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Conselho, Presidente e Vice são reeleitos
Não houve mudanças no conselho do I.E.O.B. para o Biênio
2009/2011.
Logo após a confirmação dos
onze reeleitos na assembléia do
dia 28.03.2009, eles se reuniram e
confirmaram a reeleição de Lúcia
Nicoletti para o cargo de Presidente, e de Sheila Seiler Vaz para Vice.
O Conselho Deliberativo de
nossa casa é composto por 11 sócios eleitos e três suplentes, tendo como principal finalidade a de
tomar as decisões pertinentes ao
melhor andamento da Casa.
Qualquer decisão tomada pelos
conselheiros é feita com a presença de dois terços deles, ou seja, no
mínimo, com oito pessoas presentes.
Todas as grandes reformas, as
grandes aquisições ou mesmo
mudanças de horários de funcio-
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Nota-se interesse e seriedade por
parte dos seus membros para que
os acertos sejam maiores que os
equívocos.
Para a presidente da Casa, Lúcia Nicoletti, “logicamente que às
vezes nos enganamos em algumas decisões”. No entanto, quando isto é percebido, “sempre podemos repensar e mudar decisões
que não atendam aos interesses
da Casa”.
“Você e seu grupo de trabalho podem nos ajudar a acertar
mais, vibrando positivamente pelo
Conselho na semana de suas reuniões”, sugere Lúcia. “Afinal, os trabalhadores é que escolheram em
Assembléia os participantes do
Conselho e, com isso, todos somos
responsáveis pelo bom andamento da Casa”, complementa.
Lúcia Nicoletti e A.J.Orlando

Visite a Nossa “ Casa Virtual” – www.obreirosdobem.org.br

O

site do I.E.O.B. passou por
uma reestruturação, nesses
últimos dois anos, além de
atualizado, o conteúdo vem crescendo, buscando servir de ferramenta
para o nosso público.
Abaixo uma entrevista com Sandro Giroldo, diretor do Depto. de Comunicação do I.E.O.B.
Informativo IEOB: Qual o público alvo do site do Obreiros do Bem?
Sandro Giroldo: Nós temos na
nossa casa, pelo menos, três grupos
bem definidos: Trabalhadores, Alunos
de cursos e Freqüentadores.
Informativo IEOB: Pessoas que
não freqüentam o Obreiros do
Bem, também consultam o nosso
site?
Sandro: Sim, recebemos mensagens de todo o Brasil e inclusive
de fora do país, a alguns meses recebemos uma mensagem do Japão.

É claro que recebemos a maioria de
Osasco e região.
Informativo IEOB: Quais são os
desafios da equipe que cuida do
conteúdo e atualização do Site?
Sandro: Primeiro manter o site
atualizado, segundo atender as expectativas e necessidades dos que
acessam o site.
Informativo IEOB: Qual o número de acessos diários no Site do
IEOB?
Sandro: No ano passado tínhamos uma média diária de 37 pessoas,
este ano subiu para 42 pessoas que
nos visitam diariamente.
Informativo IEOB: Quais os dias
de maior acesso ao nosso site?
Sandro: Com certeza nas segundas Feiras. ( A Média sobe para + de
60 pessoas)
Informativo IEOB: Qual o motivo?
Sandro: Devido ao fato de termos

o Projeto de Transformação Moral
atualizado no final de semana. Muitos trabalhadores/alunos acessam o
site no início da semana, para imprimir ou baixar o Projeto.
Informativo IEOB: Quantas pessoas participam da manutenção
do site do IEOB?
Sandro: Diretamente, somos
três pessoas, todos trabalhadores do
I.E.O.B. A Rafaela Seiler Vaz, atualiza o
Projeto de Transformação Moral, nos
finais de Semana. Temos também a
Vera Tonoli que cuida das atualizações do site, de uma forma geral, faz
a parte de manutenção do site. E eu
que sou responsável pelo conteúdo.
Indiretamente, todo o departamento
de Comunicação e trabalhadores do
IEOB, colaboram com o Site.
Informativo IEOB: Quais são os
próximos passos do Projeto de
ampliação do site?
Sandro: Nós temos muitas

