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E D I T O R I A L

Caros amigos de Comunida-
de, no dia 31 de agosto com-
pletou um ano de gestão 

da atual diretoria da CEE. A pan-
demia COVID-19 marcou-nos com 
tempos diferentes e desafios iné-
ditos para mantermos as ativida-
des em funcionamento. Todos nós 
fizemos um enorme esforço para 
manter nossa Casa operante, on-
-line e presencialmente. 
Agradecemos aos voluntários 

que têm trabalhado incansavel-
mente para garantir os atendimen-
tos, por prestar seu auxílio pessoal 
para preservar vivas todas as ativi-
dades. Mantivemos reuniões dou-
trinárias de maneira híbrida (pre-
sencial e on-line) e os grupos de es-
tudos permanecem em atividade. 
Os serviços de apoio espiri-

tual, como passes e atendimen-
to fraterno, estão acolhendo a 
todos que nos procuram. Vários 
grupos mediúnicos se reúnem 

presencialmente e todos os de-
mais estão ativos on-line. 
Graças a vocês, estamos man-

tendo as doações das cestas bási-
cas, enxovais para recém-nascidos, 
roupas, e todos tipo de gêneros de 
primeira necessidade, cuja deman-
da aumentou muito neste ano. 
Além disto, é graças a sua doa-

ção que são pagas as despesas de 
manutenção da CEE. Nesta edição 
apresentamos todas as realizações 
deste primeiro ano da nossa ges-
tão. Sabemos que podemos mais. 
E precisamos de vocês. 
Enfatizamos nossa gratidão aos 

espíritos amigos que estão cuidando 
de nós; mas recordamos que preci-
samos, de nossa parte, nos esforçar 
para estar com eles, que nos dirigem 
e protegem. Louvado seja Deus, por 
esta Casa que contribui tanto para 
nossa saúde emocional e espiritual

A Diretoria 
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D E S T A Q U E

MAIS DE 20 MIL PESSOAS 
assistiram palestras 
da CEE em um ano
Assembleia Geral Ordinária apresenta 
resultados do primeiro ano da nova diretoria
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M esmo em meio às dificuldades impos-
tas pela pandemia da COVID-19, a Co-
munidade Espírita Esperança conse-

guiu manter suas atividades, se reinventou, 
partiu para as palestras on-line e pôde levar 
a Doutrina Espírita a milhares de pessoas que 
não podiam sair de suas casas. Muito conso-
lo foi transmitido pelos voluntários do Aten-
dimento Fraterno que atenderam por telefo-
ne as pessoas necessitadas. 
Confira o que foi apresentado na Assembleia 

Geral Ordinária de 2021:

ATUAÇÃO DA PRESIDÊNCIA 
E SUAS DIRETORIAS

Mesmo com a pandemia, a presidência da Co-
munidade Espírita Esperança conseguiu organi-
zar as equipes, junto aos vice-presidentes, para 
que as atividades não parassem, mesmo que fos-
sem on-line. E assim tivemos atividades exclu-
sivamente on-line de setembro de 2020 a janei-
ro de 2021: palestras, estudos, atendimento fra-
terno e reuniões mediúnicas. 
Em setembro de 2020 começamos a retornar 

algumas atividades presenciais, como o atendi-
mento do grupo Fonte Viva. Mantivemos a Livra-
ria e o Departamento Financeiro em horários es-
peciais e em seguida reabrimos a livraria. 
Durante o primeiro ano de gestão desta presi-

dência destacamos também os serviços de ma-
nutenção predial da Casa bem como a parte ad-
ministrativa e a de promoção social, que não pa-
raram. Iniciamos também o projeto “Gincana do 
Bem da CEE”, em março deste ano 2021, com ar-
recadação de alimentos, fraldas e outros itens 
para as casas assistidas. 
Realizamos também alterações no organogra-

ma da CEE, com a saída da Kombi Fraterna das 
instalações da nossa casa. 
A Diretoria Executiva da CEE é um colegiado for-

mado por cinco representantes: presidência e qua-
tro vice-presidências. Cada um destes possui depar-
tamentos e grupos de trabalho, com seus respecti-
vos coordenadores. Abaixo, confira como ficaram as 
vice-presidências, suas coordenações e diretorias. 

PRESIDÊNCIA DA CEE
Cristina Batistuta Novaes
Conta com a colaboração da secretaria executi-
va, ouvidoria, assessorias jurídica, de tecnologia 
da informação, de gestão, de voluntariado, de-
partamentos de comunicação e de artes, além 
do Projeto Sim à vida.

SECRETÁRIA EXECUTIVA
Arícia Almeida
junto à direx

• Redigir as atas (17 atas -set/20 a set/21)
• Catalogar o arquivo da CEE (sala5)
• Registro cartorial de atas

junto ao conselho diretor
• Confirmar agendamento das reuniões or-
dinárias do Conselho Diretor

• Atas (3 atas - set/20 a set/21)
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ASSESSORIA JURÍDICA
Leonardo Gabrielli 

OUVIDORIA
Frederico Daher 

ASSESSORIA DE TI
Gustavo Batistuta Novaes
Dando sequência às melhorias na acústica do 
Salão Leopoldo Machado, realizada nas obras 
da gestão anterior, a atual presidência viu a ne-
cessidade de dar continuidade à instalação de 
equipamentos para a melhoria das transmissões 
presenciais e on-line das atividades da CEE. Nes-
tas ações contou com a ajuda do jovem Lucas 
Damasceno. Foram feitas: 

• Instalação de roteador profissional para es-
tabilização do serviço de internet; Troca do 
provedor de internet da NET/Claro (Down-
load de 120 Mbps e Upload de 15Mbps) pela 
VIVO Fibra (Download 200 Mbps e Upload de 
100 Mbps)

• Instalação e configuração do novo compu-
tador e TV no Rack da mesa de som;

• Reconfiguração da rede Wi-Fi da CEE – Re-
des “Esperança Salão” (Access Point do Sa-
lão) e “Esperança Corredor” (Access Point 
do corredor de cima); compra e instalação 
de uma WebCam full HD para a transmis-
são das palestras. 

• Instalação de cabo de rede CAT6, 15m e 
amplificador de sinal e hub USB, para ex-
tensão de porta USB e propiciar a insta-
lação da WebCam (transmissão) no com-
putador da mesa de som.

