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Um pré-natal espiritual. Assim podemos defi nir o 
Grupo Meimei, criado em 1990, que reúne mulhe-
res dispostas a confeccionar enxoval para gestantes 

e estudar o Evangelho de Jesus. Um trabalho que, além de 
dedicação, demanda corações abertos para bem receber.

O Grupo Meimei realiza a  vidades nas manhãs de 
sábado, nas 4 casas Cenol. Além disso, faz atendimento 
nos presídios femininos localizados no Gama e em Luzi-
ânia. Pode trabalhar como voluntário do grupo qualquer 
pessoa que esteja matriculada nos cursos doutrinários. O 
público-alvo é formado por gestantes que estejam preci-
sando de alguma ajuda, seja material ou espiritual. 

Durante os encontros, é feito o estudo da Doutrina Es-
pírita e são oferecidas aulas de puericultura e bordado, 
crochê e arremate nas roupinhas. A coordenadora do Mei-
mei, Edlamar Melo, afi rma que é possível perceber uma 
mudança no comportamento das gestantes que chegam 
ao Cenol pelo Meimei. “No início, elas fi cam desconfi adas, 
mas com o tempo começam a falar e comentar alguns as-
suntos, o que nos permite oferecer esclarecimentos à luz 
da Doutrina”, afi rma Edlamar.

Nos presídios, o Meimei também é voltado às gestan-
tes e mães que estão acompanhadas de seus bebês de até 
7 meses de idade. São atendidas, em média, 20 gestantes 
e mães por mês no presídio do Gama. Já na penitenciária 
de Luziânia, são aten  das cerca de 16 mulheres. Nessas 
unidades, o trabalho é realizado às segundas e terças-fei-
ras. Segundo Edlamar, chama a atenção o carinho que as 

detentas têm pelas voluntárias e a par  cipação delas no 
estudo do Evangelho e nos trabalhos manuais.

B   
Cada enxoval é composto por manta, sabonete, con-

junto de pijama de fl anela, conjunto de pagã, conjunto de 
pijama de malha, bodies, sapatos de lã, meias, toalhas de 
boca, toalha de banho, macacão, cueiros, banheira e pa-
cotes de fraldas descartáveis.

Em 2016, foram distribuídos 67 enxovais nas casas Ce-
nol. Os presídios têm regras diferenciadas para a doação 
de enxoval para gestantes. Assim, em Luziânia, foram do-
ados 6 enxovais, 9 banquetas de plás  co e 525 peças de 
roupas brancas. Já na penitenciária localizada no Gama, 
foram doados 30 cueiros, 20 toalhas fraldas, 32 coberto-
res e 40 fraldas de tecido.

O Grupo Meimei contou, em 2016, com 25 trabalhado-
ras distribuídas nas quatro casas Cenol. Já nas penitenciá-
rias, o número de voluntárias para par  cipar da a  vidade 
é limitado a 3 trabalhadoras por unidade.

G   A
Criado há 6 anos, o Grupo de Artesanato produz peças 

que abastecem a loja de artesanato do Cenol. Toda a ren-
da arrecadada com as vendas é rever  da para a compra 
dos materiais necessários para a produção dos enxovais 
distribuídos pelo Grupo Meimei.

Atualmente, o Grupo conta com 6 artesãos voluntários. 
Para par  cipar do  me, basta ter afi nidade com a produ-
ção de artesanato. As reuniões do Grupo acontecem no 
primeiro e no terceiro sábado de cada mês. Quando há 
algum evento, em que é preciso aumentar a produção de 
peças, as reuniões acontecem todos os sábados. Parte dos 
trabalhos manuais são feitos em casa, pois nem sempre é 
possível concluir o trabalho durante a reunião.

R
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Dia 3 de junho, às 19:30, o Cenol Gama recebe o 

palestrante Marco Leite, que vai falar dos 160 anos de O 
Livro dos Espíritos. A a  vidade faz parte da aula especial 
das turmas do Curso Doutrinário de sábado, mas é aberta 
à par  cipação de toda a comunidade.

L
Está chegando mais um Luau organizado pela Mocidade 

Espírita Francisco de Assis e Evangelização Infan  l Joanna 
de Ângelis. No cardápio, comidas deliciosas e muita 
animação. A festa será no dia 15 de julho, a par  r das 
17:30, no Cenol Gama.

Meimei no Cenol Residencial Brasília

Oficina de Linhas organizada pelo Grupo de Artesanato
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EIJA

Meimei afi rma que “na alma da criança reside a es-
sência da paz ou da guerra, da felicidade ou do 
infortúnio dos dias que virão”. Nesse contexto, é 

saudável que a missão divina dada a cada pai e a cada mãe 
receba o auxílio da sociedade, para o completo despertar 
das virtudes na criança. É aí que entra a Evangelização In-
fan  l Joanna de Ângelis, com a tarefa de falar da mensagem 
de Jesus, cul  vando a semente do amor nos pequeninos. 