idéias para incrementar o site, mas
não adianta sair da nossa cabeça,
da nossa vontade. Precisamos ir ao
encontro com os anseios dos trabalhadores/freqüentadores/alunos do
IEOB. Por isso pretendemos fazer
uma pesquisa para saber que tipo
de conteúdo ou serviço teria uma
melhor aprovação por parte de nosso público.
Informativo IEOB: O que você
acha mais interessante no site?
Sandro: No site temos todos
os horários e todas as atividades
do Instituto. Temos as informações
principais dos departamentos do
IEOB, os eventos que irão acontecer
e fotos dos eventos que já aconteceram. Uma página muito interessante e pouco visitada é a “Obras
básicas”, nessa página o usuário do
site pode baixar as obras básicas
da codificação (Dowload do site
FEB NET).
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ícones
da doutrina espírita

Antônio Gonçalves da Silva, o Batuíra,
o mentor espiritual da nossa casa
ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA nasceu na Freguesia das Águas
Santas, em Portugal, em 19 de
março de 1839, filho de camponeses.
Com 11 anos de idade, após
concluir o curso primário, sua família veio para o Brasil, morando,
inicialmente, por três anos, no Rio
de Janeiro; depois mudou para a
cidade de Campinas e, mais tarde, foi definitivamente para São
Paulo.
Na capital paulista Antônio
passou a trabalhar como distribuidor do jornal “Correio Paulista”.
Nesta época a cidade de São Paulo tinha cerca de 30.000 habitantes e os jornais eram entregues no
período da tarde, precisando ser
distribuídos rapidamente, o que
levou o povo a apelidá-lo de BATUIRA, nome popular da narceja,
ave muito ligeira, que habitava a
várzea do rio Tamanduateí, onde
hoje localiza-se o Parque D. Pedro
II. Esse pseudônimo, BATUIRA, foi
posteriormente incorporado ao
seu nome (Veja no rodapé imagens dessa ave).
Convivendo com estudantes
da Faculdade de Direito do Largo
de São Francisco interessou-se
por teatro, vindo a montar um à
rua Cruz Preta, atual rua Quintino Bocaiúva. Consta-se que seu
teatro tinha capacidade para 200
pessoas.
Pessoa simples e trabalhadora,
de hábitos modestos, conseguiu
juntar algumas economias que
lhe possibilitou iniciar uma fabricação de charutos, conseguindo
recursos financeiros suficientes
para aquisição de terrenos no Lavapés, onde hoje localiza-se a Várzea do Glicério - bairro do Cambuci, construindo aí sua residência e
uma rua particular com algumas
casas de aluguel. Essa rua particular atualmente é denominada de
Rua Espírita, Travessa da Rua Lavapés - no chamado Centro Velho
da cidade de São Paulo.
Pessoa de espírito humanitário
e idealista foi adepto da Campa-

Batuíra, grande divulgador da Doutrina usava “Ninguém” como pseudônimo

nha Abolicionista, abrigando em
sua casa escravos foragidos que
só saiam dali quando conseguiam
a Carta de Alforria, que lhes concedia o direito à liberdade.
Despertado para a Doutrina
Espírita procurou seguir os ensinamentos cristãos: praticava a
caridade, consolava os aflitos, tratava de doentes e difundia os princípios espíritas. Sua casa era ao
mesmo tempo farmácia, hospital,
albergue, escola e asilo. Recolhia
doentes e desamparados, infundindo-lhes a fé para suportarem
as dificuldades da vida. Quem lá
chegasse, fosse quem fosse, encontrava alimentação e abrigo.
Comentava-se que “Batuira vivia
com um bando de aleijados”.
Através da mediunidade de
cura auxiliou muitos necessitados,
tanto física como espiritualmente,