Além disto, Gustavo e Lucas organizaram mate-
rial para transmissão on line de todas as reuniões 
doutrinárias presenciais da CEE.

ASSESSORIA DE GESTÃO
Andressa Pena
Estudo sobre o Estatuto da CEE; realização do 
novo organograma (veja imagem p.07), revisão 
e alteração do Regimento Interno.

ASSESSORIA DE VOLUNTARIADO
Karla Miller
Levantamento dos Voluntários da CEE, criando 
uma campanha para que novos trabalhadores 
iniciem seu voluntariado na Casa.

PROJETO SIM À VIDA
Cristina Batistuta Novaes
equipe
Cristina Batistuta Novaes, Jane Rosindo, Paulo 
Batistuta Novaes, Deusdete Ribeiro, Laura Lo-
pes, Scheila de Cárita C Lima, Fátima Bastos, 
Luciana Lins, Valéria Pianna, Ilda rios, Maria da 
Penha Fernandes, Valéria Veloso, Inez Batistuta 
Novaes, Mônica Batistuta Novaes e Vera Voelzke.
Realizações do projeto Sim à vida (parceria 

com a AMEEES):

Atendimento médico 12

Ultrassonografia 9

Palestras educativas 19

Enxovais de recém-nascidos 180

Número voluntários enxoval 20

Carreata em prol da vida, contra o aborto (parceria 
com AMEEES, FEEES e outras instituições do ES)

D E S T A Q U E
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D E S T A Q U E

DEPARTAMENTO DE ARTES
Estela Roldi
Devido à pandemia, o departamento passou por 
períodos de grande dificuldade, já que não era 
possível realizar ensaios, teatros e outras ativi-
dades em grupo. Todos os trabalhos foram rea-
lizados de forma on-line, conforme destacamos: 

• Acolhimentos semanais na atividade de 
estudos da Juventude da CEE;

• Lives e apresentações musicais em oca-
siões diversas (internas e externas);

• Projeto de criação da logomarca da SER; 
• Projeto de criação e lançamento do perfil 
da SER no Instagram;

• Estudo do Livro Espiritismo na Arte  
(Leon Denis).

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Susana Loureiro

equipe
Brenda Silva Paula, Bestraiz Siva Silva , Mari Stein, 
Ana Luiza Pereira Silva, Janete Pantaleão.

Com todas as atividades on-line, o Departamen-
to de Comunicação ajudou a levar todos os ser-
viços da Casa para a internet. Todas as ativida-
des foram divulgadas nas redes sociais, que au-
mentaram em 100% o número de seguidores. 

As palestras doutrinárias foram iniciadas no 
Instagram e depois passaram a ser transmitidas 
pelo canal do YouTube, a fim de que todos, in-
clusive os que não possuem rede social, tives-
sem acesso às palestras. 
Para isso, o departamento realizou duas ca-

pacitações sobre Zoom e StreamYard, a fim de 
que os novos voluntários dominassem as ferra-
mentas de transmissão via internet.
Com as postagens semanais das atividades, 

fotos e as palestras on-line, tivemos um au-
mento expressivo nas visualizações das ativi-
dades da Casa.

instagram
Em agosto de 2020 • 1.530 seguidores
Até Setembro de 2021 • 2.976 seguidores 
Média mensal: 8.400 pessoas alcançadas com as 
publicações • um aumento de 211%

youtube
Total de 106 palestras (até 4/09)
Visualizações: 17.136 
Até agosto/2021: 52 novos inscritos, 1562 visua-
lizações de palestras, 28.200 minutos assistidos.

confeccção de novo website 
Novo layout do site ceevitoria.org
Atualização semanal das atividades da CEE
Visite: www.ceevitoria.org

entrevistas fala espírita 
(projeto da vpee em parceria com 
a diretoria de comunicação)
Até Agosto foram realizadas 14 entrevistas 
Total de 5.035 visualizações 
Periodicidade: No Instagram @ceeoficial, às quar-
tas-feiras, 1 hora de conversa sobre temas da 
atualidade à luz da Doutrina Espírita .

revista semente de esperança
Equipe: membros da DIREX, Susana Loureiro 
e Paulo Batistuta Novaes. A revista, que é bi-
mensal, manteve as publicações sem interrup-
ção (4 números).

sementinha de esperança
Equipe: Susana Loureiro, Telina Maria Simões 
Lima e Paulo Batistuta Novaes. Retomada do bo-
letim mensal Sementinha (4 números).

assessoria de imprensa
Divulgação das atividades da CEE em notas na 
coluna Religião de A Tribuna a cargo de Susa-
na Loureiro.
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VICE-PRESIDÊNCIA DE 
ADMINISTRAÇÃO • VPAD
Carlos Henrique Stabauer

Mesmo no período em que o prédio da CEE es-
teve fechado, foram necessários os devidos cui-
dados para manter tudo em dia, como Alvarás 
do Corpo de Bombeiros e Prefeitura; algumas 
atividades como revisão de extintores, manu-
tenção e limpeza das caixas d’água, dedetiza-
ções, troca de filtros e limpeza mensal dos apa-
relhos de ar-condicionado, dentre outras.
Foram apresentados na AGO as receitas e 

despesas, bem como a carta de aprovação do 
Conselho Fiscal. 

EQUIPE DE 
VOLUNTÁRIOS

DEPARTAMENTO

Marcos Antônio Costa
Administrativo/
financeiro

Leonardo do Vale 
Braga Lopes Neves

de material e 
patrimônio

Ivan Gomes de Oliveira
Administrativo/
financeiro

VICE-PRESIDÊNCIA DE ORIENTAÇÃO 
MEDIÚNICA • VPOM
Eliane Menezes Vincenzi

As atividades foram mantidas durante a pande-
mia, ainda que com algumas adaptações. Ape-
nas poucas equipes não puderam atuar, como 
as de visitas/passes hospitalares e domiciliares, 
portanto, o número de voluntários atuantes caiu 
de 180 para 160. Da mesma forma, o número de 
visitas a reuniões mediúnicas por alunos ESDE 
e ESMED caiu de 150 para 60, pois o retorno pre-
sencial de alguns grupos mediúnicos se deu ape-
nas partir de fevereiro/2021.
As principais realizações no período 08/2020 

a 06/2021 relacionadas à área de mediunidade 
na CEE foram as seguintes:

• Manutenção dos trabalhos de Atendimen-
to Fraterno, Terapia Fluídica, Prática Me-
diúnica e Pesquisa Espírita

• Criação do Grupo Mediúnico Esperança, 
em 02/2021.

