Aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a reunião do
37º Conselho Espírita de Unificação de São Gonçalo virtualmente, por conta da
pandemia. A reunião teve início às 9 horas e foi dirigida por Josefa Neta da área de
unificação. A reunião foi iniciada com a leitura realizada por Edna da página “Caridade e
Jesus” por Emmanuel, após a leitura Marcus apresentou uma canção e Edna fez a prece
inicial. Estiveram presentes 12 Instituições Espíritas e participantes. Ata do 37º CEU –
aprovada a Ata do 37º CEU de 06 de dezembro de 2020. Josefa falou sobre o início de um
novo ano e das tarefas que há pela frente. Falou sobre a utilização do meio virtual que foi
fundamental para o trabalho em 2020 e que veio para ficar apesar da falta do contato físico
com todos. Érika agradeceu a revisão e correção feita por Éder em relação a Ata. Josefa fez
um apelo para que a vaga na área de Promoção Social Espírita seja preenchida o mais
brevemente possível, já que está sem diretoria há pelo menos 3 anos e é fundamental nesse
momento de pandemia como forma de assistência as casas espíritas gonçalenses. Solicitando
um aparte a representante do MEIMEI, Cláudia Marques informou que a sua instituição levou
falta na presença nos meses de fevereiro e outubro de 2020 sendo que estava presente na
reunião do CEUSG. A Secretaria ficou de corrigir essa presença nas Atas anteriores. Éder
informou que as Atas que recebe da Secretaria estão com a lista de presença desatualizada,
parada em julho de 2020 e que acaba tendo que atualizar manualmente. Josefa apresentou
uma das novas diretoras da UNESMAR, a Liliane, que falou sobre a renovação da diretoria da
casa, uma curiosidade que ela apresentou é que a nova em diretoria em sua maioria é
composta por evangelizadores da casa. Josefa relembrou sobre a proposta do CEERJ
apresentada no evento do CEEU da atualização do Planejamento Estratégico que regulamenta
algumas diretrizes da federativa. Josefa enviou o arquivo da proposta a todos e perguntou por
apontamentos, salientando a importância da participação de todos nessa construção. No dia 23
de janeiro Josefa participará da reunião a respeito e se colocou à disposição caso alguém tenha
interesse em fazer algum apontamento referente ao assunto. I) PALAVRA DOS
REPRESENTANTES DAS CASAS ESPÍRITAS: 1) ATIVIDADE ESPÍRITA
PRIMEIRO DEUS: Edna se apresentou e falou sobre a entidade Atividade Espírita Primeiro
Deus e a intenção da mesma é ajudar as casas espíritas em São Gonçalo neste momento
difícil. Até a presente reunião foi realizada a doação para 19 casas, com mais 3 contatos sendo
feitos e mais 3 no meio do caminho. Edna disse que graças a Deus algumas casas estão bem e
pediram para passar a doação que lhes caberia para outras casas que precisem muito mais.
Algumas casas ainda deram o retorno de como o dinheiro pôde ajudar. Edna informou que a
entidade tem como plano futuro uma espécie de catalogação das casas que já possuem CNPJ e
quem ainda não têm, verificar o que ainda falta, que tipo de documento vai precisar para a
legalização. 2) GENOVA: Flavia em nome da casa agradeceu pela doação feita pela Entidade
A é primeiro Deus que ajudou muito nesse momento. A casa está realizando atividades de
segunda a sexta, sendo as quartas feiras a irradiação e o passe, e após a reunião mediúnica

