ANO XXVII – nº 278– SETEMBRO – 2022
1960 – 2022: 62 ANOS de fundação da AME/Uberaba
1954 – 2022: 68 ANOS da “COLETA”
UBERABA: sede do CRE-UBERABA

7 de setembro: INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

7 de setembro de 1822 // 7 de setembro de 2022
200 ANOS de independência...

“Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o BRASIL caminha na
vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de
produção originariamente terrena e sim do Plano invisível, onde se
elaboram todos os ascendentes construtores da Pátria do Evangelho.”
(“Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho” / Humberto de
Campos / F. C. Xavier, em “Esclarecendo”)
“O BRASIL não está somente destinado a suprir as necessidades materiais
dos povos mais pobres do planeta, mas, também, a facultar ao mundo
inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a
ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro.
... “o BRASIL terá também o seu grande momento, no relógio que
marca os dias da evolução da humanidade.” (“Brasil, Coração do
Mundo, Pátria do Evangelho” / Humberto de Campos / F. C. Xavier,
em “Prefácio” de Emmanuel)

SEMANA DA MEDIUNIDADE

Nas fotos, vemos a abertura da 36ª.
SEMANA DA MEDIUNIDADE, em
homenagem ao DR. BEZERRA DE
MENEZES, no dia 29 de agosto de 2022, no
Grupo Espírita “União de Uberaba”.
O nosso irmão Esdras Souza desenvolveu o
tema “À guisa de prefácio”.

PARTICIPE! SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE!

1ª. SEMANA DA ÁREA DE ATENDIMENTO ESPIRITUAL - AAE
A Área de Atendimento Espiritual (AAE), coordenada pelos nossos irmãos Daniel
Gonçalves Moreira, Enia Mar Alves dos Santos e Mirian Cristina Sorrentino, estará realizando
a 1ª. SEMA DA ÁREA DE ATENDIMENTO ESPIRITUAL – AAE, de 12 a 16 de setembro
de 2022, conforme programação abaixo:
2ª. feira – (12/09/22): G. E. “Osório Ferreira de Oliveira” (Av. Anchieta, 90 – Jd. Espírito Santo)
19h30 – Palestrante: Daniel Gonçalves Moreira
Tema: Importância do Estudo do Evangelho no atendimento Espiritual
3ª. feira – (13/09/22): G. E. “Portal da Luz” (Rua Cel. José Francisco, 68 – Boa Vista)
19h30 – Palestrante: Enia Mar Alves Santos
Tema: Acolhimento e Recepção
4ª. feira – (14/09/22): Casa Espírita de “Scheilla” (Rua Venezuela, 418 – Fabrício)
19h00 – Palestrante: Mirian Cristina Sorrentino
Tema: Diálogo Fraterno
5ª. feira – (15/09/22): C. E. “Fé, Amor e Caridade” (Rua Alemanha, 840 – Boa Vista)
19h00 – Palestrante: Maria Cecília Chumbinho
Tema: Culto do Evangelho no Lar
6ª. feira – 16/09/22): G. E. “Amor Cristão” (Rua Manoel Gonçaves de Resende, 426 – Jd. Induberaba)
19h00 – Palestrante: Alda Facure
Tema: Visita Fraterna – Radiação
TODOS ESTÃO CONVIDADOS.
DOCUMENTÁRIO / CHICO PARA SEMPRE

IMPERDÍVEL! Em OUTUBRO, nos cinemas!

“PARNASO DE ALÉM-TÚMULO” – 90 ANOS - HOMENAGEM

A Área de Artes da AME de Uberaba, através do Projeto Estandarte “Chico Xavier”, no
dia 20 de agosto, fez uma bela homenagem à primeira obra mediúnica de CHICO XAVIER:
“PARNASO DE ALÉM-TÚMULO” – Espíritos Diversos – que completou 90 anos, no mês de
julho último.
O local: Centro Espírita “Uberabense” (Rua Barão de Ituberaba, 449 – Bairro Estados
Unidos).
PARABÉNS, pela iniciativa!
VEM AÍ A 66ª EXPOSIÇÃO FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA DE UBERABA

06 a 16 de
outubro de 2022
Músicas e palestras de
quinta-feira à domingo
e no feriado.

Local:

Praça Uberaba
Shopping Center

Em breve divulgaremos
programação completa.

