Aos dois dias do mês de maio 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 9:00 horas e foi dirigida por Josefa Neta da área de Unificação. A reunião
teve início com Marcus Vinicius do Departe, cantando e tocando a música ´´Voo``. Logo em
seguida, Dylan fez a leitura da página e a prece. A leitura realizada foi o texto 151 da página
162, do livro Pão Nosso, intitulada “Ninguém se retira”. Estiveram presentes nesta reunião
oito Instituições Espíritas e quinze participantes. Josefa, com a palavra desejou a Paloma e
Paola votos de boas-vindas. Comentou que a Ata havia sido postada, e que não iria ler a Ata,
e se alguém tivesse algo a solicitar que fosse alterado, o fizesse por escrito para a Secretaria
no decorrer da semana. Comentou ainda que Erica (Secretaria) não se encontrava presente,
mas que Nereides, que havia digitado a Ata, estava presente. Ata do 37º CEU – aprovada a
Ata do 37º de 04 de abril de 2021.Cláudia solicitou alteração na Ata, pois ela faz parte da
Comissão Eleitoral e não da Comissão Diretora, comentou que no mês de março esteve
presente na reunião mas não havia o registro da sua presença. Josefa fala dos assuntos ainda
a serem tratados: ELEIÇÃO DA COMISSÃO DIRETORA de acordo com a AGO
(Assembleia Geral Ordinária) do CEERJ, foi solicitado que houvesse eleição de candidatos
para fazerem parte da comissão diretora, Claudia, que faz parte oficialmente da comissão
eleitoral, se colocou à disposição do CEERJ. Esta comissão eleitoral é responsável pela
organização e estrutura desta eleição. Josefa compartilhou na tela o documento enviado pelo
CEERJ que trazia todas as informações, explicações e finalidade sobre a formação desta
comissão diretora. Falou ainda que o papel do Conselho é indicar nomes que tenham o perfil
necessário de acordo com as exigências determinadas. Ela disse que todo o material recebido
será enviado por e-mail, de maneira que todos tenham conhecimento. Josefa afirmou que ela,
que o Conselho do 37º precisa fazer a indicação constar em Ata na reunião, citando que é o
Conselho que valida a indicação do candidato e a envia para a comissão eleitoral; que é no
CEERJ onde é feita a conferência de toda a documentação; que o prazo para a indicação é até
o fim do mês de Agosto; Claudia informou sobre a live que irá acontecer no dia 28/05, sextafeira às 21 horas, com a finalidade de informar sobre todo o processo para esta eleição,
esclarecendo dúvidas e questionamentos, e que a AGO irá acontecer no dia 26/09; ainda citou
que em breve passaria o link desta live. Ressaltou a importância do correto preenchimento da
ficha de inscrição, pois na votação é esta ficha que será utilizada pelo CEERJ. Josefa voltou a
lembrar da necessidade de as Casas Espíritas estarem presentes no dia da votação, porque caso
contrário, o candidato ficará sem chances de se eleger. MÊS ESPÍRITA – De posse da
palavra, Éder informou que havia enviado o acesso ao webmail que não estava sendo usado
para os responsáveis das respectivas áreas no Conselho, e que refez as senhas e as encaminhou
para os mesmos. Para evitar o uso de e-mails particulares, compartilhou na tela os endereços
dos e-mails de todas as áreas. Em seguida, passou a apresentar o planejamento do mês espírita
deste ano com homenagem aos “160 Anos do Livro dos Médiuns”, com tema central “Somos
Todos Imortais”. Ressaltou que o evento ocorrerá de modo virtual através do aplicativo
ZOOM, com transmissão simultânea no canal do Conselho no Youtube. Abrindo o mês
espírita em 05/09/2021 às 18 horas, com tema “Os 160 anos do Livro dos Médiuns”,
convidamos Humberto Portugal, da União Municipal de Petrópolis – UMEP, e Daniel Araújo,
para a apresentação musical. Ambos já confirmaram presença. No dia 12/09/2021 às 18 horas,
com tema “Mediunidade e Obsessão”, convidamos Jano Alves, da União de Mocidade
Espírita de Niterói – UMEN, além da Letícia e Cecília para a apresentação musical. Em