• Cooperação com a VPEE fornecendo mo-
nitores ESMED III

• Apresentação de trabalhos de pesquisa 
em evento nacional e publicação de arti-
gos em periódico científico

• Colaboração ativa nos eventos da FEEES
• Colaboração na FEBtv, TV CEERJ e Espiri-
tismo.net

• Capacitação sobre passe

REV ISTA  SEMENTE  DE  ESPERANÇA 9



Para se ter uma ideia mais ampla, o Departa-
mento de Atendimento Fraterno, coordenado 
por Antônio Takashi, passou a realizar as entre-
vistas de forma virtual, completando 8 ciclos e 
totalizando 398 atendimentos pelo diálogo fra-
terno, 308 atendidos pelo exame de psicoscopia. 
Além disto, realizou também capacitação para no-
vos atendentes fraternos (33 alunos). Por outro 
lado, não ocorreram entrevistas de retorno dos 
casos. Quanto aos grupos de harmonização, to-
dos mantiveram atividades, sendo que o grupo 
Joana D’Angelis, Sheila, Jerônimo Ribeiro passa-
ram a desenvolver atividade presenciais a par-
tir de setembro/2021. O quadro abaixo dá uma 
visão comparativa das atividades do DAF perío-
dos anteriores.

equipes e coordenadores do departamento 
de atendimento fraterno:

Atendimento Fraterno
Cristina Murrer

José Henrique Cabral

André Luiz Virgínia Smith

Jerônimo Ribeiro
Cláudia Nobre

Carlos Henrique 
Stabauer Ribeiro

Sheilla José Ferreira

Francisco de Assis Áurea Ribeiro 

Libertação Odair Porto

Recepção Rita Belo de Oliveira

Entrevistadores Antonio Takashi

Bezerra de Menezes 
(psicoscopia)

Paulo Batistuta 
Novaes

voluntários do atendimento fraterno:

Antônio Mitio 
Takahashi

Gabriela Bertulozo 

Amanda Goulart João Bragança 

Ana Maria Cezana José Ferreira

Cristina Seidel José Henrique Cabral 

Andréa Pignaton 
José Salomão 
Fadlalach 

Benedito Pignaton Luciana Roberty

Aurea Alvarenga 
Ribeiro

Márcio Veloso

Carlos Fernando 
Alves Santos

Marly Vieira Mattos 

Carlos Henrique 
S Ribeiro 

Marli Fialho

Claudia Nobre Maria Olímpia Camisão 

Cleunice Rezende Michele Carasso 

Cybeli Brahim 
Mônica Batistuta 
Novaes 

Cristina Fernandes 
Murrer

Odair Araújo Porto

Elaine Valentim Raquel Belles

Eloísa Calvi Rita Bello

Fábio Calatroni 
Cardoso 

Rogério Ribeiro 

Fabrício Calatroni 
Cardoso 

Rose  Almeida 

Fátima Chequer Valéria Veloso

Fátima Encarnação
Vanesa Milanesi 
Bressanelli 

Frederico Daher Virgínia Smith

07/2017 a 
06/2018

06/2018 a 
05/2019

06/2019 a 
08/2020

08/2020 a 
08/2021

Ciclos de atendimento Fraterno 7 7 5 8

Diálogo fraterno 703 689 499 398

Psicoscopia 253 255 207 308

Retorno 75 45 35 0

Atendiemento no salão 2.531 2.385 1.702 289

Capacitação (curso) 1 1 1 1

Equipes 10 10 10 10

Departamento Atendimento 
Fraterno (DAF)
quadro comparativo

D E S T A Q U E
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Quanto ao Departamento de práticas mediú-
nicas, sob responsabilidade Paulo Batistuta No-
vaes, praticamente todos os grupos mantiveram-
-se operantes. Tão logo foi decretada a pande-
mia em março/2020, as atividades presenciais 
foram interrompidas, mas pouco depois come-
çaram trabalhos virtuais. Cada grupo desenvol-
veu uma experiência particular, conforme o pos-
sível. Assim, alguns grupos dedicaram-se a pre-
ces e à irradiação, ao passo que outros pratica-
ram desobsessão de forma virtual, uma ativida-
de que merece atenção e mais estudos. Por ou-
tro lado, em fevereiro/2021 foi criado o Grupo 
mediúnico Esperança, com atividades presen-
ciais às terças-feiras, dedicado à desobsessão, 

congregando voluntários já vacinados ou que 
já haviam sofrido infecção por COVID-19 e cur-
sado ESMED. A partir de 15/05/2021, o grupo de 
práticas mediúnicas Léon Denis retomou as re-
uniões mediúnicas presenciais, no que foi se-
guido pelos grupos Maria Dolores e Emmanuel 
a partir de junho/2021.
O departamento de prática mediúnica (DPM) 

também cooperou com o Atendimento Fraterno, 
realizando atendimento mediúnico de 104 casos 
com indícios de obsessão e os grupos mediúni-
cos presenciais receberam a visita de 60 alunos 
ESMED/ESDE. Vale ressaltar ainda que o DPM tem 
colaborado fornecendo monitores para o ESMED 
III e artigos para a Revista Semente de Esperança.

REV ISTA  SEMENTE  DE  ESPERANÇA 11



GRUPO MEDIÚNICO DIA HORÁRIO COORDENADOR

Maria Dolores segunda-feira 20h00 Inez Batistuta Novaes

Bezerra de Menezes 
(psicoscopia)

segunda-feira 20h00
Paulo Batistuta Novaes
Domicília Diniz

Patrícia terça-feira 14h30
Márcia Sureros
Margarida

Esperança terça-feira 19h45 Paulo Batistuta Novaes

Gabriel Delanne quarta-feira 20h00 vacante

Perseverança quarta-feira 20h00 Odair Porto

Clara de Assis Quinta-feira 20h00
Carlindo Charpinel
Sérgio Charpinel

Despertar sexta-feira 20h00
Raphael Vivacqua Carneiro
Célia Rangel

Emmanuel sexta-feira 20h00 Edvaldo Batista

Carlos Feitosa sexta-feira 19h30 Antonio Carlos da Silva Ferriera

Chico Xavier sábado 08h30
Adão Salles
Odair Porto

Léon Denis sábado 08h45
Paulo Batistuta Novaes
Inez Batistuta Novaes

André Luiz Quinta-feira 16h00 Marly Mattos Vieira

O Departamento de terapias fluídicas, coordena-
do por Clóvis Aurélio Vervloet, manteve intenso tra-
balho durante o período. Vale destacar que o Gru-
po Fonte Viva foi o pioneiro na CEE em retomar as 
atividades presenciais, ainda em 23/09/2020, ten-
do em vista a enorme demanda de sofrimento es-
piritual agravado pela pandemia e pelo fechamen-
to de trabalhos de apoio religioso. Quando desta 
grave decisão, a DIREX nomeou membros deste 

