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Dando continuidade à sé-
rie comemorativa dos 
80 anos, apresentamos 
mais um pouquinho do 

início da nossa história. Parabéns 
a esta CASA, que reuniu tantos 
Obreiros em prol do Bem...

Tínhamos poucos cursos, com 
denominações diferentes. Em 1976 
o Sr. Marcos Miguel, trabalhador 
do Obreiros, foi a Curitiba visitar o 
CELE – Centro Espírita Luz Eterna 
– e conhecer o COEM – Centro de 
Orientação e Educação Mediúnica, 
programa de estudos que tem por 
base o “O LIVRO DOS MÉDIUNS” e 
demais obras da Codifi cação, bem 
como algumas obras subsidiárias. 
Esse programa foi elaborado e 
disponibilizado pelo CELE. Marcos 
Miguel preparou o primeiro grupo 
de monitores, e entre 1977 e 1978 
foi aplicado um piloto do COEM no 
IEOB e posteriormente adotado 
pela área de ensino.

Em 1987 deixou de ser editado 
o Jornal O Espírita, que chegou a 
ser colocado em bancas de jornal 
da Rua Primitiva Vianco. Na déca-
da de 1990, surgiu o Boletim Infor-
mativo que conhecemos hoje.

Em 1993 foi eleita a primeira 
mulher presidente do Obreiros do 
Bem: Maria José Messias.

O prédio sede do Obreiros 
passou por muitas reformas. A 
estrutura da Casa cresceu nas 
décadas seguintes. Todos os cur-
sos foram reestruturados. Os 
alunos apareceram e chegamos 
a mais de 500 por ano.

O Obreiros sempre foi uma 
referência em Osasco: auxiliou 
muitas casas espíritas e organi-
zações sociais. Fez campanhas e 
eventos para arrecadar doações 
para o próprio Obreiros e para 
outras casas.

Participou desde o início da 
Feira do Livro Espírita. Filiou-se 
a instituições espíritas. Ampliou 
o número de grupos mediúni-

cos. Na área da assistência social 
contribuiu distribuindo cestas 
básicas, enxovais e socorrendo 
famílias em situações de calami-
dade.

Nosso coral Amornizando fez 
centenas de apresentações, gra-
vou CD e angariou muitos recur-
sos doados a instituições. O mes-
mo fez o grupo de teatro Léon 
Denis. Nossa Infância e Mocidade 
estão cada vez mais fortalecidas. 
Aos 80 anos, somos uma casa de 
muitos obreiros, encarnados e de-
sencarnados, aprendendo a cada 
dia a lição de Jesus: “Amar a teu 
próximo e a ti mesmo e a Deus so-
bre todas as coisas”.
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OBREIROS EM AÇÃO
O IEOB continua com as portas do 
coração abertas a todos, e bus-
cando meios diversos de se man-
ter conectado a todos os seus tra-
balhadores e frequentadores.

Bazar
O bazar está aberto todas as 

quartas-feiras, das 13h às 18h, 
com agendamento programa-
do e quantidade limitada de 
pessoas.

Quando alguém quer com-
prar e não consegue vir na quar-
ta, essa pessoa pode expor a 
situação através de contato tele-
fônico. Se considerado viável, a 
equipe do bazar agendará uma 
segunda-feira para abrir em 
atendimento extra.

As atividades do bazar encer-
ram-se no dia 16 de dezembro. 
Depois ficará fechado até nova 
decisão do conselho quanto à re-
abertura.

Artesanato
O grupo de artesanato conti-

nua o seu trabalho, cada pessoa 
produzindo em casa.

O departamento executou a 
dedetização, assim como o trata-
mento do piso do salão principal, 
e mantém os serviços de limpeza 
e conservação da Casa.

Atualmente executa a refor-
ma do telhadinho do corredor 
de entrada, portão pequeno, 
assim como a correção dos 
problemas que uma infiltração 
na parede do IEOB causou no 
prédio vizinho, contíguo ao cor-
redor.

