diretamente com santos
e não respeitar a Igreja, de conviver com homens nos
campos de batalha, de manejar a espada.
O objetivo era provar que Joana era uma enviada
do demônio. Consequentemente, se desmoralizaria
o rei Carlos VII. Afinal, que espécie de rei era aquele
que se deixara enganar por uma bruxa?

Fonte: www.centroespiritameimei.com/biografias

Saiba mais na obra de Léon Denis
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Campanha do Lacre Amigo

O lacre que
se transforma em
cadeira de rodas.
Ao doar o lacre para a nossa
Casa, ele se soma a outros
e serão trocados por cadeiras
de rodas para doação ou
empréstimo.
Vamos juntos dar mobilidade
a alguém que precise.
De lacre em lacre, a caridade
acontece, com um
simples ato de amor .
10

Programa
Palestras Presenciais
Programa
dedePalestras
Presenciais
seguidasde
de Passe
passe
seguidas

30 minutos de reflexões sobre o ensino moral
de Jesus, à luz do Espiritismo.

Julho-Segunda Feira

Julho – 6ª feira – Das 17h às 17h30
Livro: Caminho, Verdade e Vida – Emmanuel (F.C.Xavier)
01/07/22

Wilma Almeida

Item 51 – Meninos Espirituais

08/07/22 Regina Lúcia

Item 52 - Dons

15/07/22

Item 53 - Paz

Wilma Almeida

Agosto-Segunda Feira

22/07/22 Regina Lúcia

Item 54 – A Videira

29/07/22 Cidinha Mestriner Item 55 – As Varas da Videira

Julho – Sábado – Das 19h às 19h30
Livro: Fonte Viva – Emmanuel (F.C.Xavier)
02/07/22 Nilza Pelá

Item 13 – Ergamo-nos

09/07/22 Miriam Cristina

Item 14 – Indagação Oportuna

16/07/22

Item 15 - Fraternidade

Marta

23/07/22 Gustavo Marcelo

Item 16 - Não te Perturbes

30/07/22 Wagner Garcia

Item 17 – Cristo e Nós

Julho – Domingo – Das 10h às 10h30
Livro: Livro da Esperança – Emmanuel (F.C.Xavier)
03/07/22 Reginaldo

Sobre o Livro da esperança

10/07/22

Marta

Obrigado Senhor

17/07/22

Cristine

Culto Espírita

24/07/22 Marta

Na Presença do Cristo

31/07/22

Na Construção do Futuro

Gustavo Marcelo
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Julho – 2ª Feira – Das 17h às 17h30
Livro: Deus Aguarda - Meimei (F.C.Xavier)
04/07/22 Claudete

Mãos pequeninas

11/07/22

Claudete

Toque de Luz

18/07/22

Claudete

Deus é Amor

25/07/22 Claudete

Prece de Entendimento

Julho – 5a Feira – Das 17h às 17h30
Livro: Vinha de Luz - Emmanuel (F.C.Xavier)
07/07/22 Carmem Massulo

Brilhe Vossa Luz

14/07/22

Carmem Massulo

Item 01 – Quem lê, Atenda

21/07/22

Carmem Massulo

Item 2 – Vê como vives

28/07/22 Carmem massulo Item 03 – O necessário

Julho – 5a Feira – Das 20h às 20h30
Livro: O Evangelho Segundo o Espiritismo - Allan Kardec
07/07/22 Márcio Lucas

Cap. XX – Trabalhadores da última hora

14/07/22

Cristine

Cap. XXI – Falsos Cristos e Profetas - Itens 1, 2 e 3

21/07/22

Adriana Almeida

Cap. XXI – Item 4

28/07/22 Carmem Massulo

Cap. XXI – Item 5

Agosto – 6ª feira – Das 17:00 às 17:30h
Livro: Caminho, Verdade e Vida – Emmanuel (F.C.Xavier)
05/08/22 Wilma Almeida

Item 56 - Lucros

12/08/22

Cidinha Mestriner Item 57 - Dinheiro

19/08/22

Regina Lúcia

Item 58 Ganhar

26/08/22 Cidinha Mestriner Item 59 Os Amados

Visite o nosso SITE

www.centroespiritameimei.com
Programa de Atividades e Cursos
Mensagens
Biografias
Revista Espírita
Palestras
Cursos
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Agosto – Sábado – Das 17:00 às 17:30h
Livro: Caminho, Verdade e Vida – Emmanuel (F.C.Xavier)
O6/08/22 Nilza Pelá