Av. Leopoldino de Oliveira, 5100

Precisamos de voluntários

Vila Olímpica

NOTÍCIAS da Reunião Ordinária do CEM em 28/08/2022

No dia 28 de agosto último, às 15 horas, foi
realizada, no Grupo Espírita “Luz e Vida – Irmã
Djanira” (Rua Francisco Batistuta, 765, Valim de
Melo), a reunião do CEM – Conselho Espírita
Municipal da AME/Uberaba, sob a presidência de
Nereu Nice de Sousa Alves.
Todos os participantes foram acolhidos com
alegria e fraternidade pelos estimados irmãos e irmãs
do Grupo, coordenado pelo nosso companheiro Luís
Sérgio da Silva.
Junto aos dirigentes de diversas Casas Espíritas e
coordenadores de áreas, foram pautados e discutidos,
satisfatoriamente, vários assuntos de ordem
doutrinária e administrativa.
Fica aqui registrada a nossa gratidão aos queridos
tarefeiros daquela Casa de oração e trabalho espíritacristão e, aos conselheiros (as) trabalhadores presentes,
o nosso abraço fraterno. Que JESUS abençoe a todos!

NOTÍCIAS DA 1ª. PRÉVIA DA COMMETRIM
No dia 07 de agosto de 2022, domingo, iniciando às 9h,
aconteceu, em reunião virtual, a 1ª PRÉVIA da 58ª
COMMETRIM (Confraternização de Mocidade e Madureza
Espíritas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba), que será
realizada em PATOS DE MINAS em maio de 2023.
Foi definido a diretoria que será responsável pela realização.

TEMA CENTRAL: Espiritismo, Doutrina e Movimento:
“Evangelizar para Educar”

CIRCULAR/ ALTERAÇÃO do REGULAMENTO da COMMETRIM
CONFRATERNIZAÇÃO DE MOCIDADE E MADUREZA ESPIRITAS DO TRIÂNGULO
MINEIRO E ALTO PARANAÍBA
Circular Interna - 01/22
Atenção caros confrades,
Conforme deliberado na assembléia ordinária de 07 de agosto de 2022, cumpre-se a ampla
divulgação do requerimento apresentado pela presidente do 1º. Conselho Regional Espírita de
Minas Gerais, onde a mesma requisita a revisão do documento regulador deste evento.
Diante desta apresentação, decidiu-se que o regulamento oficial será disponibilizado em
formato virtualmente editável e amplamente divulgado entre as comitivas, os conselhos e os
demais caravaneiros participantes, para que possam acessá-lo, estudá-lo e colocar suas
propostas de adição e remoção de termos vigentes ou a viger.
Com isso, segue em anexo a esta circular o documento e dá-se o prozo a cumprir em 15
de outubro deste mesmo ano, para que a proposta seja analisada pelo conselho fiscal do evento
e aprovada em assembléia.
As propostas de revisão devem ser endereçadas e anexadas no seguinte email:
contatocommetrim@gmail.com e com o seguinte assunto: PROPOSTA DE REVISÃO e
descrito o nome do proponente.
Com sinceros votos de paz e prosperidade,
_________________________________
Juliana Souza Batista
Presidente da 58ª COMMETRIM
____________________________________
Jhonathan Gomide Arantes
Secretário da 58ª COMMETRIM
ANEXO, referido acima na circular:
REGULAMENTO GERAL DA CONFRATERNIZAÇÃO DE MOCIDADE E MADUREZA
ESPÍRITAS DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA (COMMETRIM).
Capitulo I
Da denominação, fins, base territorial e cidade sede.
Art. 1º O presente Regulamento regerá a Confraternização de Mocidade e Madureza Espíritas
do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (COMMETRIM), que se realizará anualmente, tendo
por base, sempre que possível, os dias 1º e 2 de novembro.
Art. 2° A Confraternização é promovida pelos Conselhos Regionais Espíritas do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba (CRE) que respondem pelos seus atos e realizações, ficando, todavia,
a sua organização e direção executivas a cargo das Alianças Municipais Espíritas da Região
Triangulina e Alto Paranaíba, que formam o seu Conselho Diretor, em perfeita concordância
com os demais órgãos unificadores, tendo por fim a maior aproximação e integração das
Mocidades e Madurezas espíritas através de estudos, da permuta de experiências e trabalho de
aprendizado, sem qualquer caráter deliberativo.
Art. 3° A confraternização tem por base territorial toda a região do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba, abrangida pelos cinco Conselhos Regionais Espíritas (CRE) e terão por base de sua
realização uma cidade escolhida previamente pela Direção do movimento.