19/09/2021 às 18 horas, com o tema “Dialogando com os Espíritos”, convidamos Gutemberg
Paschoal, do Centro Espírita Humildade e Caridade em Nova Iguaçu, e a apresentação musical
será do próprio convidado, que também é músico e cantor. Para encerrar o mês espírita, em
26/09/2021 às 18 horas, com o tema “Mediunidade com Jesus”, convidamos Marta Antunes
da Federação Espírita Brasileira, além de Victor e Thamires para a apresentação musical.
Ainda com a palavra, Éder fala que encerra seu mandato com muito carinho, amor e qualidade
na realização e organização de mais um mês espírita, e que na próxima reunião, talvez, já
esteja de posse do cartaz; solicita que os integrantes do Conselho façam ampla divulgação.
ORGANOGRAMA – Josefa fala que o organograma precisa ser alterado e atualizado,
Solange assumiu e o lugar de Maria Jose (GEOB) na área da Educação Espírita.; que no
organograma faz parte da Educação Espírita o serviço de Educação da Família, que se divide
em três áreas distintas: a Infância, a Juventude, e a Família, que com a atualização no
organograma, passará a constar: na Infância, Josi e Leci ; na Juventude, Paola e Paloma. Dylan
fala que as tarefas da Juventude estão sendo divididas entre os três da Diretoria, mas que é
necessário trazer novas ideias, força de trabalho, e que agregar tarefeiros é uma missão que se
mantêm de maneira muito especial; comentou sobre a experiência e vivência da Paloma e
Paola , ambas com conhecimento doutrinário voltado para a Juventude; e que com mais força
de trabalho, se tem condições de implementar novos projetos, como: capacitação, um contato
mais próximo com as casas espíritas, conhecimento das necessidades, e fazendo trocas. Com
relação ao organograma, sugere sobre a criação de mais pastas ligadas a Juventude, e da
possibilidade de constar o nome das pessoas que integram a equipe. Josefa comenta que o
organograma é baseado num modelo do CEERJ, mas nada impede que se faça uma adequação
em relação as necessidades do Conselho. Dylan sugere uma apresentação de como isso ficaria,
para mostrar na próxima reunião do Conselho. Josefa fala em aguardar esta apresentação para
que se façam as modificações no organograma, e que tem outras áreas que também precisam
ser alteradas, como a da Unificação, que só tem ela, e que requer muito trabalho, sendo
necessário ser dividido com outra pessoa, dizendo ainda que se alguém quiser ajudar, será
muito bem-vinda. ECESG - Solange pede a palavra e informa que o ECESG irá acontecer
em Outubro, que continua com reunião de estudo do livro “ Educação dos Sentimentos”, às
terças feiras, 20 horas; que está aguardando confirmação das pessoas, para um horário de
estudo aos sábados; com relação a Área da Família, tem algumas propostas, como fazer um
encontro virtual para tratar do tema “Importância da Família”, mas inicialmente precisa
encontrar alguém para assumir a coordenação desta pasta; sobre a Infância, está montando um
projeto virtual de capacitação para evangelizadores do município, com Sheila Passos, de
Minas Gerais, com o tema “Preconcepção e Evangelização no Ventre”. Solange informou que
no dia 25/04 houve uma reunião na qual Cláudia esteve presente, e que após a reunião do
Conselho se reuniria com Dylan para definir pontos do EMESG, e sobre as duas datas do
VEM CANTAR. SAPS – Solange comenta que ela e Cláudia estão com o projeto de montar
um Banco de Alimentos, e como esta área também está sob sua responsabilidade, gostaria de
saber se o EEFRA tem condições de abrigar este projeto. Claudia fala do projeto que
inicialmente irá atender a 10 (dez) famílias com uma cesta de alimentos composta de 10 (dez)
itens, que seria entregue em uma data previamente estabelecida, e que haveria registro em
formulário próprio; que cada casa espírita estaria responsável por doar um item da relação, e
que seria entregue no EEFRA em data previamente estabelecida; que cada casa espírita seria
responsável uma vez ao ano, ou seja, em um determinado mês, pela recepção e entrega dos
alimentos. Claudia também comentou sobre dar um lanche e o pão espiritual a estes irmãos
que irão receber a cesta, mas Josefa lembrou que no passado já houve esta empreitada no
EEFRA e num determinado momento não puderam mais continuar devido a reclamação dos
vizinhos, e ao comportamento exaltado dos atendidos neste projeto. Que a tarefa precisa ser
iniciada em breve, e estaria disponibilizando R$1.000,00 (Hum mil reais), o que todos
concordaram. Jorge Ribeiro coloca que fica feliz com a proposta apresentada pela Solange e
Cláudia comenta que esta tarefa deveria ser do Conselho. Edna lembra que hoje o EEFRA tem
uma Diretoria, e que o assunto seja levado até ela. Nereides como membro da diretoria do
EEFRA, sugere marcar uma reunião de Solange e Cláudia com a diretoria do EEFRA para