Item 18 – Não somente

13/08/22

Miriam Cristina

Item 19 - Apascenta

20/08/22 Wagner Garcia

Item 20 - Diferença

27/08/22

Indicado pela USE

USE

Agosto – Domingo – Das 10:00 às 10:30h
Livro: Caminho, Verdade e Vida – Emmanuel (F.C.Xavier)
07/08/22 Reginaldo

Item 4 – Perante o Mundo

14/08/22 Marta

Item 5 - No Reino em Construção

21/08/22

Item 6 – Evolução e Aprimoramento

Cristine

28/08/22 Rubens

Item 7 – Ante o Livre Arbítrio

Agosto – 2ª feira – Das 17:00 às 17:30h
Livro: Deus Aguarda – MEIMEI (F.C.Xavier)
01/08/22 Claudete

Segue Abençoando

08/08/22 Claudete

Indulgência (Prefácio e Lição 01)

15/08/22

Item 02 - Recapitulação

Claudete

22/08/22 Claudete

Item 3 – Valor da Fé

29/08/22 Claudete

Item 4 - Reencarnação

Agosto – 5a Feira – Das 17:00 às 17:30h
Livro: Vinha de Luz - Emmanuel (F.C.Xavier)
04/08/22 Carmem Massulo

Item 4 – Em Silêncio

11/08/22

Carmem Massulo

Item 5 – Com Amor

18/08/22

Carmem Massulo

Item 6 - Multidões

25/08/22

Carmem Massulo

Item 07 – Os Discípulos

Agosto – 5ª Feira – Das 19:30 às 20:30h
Livro: O Evangelho Segundo o Espiritismo – Allan Kardec
04/08/22 Márcio Lucas

Cap. XXI - Falsos Cristos e Falsos Profetas Itens 6 e 7

11/08/22

Cristine

Cap. XI – Item 8

18/08/22

Adriana Almeida

Cap. XI – Item 9

25/08/22

Carmem Massulo

Cap. XI – Item 10
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Convite
à leitura

A Leitora
Pierre - Auguste Renoir

Diálogo com as Sombras
Teoria e Prática

Autor: Hermínio Corrêa de Miranda –FEB

Obra destinada aos desejam atuar na
área da Mediunidade, independente
da função que vá desempenhar nas
reuniões mediúnicas.
Excelente obra alinhada com o conteúdo
do O Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
Linguagem e argumentações sólidas fazem
deste livro uma obra indispensável.

O Consolador

Autor: Emmanuel, psicografia de
Francisco Cândido Xavier – FEB

Elaborado em forma de perguntas e
respostas, reúne explicações sobre
Filosofia, Ciência e Religião (o tríplice
aspecto do Espiritismo). Ensinamentos
que ampliam os conceitos emitidos nas
obras da Codificação Espírita.
Autêntico “tira dúvidas” para jovens, adultos
e expositores espíritas.

Você pode adquirir em nossa Livraria, consultar na Biblioteca ou
tomar por empréstimo . Escolha o melhor para Você!
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Conheça o Espiritismo
na fonte
Os livros de
Allan Kardec

Obras
fundamentais
do
Espiritismo

O Livro dos Espíritos
O Que é o Espiritismo
O Livro dos Médiuns
O Evangelho Segundo o Espiritismo
O Céu e o Inferno
A Gênese
Revista Espírita – de Allan Kardec (1858-1869)

Vá
direto
à fonte

Kardec,
a 1a leitura

Inscreva-se :

Programa de Estudos das Obras Básicas e Subsidiárias

Centro Espírita Meimei

Cursos gratuitos – Aulas Presenciais e On-Line
contato@centroespiritameimei.com
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- 16 3627-1309

orários

Venha estudar
com a gente.