realizados na casa. Segunda, terça e quinta feira há grupos de estudos virtuais e na sexta a
palestra publica também de forma virtual. No dia 15 de janeiro a casa vai homenagear em
uma palestra online os 160 anos do livro dos médiuns. A partir de março as palestras da casa
serão baseadas no livro “Boa nova”, sendo cada palestra um capítulo do livro. Em março a
casa passará também por eleições e espera-se renovar toda a diretoria, o que não é fácil.
Flavia falou também sobre a casa não ser legalizada e a necessidade de um contador para
fazer isso, o que a casa não tem condições de pagar. O Marcus ficou de passar um contato
para tentar ajudar nisso. Existe um interesse da casa em a partir do CNPJ criar uma conta para
a instituição já que a usada é a da própria Flavia. Nesse sentido, Éder explicou que conversou
com vários gerentes de diferentes bancos e todos foram unanimes em ressaltar que uma conta
jurídica nesse caso não seria viável por conta da baixa movimentação financeira e taxas muito
altas para a casa espírita. Éder falou ainda que na SEAC e na UNESMAR o contador é o
Anderson (Meimei) e que também tem o Candinho (Ana Viana) que se predispôs a ser
contador de qualquer casa espírita de São Gonçalo que necessite; 3) GECAM: Rita falou
sobre está aproveitando suas férias para começar a mexer nos programas e meios de contato
virtuais, pois este é um limite que a casa tem encontrado de forma a melhorar essa questão. O
público da casa é pequeno e mais velho, pessoas que não estão habituadas a lidar com a
internet. A casa teve dificuldade em colocar as atividades online, mas hoje em dia o estudo já
vem sendo mais viável. Enquanto as atividades estão online a casa passará por uma reforma
para sua melhoria. A casa está voltando para o Instagram, cuja as atividades tinham parado, e
entrando no Youtube. Josefa indicou que no site do Conselho tem dicas de uso para as
ferramentas online. Rita agradeceu ainda a Entidade A é primeiro Deus pela doação realizada
a casa; 4) UNESMAR: Liliane disse que a casa inicialmente também teve uma dificuldade de
se adaptar ao virtual porque também boa parte da casa é formada por pessoas mais velhas que
têm dificuldade nesse manejo. Contudo, a casa continuou os estudos online aos domingos e as
segundas feiras, nas quintas feiras ocorrem as palestras públicas. Já na evangelização só foi
possível manter a mocidade. As obras assistenciais, como a obra do berço, se mantiveram
com uma configuração diferente; 5) GEOB: Maria José trouxe que muito precisa ser feito em
relação a documentação da casa nesse ano. Existe também a ideia de uma transição de
diretoria para colegiado, o que vai precisar de um novo estatuto. As obras assistenciais foram
mantidas pela casa. As reuniões online de estudo são as segundas, terças e sábados. A casa
ainda não iniciou as palestras públicas online por dificuldade com as ferramentas. Maria José
agradeceu também pela doação realizada pela entidade Atividade Espírita Primeiro Deus; 6)
CEOB: a Cristiane iniciou a fala agradecendo pela doação da entidade Atividade Espírita
Primeiro Deus. A casa possui um número de participantes muito pequeno e alguns com
dificuldade de acesso as ferramentas digitais. As reuniões não deixaram de acontecer, aos
domingos acontece o ESDE, de quinze em quinze dias ocorre as palestras, a mocidade se
encontra as terças feiras as 20:30. A partir de fevereiro a casa pretende as segundas feiras
voltar com o estudo da mediunidade por ser um grupo pequeno e o espaço comportar as
medidas necessárias. Cristiane falou ainda que apesar das dificuldades que algumas pessoas
tiveram para participar dos encontros online, isso possibilitou que outras que estão distantes
fisicamente da casa pudessem participar também. Existe também uma grande preocupação e
dificuldade com a documentação da casa que está sendo resolvido; 7) CEEAK: Ednalva
também agradeceu pela doação da entidade Atividade Espírita Primeiro Deus e disse que
ajudará muito a casa. Por ser um lugar de vulnerabilidade a casa não pode ficar fechada ou
parada, portanto, tiveram a necessidade de abri-la. Sendo assim, está havendo atividades

