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A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. (Emmanuel) 

EM TEMPOS DE PANDEMIA 
Hv biosrafias que citam que Paulo te 
Tarso percorreu also entre 15 mil e 16 mil 
quilômetros nas suas 3 viasens 
missionvrias. Enfrentanto terrenos 
tesafiatores, com escassos recursos 
financeiros, e alsumas vezes, sem nenhum 
recurso mesmo, com prejuízos à própria 
saúte, que com frequência esteve 
tebilitata. Além te riscos te bantitos, 
animais selvasens, tesafios ta natureza, 
sento que a maior parte tessa tistância 
foi percorrita a pé. Passou por mais te 40 
citates e com o poter te sua fé profunta 
e amor supremo a Jesus, sua 
personalitate testemita, oratória 
eloquente e cultura ampla, funtou isrejas 
em muitas telas. Deixou 13 cartas com 
orientações para as isrejas, que 
atravessaram os tempos e  2000 anos 
tepois chesaram até nossos tias. É um tos 
personasens to cristianismo mais 
conhecito pelo munto. É te se persuntar o 
que ele não faria hoje, com os meios te 
comunicação que temos, maior acesso a 
recursos financeiros, velocitate tos 
transportes e totas as temais facilitates 
e confortos que a tecnolosia atual nos 
trazem. Que protísios poteria Paulo te 
Tarso realizar em benefício ta tivulsação 
to Evanselho? É certo que não faria nata 
que não fosse muito srantioso. Pensanto 
em Paulo e tento totos os recursos que 
possuímos hoje, não seria justo 
encerrarmos totas as ativitates ta 
Instituição Relisiosa onte somos 
chamatos a aprenter e a servir, tiante ta 
pantemia que acomete a nossa civilização 

inteira neste momento. Assim, cumprimos 
a teterminação tas autoritates 
competentes que nos petem o fechamento 
tas nossas portas, mas continuamos no 
trabalho te tivulsação to Evanselho to 
Cristo e to socorro espiritual aos 
necessitatos (inclusive nós mesmos), 
através tos canais que a tecnolosia nos 
permite (facebook, whatsapp, Skype, 
Goosle-Hansouts). Continuamos cumprinto 
os teveres que norteiam a existência to 
Centro Espírita Paulo e Estêvão e 
mantemos atualmente as sesuintes 
ativitates:   

Evangelho: facebook; 
Sesuntas às 20:00h e svbatos às 15:00h  
Estudo Mediúnico; (Skype)  
Quarta-feira às 19:30h. 
Desobsessão (Skype e Whatsapp) 
3a. às 19:30h/5a. às 17:00h/6a. às 20:00h 
Atend. à população de rua (presencial) 
Svbatos às 09:00h; 
Mocidade Espírita    (google hangouts) 
Svbatos às 16:00h;  
Grupo de Orações    (whatsapp) 
Totos os tias às 08h, 18h e 22h.  
Assistência às famílias que recebem 
auxílio mensal com cestas básicas. 
(presencial) 
3a. Quarta feira to mês às 16h 
Acompanhamento e assistência à idosa 
que mora no Núcleo (presencial) 
Totos os tias 24h. 
Dar sequência as ativitates espirituais 
que nos são possíveis realizarmos nesse 
momento, é o mínimo que poteríamos 
fazer. 

Diretoria do eentro Espírita           
Paulo e Estêvão  
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Atividades Públicas 
  

PROGRAMAÇÃO DE TEMAS PARA AS 2as. FEIRAS E SÁBADOS - eONHEeE-TE A TI MESMO 

Segunda Feira - 20h  —eEPE 

Data  Expositor  Tema
      

06 Abril    Divalto 
Francol 

 

13 Abril    Honrar 
Pai e Mãe    

 

20 Abril                    Parvbola 
ta Semente   
   

27 Abril    Francisco 
te Assis    

 