apresentação do projeto, sugestão esta acolhida por elas. Josefa comenta que o Conselho está
fazendo esta doação, mas não poderia prometer que esta quantia seria doada todo mês, pois o
caixa do Conselho não tem condições, e lembra da necessidade de se manter as mensalidade
do Conselho, para podermos contribuir de alguma maneira com este projeto. Rosangela pede
a palavra parabeniza o Conselho pela iniciativa, num momento em que tantas pessoas passam
por dificuldades. Flávia fala também da iniciativa do trabalho, e diz que vai colaborar,
sugerindo que na ficha cadastral das famílias beneficiadas possa constar a qualificação
profissional de cada um, pois quem sabe haja a possibilidade de encaminhamento para uma
vaga oportuna. Paloma com a palavra agradece pela calorosa recepção, dizendo estar animada
e feliz com o trabalho, e também por fazer parte da equipe da Juventude, se colocando à
disposição em tudo que puder contribuir. Paola diz também que é muito bom estar na equipe,
que veio para somar, e que estar hoje do outro lado é um pouco diferente daquilo que estava
acostumada como confraternista, mas acredita que realmente estão montando um time e que
vai dar tudo certo. EMESG – Dylan informa que já fez duas reuniões com a equipe completa
e com o grupo de estudo. O tema trabalhado será sobre mediunidade, “Que médium sou eu”,
e comenta sobre a sintonia dos eventos, já que todos vão tratar do mesmo assunto, com
abordagens diferenciadas, por conta de serem públicos diferentes com relação as suas
dinâmicas. Falou ainda que a escolha do tema foi baseada numa demanda já de algum tempo
por parte dos jovens, percebida em avaliação de eventos passados, feita pela equipe de
trabalho ao término dos eventos. Comentou sobre o convite que recebeu do EMEN para um
evento regional onde estariam juntos Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Além disso,
conversou com Paola, Paloma e o grupo na última reunião e decidiram não aceitar o convite,
pois o EMESG já está em andamento; a equipe conta com 30 tarefeiros e não quer perder esta
força de trabalho que possui atualmente, que conseguiu agregar ao longo dos anos. Diz que
está trazendo este assunto, pois caso o Conselho venha a tomar conhecimento, já se encontra
ciente porque o convite foi aceito. Comenta que desde 2018 vem tentando realizar um
levantamento das casas espíritas que possuem evangelização, e que hoje são 10(dez), mesmo
com uma frequência mínima, com mocidade ou não. Solange comenta da dificuldade
existente no FEACAL e perguntou a Claudia se os jovens do FEACAL poderiam participar
da juventude do MEIMEI, fazendo assim uma integração. Já que muitas casas espíritas não
têm este trabalho, coloca como sugestão para as casas este movimento de integração; e que
este foi um dos motivos de haver solicitado ao Dylan informações sobre quais casas espíritas
possuem evangelização, seja ela infância ou juventude. Leci pede a palavra e fala que
enquanto estiverem online, aquelas casas que quiserem se juntar a ela para a evangelização, o
Joana de Cusa está aberto a esta integração; que eles tem reunião de planejamento sempre às
sextas-feiras, momento este em que estudam e buscam a melhor maneira para o
desenvolvimento dos encontros. MOMENTO DAS CASAS ESPÍRITAS: UNESMAR Rosangela) fala que houve uma alteração com relação ao estudo mediúnico, que passou a ser
online, e acontece as quartas-feiras às 20 horas; na segunda-feira, hás o estudo do ESDE;
quinta e domingo, reunião pública, e sábado, evangelização. Falou também que estão se
preparando para adequar os ambientes para quando for possível retornar com as atividades
presenciais. GENOVA - Flavia informa que houve eleição, o colegiado mudou, que ela saiu
do Departamento Doutrinário e está na Comunicação Social e na Unificação. Continuam na
segunda-feira com o estudo do livro Domínio da Mediunidade; terça-feira, o ESDE; quartafeira, reunião mediúnica presencial com o cumprimento de todo o protocolo sanitário,
irradiação e passe a distância; na quinta-feira, estudo da Revista Espírita e, na sexta-feira,
reunião pública através da página do Facebook. SEAC - Josefa informa que todos os dias
fazem estudo online. MEIMEI - Cláudia fala que a casa tem reuniões todos os dias online e
que já enviou a lista para Érica dos representantes e que Ata ainda não foi liberada pelo
cartório. CASA DO CAMINHO - Rita informa que as reuniões da casa continuam online e
que enviou para Érica os horários para que todos tomem conhecimento. MARIA DE
NAZARETH – Aureci estava presente à reunião, mas no momento da sua fala teve problemas
no manuseio do microfone e logo após, informou que iria sair para tomar a uma medicação e