grupo para elaborar normas de biossegurança 
contra COVID- 19 conforme boas práticas preco-
nizadas pelos órgãos competentes de saúde públi-
ca. As normas criadas foram adotadas posterior-
mente em todas atividades presenciais da CEE. 
Desde sua criação emergencial até 08/2021, reu-
niram-se cerca de 15 trabalhadores todas quartas-
-feiras e atenderam 790 pessoas. Nenhum volun-
tário adoeceu de COVID-19 neste período.

NORMAS DE BIOSSEGURANÇA CONTRA COVID-19 PARA AS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS NA CEE DEFINIDAS EM SETEMBRO DE 2020)

Ao chegar à CEE, lavar as mãos com álcool 70%

Evitar o contato corporal (abraços e beijos)

Distanciamento das cadeiras de 1,5m

Uso de máscaras facial cobrindo a boca e o nariz durante as atividades na CEE

Cada trabalhador deverá providenciar seus materiais e objetos de uso pessoal como canetas, papel, 
prancheta, lenço descartável, água. Não deverá haver compartilhamento destes objetos pessoais

Pessoas com sintomas de gripe não poderão participar da reunião

D E S T A Q U E

Grupos mediúnicos da CEE, dia das reuniões, horário e coordenador:
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EQUIPES DE FLUIDOTERAPIA DIA COORDENADORES

Dias da Cruz segunda-feira Vanuse Perini

Hans quarta-feira Walter Tamberline

Hans quinta-feira Márcia Sureros

Grupo Fonte Viva quarta-feira Clóvis Aurélio Vervloet

Grupo Fonte Viva quinta-feira Antônio Takashi 

Equipe de passes quarta-feira Mário César Ribeiro 

Equipe de passes quinta-feira Clóvis Vervloet 

Equipe de passes Sábado Adriana Fabrício 

Equipe de passes Sábado Cleonice Resende

Equipe de passes Domingo Eliane Vincenzi Frederico Daher

Irradiando Esperança

Fonte Viva on line

Outra atividade pioneira foi a criação do Fonte 
Viva On-line em 19/03/20, com orações medita-
tivas 2 vezes por semana, no Youtube, tendo dis-
ponibilizado 151 vídeos até julho/2021, que já ti-
veram 19.350 visualizações. Além destas, foi cria-
do o Irradiando Esperança (Fonte Viva, on line) 
em 26/07/2020, às quintas-feiras com integran-
tes do Grupo Fonte Viva.
Também merece destaque a realização do 

Seminário on line Terapia Fluídica em Tempo 
de Pandemia, em 04/10/2020, com mais de 100 

participantes e com mais de 500 visualizações 
no Youtube CEEVitoriaOficial.
Da mesma, ressalta-se que os dois Grupos Hans 

foram ativos, sendo que o da 5ª feira está atuando 
presencialmente. O Grupo Dias da Cruz, dedicado a 
irradiações, atuou on line até julho/2021 e também 
retornou presencialmente a partir de agosto. Ainda 
como atividade do DTF, passes foram ministrados 
nas reuniões públicas desde quando estas retorna-
ram presencialmente às quintas-feiras a partir de ja-
neiro/2021 e aos domingos a partir de 01/08/2021.

equipe de passes fonte viva presencial e reuniões doutrinárias

Adriana Fabrício

Adriana Narciso Denicoli Pedrosa

Adriana Rose Seidel de Souza

Adriana Scarton

Ana Célia de Lima Souza 

Antônio Mitio Takahashi

Anderson Brunholi

Ângela Maria Ridolfi Castro

Ângela Motta

Arícia Almeida

Augusto José da Cruz 

Cesar Piantavigna

Cláudia Rios Fonseca

Clóvis Aurélio Vervloet

Cristina Fernandes Murrer

Frederico Daher

Edymilda de Fátima G Ferreira

Eliane Vicenzi

José Jerônimo de Lacerda Lobato

José Mauro Pegoretti

Juliana Lobato

Ivanor Weiler

Karla Drews Bernardi

Karla Miller

Leonardo Neves

Lilia Louzada

Luana Birchler Stocco

Luciana Ronchi

Marcos Antônio Costa

Marlise Samary Silva Lobato

Maria Aparecida Brito Pereira

Maria Olímpia Camisão

Maria da Penha Fernandes

Marina Daher

Paulo Fernando Pedrosa

Patrício Guardia

Rita Belo de Oliveira

Roberta Ramos Silveira

Rosangela Siquara Rocha

Ricardo Giovani Souza

Solange Madeira Piantavigna

Suely Matos Alves Duarte

Tuly Vanessa P. Araujo

Vanuse Perini

Walace Fernando Neves
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Por fim, o Departamento Pesquisa Espírita 
(DPE), coordenado por Raphael Vivacqua Car-
neiro, realizou as reuniões semanais on line do 
Grupo Lampejo para estudos teóricos e práti-
cos com irradiações e varredura medianímica. 
Realizou ainda apresentação de trabalhos cien-
tíficos na FEBtv, na TV CEERJ e Espiritismo.net, 
além de ter escrito um artigo no periódico Cor-
reio Fraterno. Por outro lado, cooperou na orga-
nização do 16° ENLIHPE (USE-SP) e na organi-
zação do 2° Congresso do Espiritismo.net, bem 
como coopera constantemente com Núcleo de 
Pesquisa Espírita da FEEES.

VICE-PRESIDÊNCIA DE DIVULGAÇÃO 
DOUTRINÁRIA E PROMOÇÃO 
SOCIAL • VPDDPS
Maria Angélica Cypriano

Os trabalhos de divulgação doutrinária foram 
intensos este ano, apesar das dificuldades im-
postas pela pandemia. Palestras públicas pre-
senciais retornaram em janeiro/2021. A Ginca-
na do Bem realizada em março/2021 mobilizou 
esforços de muitos voluntários, gerando arreca-
dação superlativa de itens de necessidade ime-
diata para as instituições parceiras da CEE, bem 
como a Campanha de Natal arrecadou 420 kits 
de presente para crianças. 