presenciais com todo o cuidado necessário. A casa aceita doações e tem parcerias com outros
grupos espiritas e instituições de outras religiões, por exemplo, para doação de cestas básicas
e enxovais, tudo organizado pelo bazar da casa. A casa está tendo reunião de irradiação as
quintas feiras e aos sábados estudo e reunião mediúnica, tudo presencialmente e com um
número reduzido de participantes. Existem dificuldades financeiras, mas o trabalho está
andando. Ednalva disse ainda que a casa não possui CNPJ e quem movimenta a esta parte
burocrática é a Dona Sônia, fundadora da casa; 8) JOANA DE CUSA: Lecy também
agradeceu pela casa a doação que foi muito importante. A casa é pequena e conta com 4
membros e alguns evangelizandos, que são poucos, mas são participativos. A casa permanece
fechada e a violência onde ela fica tem aumentado, o que já era uma dificuldade da casa.
Contudo, mesmo com as dificuldades as pessoas tem conseguido chegar e participar pelos
meios virtuais. Lecy disse ainda que o trabalho com a casa e o estudo do espiritismo foi muito
importante para ela neste momento de isolamento social. Mesmo com as dificuldades e falta
de recursos a casa vem conseguindo atender a necessidade de muitos da melhor forma
possível. Josefa fez a Lecy o convite de compor o Conselho como diretora da Área de
Educação Espírita, já que a irmã Maria José entregou o cargo, e ela ficou de pensar na
proposta; 9) MARIA DE NAZARÉ: Aureci agradeceu também a entidade Atividade Espírita
Primeiro Deus pela contribuição a casa. As reuniões ocorrem de forma virtual as terças e
quintas feiras, sendo o estudo com os jovens também as terças feiras. A casa continua também
com a obra do berço e dá auxílio a instituição espírita Amor ao próximo. No mês de dezembro
a casa recolheu doações para a Instituição cristã Vicente Morete de Bangu. No dia 25 de
dezembro a casa fez seus 84 anos de inauguração com uma prece online em agradecimento;
10) GAM: Nereides começou parabenizando Maria José pelo evento das crianças. Falou
ainda que 2020 foi um ano de muito trabalho na casa, muita atividade assistencial que cresceu
muito. Infelizmente por conta da pandemia não foi possível manter a evangelização infantil,
por conta da faixa etária só foi possível manter a mocidade. Nereides disse também que
mesmo com as dificuldades foi um ano possível de se estar junto, a casa ofereceu diariamente
as 15 horas um momento de estudo e oração. As segundas, terças, quintas feiras, e sábado e
domingo manteve-se o horário de oração a noite, sendo que as terças feiras há sempre um
convidado que faz uma palestra. Para o ano de 2021 a casa ainda não tem um calendário
definido. A casa se mantém fechada por conta das medidas de saúde e na expectativa de
reabrir; 11) SEAC: Éder também agradeceu em nome da casa a doação da entidade Atividade
Espírita Primeiro Deus que ajudará muito a instituição com as contas de início de ano. Até o
mês de maio a casa fará a eleição de uma nova diretoria para o mandato de 2021-2026. Éder
falou também sobre a importância da aproximação de tarefeiros para abraçar as atividades do
Conselho pois existem vários departamentos sem coordenadores e essa presença é importante
para o funcionamento do Movimento Espírita de São Gonçalo. Agradeceu a Maria José pelo
período que ela estava à frente da área de Educação Espírita, mas disse ao mesmo tempo estar
preocupado com a falta de novos diretores para ocupar os cargos vagos do 37º CEU/CEERJ.
Voltando a falar da SEAC, Josefa informou que a casa no ano anterior teve estudos todos os
dias através do “Recanto de Paz” com a participação de várias casas espíritas de São Gonçalo
e Itaboraí. No momento o “Recanto de Paz” está de recesso, mas voltará no dia 25/01/21.
Josefa disse ainda que nesse período virtual a casa cresceu muito pela presença de outras
casas nos encontros, o que veio a somar de forma positiva. A casa, assim como algumas
outras, também está com problemas na documentação do IPTU que estão sendo resolvidos.
Informou que a SEAC tem tido o apoio de outras casas nas atividades virtuais e também para