Sábado 9h e Quarta 16h:30 NÚeLEO 

Data  Expositor  Tema 
Sábado - 15h — eEPE 

Data Expositor  Tema 
04 Abril   Parvbola tas 
Botas 

 

11 Abril   Parvbola tos 
Servos Bons e Maus 

 

18 Abril   Parvbola tos 
Talentos e tas Minas 

 

25 Abril   Parvbola ta 
Canteia 

2a. Feira -Horário: 20h às 21h15 

Evanselho e Passes / Evanselização Infantil 

3a. Feira -Horário: 14h às 17h 

Grupo Assistencial Luzia Cruz Moreira 

(confecção te roupinhas te nenê) 

4a. Feira - Horário: 14h às 17h  

Grupo Assistencial Luzia Cruz Moreira 

(confecção te roupinhas te nenê) 

4a. Feira – Horário:19h às 20h 

Atentimento Fraterno (entrevistas aos 
necessitatos te atentimento espiritual) 

4a. Feira – Núcleo: 16h30 às 17h 

Evanselho e Passes  

5a. Feira -Horário: 19h30 às 21h 

Grupo te Estutos Antré Luiz 

Sábado - Horário: 15h às 16h 

Evanselho e Passes/Evanselização Infantil 

Sábado – Horário: 16h às 17h30 

Grupo te Estutos Antré Luiz  

Sábado – Horário: 16h às 18h 

Mocitate Espírita Paulo e Estêvão  

  

Sábado – Núcleo: 09h às 10h30 

Espaço Convivência  (cursos) 

Sábado - Núcleo: 10h30 às 11h30 

Evanselho e Passes/Evanselização Infantil 

Domingo– Horário: 09h às 11h30 

Campanha Auta te Souza 

1o. e 2o. Dominso te cata mês (mens/toações) 

Domingo– Horário: 14h às 17h 

Grupo Assistencial José te Freitas 

Último Dominso te cata mês (visitas fraternas 
a itosos em casas te repouso) 

ATIVIDADES 
PRESENeIAIS 
TEMPORARIAMEN
TE 
SUSPENSAS 



Prefácio: Evangelho Segundo o Espiritismo 
Os Espíritos to Senhor, que são as 
virtutes tos céus, como um imenso 
exército que se movimenta, ao receber a 
ortem te comanto, espalham-se sobre 
tota a face ta Terra. Semelhantes a 
estrelas catentes, vêm iluminar o 
caminho e abrir os olhos aos cesos. Eu 
vos tiso, em vertate, que são chesatos 
os tempos em que totas as coisas tevem 
ser restabelecitas no seu vertateiro 
sentito, para tissipar as trevas, 
confuntir os orsulhosos e slorificar os 

justos. As srantes vozes to céu ressoam com o 
toque ta trombeta, e os coros tos anjos se 
reúnem. Homens, nós vos convitamos ao tivino 
concerto: que vossas mãos tomem a lira, que 
vossas vozes se unam, e, num hino sasrato, se 
estentam e vibrem, te um extremo to Universo 
ao outro. Homens, irmãos amatos, estamos 
juntos te vós. Amai-vos também uns aos outros, 
e tizei to funto te vosso coração, fazento a 
vontate to Pai que estv no Céu: “Senhor! Senhor! 
E potereis entrar no Reino tos Céus. (Espírito te 
Vertate) 

 Mantemos tois bazares que servem te arrecatação te recursos para 
mantermos as obras assistenciais e cursos tisponibilizatos no Núcleo, 
pois não somos mantitos e nem recebemos nenhum recurso financeiro te 
órsãos sovernamentais. 

BAZAR 1 

Rua Antão te Moura, 442-Prq Bitaru–S.V. 

Tel.: 3468-3120 

BAZAR 2 

Rua Tiratentes, 52—Parque Bitaru—S.V. 