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Ricardo Giovanni

equipe
Thiago Costa Bolzani, Carlos Bernardo De Vec-
chil, Renato Fonseca e Luana Bircher.

Essa equipe trabalhou muito para ajudar os ne-
cessitados em plena pandemia. Queremos apro-
veitar para agradecer a todos os que tornaram 
esse trabalho possível. 

D E S T A Q U E
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Doações recebidas/distribuídas e quantidades 
aproximadas:

Kombi Fraterna • (agosto/20 a julho/21 - após 
seis anos de trabalho e dedicação, apontando 
um grande crescimento, a Kombi Fraterna desli-
gou-se da CEE, partindo para uma trajetória solo, 
mantendo-se unida, como instituição indepen-
dente, contando com nosso apoio).

DEPARTAMENTO DE EVENTOS
(sem atividades pela pandemia) 
responsável pela Cafeteria
equipe
José Mauro Pegoretti e Tânia Pegoretti.

REUNIÕES PÚBLICAS DOUTRINÁRIAS
Janete Pantaleão Alves

equipe de transmissão
A cargo da Assessoria de Comunicação com Su-
sana Loureiro e colaboração de Betriz Silva Pau-
la, Brenda Silva Paula, e Ana Luiza Pereira Silva 
(da Juventude);

• Coordenação da palestra presencial: Cló-
vis Vervloet, Gustavo Batistuta e Lucas 
Damasceno

• Palestra somente Presencial: (28/01 a 
25/02/21) - 05 (quintas-feiras)

• Palestras virtuais:  (set/20 a Fev/21) – 73
• Palestras híbridas: (mar/ago 21) – Público 
Presencial: 920 e On-line - em torno de 18 
mil visualizações (até agosto de 2021)

equipe das reuniões doutrinárias

Carla Renata Fucci 
Sandra Helena 
G Rocha

Clóvis Aurélio Vervloet Susana Loureiro

Elzimar Ricardino Rovena Ferraz

Evely Messias de Mello
Vilma Gonçalves 
Araújo

Jandira Reis
Viviane Pontes 
Santana

Ronaldo Marques

Berços (Sim à vida) 3

Carrinho de bebê (Sim à vida) 1

Enxoval completo para 
recém-nascidos

4

Cadeiras de banho 10

Cadeiras de rodas 7

Cama hospitalar 3

Campanha de Natal - presentes 
para crianças (Casas Assistidas)

420 kists

Caixas de leite 24 unidades

Cestas básicas 3.436

Cobertores 446

Fraldas descartáveis geriátricas
3100 
unidades

Geladeiras 2

Máquina de Lava-roupas 2

Móveis, fogões, colchões, 
roupas de cama e roupas

Muletas 1 par

Ventiladores 3

Aparelho de ar condicionador 1

Violinos 2
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OFICINA MARIA DOLORES
Zeli Rangel

voluntárias da oficina maria 
dolores e da loja de artes

Alcione de Souza Mercedes Correia

Bernadethe Esquef
Mônica Batistuta 
Novaes

Edir Godinho Neiva Alves Amorim

Elbia dos Reis Nice Fissicaro

Eurian Lourenço Olímpia Camisão

Gal Rocha Raquel Baelles

Ilda Leite Rosângela Ferreira

Jane Fissicaro 
Procópio

Shirley Ribeiro

Jane Rosindo Susana Loureiro

Janete Martins Terezinha Rotava

Leny Antônia Galvi Vilma Eira

Maria Angélica 
Cypriano Costa

Zeli Rangel

Marlene Wencelewsk

Nossas artesãs não pararam de trabalhar em casa 
para manter os nossos bazares, que como sem-
pre são um sucesso. 
Tivemos o Bazar das Mães com vendas pre-

senciais e pela internet. O sucesso foi tamanho 
que a CEE decidiu abrir a Loja de Artes, para 
expor os artesanatos em todos os dias de reu-
niões doutrinárias. 

LIVRARIA

A Livraria da CEE ganhou reforços. A equipe agora 
é constituída pelo diretor Wanderley José Alves 
e sua equipe: Adriana Scarton, Camila Pimenta 
e Maria Lúcia Pinto (funcionária).
Foi realizada a Feira do Livro de 01 a 08/08/2021 

e também a CEE passou a arrecadar e vender li-
vros usados por apenas R$ 10, a fim de incenti-
var a leitura. 

VICE-PRESIDÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
ESPÍRITA • VPEE
Rita de Cássia Escalfoni
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A Educação Espírita não parou. As atividades fo-
ram realizadas on-line e, gradativamente, algu-
mas já estão retornando ao formato presencial. 
Foi um desafio para as equipes, manter todos 

os estudos pela internet, principalmente para as 
crianças e os jovens, acostumados às dinâmicas 
em grupo. Mas, conseguimos!
Crianças a partir de 1 ano já podem ingressar 

na evangelização infantil, que no momento está 
acontecendo nos dois formatos: presencial e on-
line. Muitos jovens, também já voltaram aos en-
contros presenciais. Confira abaixo, os trabalhos 
dos departamentos. 

DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA 
E JUVENTUDE • DIJ
Louise Vidigal de Faria

coordenação de infância
Andrea Leite
equipe de evangelizadores

Andréa Leite Larissa Vescovi

Angelina Borgatti Luiza Lima

Ana Emília Moraes 
Rettore

Mauríceia Leitao

Cristina Batistuta 
Novaes

Penha Fernandes

Deusdete Ribeiro Rita Belo de Oliveira

Gabriela Belmonte
Solange Faria M. 
Piantavigna

crianças de 1 a 12 anos
15 (Online) / 20 (Presencial)
• 2°Semestre/2020 - Estudo do Livro “PAI 
NOSSO” – Meimei (Online) 

• 1°Semestre 2021 - Tema: “ESPIRITISMO: 
CRER, PENSAR” (Online)

• 2°Semestre/2021 – Tema: “ESPIRITISMO: 
CONHECER-SE, RENOVAR-SE” (Presencial 
e Online) 

• Serviço de divulgação e convocação para 
participação em projetos sociais da casa: 
cestas básicas, enxovais para bebes, etc.