Teatro
O grupo do teatro continua se 

reunindo em modo virtual, aos 
sábados às 10h.

Atualmente o grupo se pre-
para para apresentar através de 
vídeo a esquete “Oração”, com 
base no livro “Rindo e Refletindo 
com Chico Xavier”, de autoria de 
Richard Simonetti.

A apresentação acontecerá no 
dia 12 de dezembro de 2020, no 
início do evento “Evangelho no 
Obreiros”.

Coral
Desde outubro, o coral está 

focado no estudo e gravação das 

músicas Natalinas, com objetivo 
nas apresentações da “Cantata 
de Natal” no dia 12 de dezembro 
de 2020, no evento “Evangelho 
no Obreiros”.

O estudo das músicas ocorre a 
distância, mediante acompanha-
mento /orientações da maestrina 
regente Neide Tymus. Os vídeos 
farão parte da produção que será 
realizada pela coralista Andréa, 
sendo 06 músicas para a “Canta-
ta” e 01 para o “Evangelho”.

A música para o “Evangelho” é 
a “Aleluia”, e fez parte de um tra-
balho realizado pelo Coral Amor-
nizando em conjunto com o Coro 
da USE SP, regido por André Poe-
ta – Diretor de Arte da USE.

Departamento Assistencial de 
Promoção e Serviço Espírita DAPSE

Continua o trabalho de amparo 
às famílias cadastradas no Projeto 
da Cesta Básica, e apesar de nossa 
Casa ainda estar fechada ao públi-
co, excepcionalmente atendemos 
as famílias em situação de neces-
sidade. Em 29/10/20 encerrou-se 
o 1º. Curso Virtual para gestantes, 

com a entrega de enxovais e cesta 
básica às participantes. Iniciou-se 
em outubro/20 o apadrinhamen-
to de Natal dos filhos das famílias 
de nossos assistidos. Os kits de 
apadrinhamento serão entregues 
juntamente com a cesta básica no 
dia 20/12/20.

Continua com as reuniões 
(através de vídeo conferência), 
às quartas-feiras das 20h às 
21h30min e aos sábados das 15h 
às 16h30min. São tratados temas 
doutrinários e temas de interes-
se dos jovens.

Continua com os encontros 
(através de vídeo conferên-
cia), aos sábados, explicando a 
Doutrina e trabalhando senti-
mentos nos 40 minutos de du-
ração.

 Artes Provisão

Manutenção 
e Serviços

 Juventude Infância
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Final de Ano para você presen-
tear na Livraria do IEOB.

Descontos em livros: no site 
15% (cupom virtual 15%), no Gru-
po Telegram 10% e na livraria aos 
sábados, 5%.

Para o tradicional Amigo Se-
creto dos grupos de estudo, ago-
ra virtual, sugerimos nossos vales 
presente. É só retirar na livraria 
aos sábados das 13h às 18h.

Lançado o Grupo Telegram 
para aproximar os leitores. Baixe 
o APP e junte-se a nós para saber 
das novidades, encomendar e in-
teragir nos assuntos do departa-
mento.

No dia 12/12/20, às 18h, te-
remos o nosso Evangelho no 
Obreiros modo on-line. Será 
mais um momento de convi-
vência virtual, onde estare-
mos todos reunidos em tor-
no da prece, da amizade, da 
união fraternal.

Já estamos nos antecipando 
também e analisando a questão 
de nossa eleição que acontece-
rá em março/21.

As questões da Área de Ensi-
no já estão encaminhadas para 
2021. Por enquanto, mantere-
mos o formato virtual.

Os cursos de Introdução ao 
Estudo da Doutrina Espírita de-
vem abrir turmas virtuais na se-
gunda tarde e noite, e no sába-
do. 

Os demais cursos já em fun-
cionamento devem ser o mes-
mo caminho de 2020.

 Atividades Futuras Do IEOB

As reuniões de outubro e 
novembro já foram realiza-
das, e temos avaliado mensal-
mente a questão do retorno 
ou não de nossas atividades. 
Ficou decidido a princípio em 
outubro, que a Casa permane-
ce fechada até dezembro/20, 
por uma questão de seguran-
ça dos trabalhadores e fre-
quentadores.