Programa de Estudo das Obras Básicas
de Allan Kardec e Subsidiárias

Formatos:

Presencial
On-Line
Híbrido

Ano 2022

Horários

Dias da
Semana

2ª Feira
2ª Feira
2ª Feira
2ª Feira
2ª Feira
3ª Feira
3a Feira
3ª Feira
4ª Feira

Títulos dos
Livros

R1/R2/R3

Início:
de Maio/2022 Maria Claudete /Hudson
17:45
/18:45h1ª Osemana
Livro dos Espíritos
18:00/19:00h Curso de Passe
Cristine/Edelfon/
Cidinha de Oliveira
Formatos
18:30/19:30h Dramas da Obsessão
Nilvia Maria/Oneida Lúcia
19:00/20:00h O Livro dos Espíritos
Carmem Diana/Cilay/
Regina Lúcia
Presencial On-Line
Híbrido
20:00/2100h
O Livro dos Médiuns
Márcia Jota/Nilvia Maria
Plata
Títulos dos Livros
R1/R2/R3
14:30/15:30h O Cavaleiro de Numiers
Cyntia/Maria Lina
formas
16:15/17:15h O Evangelho S. Espiritismo
Nilza Tereza Pelá/
Maria Lina
19:30/20:45h O Evangelho de Mateus
Wagner/Claudemilson/
Marília
20:00/21:00h O Livro dos Espíritos
Márcia Jota/

Plataformas

Sala 13
Auditório
Whatsapp
Google M
Salas e
Whatsapp
Auditório

08:15/09:00h
14:15/15:30h

Ícaro Redimido
Memórias de um Suicida

5ª Feira
5ª Feira
5ª Feira

16:30/17:30h
19:00/20:00h
20:00/21:00h

5ª Feira
Sábado

20:00/21:00h
16:00/17:00h

O Pricipiante Espírita
O Livro dos Espíritos
Desperte e seja feliz
(Série Psicológica de Joanna de Angelis)
O Livro dos Médiuns
Escola de Pais: Missionários da Luz

Sábado

20:00/21:00h

Sábado
Domingo
Domingo
Domingo

17:30/18:30h
08:00/09:00h
08:50/09:50h
08:50/09:50h

Conceição Aparecida Milena
Conceição Aparecida Milena/
Edelfon
Edelfon/ Beta/Oneida Lúcia
Silvano/José Moacyr
NilzaTereza Pelá/
Carolina Maria Pelá
Reginaldo
Silvana/Sílvia Fonseca/
Sidney
Silvana/Silvia Fonseca
Sidney
Wagner/Reginaldo/Olívia
Ignêz/Carla/Maurício
Cristine/Maria Lina
Cristine/Maria Lina

Escola de Pais e ao Público:
Obreiros da Vida Eterna
O Livro dos Espíritos
O Céu e o Inferno
Estudando a Mediunidade
Estudando a Mediunidade

Auditório

Google M
Google M
Auditório

Marta Bartolomeu de Faria

5ª Feira
5ª Feira

Salas e
Auditório

Whatsapp
Whatsapp
Sala 13
Google M
Google M
03
Auditório
Google M
Google M
Google M
Google M
Sala 11

Programa elaborado em 16.04.2022 - Coordenação da Área de Estudos: Merhy Seba

Estudos previstos para início em
Agosto/2022

Aguarde.

Após a tempestade - Autora: Joanna de Angelis
Há dois mil anos - Autor: Emmanuel
O Livro dos espíritos - Autor: Allan Kardec

Rua Guarujá, 261 - Jardim Paulista
Ribeirão Preto - SP
Telefone: (16) 3627-1309
contato@centroespiritameimei-rpo.org.br
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Curiosidades Históricas

J.Sanson, o primeiro
espírita a se
comunicar na SPEE
de Paris.