coordenação de juventude
Lorena Susy Sena e coordenação pedagógica 
de Luísa Rabelo até Julho/2021. Louise Vidigal 
(atual – interinamente).
A equipe passou por nova estruturação em 

Agosto/2021

equipe de evangelizadores 
12 até julho/21 e 5 atualmente*

Anne Xavier Luisa Rabelo

Adriano Estevão Klein* Lorena Susy

Cláudia Rabelo Paula Duarte

Daniel Silva Sofia Lima  Novais

Desiree Purri 
Rosas Gomes*

Sophia Roldi

Elaine Mattos Novaes* Wanderley José Alves*

Louise Vidigal*
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jovens de 13 a 21 anos
14 jovens (até Julho/21, Online) e atualmen-
te: 10 jovens (Esde Jovem, On line) e 15 jo-
vens (J1, J2 e J3, Presencial)
• Sarau de Natal (Dez/20, Online)
• 41° EMEES/21 - “TRIVIA: Crer, Pensar, Co-
nhecer, Renovar-se” (Fev/21, Online)

• Encontro: “Comunicação Não Violenta” 
(Jul/21, Online)

• Constituição do Grupo Jovem Esperança 
(Vibração) - Coord. Andrea Leite

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO 
DA FAMÍLIA • DEEF
Lutz Franthesco da Silva Rocha

coordenação pedagógica
Thatiane Lorena Miranda Batista. Participação 
de Cássio Drumond Magalhães.

Grupo de Evangelização da Família, atuando 
junto com a Evangelização da Infância
• 2° Semestre/20 e 1° Semestre/21 • Parti-
cipação dos pais nas aulas de evangeliza-
ção online

• Campanhas para Arrecadação de Doações 
(sacolas de natal, cestas básicas, etc)

• Participação do Grupo de Pais na organização 
e arrecadação da “Gincana do Bem da CEE”

• Realização do Evangelho no Lar com as 
famílias sob a responsabilidade do casal 
Otávio Henrique Grenfell e Mariana Lacer-
da Reis Grenfell

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS 
DE ADULTOS • DEEA
Juliana Ribeiro Rocha

estudo sistemático da 
soutrina espírita • esde
Andressa Pena

monitores

Ana Paula O. 
Bringuentti

Max Braga Fernandes

Elaine Valentim
Patrícia A Rezende 
Bonfim

Gustavo Batistuta 
Novaes

Terezinha Netto Có

Jose Luiz Menezes Thiago Costa Bolzani

José Martins Thiago Vargas Cardoso

D E S T A Q U E
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estudo da mediunidade • esmed
Paulo Batistuta Novaes
monitores

Ângela Maria Rangel
Lhaila Carvalho 
Chisté Novaes

Cristina Batistuta Novaes Marcos Antônio Costa

Cristina Vargas Marly Mattos Vieira

Damaris Faian Bueno Patrícia Resende Bonfim

Eliane Menezes Vincenzi Patrício De Laguardia

Francis Saad Junger Paulo Batistuta Novaes

Inez Batistuta Novaes Terezinha Netto Có

Leonardo do Vale 
B L Neves

Thiago Costa Bolzani

estudo aprofundado das obras 
de joana de ângelis • eaja
Stella Menezes
monitores

Josemara Fedullo Peterson Fedullo

Patrícia Resende Stella Menezes

estudo do evangelho segundo 
o espiritismo • eese
monitoras
Cecilia Mara Ribeiro Lemos e Denise Maria 
de Moraes.

grupo leopoldo machado
Walter Tamberline

Estudo básico dos princípios da Doutrina Espírita 
ofertado para egressos do Atendimento Fraterno. 
Não realizou atividades desde o início da pandemia.
Demonstrativo dos cursos, monitores e alu-

nos do DEEA: 2020 2021

Alunos 202 226

Monitores 27 26

Grupos de estudos 14 13

Leopoldo Machado - -

ESDE (8 turmas) 88 79

EAJA (3 turmas) 40 44

ESMED (5 turmas) 56 87

EESE 18 16

Allan Kardec - 7

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA • DEEC
Elaine Valentim • diretora
Larah Brahim • coordenadora
Atua transversalmente, fazendo interface 

com todos os departamentos, apoiando na or-
ganização, quando estes promovem cursos e 
seminários visando a educação continuada de 
seus trabalhadores.

Além destes departamentos acima relaciona-
dos à DIREX, há ainda dois conselhos que parti-
cipam de uma forma especial da regulação das 
atividades da CEE, que são o Conselho Fiscal (fis-
caliza as contas da CEE dando parecer no balan-
cete anual e no balancete do final de gestão) e 
o Conselho Diretor (reúne-se ordinariamente a 
cada semestre e intervém em assuntos de segu-
rança doutrinária e financeira).

CONSELHO FISCAL

Lhaila Carvalho 
Chisté Novaes

Membro titular

José Mauro Pegoretti Membro titular

Marcos Antônio Costa Membro titular

Juliana Ribeiro Rocha Suplente 

Ricardo Giovani  Suplente 

Leonardo do Vale 
Braga Lopes Neves

 Suplente

CONSELHO DIRETOR

Adília Ribeiro de Souza Sócia fundadora

Carlos Henrique 
Stabauer Ribeiro

Membro da DIREX

Cristina Batistuta 
Novaes

Membro da DIREX

Edvaldo Batista 
Representante 
dos associados

Eliane Menezes 
Vincenzi

Membro da DIREX

Inez Batistuta Novaes Ex-presidente

João Batista Bragança Ex-presidente

Marly Mattos Vieira Sócia fundadora

Paulo Batistuta 
Novaes

Ex-presidente

Arícia Almeida secretária
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CONCLUSÃO 
DE MAIS 
UMA TURMA 
DE ESMED 
No mês agosto, mais um grupo 
de Estudos da Mediunidade (ES-
MED) concluiu suas atividades, 
inclusive a parte prática mediú-
nica. Esta foi a segunda turma 
que terminou este programa em 
2021. Todos os alunos que fina-
lizaram o curso e que manifes-
taram interesse foram absorvi-
dos como trabalhadores da CEE, 
atendendo às áreas mediúnica, 
de passes, de promoção social 
espírita, de evangelização infan-
til e monitoria de ESDE e ESMED. 
Atualmente, duas turmas de 

ESMED III estão em atividades 
práticas (quartas e quintas-fei-
ras, as 20:00h); desta forma, o 
calendário, que estava atrasa-
do em virtude da impossibili-
dade de reuniões presenciais, 
será colocado em dias. Assim, 
durante o ano de 2021, 60 alu-
nos concluirão seus estudos bá-
sicos de mediunidade. Novos 
trabalhadores, mãos à obra!!