Temos avaliado os trabalhos 
virtuais que são realizados, e 
estamos bem contentes com os 
resultados alcançados por todos 
eles. Felizmente a Casa tem con-
seguido manter suas atividades 
de forma a mantê-la unida, coesa 
e atuante.

Em dezembro teremos nossa 

última reunião de 2020. Estamos 
pensando em nossas ações para 
2021, pois não sabemos ainda 
quando teremos condições de 
retornar com nossas atividades 
presenciais. O horizonte ainda 
apresenta muitas incertezas, e 
não queremos tomar nenhuma 
medida precipitada que possa 
nos trazer prejuízos.

Estamos traçando um planeja-
mento para que uma vez que as 
coisas se normalizem com a vin-
da da vacina, possamos gradual-
mente retornar de forma a evitar 
atropelos e equívocos.

Todas as nossas reuniões con-
tinuam acontecendo no ambien-
te virtual, assim como outras ati-
vidades da Casa.

Ao longo de 2020, o DRP 
manteve: contato com institui-
ções irmãs; atualização das re-
des sociais, site, Facebook e o 
canal de palestras do Youtube; 
atualização dos trabalhadores 
do IEOB através do WhatsApp; 
disponibilização de duas novas 
palestras no canal IEOB no You-
tube (quartas às 20h, e domin-
gos às 9h).

Em novembro passado o site 
do IEOB foi reestilizado e melho-
rado; disponibilização do Projeto 
de Transformação Moral em PDF 
e áudio (ambos podem ser bai-
xados), melhor destaque para os 
itens em falta da cesta básica e 
acesso à loja virtual.

Hoje o canal IEOB no Youtube 
conta com mais de 1.700 inscri-
tos.

 Conselho e Diretoria

 Relações Públicas Livraria

O DOD - Departamento de 
Orientação Doutrinária, que com-
preende a Área de Ensino - AE e a 
Área de Trabalhos Práticos - ATP, 
está direcionando os alunos do 
COM de 2020 para os estágios 
virtuais de irradiação e passe. 
Para o ano que vem, devido à 
pandemia os cursos continuarão 
remotos, onde reforçaremos os 
estudos deste ano. No COM e no 
CEM aprofundaremos o estudo 
voltado à mediunidade.

Orientação 
Doutrinária
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Orson Peter Carrara

A primeira atitude daquele homem 
foi descer do animal, um cavalo ou um 
camelo. Em sua caminhada encontrou 
aquele homem ferido, que havia sido 
desprezado por dois outros que ali pas-
saram, conforme narra a conhecida Pa-
rábola do Bom Samaritano. Todo mun-
do conhece a parábola, nem é preciso 
narrar novamente. Seus personagens e 
desdobramentos são muito conhecidos 
e as lições morais daí decorrentes igual-
mente tocam o coração humano com 
lições incomparáveis.

Deixemos, todavia, aquelas lições 
já conhecidas, divulgadas e disponíveis 
para quem deseja ampliar o assunto e 
conhecer mais. Fixemo-nos na ocorrên-
cia da decisão do terceiro personagem, 
o bom samaritano, que encontrou o ho-
mem caído e ferido.

Sua primeira atitude foi descer do 
animal que o transportava. Isso não se 
deve apenas ao fato da comodidade de 
estar mais próximo, mas mostra a pos-
tura de decisão, de humildade principal-
mente, ao aproximar-se do enfermo caí-
do. Antes de qualquer outra iniciativa de 
apoio que se sucedeu, como conhecida, 
ele antes desce do animal, aproxima-se, 

verifica a necessidade, para depois, en-
tão, agir como exigia o momento.

A ocorrência é repleta de ensinos. 
Ele sentiu a dor alheia, preocupou-se 
com a dificuldade, não se manteve no 
pedestal da facilidade de locomoção 
que se encontrava – o que naturalmen-
te pode ser comparado com as facilida-
des do nome, do cargo, da posição so-
cial, entre outras circunstâncias –, que 
todos normalmente desfrutamos.

