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AQUI SEU ALUGUEL É GARANTIDO. 

Av.São Carlos, 2326     
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CEP: 13560-002 

Fone:16-2106-6600   
Fax: 16-2106-6606 

           

lafic@lafic.com.br          
locação@lafic.com.br   
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CRECI: 3.613J 

 

Dia primeiro de janeiro do corrente 
ano, por volta das 21h, em torno de O 
Evangelho segundo o Espiritismo, Cap. 
XVI, Instruções dos Espíritos, item 11, 
foi assim que nasceu uma nova Casa 
espírita em São Carlos: “Pequeninos 
de Jesus”,  

Aos poucos a ideia de uma Casa 
espírita pequena, autossustentável, 
imune às necessidades angustiantes 
dos custos de manutenção, voltada 
para a simplicidade do Cristianismo 
primitivo, sem forro, aberta à Natureza, 
firmou-se e, por isso, mais pessoas 
desejosas da prática sincera da 
caridade surgiram. 

Auxílio, preces, diálogos, reuniões 
singelas, decisões tomadas após a 
apresentação dos mais variados 
argumentos, esforço comum, empenho 
em fundar uma Casa por uma Causa! 
Rogamos que o Cristo estivesse 
conosco, sempre! 

Onde faltou formalidades 
prematuras, floresceu o sorriso espírita, 
a cumplicidade cristã, o Amor que a 
todos sublima! 

Mas algo se mostrou 
incontornável: a grande oportunidade 
de fundar uma Casa espírita quando 
da comemoração dos 160 anos de O 
Livro dos Espíritos! Kardec assinalaria 
o nosso nascimento: que benção, 
quanta responsabilidade! 

Um salão para quarenta almas 
desejosas de Amor e Instrução, uma 
sala multiuso, que pudesse desde o 
início acolher a Evangelização durante 
as Palestras, uma singela sala para os 
Passes, um jardim acolhedor, foi tudo o 
que conseguimos e mostrou-se o 
suficiente. 

E os trabalhadores? Eles 
surgiram, foram chegando... Dez! 

Todos se convidaram para esse 
banquete de Luz que é uma Casa 
espírita, e vestiram a camisa, 
literalmente. 

O nosso logotipo estampa Jesus 
sorridente, abraçado a pequeninos  

também contentes, todos envoltos em 
um coração estilizado... Às nossas 
costas, estampamos um lema advindo 
do movimento de unificação espírita 
brasileiro: “Deus, Jesus e Kardec”. 

Palestra, Evangelização e Passe, 
eis a palha da nossa manjedoura! Em 
respeito às demais Casas espíritas dos 
bairros circunvizinhos, optamos por 
iniciar nossas tarefas aos domingos, às 
19h, com término previsto para as 
20h30. 

Noventa amigos e amigas do 
Cristo e do Consolador Prometido 
estiveram conosco no último dia 16/04, 
compartilhando da nossa programação 
especial de fundação. Buscamos 
homenagear almas amigas que 
balizaram a nossa trajetória dentro do 
Espiritismo. Dourado, Araraquara, São 
Carlos e Matão dividiram o mesmo 
espaço de Fraternidade e Vida. 

Simbolicamente, a prece 
dominical fez abrir as portas espirituais 
da nossa Casa na voz emocionante de 
Camillo Odoríssio, do G.F.E. “Em torno 
do Mestre”. O Canto do Canto, do 
G.F.E. “Irmão Batuíra”, elevou-nos com 
a suavidade fecunda da música 
espiritualizante. Claúdio e Dolores, 
Ademir e Cidinha, simbolicamente 
plantaram um belo exemplar de Acácia 
em nosso jardim, regando-a com 
lágrimas de emoção e amizade. Orson 
Carrara discorreu com maestria acerca 
da “Providência Divina”. Roberto 
Bittencourt, da A.E. “Francisco de 
Assis” conduziu-nos na irradiação 
pelos aflitos, durante a qual muitos de 
nós pudemos sentir os fluidos salutares 
da Espiritualidade Maior. Zézinho de 
Méo, Presidente da USE, proferiu 
sincera prece de encerramento e, por 
fim, Nilzeli Mancini, da Diretoria de 
Orientação Doutrinária da USE local, 
distribuiu gratuitamente exemplares de 
“O Evangelho segundo o Espiritismo” e 
“O Livro dos Espíritos”.   Uma pequena 
tertúlia encerrou aquela noite que, 
conforme bem assinalou Orson,  

permanecerá conosco pela Eternidade. 
E agora? Uma semana após, 

trinta pessoas compareceram ao 
“Pequeninos de Jesus”, 
compartilharam da fluente palestra da 
Maria José, do CEAC “Filhos do 
Peregrino”. Vinte almas desejaram se 
beneficiar do passe e quatro levaram 
para seus lares mais exemplares da 
Codificação.  

Concluímos que o domingo à noite 
encerra uma bendita oportunidade para 
o Esclarecimento e a Consolação. A 
nossa Casa se mostrou pronta para 
receber a família espírita, que pode 
participar de uma saudável palestra 
enquanto seus filhos se esmeram na 
evangelização. 

Nossa equipe de seareiros do 
Cristo estudou a aplicação do passe na 
modalidade da imposição de mãos, 
com amor e simplicidade, com 
discrição e intensidade, em vista das 
recomendações da Federação Espírita 
Brasileira e dos ensinamentos 
proporcionados pelo estimado Jacob 
Melo e pela saudosa Therezinha 
Oliveira. 

Somos conscientes de que há 
muito que aprender e nutrimos a 
ciência de que há ainda mais a 
praticar. Em princípio, buscaremos nos 
aprofundar nos estudos e práticas 
referentes às demandas do domingo: 
palestra, evangelização e passe, sem 
olvidar o atendimento fraterno. Para 
tanto, contamos humildemente com as 
demais Casas espíritas de São Carlos 
e região no sentido de que, para servir 
todos os demais, que é o nosso 
objetivo último, precisaremos da 
amizade e do esclarecimento daqueles 
que caminham à nossa frente há 
tempos. 

Subscrevemo-nos, agradecidos a 
Deus, ao Cristo e a Kardec, como 
Projeto Pequeninos de Jesus. 
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