portanto não houve informações de sua instituição espírita. Josefa convidou Claudia para fazer
a prece e em seguida deu por encerrada a reunião.
Nada a mais havendo a tratar, a Ata segue assinada por mim, Erica Duque Brito____________
__________________________________________________, que secretariei os trabalhos, e
Josefa Neta _____________________________________________, que coordenou.
São Gonçalo, 02 de Maio de 2021.
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C. E. A CAMINHO DA LUZ - CEACAL

NÃO

-

NÃO
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C. E. BEZERRA DE MENEZES -CEBEM

NÃO

-

NÃO

NÃO NÃO

C. E. CAMILLE FLAMARION

NÃO

-

NÃO

NÃO NÃO

C. E. DISCÍPULOS DE ISMAEL

NÃO

-
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C. E. GALILÉIA

NÃO

-

NÃO

NÃO NÃO

NÃO

-

NÃO

SIM

-

SIM
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C. E. MIGUEL ARCANJO - CEMA

NÃO

-

SIM

SIM NÃO

C. E. OLAVO BILAC - CEOB

SIM

-

NÃO

SIM NÃO

C. E. REGENERAÇÃO - CER

NÃO

-

NÃO

NÃO NÃO

C. EST. ESP. ALLAN KARDEC - CEEAK

SIM

-

SIM

NÃO NÃO

ESC. DE ED. ESP. JOANA DE CUSA

SIM

-

NÃO

SIM SIM

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

NÃO

-

NÃO

NÃO NÃO

NÃO

-

NÃO

NÃO

-

NÃO

SIM

G. DE EST. ESP. CHICO XAVIER

NÃO

-

NÃO

NÃO NÃO

G. DE ESTUDO LUZ DA VIDA - GEELV

NÃO

-

NÃO

NÃO NÃO

G. E. CASA DO CAMINHO - GECAM
GRUPO DE ESTUDOS ESPÍRITAS
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SIM

-

SIM

NÃO SIM

NÃO

-

NÃO

NÃO

NÃO

-

NÃO

NÃO NÃO

G. E. FRANCISCO DE ASSIS - GESFA

NÃO

-

NÃO

NÃO NÃO

G. E. IRMÃ SHEILA

NÃO

-

NÃO

NÃO NÃO

G. E. LEGIONÁRIOS DA LUZ

NÃO

-

NÃO

NÃO NÃO

G. E. MEIMEI

NÃO

-

SIM

SIM SIM

G. E. MISSIONÁRIOS DA LUZ - GEMIL

NÃO

-

SIM

SIM NÃO

G.E. NOVA AURORA - GENOVA

SIM

-

SIM

SIM SIM
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-

NÃO

NÃO NÃO
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-
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SIM

-

SIM

SIM SIM
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NÃO NÃO

NÃO NÃO
SIM

NÃO
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NÃO

-

NÃO

NÃO NÃO

INST. E. CRISTÃ CASA DE JESUS

NÃO

-

NÃO

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

NÃO NÃO

SIM

-

SIM

NÃO

-

NÃO

NÃO

-

NÃO

NÃO

-

NÃO

NÃO NÃO

UNID ESPÍRITA MARÍTIMA - UNESMAR

SIM

-

NÃO

SIM SIM

NÃO SIM
NÃO NÃO
NÃO NÃO
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