Ilustração de uma reunião na Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas, Paris, 1862

O Sr. Sanson, antigo membro da Sociedade desencarnou no dia 21 de abril de 1862. Prevendo seu
fim, ele havia dirigido ao presidente da sociedade
uma carta contendo a seguinte passagem.
“Em caso de surpresa pela desagregação de minha alma e de meu corpo, tenho a honra de vos relembrar um pedido que vos fiz há cerca de um ano;
evocar meu Espírito o mais imediatamente possível e
com a maior frequência que julgardes apropriada, a
fim de que, membro assaz inútil de nossa Sociedade
durante minha presença na terra, eu lhe possa servir de alguma coisa no além-túmulo, dando-lhe os
meios de estudar fase por fase, nessas evocações, as
diversas circunstâncias que se seguem ao que o vulgo
chama de morte, mas que, para nós, espíritas, não
é senão uma transformação, segundo os desígnios
impenetráveis de Deus, mas sempre útil à finalidade
que ele se propõe.
“Além desta autorização e pedido para me fazerem a honra dessa espécie de autópsia espiritual,
que meu avanço demasiado pouco tornará talvez
estéril, caso em que vossa sabedoria vos conduzirá
naturalmente a não levar além de um certo número
de tentativas, ouso pedir-lhes pessoalmente, assim
como a todos os meus colegas, de ter a bondade de
suplicar ao Onipotente que permita aos bons Espíritos assistir-me com seus conselhos benevolentes, em
particular São Luís, nosso presidente espiritual, com
a finalidade de me guiar na escolha e sobre a época

de uma reencarnação; pois, desde já, isso me ocupa
muito; temo enganar-me sobre minhas forças espirituais, e pedir a Deus, cedo demais, e presunçosamente demais, um estado corporal no qual eu não
poderia justificar a bondade divina, o que, em vez de
servir para meu avanço, prolongaria minha estada na
terra ou em outro lugar, no caso de eu falhar.”
Para nos conformarmos ao seu desejo de ser
evocado o mais cedo possível depois de sua morte,
fomos à casa mortuária com alguns membros da Sociedade, e, na presença do corpo, a conversa seguinte ocorreu uma hora antes da inumação. Tínhamos aí
um duplo objetivo, o de cumprir uma última vontade,
e o de observar uma vez mais a situação da alma num
momento tão próximo da morte, e isso num homem
eminentemente inteligente e esclarecido, e profundamente penetrado das verdades espíritas; tínhamos que constatar a influência dessas crenças sobre
o estado do Espírito, a fim de perceber suas primeiras
impressões. Nossa expectativa não se enganou; o Sr.
Sanson descreveu com perfeita lucidez o instante da
transição; ele se viu morrer e se viu renascer, circunstância pouco comum, e que se devia à elevação de
seu Espírito.
Allan Kardec.
Kardec, Allan. O Céu e o Inferno. Cap. II
LAKE, 13ª Ed., Espíritos felizes, p.154,
São Paulo-SP

Saiba mais: O Céu e o Inferno - Dissertações de Espíritos Felizes

Pré-Mocidade e Mocidade
Em nova fase
Mocidade
Pré-Mocidade
Das 15h às 16h
(A partir de 17 anos)

Coordenadores:
Fernando Fiorese
Daniel Sanches
(16) 99131-5358
(16) 99130-7797
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Das 16h às 17h
(de 14 a 16 anos)

www.centroespiritameimei.com

Faça uma família feliz.

Doe alimentos para a C esta básica
Durante vários anos, o Centro Espírita Meimei vem desenvolvendo esforços para
atender às famílias carentes ou em condições de vulnerabilidade, por meio da
distribuição gratuita e regular de Cestas Básicas, compostas de alimentos não
perecíveis.
Esse trabalho tem sido feito, através da colaboração de grupos de voluntários que
se reúnem para recepção das doações e distribuição criteriosa das cestas às
famílias cadastradas.
Assim, ao contribuir com alimentos ou em espécie, tenha a certeza que estará
colaborando com uma causa social justa, principalmente, nos dias atuais em que
a sociedade está passando por situações adversas, em todos os setores.

Plantão para entrega de alimentos
Aos sábados das 09:00 às 11:00 horas, à Rua Guarujá, 261 - Jardim Paulista
Caso você queira contribuir financeiramente para a compra de alimentos, veja
abaixo as informações bancárias do CENTRO ESPÍRITA MEIMEI, para depósito
ou transferência:
Banco: Brasil
Agência: 0028-0
Conta corrente: 5442-9
PIX: 51.801.744/0001-46
Obs.: Caso você efetue depósito ou transferência, por gentileza, envie uma foto
do comprovante, no WhatsApp da Cesta Básica 16) 99732-2870

O Centro Espírita Meimei é uma entidade civil espírita, beneficente, filantrópica e de assistência
social, sem fins lucrativos, constituída em 13/09/1980, inscrita no CNPJ 51.801.744/0001-46.