passando a ser chamado de “médico dos pobres”.
Em 1889 passou a ser o agente
exclusivo da revista “Reformador”
da FEB, função que exerceu até
1900.
No dia 6 de abril de 1890 restabeleceu o Grupo Espírita Verdade
iniciando a divulgação do livro “O
Evangelho Segundo o Espiritismo”.
Adquiriu uma pequena tipografia destinada a divulgação
do Espiritismo; fundou em 25 de
maio de 1890 o jornal quinzenal
“Verdade e Luz”, órgão de divulgação do Espiritismo, que chegou a ter uma tiragem de 15.000
exemplares no ano de 1897.
Consta-se que fundou vários
centros espíritas em São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Distribuía mensagens e folhetos

impressos em sua tipografia e
também livros espíritas.
Em outubro de 1904, Batuira
compareceu ao Congresso realizado no Rio de Janeiro, organizado pela FEB com mais de 2.000
participantes, onde houve a aprovação da “Tese Bases da Organização Espírita” tendo como meta a
criação de uma entidade federativa em cada estado brasileiro.
Ainda no ano de 1904, no
mês dezembro, Batuira lançou
as bases da “Instituição Cristã
Beneficente Verdade e Luz”, com
sede na rua particular (atual rua
Espírita), incorporando à ela a tipografia e dois sítios localizados
no Município de Santo Amaro,
com o objetivo de prestar socorro e assistência aos órfãos, viúvas
pobres, enfermos, obsediados e
instrução às crianças.
A partir da idéia de cada estado ter sua federativa, em 24 de
maio de 1908, Batuira constituiu
na capital paulista, a União Espírita do Estado de São Paulo, que
funcionou por um certo período,
mas serviu como exemplo e estímulo à fundação de entidades
semelhantes em outros estados
como, por exemplo, a União Espírita Mineira.
Até setembro de 1908, utilizava
NINGUÉM como pseudônimo nos
artigos que escrevia e partir desta
data passou a assinar como ALGUÉM, pois julgou que, somente
agora, sua consciência lhe permitia ser alguém na Seara Espírita.
Batuira casou-se duas vezes:
a primeira com D. Brandina Maria de Jesus, com quem teve um
filho, Joaquim, que veio a falecer
depois de casado, e adotou um
menino, Zeca, com poucos meses
de idade, que foi o continuador
de sua obra, após sua desencarnação; em segundas núpcias casou-se com D. Maria das Dores
Coutinho e Silva, tendo com ela
um filho, que faleceu aos doze
anos de idade.
Partiu para a pátria espiritual às
16h do dia 22 de janeiro de 1909.
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Datas Importantes ao Movimento Infância
espírita
Espírita no mês de Abril
Jesus em ação
Dia 01 de 1858 – Em Paris, França, Allan Kar-

Dia 15 de 1865 – Em Washington, EUA, desen-

dec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
Dia 01 de 1918 – Nasce em Buquim, no sul de
Sergipe, José Martins Peralva Sobrinho, mais conhecido como Martins Peralva. Desencarna em 3
de setembro de 2007, em Belo Horizonte, MG.
Dia 02 de 1869 – Em Paris, França, é sepultado o corpo de Allan Kardec, no cemitério de
Montmartre.
Dia 02 de 1910 – Em Pedro Leopoldo, MG,
nasce o médium Francisco Cândido Xavier, cujo
nome de nascimento é Francisco de Paula Cândido. Desencarna no dia 30 de junho de 2002.
Dia 04 de 1919 – Em Londres, Inglaterra, desencarna William Crookes, químico e físico, que
durante quatro anos pesquisou a mediunidade
de Florence Cook, com as materializações de Kate
King. Nascido na mesma cidade, em 17 de junho
de 1832.
Dia 04 de 1952 – O Jornal Mundo Espírita (Rio
de Janeiro/RJ) sofre interrupção de 12 meses, por
Carlos Imbassahy, a fim de ser procedida a transferência do órgão noticioso para a Federação Espírita do Paraná, em Curitiba.
Dia 06 de 1997 – Encerramento do 2º Encontro Estadual de Coordenadores de Juventudes
Espíritas, em Curitiba, com Raul Teixeira. Abertura
em 5 de abril de 1997.
Dia 07 de 1926 – Em Rochester, NI, USA, o senador James L. Whitley apresenta ao Senado um
projeto de lei que dava direito aos médiuns de
exercerem livremente a mediunidade, inclusive
para curas.
Dia 10 de 1885 – Desencarna Louis Alphonse Cahagnet, magnetizador, um dos pioneiros do
Espiritismo.
No Rio de Janeiro, RJ, desencarna Adolfo Bezerra de
Menezes Cavalcanti, o Médico dos Pobres. Por
duas vezes foi Presidente da Federação Espírita
Brasileira. Nascido em Riacho do Sangue, em 29
de agosto de 1831.
Dia 12 de 1927 – Em Tours, França, desencarna Léon Denis, escritor e filósofo espírita. Nascido
na mesma cidade, em 1º de janeiro de 1846.
Dia 13 de 1978 – De 13 a 15, o médium Divaldo Pereira Franco, em Uberaba, MG, realiza seu
primeiro seminário, sobre Fenômenos Parapsicológicos e Mediúnicos, promovido pela União Municipal Espírita de Uberaba.
Dia 13 de 1990 – Dia 14 de 1949No Rio de
Janeiro, RJ, realiza-se a 1ª Feira do Livro Espírita,
patrocinada pelo Conselho Consultivo de Mocidades Espíritas do Brasil, sediado na Liga Espírita
do Brasil, tendo à frente o Dr. Arthur Lins de Vasconcellos.
Dia 15 de 1864 – Em Paris, França, Allan Kardec lança Imitação do Cristo, que, a partir da 2ª
edição, em 1865, revista e melhorada, tomou o
nome definitivo de O Evangelho Segundo o Espiritismo.