ajudar a conservar o seu espaço físico; 12) GEEF: Erica relembrou que a casa vem passando
por dificuldades e nos últimos tempos a estrutura quase veio abaixo por problemas físicos.
Obras começaram a ser feitas, mas a casa foi pedida de volta e o GEEF resolveu sair do
espaço. Nesse momento, está sendo procurada uma casa nas imediações para ser alugada.
Erica agradeceu ainda a doação da entidade Atividade Espírita Primeiro Deus que ajudou
muito nesse momento que a casa está passando. A casa está mantendo estudo sistematizado e
prece e irradiação na sexta de forma online, a reunião mediúnica é realizada presencialmente
com um número reduzido de pessoas. Por conta dessas dificuldades de espaço a eleição de
uma nova direção foi adiada. Contudo, apesar de haver uma direção, todos os tarefeiros
participam e são ouvidos para a tomada de decisão. A casa possui como lema “juntos somos
mais fortes”. II) MOMENTO DAS ÁREAS E DEPARTAMENTOS: 1) UNIFICAÇÃO Josefa informou que o CEUSG vai iniciar a confecção do calendário de 2021 com prioridade
total para eventos virtuais, haja vista a continuidade da pandemia mundial. Informou que o
calendário do CEERJ não está pronto e este que norteará a adequação do calendário do
CEUSG. Josefa solicitou a todos que participem mais das atividades virtuais das outras
instituições espíritas de nosso município, citando como exemplo o Movimento Espírita de
Maricá que já realiza essa prática de união e unificação. E quando as instituições montarem
seus calendários pensem em não criar datas conflitantes com eventos em outras casas irmãs.
Informou que o trabalho virtual ainda continuará sem previsão de término pelo menos nesse
1º semestre. Josefa questionou a Coordenação da Área de Educação Espírita se já há datas
para os eventos: MÊS ESPÍRITA, ECESG, EMESG, etc. Maria José (Área de Educação
Espírita) informou que ainda não tem as datas pois o ano mal iniciou, mas informou que já
tem o mês certo: JULHO para o EMESG, SETEMBRO para o Mês Espírita e NOVEMBRO
para o ECESG. E comentou que todos terão que se adaptar aos novos desafios dos eventos online e que foram eventos tão ou mais trabalhosos do que os presenciais. Josefa deixou a
questão da montagem do calendário do CEUS para a próxima reunião em fevereiro. Josefa
falou do PRÉ-ENEFE que será realizado no dia 09/01/2021. A irmã Cláudia Marques
(MEIMEI) explicou que esse evento será feito e forma virtual às 15h seguindo as orientações
do CEERJ. E disse que o ENEFE será feito em fevereiro nos dias 12, 13 e 14 de acordo com o
CEERJ. Josefa falou sobre a proposta do CEERJ apresentada no evento do CEEU sobre a
atualização do Planejamento Estratégico que regulamenta algumas diretrizes da federativa.
Ela enviou o arquivo da proposta a todos e perguntou por apontamentos. No dia 23 de janeiro
Josefa participará da reunião a respeito e se colocou à disposição caso alguém tenha interesse
em fazer algum apontamento referente ao assunto. O calendário do Conselho começou a ser
confeccionado com eventos online dada a realidade de isolamento social que está sendo
recomendado. Josefa pediu então a prévia das datas dos eventos que costumam ocorrer
anualmente organizados pelos conselheiros. Josefa falou ainda da importância da divulgação e
de se pensar eventos que não ocorram ao mesmo tempo, pensando datas diferentes e que todas
as casas espíritas confirmem participação nesses encontros. O calendário do Conselho
começou a ser confeccionado com eventos online dada a realidade de isolamento social que
está sendo recomendado. Josefa pediu então a prévia das datas dos eventos que costumam
ocorrer anualmente organizados pelos conselheiros. 2) EDUCAÇÃO ESPÍRITA – Maria
José informou que o departamento de educação ainda não tem uma data ainda, e que os
trabalhos do ano no departamento ainda estão iniciando e serão conversados e combinados, o
que costuma seguir de um ano para outro é a manutenção no mesmo mês sendo julho o
encontro de jovens e novembro o das crianças. Maria José falou da experiência do encontro