Art. 4° A cidade promotora da COMMETRIM contará com a mais estreita colaboração das
demais cidades participantes e somente poderá desistir de sua promoção até seis meses antes da
data marcada para a sua realização.
Parágrafo único. Nenhuma resolução de caráter administrativo e doutrinário poderá ser tomada
pela cidade sede da confraternização sem a aprovação dos Conselhos Regionais Espíritas
(CRE), cabendo à cidade promotora do conclave fornecer estrutura física, logística e divulgação
para realização da COMMETRIM, prestando contas de suas atividades.
Capitulo II
Da Representação e Participação
Art. 5° Participarão da confraternização as Mocidades e Madurezas Espíritas regularmente
constituídas e em atividade no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e demais interessados no
conhecimento doutrinário Espírita.
Parágrafo único. A Diretoria Executiva da COMMETRIM se responsabilizará pela hospedagem
de confrades regularmente inscritos.
Art. 6° O número de participantes de cada cidade será fixado pela Diretoria Executiva da
COMMETRIM, atendendo-se as possibilidades de hospedagem de cada cidade sede do
conclave.
Art. 7° De cada participante poderá ser solicitada taxa, a título de contribuição espontânea para
as despesas do conclave, a critério da Diretoria Executiva da COMMETRIM.
Capítulo III
Da Direção Geral e Atribuições
Art. 8° A COMMETRIM será organizada e dirigida por uma Diretoria Executiva, formada de
Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro escolhida pelo conjunto do movimento
espírita da cidade sede.
Parágrafo único. A diretoria executiva da COMMETRIM contará com pelo menos um
integrante do movimento espírita jovem.
Art. 9º A COMMETRIM se pautará pelas diretrizes do Conselho Federativo Espírita de Minas
Gerais (COFEMG), ouvida a União Espírita Mineira, com vista à preservação dos princípios
codificados por Allan Kardec e observância da Unificação e Pacto Áureo, respeitando a
liberdade doutrinária dos órgãos unificadores participantes.
Art. 10. Cabe a Diretoria Executiva de cada COMMETRIM formar em Reuniões Prévias, as
Comissões especializadas nos diversos setores de atividades espiritistas, a que se refere o
Capitulo V deste Regulamento, Comissões essas que elaborarão a programação respectiva,
cabendo, ainda, à mesma Diretoria Executiva o programa geral a ser cumprido na cidade sede.
Art. 11. Compete à Diretoria Executiva anterior divulgar e publicar a avaliação e o resultado da
COMMETRIM, as atividades doutrinárias, os planos expostos ao movimento espírita local e
regional, cabendo ao CRE o encaminhamento ao COFEMG e à União Espírita Mineira.
Capítulo IV
Da Divulgação Doutrinária
Art. 12. Durante a realização de cada confraternização propagar-se-á o conhecimento das obras
básicas de Allan Kardec e complementares, por meio de livros, revistas, jornais, outras mídias
e arte, ressaltando a importância da evangelização da criança e do jovem.
Parágrafo único. A Comissão encarregada desse setor deverá, quando possível, doar ou vender
a preço de custo as obras básicas e as complementares, notadamente as psicografadas pelo
médium Francisco Cândido Xavier.

