Aos sete dias do mês de março 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 Dylan do capítulo 60, página “
Que fazeis de especial?” do livro “Vinha de luz”, ao fim o mesmo fez a prece inicial.
Estiveram presentes 9 Instituições Espíritas e participantes. Ata do 37º CEU – lida e
aprovada a Ata do 37º CEU de 03 de janeiro de 2021. Josefa relembrou que no mês de
fevereiro não houve reunião do Conselho, pois ainda estavam esperando as datas para montar
o calendário e como essas não foram repassadas optou-se por não ter a reunião por falta de
pauta. Retomou ainda a respeito da ajuda financeira que a instituição A primeiro Deus deu as
casas espíritas e que a mesma se comprometeu a ajudar as casas que não são a se
regularizarem. Lembrando que Edna e os contatores já mencionados na reunião anterior se
comprometeram a auxiliar nesse trabalho. Com a saída de Dona Zezé da área da infância a
Leci do Joana de Cusa foi convidada a assumir, mas depois de pensar a respeito ela declinou
por conta das atividades que ela já desempenha na casa e por questões pessoais de saúde, mas
se colocou à disposição para dar o suporte que a Solange possa precisar. Após isso, o convite
foi feito a Solange Ramos do FEACAL que se propôs a ocupar esse lugar vago. Solange se
apresentou e disse que convidou para compor o trabalho a Cláudia Marques com quem
trabalhou no ENEFE que o aceitou e agradeceu pela oportunidade, mas avisou que ficará mais
de longe e que Solange que estará a frente. Josefa apontou que também há o Dylan que ajuda
a compor o trabalho ocupando a área da juventude, já que as duas áreas em conjunto com a da
família atuam como um trabalho integrado. Dylan diz estar feliz com o aceite da Solange e
que o longe da Cláudia não é tão longe assim. Disse ainda de estar em um processo de
mudança e que conversará certinho com Solange sobre isso pois a sua vida mudou e está
difícil conseguir participar das reuniões, por exemplo. Trouxe também que esse ano é
necessário oferecer mais capacitação para que as casas espíritas possam tocar os grupos de
evangelização infantil e de mocidade. Afinal, nos últimos anos faltaram pernas para que se
pudessem tocar todos os eventos. É fundamental também o trabalho de apoio as casas para a
continuidade da evangelização dentro das mesmas. Por conta dessas questões Dylan trouxe a
ideia de agregar outras pessoas na área da juventude, tendo mais pessoas na área, torna viável
sempre a participação de pelo menos um dos representantes na reunião do Conselho. Com
relação as datas dos eventos, elas se mantêm mais ou menos as mesmas todos anos, mas a
data final só pode ser estabelecida depois de uma reunião com os tarefeiros. Erica disse ter
conversado com Solange sobre a mesma ocupar a secretaria do Conselho, mas que por conta
da necessidade mais urgente da área da evangelização infantil Solange ocupou esse lugar, mas
convocou a todos que quiserem ajudar no trabalho. Agradeceu também a disponibilidade das
casas em repassar as informações necessárias e pedidas pelo CEERJ. Éder informou que o
Serviço de Orientação Doutrinária fará apenas o evento do Mês Espírita de São Gonçalo e que