carna Abraham Lincoln, Presidente dos EUA. Realizava sessões mediúnicas na Casa Branca. Nascido
em Kentucky, EUA, em 12 de fevereiro de 1809.
Dia 16 de 1944 – Em Paris, França, desencarna
Aléxis Carrel, pensador e pesquisador dos fenômenos mediúnicos. Nascido em Sainte-Foy-lèsLyon, França, em 20 de agosto de 1873.
Dia 17 de 1695 – No México, capital, desencarna Sóror Juana Ines de la Cruz, teóloga e poetisa mexicana. Nascida em San Miguel Nepantla,
México em 12 de novembro de 1651. Uma das encarnações conhecidas de Joanna de Angelis, guia
espiritual do médium Divaldo Pereira Franco.
Dia 17 de 1987 – Divaldo Pereira Franco coordena seminário na cidade de Buenos Aires, Argentina. Dia 18 de 1857Em Paris, França, Allan Kardec
lança O Livro dos Espíritos, cuja edição era de 501
perguntas.
Dia 18 de 1882 – Nasce, em Taubaté, SP, José
Bento Monteiro Lobato. Desencarna em 4 de julho de 1948, na mesma cidade.
Dia 18 de 1985 – É criado o Centro de Estudos
e Pesquisas Espíritas - CEPE, Departamento da Federação Espírita do Paraná, em Curitiba.
Dia 18 de 1994 – O médium Divaldo Pereira
Franco recebe o título de cidadão honorário de
Osasco, SP.
Dia 21 de 1889 – No Rio de Janeiro, RJ, é fundado o Centro Espírita do Brasil, sendo seu primeiro Presidente Adolfo Bezerra de Menezes.
Dia 22 de 1904 – Em Londres, Inglaterra, desencarna Florence Cook, médium de efeitos físicos. Nascida na mesma cidade, em 13 de julho de
1856.
Dia 24 de 1954 – Divaldo Pereira Franco profere sua primeira Conferência, em Curitiba, Estado
do Paraná, na Federação Espírita do Paraná.
Dia 25 de 1882 – Em Leipzig, Alemanha, desencarna Johann Carl Friedrich Zollner, astrônomo e pesquisador dos fenômenos mediúnicos.
Nascido em Berlim, Alemanha, em 8 de novembro
de 1834.
Dia 28 de 1921 – Materializa-se o Espírito
Rachel Figner, em presença do pai, Frederico Figner, pela mediunidade de Anna Prado, em Belém,
Pará.
Dia 29 de 1380 – Em Roma, Itália, desencarna a mística dominicana Santa Catarina de Siena.
Nascida em Siena, Itália, em 25 de março de 1347.
Dia 29 de 1864 – Lançamento no Brasil, de
O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.
Dia 30 de 1856 – Transmitida a Allan Kardec
a primeira revelação mediúnica a respeito da missão que haveria de desempenhar.
Dia 30 de 1951 – Em São Paulo, SP, desencarna o médium Carmine Mirabelli. Nascido em
Botucatu. SP, em 2 de janeiro de 1889.