Loja de Artes abre 
3 dias da semana 
A Loja de Artes Esperança é coordenado pela Diretora de Eventos, 
Maria das Graças Rocha. 
Com a necessidade de arrecadar fundos para a manutenção da 

nossa Casa e para as diversas atividades de assistência social, a 
CEE criou a Loja de Artes Esperança em nossa área de convivência. 
A lojinha está funcionando com as lindas peças feitas artesa-

nalmente pelas senhoras da Oficina Maria Dolores, coordenadas 
pela querida Zeli. Estamos vendendo muito bem e isso nos deixa 
muito felizes. Agora as artesãs já estão preparando as peças para 
o Natal. Aproveite para conhecer nossa loja. 

Quinta-feira • 19h às 21h 
Sábado • 8h30 às 11h30 
Domingo • 17h às 19h30

A CO N T E C E U 

DIA DE KARDEC 
TEM RODA DE 
CONVERSA
No Dia 3 de Outubro, Aniversário 
de Kardec, a VPEE e a VPOM orga-
nizaram uma roda de conversa so-
bre Mediunidade Santa Aplicada 
à Ciência, com a participação de 
Walace Neves e Elaine Valentim. 
O evento foi presencial para os jo-
vens, que ouviram sobre mediuni-
dade e puderam tirar suas dúvidas. 
A jovem Carolina Mattos se vestiu 
de Kardec e Maria Clara foi Amélie 
Boudet. Foi uma graça! 
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I N T E R C Â M B I O  M E D I Ú N I CO 

Diferenças conciliáveis
“Meus irmãos, es-

tejamos em paz! 
Cada um de nós 

possa vivenciar a paz no seu 
contexto mais profundo, com 
amorosidade e bem-querer. 
É bem verdade que o Brasil 

e o mundo têm sofrido bastan-
te, mas, como já haviam sido 
advertidos, a dor e as dificul-
dades são necessárias neste 
planeta de provas e expiações. 
Todavia, é possível vivenciar-
mos a paz. Para isto, é preci-
so o exercício diário de olhar-
mos com piedade e bondade, 
enxergando no outro alguém 
que ainda precisa aprender.
Empenho também de nos 

enxergarmos olharmos e per-
cebermos o quanto ainda pre-
cisamos aprender a humildade 
com Jesus, que a demonstrou 
na sua postura vida sábia, ao 
conviver ao lado daqueles que 
ainda não tinham conhecimento 

intelectual nem postura moral. 
No entanto, o nosso querido Je-
sus, sempre tão bondoso, fala-
va e vivenciava o amor, a infini-
ta misericórdia para com as nos-
sas ignorâncias e dificuldades. 
Possamos nos inspirar em 

Jesus e, da mesma forma, aco-
lhermos aqueles que nos con-
trariam, que falam de nós, que 
são diferentes de nós e até mes-
mo os que são contra nós. É divi-
no acolhermo-nos como irmãos 
que somos, filhos do mesmo Pai. 
Possamos elevar o nosso pensa-
mento a Deus e ao nosso queri-
do mestre Jesus e dizer: Senhor, 
sabemos da nossa pequenez, 
das nossas lutas e dificuldades, 
mas estamos aqui de corações 
abertos para aprender e para vi-
venciar os seus ensinamentos.
Mas que sejamos verdadei-

ros neste propósito do bem. 
Não adianta, meus irmãos, no 
entanto, sairmos de um trabalho 

glorioso e produtivo, nos exta-
siarmos com a presença divina 
percebida nos resultados obti-
dos e, ao sairmos daqui [da CEE] 
incitarmos outros corações com 
ideias e comportamentos que 
inquietam ainda os seres en-
carnados neste planeta. 
Possamos ser mensageiros 

da paz, assim como foi o nosso 
querido mestre Jesus. Que Ele 
nos abençoe, nos acolha nos 
seus braços amigos e que seu 
olhar terno e sereno possa acal-
mar as nossas dores e incenti-
var-nos a sermos mensageiros 
da Sua palavra. Tenhamos cora-
gem, meus irmãos! As dificulda-
des estão para todos nós, mas, 
nós que temos consciência, so-
mos os possíveis colaboradores 
com quem o nosso Jesus pode 
contar. Fiquemos em paz e que 
Ele nos inspire cada vez mais.”

Psicofonia de Irmã Alice em 07/09/2021, 
no Grupo mediúnico Esperança/CEE    
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CO N TO S  D E S T A  E  D O U T R A  V I D A

RESTRIÇÕES DA COVID-19

1   Vampirismo: segundo Lamartine Palhano Júnior (Dicionário de Filosofia Espírita, 3.ed. Rio de Janeiro: Léon 
Denis, 2008), é a ação de espíritos maus e viciados sobre os seres vivos, principalmente pessoas incautas 
ou obsidiadas que aceitam esta influência. Estes espíritos sugam-lhes as energias vitais com o objetivo de 
gozarem as sensações próprias dos encarnados. Geralmente essa ação nefasta leva o paciente à fraque-
za, inclusive orgânica, acarretando doença mental e física de natureza diversa.” O Espírito André Luiz (no 
livro Evolução em dois mundos, cap. XV) disse: “o vampirismo dá-se quando o obsessor passa a viver no 
clima pessoal da vítima, em simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas”. Para que se estabele-
ça, é necessária uma sintonia de pensamentos entre as mentes que se conjugam. Pode ocorrer entre indi-
víduos encarnados, quando pessoas perturbadas espiritualmente sugam as energias alheias sem perceber 
ou de mesmo de forma deliberada. Vale ressaltar que o vampirismo atinge apenas criaturas em condição 
íntima desequilibrada, marcadas por invigilância nos pensamentos e atos menos nobres.