tem a intenção de disponibilizar o projeto “Dialogando com as Casas Espíritas” que está em
fase de preparação para gravação de vídeos curtos sobre dúvidas a respeito do movimento
espírita, de questões doutrinárias e da própria casa espírita. Esses vídeos estarão disponíveis
no canal do Conselho no YouTube. Falou ainda de uma pesquisa que poderá ou não ser
divulgada para casas espíritas que vem sendo desenvolvida a respeito do Movimento Espírita
na pandemia, pesquisa essa realizada por um pesquisador de São Paulo que entrou em contato
querendo apoio para coletar os dados na região de São Gonçalo. Essa pesquisa só será
divulgada se houver anuência do CEERJ – Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro.
Éder comunicou que mesmo sendo do Serviço de Orientação Doutrinária, tem feito toda a
parte de Comunicação Social do Conselho. Apontou também da importância de as pessoas
usarem o grupo das casas espíritas no Facebook para divulgar os eventos das suas casas e
entrarem em contato com o Conselho para que esse possa divulgar em suas outras redes
sociais. Informou que existe um formulário no próprio site do Conselho para enviar os
cartazes de divulgação de eventos das casas espíritas e que essa ferramenta é pouco utilizada
pelas casas. I) PALAVRA DOS REPRESENTANTES DAS CASAS ESPÍRITAS: 1)
GEMIL: Carlos falou da importância que a doação feita pela entidade A primeiro Deus teve
para a casa nesse momento onde o bazar e a cantina da casa, por exemplo, não estão
funcionando. Mas mesmo com as dificuldades todos estão se empenhando para manter a casa.
As atividades estão ocorrendo as segundas (Evangelho no lar), quartas (Estudo do livro Nosso
lar) e quintas feiras (palestras) de forma online através das lives no Facebook às 20:30. A casa
pretendia retomar as atividades presenciais em março, mas dada as novas notícias isso
precisará ser visto. Josefa relembrou que a orientação do CEERJ é manter as casas fechadas,
mas que cada casa tem sua autonomia de acordo com o decreto municipal de tomarem suas
próprias decisões; 2) CEEAK: Ednalva trouxe que a casa precisou voltar com as atividades
presenciais e que estão caminhando. A casa tem um espaço bom que ajuda a não haver
aglomeração. A doação recebia da casa pela entidade A primeiro Deus foi muito importante
pois a casa teve um aumento nas despesas como a conta de energia. A casa conta com a
evangelização infantil que acontece de 9:15 às 10:30 e a dos adultos vai até as 11 horas. Não
vai um número muito grande de pessoas, portanto, não há aglomeração. Disse ainda que o
bairro está crítico em relação a violência, então quando tem operação o número de
participantes diminui. De 12 às 14 horas há o estudo da doutrina e após a reunião mediúnica
até as 15 horas. Ednalva disse também que se confundiu na última reunião do Conselho, a
casa na verdade possui CNPJ, mas o mesmo foi cancelado por causa de alguns problemas.
Outra questão também é que com a movimentação da casa na comunidade, o vereador eleito
Nem da Pank Motos colocou um carro a disposição uma vez por semana para coletar as
doações recebidas pela casa que em sua maioria vão para própria comunidade. Doações essas
que segundo Ednalva muitas vezes eram perdidas pela falta de um transporte que pudesse
busca-las; 3) MARIA DE NAZARETH: não conseguiu comunicação; 4) GECAM: Rita
trouxe que a casa continua com os trabalhos online, ainda não aberto para todos. O grupo é
pequeno, mas a responsabilidade para mexer nas ferramentas vem sendo dividida. Os estudos
ocorrem nas terças, quartas, quintas feiras e domingo. O grupo do sábado, que é bem
pequeno, voltou com as atividades presenciais. O grupo vem se preparando para o
atendimento fraterno por meio do estudo presencial, além do prepara da volta dos trabalhos
mediúnicos. Portanto, estudando atendimento fraterno e a mediunidade, teoria e prática, para
retomar mais a frente os trabalhos mediúnicos da casa; 5) GENOVA: Luiz deu boas vindas
para Solange e parabenizou o Conselho pelo trabalho que vem sendo feito. Na casa as

atividades de estudos continuam de forma online nas segundas e terças. As quartas ocorrem a
reunião presencial (prece e irradiação, passe a distância e reunião mediúnica) seguindo todos
os protocolos de segurança. As quintas ocorrem o estudo da revista espírita e nas sextas a
palestra pública, ambos de forma virtual. A casa está aguardando o calendário do Conselho
para montar seu calendário para não ocorrer o risco de eventos conflitantes. Outro ponto
levado é que o CNPJ da casa sai e as questões com o contador foram resolvidas. Durante o
mês de março a casa também passará por suas eleições; 6) CEMA: a casa continua com os
encontros online. Nas quintas feiras há o estudo sistematizado da doutrina espírita, nas
segundas o estudo da mediunidade. Além disso a casa está programando para março o início
das reuniões públicas. Nas quartas feiras às 15 horas há a presença física para atender as
pessoas que vão procurar a casa. Na última quarta feira há também a distribuição das cestas
básicas que não foi interrompido com a pandemia. Todas as atividades presenciais ocorrem
com horário agendado previamente. A casa não possui evangelização infantil, nem mocidade,
mas a Ciranda da natureza desenvolve um trabalho no ano de 2020 com as crianças do GAM
que retornará neste ano. A obra do berço também não teve suas atividades pausadas; 7)
GAM: Nereides avisou que a casa conseguiu iniciar com a evangelização infantil aos sábados
e com um grupo de evangelização para as mães na sexta à noite. Há ainda um grupo de 14
crianças que se encontram presencialmente divididas em dois grupos; 8) GEEF: Erica trouxe
que a casa está em negociação para ir para o EEFRA pois não há mais condições de
permanecer no espaço em que a casa se encontra. Por conta disso a casa está se preparando e
realizando algumas doações para as outras casas. A casa continua com as atividades de forma
online as sextas feiras com a prece e irradiação. Nas quartas há um grupo com 10 tarefeiros
presencialmente seguindo todos os protocolos de segurança; 9) SEAC: Josefa trouxe que a
SEAC vem se organizando com o contador e que conseguiram a isenção do IPTU depois de
darem entrada em 2019, ou seja, foi um processo demorado. Éder informou que o horário dos
estudos online foi modificado ocorrendo agora às 19 horas. Segundas, terças e quintas-feiras
há o Recanto de Paz, quarta-feira palestra virtual às 20 horas e sexta-feira grupo de estudo
virtual da obra No Mundo Maior. Todos os estudos da casa são abertos para o público em
geral sendo disponibilizado o link da sala Zoom, além de ser transmitido pelo canal da SEAC
no YouTube. Éder agradeceu ainda a todos que puderam auxiliar na campanha para a compra
da cadeira de rodas especial para a Maria Vitória (Delfim Moreira – MG) que foi apoiada pela
SEAC e que em dois meses conseguiu o valor para a compra. A cadeira já foi comprada e será
entregue em breve pelos confrades Sergio Ceia e Nélia Chavão (Delfim Moreira – MG). II)
MOMENTO DAS ÁREAS E DEPARTAMENTOS: 1) FINANCEIRO – A Atividade
Espírita Primeiro Deus repassou para o Financeiro do 37º CEU/CEERJ o valor
correspondente a contribuição de 36 casas espíritas no mês de janeiro, calculando-se a
mensalidade no valor de R$30,00. Portanto, as casas que já haviam pago o valor em janeiro
estão automaticamente com o de fevereiro quitado. O 37º CEU também foi contemplado com
a doação recebida pelas casas pela entidade. A contribuição está aberta a todos e o saldo no
mês de outubro ficou no valor de R$ 5.489,99. Getúlio ficou de preparar uma prestação de
contas para conhecimento de todos. Agradeceu ainda as casas que continuam colaborando
com o Conselho pagando a contribuição mensal, o que possibilita a manutenção do trabalho
do mesmo. Ficou aprovado também a ativação do pix para a conta utilizada pelo Conselho.
Fabiano se desculpou pelo afastamento das atividades por conta de questões pessoais e disse
estar disposto a retornar entendendo agora suas limitações, pedindo assim para ser reintegrado
ao Conselho. Josefa apontou que em nenhum momento ele foi desligado do Conselho. Disse