Capítulo V
Do Programa das Comissões e das Prévias
Art. 14. As Comissões encarregadas de executar o programa serão organizadas pela Diretoria
Executiva na 1ª Prévia, convocada especialmente para esse fim, devendo tal reunião ser
realizada num só dia e dela participando os membros da referida Diretoria Executiva e das
entidades responsáveis pelo movimento.
Art. 15. O Programa de cada COMMETRIM será organizado na 2ª Prévia, com base no temário
oferecido pelas comissões, observando-se a especificidade dos assuntos, atividades doutrinárias
e administrativas, quais sejam: evangelização da infância e juventude, assistência fraterna,
difusão doutrinária, mediunidade, família, comunicação social espírita, unificação espírita,
áreas de estudo doutrinário, aspectos administrativos e jurídicos das instituições espíritas,
apresentações artísticas, dentre outros.
Parágrafo único. As Comissões encarregadas de colaborar na execução de programa, a que se
refere o Capítulo V deste Regulamento, deverão ser formadas principalmente por confrades
integrantes das AME da Região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e do movimento
unificador nacional.
Art. 16. Na Segunda Prévia, a Diretoria Executiva e as comissões discutirão e elaborarão a
programação das atividades que serão desenvolvidas na COMMETRIM, sob a aquiescência dos
CRE.
Art. 17. As Comissões poderão convidar confrades de outras regiões ou Estados Federativos
para apresentarem atividades em consonância com os princípios espíritas.
Art. 18. A Confraternização, sempre que possível, ressaltará o valor e a importância do
movimento de Unificação para as instituições espíritas.
Capitulo VI
Nas Disposições Gerais
Art. 19. A abertura e a instalação de cada COMMETRIM serão feita com a presença da Diretoria
Executiva e dos Conselhos Regionais Espíritas, focalizando-se, nessa ocasião, assuntos de real
interesse para o movimento espírita em geral e, particularmente, para o evento.
Art. 20. A COMMETRIM terá sua fonte de receita formada por promoções e contribuições
espontâneas, recolhidas pela Diretoria Executiva, não sendo permitida a solicitação de
subvenções, verbas, etc, aos poderes constituídos do País, bem como a feitura de rifas, sorteios,
etc, atendendo à conduta espírita que todo movimento deve observar.
Art. 21. Toda campanha para levantamento de fundos deverá ser feita, principalmente, no meio
espírita, em razão da natureza doutrinária do movimento.
Art. 22. É vedado o custeio de despesas com a participação de confrades convidados para dar
seu apoio e serviço à COMMETRIM, evitando-se, assim, o profissionalismo religioso, salvo se
houver necessidade declarada pelo convidado.
Art. 23. A Diretoria Executiva e comissões avaliarão os resultados e sugestões dos participantes,
sendo estes a referência para o próximo evento.
Art. 24. O presente Regulamento poderá ser modificado, no todo ou em parte, pelos Conselhos
Regionais Espíritas, e os casos omissos serão resolvidos em consenso pela maioria dos CRE
responsáveis pela realização da COMMETRIM.
REUNIÃO da AME/Uberaba
A Aliança Municipal Espírita – AME – de Uberaba, através deste, comunica a realização da
REUNIÃO de DIRETORIA e ÁREAS DOUTRINÁRIAS, no dia 25 de SETEMBRO, às 15h,

no formato virual (Google Meet).

ENTREGA da “MEDALHA CHICO XAVIER”

No dia 25 de agosto de 2022, aconteceu a entrega da “MEDALHA CHICO XAVIER”,
no anfiteatro da Prefeitura Municipal de Uberaba.
Diversos companheiros foram agraciados, merecedores desse prêmio muito importante e
significativo para eles, mas principalmente para a Doutrina Espírita.
PARABÉNS, estimados irmãos!

XVI FEMEU – INSCRIÇÕES ENCERRANDO!

ATENÇÃO! ÚLTIMOS DIAS
PARA REALIZAR INSCRIÇÕES!
Encerram em 04/09/2022
INFORMAÇÕES:
Luiz Carlos: (34) 9 9969-7191
Alcy: (34) 9 9978-1838.

DESENCARNAÇÃO//
De retorno à Pátria Espiritual, no dia 29 de agosto
de 2022, a nossa querida irmã
SEBASTIANA DA SILVA FERNANDES (TANA).
Foi grande trabalhadora no Grupo Espírita da
Prece, durante muitos anos. Colaborava ativamente nas
exposições do Evangelho, no GEP, no abacateiro,
depois no Assistencial e demais atividades, sempre ao
lado de nosso estimado Francisco Cândido Xavier e
também depois de sua partida em 2002.
Foi também professora competente e preocupada
com o aprendizado de todos, palavras de nosso irmão
Nereu, que foi seu aluno.
Nossas melhores vibrações de carinho e paz, em
sua volta ao Plano Espiritual. Gratidão pelos seus
exemplos de verdadeira espírita cristã e que JESUS ampare e conforte seus familiares.
PROGRAMA ESPÍRITA DE RÁDIO, promovido pela AME Uberaba
Sob a responsabilidade da Área da Comunicação Social
Espírita (ACSE), da AME/Uberaba, é levado ao ar o programa
“Uberaba Espírita”, na Rádio Cultura FM, 104,9, de segunda
a sexta feira, das 14 às 15 horas.
Constitui-se de três blocos: 1- Evangelho e Você; 2Momentos com Chico Xavier; 3- Espiritismo responde (serão
lidas as perguntas dos ouvintes e respondidas).
Veja também pelo Youtube! Parabéns pela iniciativa! É uma
grande oportunidade de divulgação de nossa abençoada
Doutrina!