Este ano o tema
central da Infância
será Jesus em Ação
e tem como objetivo aproximar a
figura do Mestre de
nossos corações.
Mas, será mesmo
esta uma tarefa importante? Por que
os ensinamentos
deixados há mais
de 2000 anos são
ainda relevantes para nossas crianças e jovens?
Leia o trecho abaixo da educadora espírita Dora
Incontri e reflita...
“Jesus é nosso modelo moral por excelência. Destituído de todos os apetrechos míticos
com que os séculos o enfeitaram, ele reaparece,
à luz do Espiritismo, na sua grandeza de Espírito Puro, que veio à Terra para nos mostrar o
caminho da evolução. Surge aos nossos olhos
não mais como Rei, Salvador, mas como Irmão
mais adiantado, Espírito perfeito, com o único
título que aceitou em vida o de Mestre. E Mestre
é Jesus da humanidade. Ele é o Pedagogo da
nossa Educação espiritual. Professor das almas
matriculadas na escola da Terra, Ele representa
o “caminho, a verdade e a vida” para nosso progresso.
Quando se pensa no amor de Jesus pela
humanidade, pode-se imaginar um amor difuso, impessoal, em que os homens sejam vistos
como massa. Mas não é assim, pois o amor é
sempre uma relação de Espírito a Espírito. Por
isso, Jesus não passa no mundo como um mestre distante dos alunos, mas conhecendo-os a
todos, mesmo os fariseus empedernidos, usa
com cada um a linguagem doce ou enérgica
– mas sempre amorosa – de quem educa.
Se do alto da sua grandeza moral, Jesus não
desdenhou vir habitar entre os homens, para
lhes ensinar a verdade que os deve libertar,
também não considerou sem importância relacionar-se com as crianças e abençoá-las com
seus gestos de amor. Jesus acolhia as crianças
em seu regaço, contava-lhes histórias e dizia
que todos os homens deveriam lhes imitar a
humildade e a confiança.
Se Jesus é o Pedagogo da humanidade, nosso dever é aproximá-lo desde cedo dos Espíritos que voltam ao mundo para continuar sua
jornada evolutiva. Ao impregnarmos o coração
da criança com a personalidade sublime do
Mestre de Nazaré, estaremos lhe entregando a
maior chave de sintonia com o Alto, o caminho
mais fácil e suave para o seu aperfeiçoamento.”
(Dora Incontri – A Educação Segundo o Espiritismo)
Participe do grupo da Infância, todos os sábados, das 15h às 16h30 para crianças de 4 a
14 anos
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Atividades
no obreiros

TV Globo aborda Espiritismo
em rede nacional, no Mais Você
O programa “Mais Você”, da
TV Globo exibiu, no dia 18 de
fevereiro, um especial sobre a
Psicografia. O orador espírita
Divaldo Pereira Franco esteve
ao vivo no programa que contou ainda com entrevista com
o diretor da FEB Antonio Cesar
Perri de Carvalho.
O mundo da psicografia
Um dos maiores mistérios
que rondam o nosso mundo é
o mistério da morte.
A possibilidade de nos comunicarmos com quem já se
foi é intrigante. Uma das formas
de contato com o mundo espiritual é através da psicografia. O
médium brasileiro Chico Xavier
ficou conhecido com os livros
psicografados que publicou.
Um nome que também se
destaca no espiritismo é o de
Divaldo Pereira Franco.
Ele é o médium mais respeitado atualmente no Brasil e é o
maior divulgador da doutrina
espírita por todo o mundo. A
primeira experiência mediúnica aconteceu quando tinha
4 anos, mas não foi através da
psicografia. “Estava brincando
na sala e uma senhora chegou
e disse que queria falar com minha mãe. Eu a chamei e, quando ela chegou na sala, não havia ninguém. A senhora voltou
a dizer que queria falar com
minha mãe e contou que era a
minha avó.Eu não sabia o que
era avó porque, quando nasci,
meus quatro avós já tinham falecido”, disse.
São incontáveis as mensagens que ele escreveu sob a
orientação dos chamados “benfeitores espirituais”. Todo esse

