
do Cenol é de 
5% do salário 
mínimo, o que 
hoje dá R$ 40. 
Esse valor pode 
ser pago de vá-
rias maneiras: 
depósito na 
conta do Cen-
tro, pagamento 
direto na livra-
ria, transferên-
cia entre contas 
para corren� stas do Banco do Brasil e entrega de enve-
lope com o valor no gazofi lácio, uma caixinha de Correio 
instalada na recepção do Cenol Gama, na mesma parede 
em que fi ca o fi ltro de água.

Para atender as pessoas que não pagam no gazofi lá-
cio, nem depositam em conta por não terem certeza de 
que será dado baixa na sua mensalidade, está sendo cria-
da uma página no site do Cenol com uma tabela simples, 
contendo apenas o número de matrícula dos associados 
(número que será de conhecimento apenas do sócio e da 
tesouraria do Centro) e os meses pagos, para que os só-
cios se sintam mais seguros quanto ao registro dos paga-
mentos e tenham maior controle sobre a mensalidade.

Como a ideia é dar mais transparência ao processo e 
não constranger sócios - mesmo sabendo que o núme-
ro de  matrícula será conhecido apenas pelo associado 
- quem não quiser ter o número da matrícula com os res-
pec� vos pagamentos divulgados no site, é só fazer o pedi-
do para a tesouraria.

C��� �� ��������
É muito fácil se tornar sócio do Centro Espírita Nos-

so Lar e passar a contribuir de forma mais regular para a 
realização dos trabalhos desenvolvidos pela Casa. Basta 
comparecer à livraria e falar com o atendente. Será preci-
so preencher a fi cha de cadastro. 

Além de auxiliar a Casa a ter uma programação mais 
efe� va das suas receitas, o sócio-contribuinte pode par-
� cipar das assembleias gerais, onde são tomadas várias 
decisões importantes. Também é com a ampliação do  nú-
mero de sócios que podemos fazer com que a nossa Casa 
cresça e possa prestar um serviço cada vez melhor aos ir-
mãos e irmãs mais necessitados.

Ainda não é sócio? Entre para essa turma e ajude a 
fazer a diferença.
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Manter uma casa, por mais simples que seja, é 
sempre um desafi o. São várias as decisões a se-
rem tomadas, a responsabilidade sobre cada a� -

vidade é imensa, isso sem falar nos custos para que tudo 
ocorra sem interrupções. No Cenol, não é diferente. 

A nossa Casa realiza, em média, por mês, quase 250 
a� vidades, entre palestras, distribuição de sopa, aulas 
nos cursos doutrinários, reuniões do Meimei, campanhas  
Auta de Souza, encontros da Mocidade Espírita, aulas da 
Evangelização Infan� l, trabalhos na área mediúnica, rea-
lização do Evangelho no Lar. E a lista não termina por aí. 
Tem também outras a� vidades que, embora não contem 
com uma par� cipação maior do público, são igualmente 
importantes, como o trabalho do grupo de artesanato. 

No Cenol Gama, há a� vidades sendo realizadas todos 
os dias, inclusive nos feriados e fi ns de semana. Já nas Ca-
sas do Residencial Brasília, Pedregal e de Santa Maria, as 
a� vidades se concentram nos fi ns de semana, sendo que, 
em Santa Maria, há palestras e tratamento espiritual tam-
bém às terças-feiras. 

M�� �� S����
Tendo em vista as difi culdades para manter as quatro 

casas Cenol e a necessidade de não deixar a obra desam-
parada, os associados decidiram, em Assembleia Geral 
realizada no úl� mo dia 15 de março, que abril será o mês 
do sócio Cenol. A ideia é que, em todo o mês de abril, 
sejam realizadas a� vidades para conscien� zar o público 
sobre a importância de abraçar a causa e se tornar sócio 
do Cenol.

A campanha já ganhou vida e está sendo realizada 
principalmente na Fan Page do Cenol no Facebook, mas é 
imprescindível o apoio dos trabalhadores da casa para di-
vulgarmos a mobilização pessoalmente, nos cursos e nas 
reuniões entre trabalhadores.