A nossa gratidão pelo apoio.
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PROGRAMA DE

ATIVIDADES
QUINTA - continuação

SEGUNDA
7h30 às 8h30

REUNIÃO MEDIÚNICA (NÃO ABERTA AO PÚBLICO)
Cida Francisco

Sala 03
Prédio Antigo

20h às 21h

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Silvano / José Moacyr

Plataforma
Google Meet

14h às 17h

COSTURA ROYAL PARK
Maria Lina

Royal Park

20h às 21h

O LIVRO DOS MÉDIUNS
Merhy / Reginaldo / Valdenize

Sala 03
Prédio Antigo

17h às 17h30

PALESTRA PÚBLICA
Coordenação: Carmem Daré

Auditório

20h às 21h

DESPERTE E SEJA FELIZ (JOANNA DE ANGELIS)
Nilza Pelá / Carolina Pelá

Google Meet
NÃO HÁ VAGA

17h30 às 18h

PASSE PÚBLICO
Marcelo / Alice / Ignêz

Sala de Passe

20h às 20h30

PALESTRA PÚBLICA
Coordenação: Carmem Daré

Auditório

17h45 às18h45

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Claudete

Sala 13
Prédio Novo

20h30 às 21h

PASSE PÚBLICO
Lucilene

Sala de Passes

18h às 19h

CURSO DE PASSE
Cristine / Edelfon

Auditório

18h30 às 19h30

DRAMAS DA OBSESSÃO
Nílvia / Oneida Lúcia

Plataforma
Whatsapp

19h às 20h

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Carmem / Cilay / Regina

Plataforma
Google Meet

19h15 às 21h

REUNIÃO MEDIÚNICA (NÃO ABERTA AO PÚBLICO)
Miriam / Reginaldo

sala 03
Prédio Antigo

20h às 21h

O LIVRO DOS MÉDIUNS
Márcia Jota / Nílvia

Auditório

TERÇA
14h30 às 15h30

O DRAMA DA BRETANHA
Cyntia / Maria Lina

Plataforma
Whatsapp

15h às 17h

ARTESANATO
Katsuê

Sala 23
Prédio Novo

16h15 às 17h15

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Nilza Pelá / Maria Lina

Plataforma
Google Meet

19h30 às 20h45

O EVANGELHO DE MATEUS
Wagner / Silvana / Fernando

Plataforma
Google Meet

20h às 21h

ESCOLA DE PAIS / PÚBLICO
Carolina / Silvana / Fernando

Plataforma
Google Meet

QUARTA

SEXTA
7h30 às 8h30

REUNIÃO MEDIÚNICA (NÃO ABERTA AO PÚBLICO)
Deocelia / Silvana

Sala 03
Prédio Antigo

14h às 17h

COSTURA ROYAL PARK
Silvia Helena / Sr. Marino

Royal Park

17h às 17h30

PALESTRA PÚBLICA
Coordenação: Carmem Daré

Auditório

17h30 às 18h

PASSE PÚBLICO
Vilma Giron / Ricardo

Sala de Passes

19h30 às 21h30

ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL PARA ADULTOS
Cláudia / Maria Clélia / Merhy / Cida Francisco

Sala 03 - Salão Corredor
Prédio Antigo

SÁBADO
7h30 às 8h30

REUNIÃO MEDIÚNICA (NÃO ABERTA AO PÚBLICO)
Deocelia / Lucila

Sala 03
Prédio Antigo

7h30 às 11h

BAZAR DE USADOS
Carlos Gomes / Cláudio

Royal Park

8h às 11h

BAZAR DE ROUPAS - ROYAL PARK
Cida do Bem / Cristina Gomes / Denise

Royal Park

8h às 11h

BAZAR DE BRINQUEDOS
Lilian / Liliane

Royal Park

8h às 9h45

CURSO PARA GESTANTE
Dra. Silvia Fonseca / Silvana Fiorese

Creche Vovó Meca

7h30 às 8h30

REUNIÃO MEDIÚNICA (NÃO ABERTA AO PÚBLICO)
Reginaldo / Cláudia Paiva / Rúbia

sala 03
Prédio Antigo

14h45 às 15h45

PASSES
Gracita / Terezinha

Sala de Passes
Prédio Antigo

11h às 15h
18h30 às 20h

SOPA FRATERNA - CIDA FRANCISCO
Preparação (à tarde) e Distribuição (à noite)