Ao aproximar-se, providenciou o 
que era necessário, como conhecido. 
Antes, a indiferença dos outros dois 
personagens. Sua aproximação, contu-
do, mudou todo o quadro da história. 
Desceu do animal com a disposição de 
ajudar, de fazer-se presente no que era 
necessário, de levar adiante as provi-
dências que o momento exigia.

As lições preciosas da citada pará-
bola estão em todo o trecho. Desde o 
orgulho e a indiferença dos outros dois 
personagens e ganha destaque já a par-
tir da decisão de socorrer o infeliz, quan-
do, então, desce do animal.

Sim! Precisamos observar atenta-
mente este dado inicial da parábola. 
Também precisamos descer dos pedes-
tais do orgulho, do egoísmo, da prepo-
tência, da vaidade, da indiferença. Na 

verdade, trazemos conosco o dever de 
atenuar as agruras alheias. Fácil? Nem 
sempre! Muitos desafios se apresentam 
nessa decisão de auxiliar a quem preci-
sa, mas é importante que não permane-
çamos indiferentes, que façamos o que 
esteja ao nosso alcance.

E esta decisão não se resume ape-
nas no socorro à dificuldade alheia. Ela 
pode ser ampliada por meio da boa 
vontade e da disposição em ser útil. 
Também se encaixa perfeitamente em 
facilitarmos o andamento das providên-
cias e ocorrências do cotidiano. Seja no 
trato com um animal doméstico, com 
uma criança, com idosos, com outros 
adultos de nosso relacionamento, pe-
rante as providências diárias, na vida 
social, familiar ou profissional.

Desçamos, pois, de nossas preten-
sões. Aproveitemos a bela lição para re-
vermos nossos próprios comportamen-
tos perante perspectivas da própria 
vida e principalmente perante as difi-
culdades alheias…Especialmente agora 
que o Divino Convite novamente chega 
ao coração de todos nós com a sublime 
mensagem do Natal....

(Orson Peter Carrara é escritor 
e palestrante espírita, residente em Matão. 

Contato: orsonpeter92@gmail.com.)

Sejamos cada um aquele comple-
mento que falte no outro para a exe-
cução dos deveres que nos competem 
à frente do Cristo: a visão clara daquele 
que ainda não sabe enxergar o cami-
nho; o ouvido ponderado e sereno 
daquele outro que ainda não sabe es-
cutar em louvor do bem; a palavra do 
companheiro que não conseguiu ain-
da senhorear o verbo para canalizar 
a concórdia e o benefício; o braço do 
irmão que ainda não haja compreendi-
do a obrigação de servir. Cada Grupo 
de ação no Evangelho é um conjunto 
de peças interdependentes, necessi-
tando funcionar em harmonia para 
o êxito na obra a realizar. Estejamos 
unidos em Jesus, refletindo os desíg-
nios d’Ele, nosso Senhor e Mestre, na 
atividade edificante a que fomos cha-
mados e, desse modo venceremos. Em 

tudo, trabalho que nos exteriorize a fé 
para que a nossa fé não seja vã; tra-
balho que se converta em mensagem 
viva de solidariedade e de amor, no 
rumo daqueles que nos compartilham 
a marcha, trabalho que nos valorize os 
amigos e altere para melhor a concei-
tuação de adversários a nosso próprio 
respeito; trabalho que se transfigure 
em progresso e bênção para quantos 
nos cerquem; trabalho que nos paten-
teie a decisão de transformar-nos, em 
definitivo, em cooperadores de Jesus 
onde estejamos. E guardemos a cer-
teza de que onde o trabalho não es-
teja, aí vige a sombra desencadeando 
toda a classe de crises do pensamento 
e do coração, impedindo a execução 
do bem a que nos propomos servir.

Do livro MAIS LUZ, pelo espírito Batuíra, FEB.

AMPARO MÚTUO

Batuíra

Decisão fundamental no Natal