ATENDIMENTO
FRATERNO
Quarta 14h. e 20h. (Aconselhável
chegar com 2 horas de antecedência)
BAZAR
Segunda e Quarta das 14h às
15h30m.
BIBLIOTECA
CIRCULANTE
Segunda 13h30 às 13h50 e 19h30
às 20h. (*)
Quarta e Sexta 13h30m às 15h e
19h30 às 21h.
Sábado 16h30 às 16h50. (*)
Domingo 9h às 10h30.
(*) Exceto nos meses de Janeiro,
Julho e Dezembro.

Divaldo e Ana Maria no programa Mais Você que foi ao ar em 18 de fevereiro

trabalho está reunido em mais
de 200 livros! “Os livros necessitam de um transe profundo. A
gente não sabe o que escreve.
Eu já psicografei até em árabe”,
explicou. Ele já fez mais de 11
mil conferências em 2 mil cidades em todo o Brasil e em 62
países. Tem 600 filhos adotivos
e 200 netos.
E como explicar o talento de
um menino pianista que toca
sem nunca ter aprendido? Será
que o espiritismo explica? Para
Divaldo Franco, trata-se de um
fenômeno de reencarnação.
“Nesses fenômenos, o espírito retorna e evoca as lembranças de uma outra vida, não só
da música”, explica.
O Mais Você também mostrou o caso do seu Aurílio Moraes, que perdeu o filho, Carlos Eduardo, repentinamente,
quando ele ia completar 15
anos. Após a morte do menino,
ele recebeu uma mensagem do
filho. Outros médiuns também

receberam mensagens de Carlos, inclusive Chico Xavier.
Ainda no palco do Mais
Você, Ana Maria recebeu a atriz
Ana Rosa, que interpreta a “Virgínia” na novela “Três Irmãs”.
Ela é espírita e perdeu dois
filhos. “Já consegui me comunicar com a minha filha, uma
delas com o Divaldo. Eu não
tinha ido buscar uma mensagem, mas ele disse que precisava falar comigo. Foi a coisa
mais linda! Entre várias coisas,
ela disse que tinha sido muito
bom eu e meu marido termos
continuado na doutrina. Eu fazia a peça ‘Violetas na Janela’
e ela disse que as violetas não
deveriam ficar na janela, e sim
em um lindo tapete para me
receber no dia em que eu partir”, contou, enquanto Ana Maria foi às lágrimas.
Confira o vídeo digitando
o link http://maisvoce.globo.
com/MaisVoce/0,,MUL100725910345,00.html

ESTUDO DA
DOUTRINA
Segunda *14h30 e 20h.
Sábado 17h.
*No próximo ano, o curso das
14h30, passará para 14h, com
término às 16h.
EXPOSIÇÃO
DOUTRINÁRIA
E PASSE
Segunda 14h.
Quarta e Sexta 14h. e 20h.
Domingo 9h30
INFÂNCIA ESPÍRITA
Sábado das 15h às 16h30.
LIVRARIA
Segunda 13h30 às 15h e 19h30 às
20h. (*)
Terça e Quinta 13h30 às 13h50 e
19h30 às 19h50.
Quarta e Sexta 13h30 às 15h e
19h:30 às 21h.
Sábado 16h30 às 17h (*)
Domingo 9h às 11h.
(*) Exceto nos meses de Janeiro,
Julho e Dezembro.
MOCIDADE ESPÍRITA
Sábado 15 às 16h30 (*)
PRONTO SOCORRO
ESPIRITUAL
(Atendimento de Emergência)
Terça e Quinta 14h e 20h.