Royal Park
Região da Rodoviária

15h30 às 17h

PASSE EXTERNO
Suspenso temporariamente

Sala 23
Prédio Novo

14h às 17h

COSTURA ROYAL PARK
Cida Scuro

Royal Park

15h às 16h

MOCIDADE ESPÍRITA
Fernando / Daniel

Sala 21
Prédio Novo

14h às 17h

S.O.S - ATENDIMENTO FRATERNO
Miriam Cristina

Auditório - sala 13

16h às 17h

EVANGELIZAÇÃO PRÉ-MOCIDADE - AULAS
Fernando / Daniel

Sala 21
Prédio Novo

15h às 17h

ARTESANATO
Maria Lúcia

Sala 23
Prédio Novo

16h às 17h

EVANGELIZAÇÃO INFANTIL - AULAS
Silvia Helena / Karina (Retorno em 06/08)

Salas 02-03
11-12-13-14

19h30 às 20h30

REUNIÃO MEDIÚNICA (NÃO ABERTA AO PÚBLICO)
Merhy /Reginaldo / M. Clélia

sala 03
Prédio Antigo

16h às 17h

EVANGELIZAÇÃO DA FAMÍLIA - PAIS
Silvana / Silvia / Magda (Retorno em 06/08)

Auditório

19h30 às 20h30

REUNIÃO MEDIÚNICA (NÃO ABERTA AO PÚBLICO)
Carmem Daré / Gracita / Débora

sala 11
Prédio Novo

17h às 18h

ÚLTIMO SÁBADO DO MÊS - REUNIÃO EVANGELIZAÇÃO
Silvia Helena / Karina

Sala 11
Prédio Novo

20h às 21h

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Márcia Jotta / Marta B. Farias

Auditório

17h30 às 18h30

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
Wagner / Reginaldo / Olívia

Auditório

21h - Terça
19h - Sáb.

CAMPANHA DE COBERTORES
Wagner / Reginaldo / Claudimilson

Plataforma
Whatsapp

19h às 19h30

PALESTRA PÚBLICA
Coordenação: Carmem Daré

Auditório

19h30 às 20h

PASSE PÚBLICO
Pedro / Elaine / Márcia Pereira

Sala de Passes

QUINTA
7h30 às 8h30

REUNIÃO MEDIÚNICA (NÃO ABERTA AO PÚBLICO)
Chico / Regina Fonseca / Denise

sala 03
Prédio Antigo

8h15 às 9h

ÍCARO REDIMIDO
Conceição Aparecida Milena

Plataforma
Whatsapp

14h15 às 15h30

MEMÓRIAS DE UM SUICIDA
Conceição Aparecida Milena / Edelfon

Plataforma
Whatsapp

14h às 16h

ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL INFANTIL
Lucila / Cynthia

salas 11/12/13/Auditório Prédio Novo

8h às 9h

O CÉU E O INFERNO
Ignêz / Carla / Maurício

Plataforma
Google Meet

16h30 às 17h30

O PRINCIPIANTE ESPÍRITA
Edelfon / Beta / Oneida Lúcia

Sala 11

8h50 às 9h50

ESTUDANDO A MEDIUNIDADE
Critine / Maria Lina

Sala 11
Prédio Novo

17h às 17h30

PALESTRA PÚBLICA (a começar em julho)
Coordenação: Carmem Daré

Auditório

10h às 10h30

PALESTRA PÚBLICA
Carmem Daré

Auditório

17h30 às 18h

PASSE PÚBLICO (a começar em julho)
Lucila

Sala de Passes

10h30 às 11h

PASSES
Lucinéia

Sala de Passes
Prédio Velho

Sede: R. Guarujá, 261 - Jd. Paulista - Ribeirão Preto/SP
(16) 3627-1309 contato@centroespiritameimei.com

DOMINGO

Royal Park: Rua Venâncio da Silva, 205
Ribeirão Preto/SP