Certas coisas acontecem apenas num con-
texto específico. Foi o que constatamos no 
atendimento que passamos a relatar. Re-

cebemos na reunião mediúnica o espírito Bruno 
que assediava André pela afinidade com seus sen-
timentos e pensamentos. Se aproximaram mera-
mente por esta combinação de gostos e atitudes. 
André, jovem de 24 anos, buscara amparo 

na Casa Espírita devido aos sintomas que vinha 
manifestando há uns meses. Sentia uma cons-
tante pressão mental marcada por pensamen-
tos agitados e negativos, culminando até mes-
mo em ideação suicida. Estava com dificuldades 
em seus estudos universitários e também vinha 
se desentendendo com seus familiares, com os 
quais era compelido a um estreito convívio de-
corrente das restrições impostas pela COVID-19. 
Além disto, sofria de uma cefaleia constante, 

que muito o perturbava. Se não bastasse, o sono 
estava conturbado e agitado por pesadelos: acor-
dava cansado, com a sensação de ser agredido 
durante o sono. Mas, em vigília, o desconforto não 
era menor, pois sentia-se vigiado continuamente 
e, eventualmente, via vultos negros perto de si.
Tanto o Espírito comunicante quanto o jovem 

encarnado adotavam um estilo de vida levia-
no, focados em maximizar o prazer, gozar a vida 
e aproveitar ao máximo os prazeres sensoriais. 
Para ambos não havia limites para baladas, noi-
tadas e aventuras com drogas.  Buscavam ain-
da a sexualidade promiscuamente, afastada do 
amor, experimentando as mais variadas combi-
nações e gêneros de aventuras.
Também integrava este cardápio esdrúxulo, 

jogos eletrônicos onde a violência era um tema 
recorrente. Tudo que lhes proporcionasse fortes 
emoções, era consumido com volúpia. 

Em contrapartida, André, o encarnado, não 
apresentava resistência alguma para a dor, para 
os desafios que a vida naturalmente oferece; sua 
resiliência era praticamente nula. Desta forma, 
a peste afetava-lhe duramente. Chegou inclusi-
ve a desenvolver um certo grau de fobia social, 
potencializada pela proibição de aulas e ativi-
dades presenciais adotada por sua universida-
de. Por consequência, limitara quase totalmente 
suas saídas e já não mais se relacionava.
 Em contrapartida, o ambiente doméstico 

era deplorável, marcado por relações corroídas 
pelo materialismo e pelo egoísmo. Como André 
não cultivava habitualmente o amor em seus re-
lacionamentos, tampouco adotava atitudes al-
truístas e pacificadoras, encontrava-se mergu-
lhado em densas energias negativas que o en-
volviam como um casulo negro e fétido que, de 
certa forma, lhe constringia. Era vítima de seu 
próprio mundo mental.
Por sua vez, Bruno, desencarnado, sentia a re-

percussão do comportamento de seu “parceiro”. 
Não tinha como usufruir seu quinhão energético 
relativo aos desregramentos de André pré-pan-
demia... “_Minhas mãos e meus pés estão defi-
nhando, pois não tenho vivido como de costu-
me...” Por outro lado, ele sentia compulsão pe-
los prazeres e desabafava aborrecido, num mis-
to de frustração e agitação decorrentes da pri-
vação: “_Eu não vou pegar esta doença, por-
que já estou morto. Mas os encarnados reduzi-
ram muito as saídas noturnas para os prazeres, 
assim tenho pouca oportunidade de aproveitar 
junto deles. Faltam-me as essências do sexo, as 
fragrâncias, as energias das bebidas e das dro-
gas... não tenho mais como retirar a minha par-
te1 ... estou fissurado, isso me tortura e me irrita”. 
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Estava muito contrariado, por isto vinha fusti-
gando André, atormentando seu sono. Não ape-
nas ele, mas todo um grupo de desocupados do 
Além, tentavam trazê-lo aos costumes de antes. 
Agora André vislumbrava-lhes a presença como 
espectros assustadores, dos quais tentava em 
vão se afastar, fato que despertava uma cres-
cente ira em Bruno.
Depois de ouvir-lhe atentamente, de o acolher 

como a um irmão, o dialogador Moacir exortou-
-o: “_A pandemia está aí para mudarmos... é uma 
boa oportunidade para você refletir, pois nada 
mais será como antes... Tantos prazeres, tantas 
aventuras, tanta intensidade... qual edificação 
definitiva para sua vida foi realizada? Você leva-
rá o quê de tudo isto?” Neste momento, a enti-
dade revelou: “_Há muitos anos eu não durmo, 
apenas gozo a vida, agora está um tédio...” Moa-
cir, compassivo, retrucou: “_Não seria apenas um 

desgaste? Perceba, amigo, estes desejos são insa-
ciáveis... Reflita, meu irmão! Há outras atividades 
que podem lhe fazer muito bem, podemos aju-
dar-lhe. Para gozar bem-estar, é preciso ter uma 
vida mais saudável, conforme as leis de Deus.” 
A manifestação mediúnica transcorria a vários 

minutos, fato que gerou um forte abatimento em 
Bruno, extraindo-lhe densas energias como num 
efeito exaustor. Além disto, as emanações ener-
géticas refinadas do ambiente contrastavam de 
forma chocante com sua densa psicosfera, ge-
rando-lhe um natural desgaste.  Assim, foi sen-
tindo-se abatido, tomado de uma intensa fadiga 
que finalmente o adormeceu. Foi desligado de 
André, dando-lhe um “refresco”, melhores con-
dições de prosseguir a vida sem o peso do as-
sédio espiritual. Bruno, por sua vez, despertará 
deste sono terapêutico impressionado por estas 
exortações e, oxalá, mude de vida!!
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DIA DA SEMANA HORÁRIO ATIVIDADE OBSERVAÇÃO

Segunda-feira 19h30 EAJA 
(Introdutório) On line

Segunda-feira 21h30 às 22h Evangelho no Lar Realizada com as família 
dos evangelizados

Terça-feira 20h às 21h30 ESDE informações 
deea.cee2020@gmail.com

Quarta-feira 20h EESE On line

Quarta-feira 20h Fala Espírita instagram @ceeoficial

Quinta-feira 20h às 21h30 ESMED informações 
deea.cee2020@gmail.com

Sábado 9h30 às 10h30 Evangelização 
da Infância

informações
Louise 27 99990-4773

Sábado 9h30 às 10h30 Evangelização 
da Família

informações
Tatiane 27 99938-4154

Domingo 17h às 19h Evangelização 
da Juventude

informações
Louise 27 99990-4773

Quinta-feira | 
Domingo

20h | 
18h

Palestra Pública 
Doutrinária Canal do YouTube • CEE Vitória

conheça os trabalhos e 
estudos da nossa cee