de crianças do ano de 2020 onde tudo foi muito novo e muito trabalhoso. Josefa lembrou que
vários eventos acontecerão virtualmente, o ENEFE, a COMEERJ. Claudia falou sobre o PréENEFE, o evento terá seu início no dia 9 de janeiro as 15 horas com o tema “Como a luz do
Cristo brilha em meu coração. Espera-se que todas as famílias possam participar. Josefa falou
da importância de manter esses dados atualizados junto ao conselho também. Maria José falou
sobre o ECESG. O evento teve suas limitações e dificuldades, mas na avaliação final foi bem
avaliado, as crianças participaram e gostaram e Josefa disse ter achado lindo e muito criativo,
além de inclusivo, e parabenizou pelo evento. Maria José pediu também afastamento da
função de diretora do Conselho pois quer se dedicar as atividades da casa da qual faz parte,
ficando apenas como um representante da casa e assim entregando a função de diretora do
departamento de educação. Josefa disse que ficou sem reação com a notícia, pois existe uma
luta árdua para manter o Conselho, o próprio mandado desta gestão acabará no fim do ano.
Josefa falou também que seria muito bom se houvesse alguém que pudesse ser indicado para
substituir o cargo, pois hoje existe uma dificuldade de encontrar pessoas para compor o
Conselho. Maria José citou alguns possíveis nomes para ocupar seu lugar como a Cristiane
Diniz, Liliane, Flávia. 3) ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA - Éder solicitou a palavra e
informou que o Serviço de Orientação Doutrinária fará o Projeto “Dialogando com as Casas
Espíritas: comece pelo começo” de forma virtual e gravado e que não há necessidade de um
evento em março, já que essa atividade nova e inédita será feita de forma constante a partir de
Fevereiro de 2021. Por conta disso, está prevendo apenas o Mês Espírita no mês de Setembro
sendo virtual e sem o Encontro da Fraternidade até que todos estejam vacinados. 4)
SECRETARIA - Erica agradeceu a Edna também pela ajuda na organização das informações
das casas espíritas e pediu as casas que estão participando da reunião e as que assistirão a
reunião depois para quando receberem o e-mail ou mesmo a mensagem no WhatsApp a
respeito das informações referentes a casa respondam com as informações necessárias.
5)DEPARTE - Marcus reforçou as palavras do Éder sobre a preocupação nos cargos vagos
em diversas áreas do 37º CEU/CEERJ e falou sobre o trabalho que Josefa e Éder vem
desempenhando de manter o Conselho Espírita de Unificação de São Gonçalo funcionando de
forma virtual. Josefa se emocionou e disse que ia sair do Conselho por questões pessoais e
familiares, mas que por conta do compromisso que assumiu se manteve firme no trabalho.
Éder falou também sobre a importância da aproximação de tarefeiros para as atividades do
Conselho pois existem vários departamentos sem coordenadores e essa presença é importante
para o funcionamento do Movimento Espírita de São Gonçalo. Nereides deu a sugestão de se
fazer uma descrição e atribuição dos cargos vagos para que todos pudessem ter conhecimento
do que é esperado e pudesse assim se identificar ou interessar. Josefa apontou que existe essas
informações no site, mas que irão aprontar isso de uma forma mais direta esse material para
facilitar. Josefa agradeceu a todos e encerrou a reunião, Marcus finalizou com uma canção e
fez a prece final.
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA ADESA

JAN

ATIVIDADE ESPÍRITA 1º DEUS

SIM

C. E. A CAMINHO DA LUZ - CEACAL

NÃO

C. E. BEZERRA DE MENEZES -CEBEM

NÃO

C. E. CAMILLE FLAMARION

NÃO

C. E. DISCÍPULOS DE ISMAEL

NÃO

C. E. GALILÉIA

NÃO

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

CENTRO ESPIRITA LUZ E ESPERANÇA - NÃO
CELE
SIM
C. E. MARIA DE NAZARETH
C. E. MIGUEL ARCANJO - CEMA

NÃO

C. E. OLAVO BILAC - CEOB

SIM

C. E. REGENERAÇÃO - CER

NÃO

C. EST. ESP. ALLAN KARDEC - CEEAK

SIM

ESC. DE ED. ESP. JOANA DE CUSA

SIM

ESC. E. DE REFORMA INTERIOR - EERI
ESPAÇO ESPÍRITA FRATERNIDADE EEFRA
FRAT. ESP. A CAMINHO DA LUZ FEACAL
G. DE EST. ESP. CHICO XAVIER

NÃO

G. DE ESTUDO LUZ DA VIDA - GEELV

NÃO

G. E. CASA DO CAMINHO - GECAM

SIM

G. E. FRANCISCO C. XAVIER

NÃO

G. E. FRANCISCO DE ASSIS - GESFA

NÃO

G. E. IRMÃ SHEILA

NÃO

G. E. LEGIONÁRIOS DA LUZ

NÃO

G. E. MEIMEI

NÃO

G. E. MISSIONÁRIOS DA LUZ - GEMIL

NÃO

G.E. NOVA AURORA - GENOVA

SIM

G. E. OBREIROS DO BEM - GEOB

SIM

G. EST. ESP. FRANCISCO DE ASSIS

NÃO

G. EST. ESP. FRATERNIDADE - GEEF

SIM

GAM - CASA DE BATUÍRA

SIM

INST. CRISTÃ A LUZ DO EVANGELHO

NÃO

INST. E. CRISTÃ CASA DE JESUS

NÃO

LAR DE EMMANUEL - GELE
SOC. ESPÍRITA AMOR E CARIDADE SEAC
SOC. ESPÍRITA ANA VIANA - SEAV
SOC. ESPÍRITA JOANNA DE ÂNGELIS SEJA
UNIÃO E. FRANCISCO DE ASSIS

NÃO

UNID ESPÍRITA MARÍTIMA - UNESMAR
GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS
SACRAMENTO - GEES

SIM

NÃO
NÃO
NÃO

SIM
NÃO
NÃO
NÃO

NÃO