A divulgação começou com a publicação de um vídeo 
explica� vo, que traz informações sobre a importância de 
se associar ao Cenol. O vídeo foi primeiro apresentado no 
momento da Alegria Cristã, que antecede o início dos cur-
sos doutrinários, nos dias 1º e 4 de abril. Ele agora está 
disponível no Facebook e via WhatsApp. Imagens abor-
dando os temas “o que é ser sócio”, “porque ser sócio”, 
“onde é aplicado o dinheiro”, “como se associar”, “formas 
de pagamento” e “matrícula Cenol”, entre outros, estão 
sendo postadas no Facebook.

N��������
Para facilitar e dar mais transparência ao controle de 

associados, a par� r de agora, todo sócio vai ganhar um 
número de matrícula. Novos associados vão preencher 
um formulário no momento que fi zerem a inscrição. As-
sociados a mais tempo também vão passar por recadas-
tramento quando forem pagar a mensalidade. Na fi cha 
de cadastro, vão conter informações como data de nasci-
mento, profi ssão, endereço e a� vidades desempenhadas 
pelo associado na Casa Cenol. 

O valor mínimo mensal que deve ser pago pelo sócio 
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O  que você achou desta edição do Charrua? Gostou 
dos temas abordados? Ficou com alguma dúvida?  
Envie-nos crí� cas, sugestões, elogios, dúvidas e 

dicas de pauta. Podemos publicar sua opinião e também 
um ar� go, poema, letra de música, fotografi a, entre 
outros, desde que se refi ra ao Espiri� smo. Nosso email é 
charrua@cenol.org.br.

A��� �� S����

Este ano, as a� vidades da Campanha de Fraternidade 
Auta de Souza vão ser intensifi cadas. Já estão previs-
tas para o segundo semestre a realização da Cam-

panha com os jovens da Mocidade Espírita Francisco de 
Assis, Evangelização Infan� l Joanna de Ângelis, Escola de 
Estudos Espíritas Allan Kardec e a divulgação no Cemitério 
do Gama em 02 de novembro, dia de fi nados.

C�������� L��� A��� 
No úl� mo domingo de março (29), foi realizado no Re-

sidencial Brasília o encontro de seareiros das quatro casas 
Cenol, conhecido como Campanhão. Mais três encontros 
já estão agendados para acontecer sempre no quinto do-
mingo de cada mês. 

Confi ra o cronograma:
• 31 de maio - Gama
• 30 de agosto - Pedregal
• 29 de novembro - Santa Maria
A Campanha Auta de Souza visa, primeiramente, à di-

vulgação da Doutrina Espírita na comunidade vizinha ao 
Cenol, por meio da entrega de mensagens espíritas. Em 
segundo plano, está a arrecadação de dona� vos para que 
sejam entregues a famílias carentes. 

    A Campanha é realizada todos os domingos, de 8h30 
às 10 horas, nas quatro casas Cenol.

A sabedoria superior tolera, 
a inferior julga;
a superior alivia, 
a inferior culpa;
a superior perdoa, 
a inferior condena.

Chico Xavier
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Você notou alguma coisa diferente no cabeçalho 
do Charrua? Você pode não ter percebido, mas a 
logomarca do Cenol está de cara nova. 

O novo símbolo foi desenvolvido pelo nosso irmão 
Rodrigo Damasceno, colaborador do Departamento 
de Comunicação. A demanda para a modernização da 
logo surgiu da necessidade de se trabalhar a imagem e 
melhorar os canais de comunicação.

Rodrigo Damasceno explica que a “base” da casa, 
presente na logomarca anterior, “foi subs� tuída por livro 
aberto para representar que o Centro está embasado nas 
ideias de O Evangelho Segundo o Espiri� smo”, além das 
obras da codifi cação de Allan Kardec.  Segundo Rodrigo, o 
livro também representa a relação entre o nome da Casa 
e o livro homônimo de André Luiz, Nosso Lar.

Sobre a escolha das novas cores, o nosso designer 
gráfi co explica: “na opção verde com laranja, a cor 
verde representa as boas energias da Casa, e o laranja, 
na condição de cor quente, representa o acolhimento 
caloroso do Centro”. A inclusão do coração no novo símbolo 
aparece como  “forma clássica de representação de amor, 
carinho e fraternidade, que também são encontrados no 
Cenol”, afi rma Rodrigo.

Em breve, a nova logomarca estará à disposição de 
todos os trabalhadores, para aplicar nos documentos 
internos e em mais onde for necessário.

E você, o que achou da logomarca? Envie sua opinião 
para charrua@cenol.org.br.