Tel.: 3467-8771 

Doações no banco  

Banco Bradesco 

Agência: 6547 –1  

eonta eorrente: 006590-0 

eNPJ: 71.129.852/0001-21 

 

BAZARES FECHADOS DE ACORDO COM ORIENTA—ÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
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Não descarte esse informativo , ao fazer a leitura , entregue a um amigo, um familiar  ou um vizinho. A Instituição e a natureza agradecem ! 

eentro Espírita Paulo e Estevão—Rua Visconde de Tamandaré, 442—eentro—São Vicente— Tel.: 3467-5303 
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A palavra Páscoa tem origem em 
dois vocábulos hebraicos: um, 
derivado do verbo pasah, quer 
dizer “passar por cima” , outro, 
traz raiz etimológica 
de pessach (ou pasha, do grego) 
indica apenas “passagem”. Trata-
se de uma festa religiosa 
tradicionalmente celebrada por 
judeus e por católicos das igrejas 
romana e ortodoxa, cujo 
significado é distinto entre esses 
dois grupos religiosos. 

No judaísmo, a Páscoa 
comemora dois gloriosos eventos 
históricos, ambos executados 
sob a firme liderança de Moisés: 
no primeiro, os judeus são 
libertados da escravidão 
egípcia, assinalada a partir da 
travessia no Mar Vermelho. O 
segundo evento caracteriza a 
vida em liberdade do povo judeu, 
a formação da nação judaica e a 
sua organização religiosa, 
culminada com o recebimento 
do Decálogo ou Os Dez 
Mandamentos da Lei de Deus.  

A Páscoa católica, festejada 
pelas igrejas romana e ortodoxa, 

refere-se à ressurreição de Jesus, 
após a sua morte na cruz (Mateus, 
28: 1-20; A Doutrina Espírita não 
comemora a Páscoa, ainda que 
acate os preceitos do Evangelho de 
Jesus, o guia e modelo que Deus 
nos concedeu: “(7) Jesus 
representa o tipo da perfeição moral 
que a Humanidade pode aspirar na 
Terra. Contudo, é importante 
destacar: o Espiritismo respeita a 
Páscoa comemorada pelos judeus 
e cristãos, e compartilha o valor do 
simbolismo representado, ainda que 
apresente outras interpretações.  A 
liberdade conquistada pelo povo 
judeu, ou a de qualquer outro povo 
no Planeta, merece ser lembrada e 
celebrada. Os Dez Mandamentos, o 
clímax da missão de Moisés, é um 
código (7) de todos os tempos e de 
todos os países, e tem, por isso 
mesmo, caráter divino. (7) A 
ressurreição do Cristo representa a 
vitória sobre a morte do corpo 
físico, e anuncia, sem sombra de 
dúvidas, a imortalidade e a 
sobrevivência do Espírito em outra 
dimensão da vida. 

Os discípulos do Senhor conheciam 

a importância da certeza na 
sobrevivência para o triunfo da vida 
moral. Eles mesmos se viram 
radicalmente transformados, após a 
ressurreição do Amigo Celeste, ao 
reconhecerem que o amor e a 
justiça regem o ser além do túmulo. 
Por isso mesmo, atraiam 
companheiros novos, transmitindo-
lhes a convicção de que o Mestre 
prosseguia vivo e operoso, para lá 
do sepulcro. Os espíritas, 
procuramos comemorar a Páscoa 
todos os dias da existência, a se 
traduzir no esforço perene de 
vivenciar a mensagem de Jesus, 
estando cientes que, um dia, 
poderemos também testemunhar 
esta certeza do inesquecível 
apóstolo dos gentios: “Fui 
crucificado junto com Cristo. Já não 
sou eu quem vivo, mas é Cristo vive 
em mim.  Minha vida presente na 
carne, vivo-a no corpo, vivo-a pela fé 
no Filho de Deus, que me amou e se 
entregou a si mesmo por mim”. 
(Texto: FEB-Marta Antunes de 
Moura) 

Os Simbolismos ta Pvscoa e o Espiritismo 