entender a realidade de trabalho e as dificuldades e que não tem porque pedir desculpas pois
no final das contas esse é um trabalho a serviço de Jesus. Um trabalho para o movimento
espírita melhor na região. Josefa falou ainda da importância de cada um fazer seu trabalho
enquanto divulgador da doutrina espírita, todos são importantes e cada um tem a sua parcela a
contribuir. Portanto, desejou que todos tenham força e coragem para levar a frente essa tarefa
que não está sendo fácil para ninguém. Nessa tarefa ninguém está sozinho, sendo muito
importante que todos se apoiem. O que importa é o trabalho lembrando sempre a quem
estamos servindo. Josefa encerrou a reunião e Carlos fez a prece final.
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA ADESA

JAN

FEV

ATIVIDADE ESPÍRITA 1º DEUS

SIM

-

NÃO

C. E. A CAMINHO DA LUZ - CEACAL

NÃO

-

NÃO

C. E. BEZERRA DE MENEZES -CEBEM

NÃO

-

NÃO

C. E. CAMILLE FLAMARION

NÃO

-

NÃO

C. E. DISCÍPULOS DE ISMAEL

NÃO

-

NÃO

C. E. GALILÉIA

NÃO

-

NÃO

-

NÃO

CENTRO ESPIRITA LUZ E ESPERANÇA NÃO
CELE
SIM
C. E. MARIA DE NAZARETH

MAR

-

SIM

NÃO

-

SIM

C. E. OLAVO BILAC - CEOB

SIM

-

NÃO

C. E. REGENERAÇÃO - CER

NÃO

-

NÃO

C. EST. ESP. ALLAN KARDEC - CEEAK

SIM

-

SIM

ESC. DE ED. ESP. JOANA DE CUSA

SIM

-

NÃO

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

NÃO

-

NÃO

NÃO

-

NÃO

NÃO

-

NÃO

NÃO

-

NÃO

G. DE ESTUDO LUZ DA VIDA - GEELV

NÃO

-

NÃO

G. E. CASA DO CAMINHO - GECAM

SIM

-

SIM

G. E. FRANCISCO C. XAVIER

NÃO

-

NÃO

G. E. FRANCISCO DE ASSIS - GESFA

NÃO

-

NÃO

G. E. IRMÃ SHEILA

NÃO

-

NÃO

G. E. LEGIONÁRIOS DA LUZ

NÃO

-

NÃO

G. E. MEIMEI

NÃO

-

NÃO

G. E. MISSIONÁRIOS DA LUZ - GEMIL

NÃO

-

SIM

G.E. NOVA AURORA - GENOVA

SIM

-

SIM

G. E. OBREIROS DO BEM - GEOB

SIM

-

NÃO

G. EST. ESP. FRANCISCO DE ASSIS

NÃO

-

NÃO

G. EST. ESP. FRATERNIDADE - GEEF

SIM

-

SIM

GAM - CASA DE BATUÍRA

SIM

-

SIM

INST. CRISTÃ A LUZ DO EVANGELHO

NÃO

-

NÃO

INST. E. CRISTÃ CASA DE JESUS

NÃO

-

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

-

NÃO

SIM

-

SIM

NÃO

-

NÃO

NÃO

-

NÃO

NÃO

-

NÃO

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

SIM

-

NÃO

NÃO

-

NÃO

C. E. MIGUEL ARCANJO - CEMA

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