SITE “BÍBLIA DO CAMINHO” / ACESSE!
ATENÇÃO, COMPANHEIROS, NÃO DEIXE DE ACESSAR EM SEU COMPUTADOR, SMARTPHONE, OU
TABLET, ESTE SITE IMPORTANTE E COMPLETO:
BÍBLIA DO CAMINHO// A Bíblia do Caminho é uma compilação das obras completas de ALLAN KARDEC
e de FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER, além de uma versão do ANTIGO e NOVO TESTAMENTO, no
formato hipertexto.
Este livro eletrônico é uma verdadeira biblioteca espírita digital on-line, constituído de uma coleção de livros
virtuais inter-relacionados e um Índice Temático Principal — poderosa ferramenta de busca por assuntos,
nos mais de mil temas disponíveis para pesquisa.
Acesse, agora, o site: www.bibliadocaminho.com.br

CASAS ESPÍRITAS QUE FIZERAM ANIVERSÁRIO em agosto
A CASA ESPÍRITA “SCHEILLA” (Rua Venezuela, 418 – Fabrício) comemorou no dia
22 de agosto de 2022, 2ª. feira, 62 ANOS de fundação (21/08/1960), com uma bela homenagem.
Também o GRUPO ESPÍRITA “DIAS DA CRUZ” (Rua Antônio Rodrigues da Cunha
Castro, 720 – Amoroso Costa) festejou os seus 32 ANOS (28/08/1990), com um ciclo de
palestras:
Dia 01/08: Cleusa Bragato/ Dia 08/08: Romes Belchior/ Dia 15/08: Marta Fernandes/
Dia 20/08: Dilson Borges/ Dia 22/08: Cecília Andrade/
Dia 29/08: Aline Moura, da TV Mundo Maior, fez uma live em homenagem.
PARABÉNS, pelos anos de atividades em nome de JESUS, divulgando a DOUTRINA
ESPÍRITA com todo o zelo e carinho!

BIBLIOTECA CIRCULANTE “MARIA DOLORES”
A BIBLIOTECA CIRCULANTE “MARIA
DOLORES”, que tem por objetivo o
empréstimo do livro espírita, situada na
Praça dos Correios, está precisando de
voluntários.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
De 2ª. a 6ª. feira: 9h às 13h
13h às 17h30
Aos sábados: de 9h às 12h
Auxilie-nos, divulgando para que
novos voluntários apareçam e a
Biblioteca permaneça aberta nos
horários
divulgados.
Aceitamos
doações de livros espíritas!
SEJA VOLUNTÁRIO!!!

REUNIÃO CONSELHO REGIONAL ESPÍRITA EM CAMPO FLORIDO
O Conselho Regional Espírita – CRE Uberaba, através deste, comunica a realização do
Encontro de sua diretoria, coordenadores de Áreas Doutrinárias, com dirigentes de Casas
Espíritas de Campo Florido, Pirajuba, Planura, Rio do Peixe, Rufinópolis, Veríssimo e
região, no dia 07 de SETEMBRO (feriado), de 14h30 às 18h00.
Local: CASA ESPÍRITA MISSIONÁRIOS DA LUZ DE CAMPO FLORIDO
End.: Rua Itamaraty, 15 Vila Junqueira – Campo Florido - MG
Na oportunidade conversaremos sobre as atividades de nossas Casas Espíritas no momento
atual, nossos desafios e benções que estamos recebendo na tarefa em nome do Cristianismo.

“Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando
observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que
um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único
sentimento: o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã.”
Kardec – LM Cap. XXIX Q. 334

Um templo espírita é, na essência, um educandário em que as leis do Ser, do
Destino, da Evolução e do Universo são examinadas claramente, fazendo luz e
articulando orientação, mas, por isso, não deve converter-se num instituto de
mera preocupação academicista.
Emmanuel / F. C. Xavier – Estude e Viva – lição 77

Solidários, seremos união.
Separados uns dos outros, seremos pontos de vista.
Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos.
Distanciados entre nós, continuaremos à procura do trabalho com que já
nos encontramos honrados pela Divina Providência.
Bezerra de Menezes / Chico Xavier. FEB - Unificação nov/dez. 1980

Maria Luísa Andrade Oliveira e Maria José Castro Miranda (Pela Área)

Nereu Nice de Sousa Alves (Pela AME)