A EIJA, como a Evan-
gelização é conhecida no 
Cenol, segue as diretrizes 
traçadas pela Federação 
Espírita Brasileira, ade-
quando-se à realidade 
das crianças. As diretri-
zes envolvem o ensino de 
Deus, de Jesus e suas leis 
morais e do Espiri  smo e 
seus princípios. 

Entre os obje  vos da EIJA estão promover a integração 
da criança consigo mesmo, com o próximo e com Deus e 
oferecer ao menor a oportunidade de perceber-se como 
ser integral, crí  co, consciente, par  cipa  vo, herdeiro de 
si mesmo, cidadão do Universo e agente de transformação, 
rumo à perfeição possível.

Claro que onde tem criança tem que ter alegria e diver-
são. Além de estudar, os pequenos par  cipam de a  vida-
des lúdicas, brincadeiras e momentos de interação. A ideia 
é manter o interesse dos menores, buscando a par  cipação 
e respeitando as diferenças. 

Para tornar esse trabalho possível,  29 voluntários se es-
meram na tarefa de evangelizar. Em média, são atendidas 
100 crianças nas quatro casas Cenol. 

C  ? 
Podem par  cipar da EIJA crianças a par  r de 3 anos de 

idade, até os 12 anos. Não precisa fazer inscrição prévia e 
o menor pode iniciar o curso no meio do semestre. Basta ir 
a uma das unidades Cenol e conversar com o responsável 
pela a  vidade.

Já para ser evangelizador, é preciso ter concluído ou es-
tar cursando 
a Escola de 
Estudos Es-
píritas Allan 
Kardec. In-
dispensável 
também é a 
dedicação, 
boa vontade 
e alegria.

A a  vida-
de é realiza-
da nas qua-
tro casas aos 
sábados. No 
Cenol Gama e Santa Maria, das 9h30 às 11h45; e no Cenol 
Pedregal e Residencial, das 9 às 11h15.

T

Na Assembleia Ordinária que ocorreu em Março, foi 
apresentado o resultado fi nanceiro do ano de 2016. 
Desde então, os dados estão disponíveis para todos 

os sócios Cenol. 
Reforçando o compromisso de transparência com as 

contas do Cenol, a Diretoria Financeira  também achou por 
bem compar  lhar com os leitores do Charrua, sócios ou 
não, alguns pontos referentes às despesas da Casa, jus  fi -
cando o des  no dos recursos.

Proporcionalmente, a maior despesa que se teve em 
2016 foi com recursos humanos, totalizando  R$ 54.067,50. 
O Cenol manteve dois funcionários ao longo de quase todo 
o ano, um para atuar na parte de recebimento e organiza-
ção das doações e outro que desenvolveu o Projeto SER, 
que atendia crianças no contraturno escolar. Além disso, 
ocorreram despesas com recursos humanos na Creche Ma-
ria de Nazaré e o Cenol, como mantenedor da unidade, foi 
quem teve de arcar com essas despesas, uma vez que elas 
não eram cobertas pelo convênio com a Secretaria de Edu-
cação do Distrito Federal.

Outra despesa que se destacou em 2016 foi com água 
e esgoto, totalizando R$ 12.331,16. Esse montante inclui a 
água e esgoto das unidades do Gama e de Santa Maria.

E, por úl  mo, destacamos a despesa com a manutenção 
do nosso Centro, que totalizou R$ 6.012,57. Ao longo do 
ano, foram feitos vários reparos nas quatro unidades CE-
NOL. Como exemplo, podemos citar a instalação da cerca 
elétrica em Santa Maria; o reparo de vazamento das insta-
lações hidráulicas no Cenol Pedregal; e o reparo na bomba 
submersa da cisterna do Cenol Residencial.

Em 2017, a Diretoria tem por obje  vo inves  r mais nos 
ambientes de estudo das suas unidades. Aguarde, aconte-
cerão mudanças posi  vas em breve.
M

O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-
se a criatura ao esforço de equipe na obra a realizar.

Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida 
no dicionário da realidade.

Quem executa com alegria as tarefas consideradas me-
nores, espontaneamente se promove às tarefas considera-
das maiores.

A câmara fotográfi ca nos retrata por fora, mas o traba-
lho nos retrata por dentro.

Quem escarnece da obra que lhe honorifi ca a existên-
cia, despres  gia a si mesmo.

Servir além do próprio dever não é bajular e sim ente-
sourar apoio e experiência, simpa  a e cooperação.

Na formação e complementação de qualquer trabalho, 
é preciso compreender para sermos compreendidos.

Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o 
trabalho se transforma na alegria do trabalhador.

André Luiz

EIJA no Residencial Brasília

Hora do lance no Cenol Pedregal


