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O INÍCIO
Foram dois anos de muitos encontros de um grupo de amigos que tinha um sonho
comum: fundar uma Casa Espírita no Morumbi, que baseada nos princípios da
Doutrina Espírita, valorizasse em primeiro lugar o potencial inesgotável do ser
humano.
O projeto foi amadurecendo, a espiritualidade inspirando, decidimos que o nome do
Centro seria Centro Espírita “Zilda Gama”, homenageando uma personagem muito
importante na divulgação da Doutrina Espírita no começo do século XX, cuja história
de abnegação, coragem, persistência e principalmente amor, engloba todos os valores
que queremos em nossa Casa.
O próximo desafio: encontrar um lugar para abrigar esse sonho. Não foi fácil, mas
finalmente conseguimos encontrar a casa que nos abriga hoje e que foi inteiramente
reformada para aproveitar o espaço da melhor forma possível.
Abrimos as portas desta Casa de Luz no dia 15 de fevereiro de 2014 com a presença de
muitos amigos, muita emoção e o desejo de que muitas pessoas, como nós,
encontrassem aqui um oásis para as atribulações da vida moderna, um ponto de
encontro consigo mesmo e com Deus.
E assim, novos amigos vieram compartilhar conosco desse sonho que se tornou
realidade.
Temos o prazer de apresentar agora nossas realizações de 2014, nosso primeiro ano
de trabalho.
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FUNDAMENTOS INSTITUCIONAIS
Visão de Mundo
Acreditamos que o homem é um ser espiritual, eterno, perfectível, e que o
desenvolvimento da sua RELIGIOSIDADE é fundamental para sua
transformação e felicidade.
Observamos que o homem vive processo evolutivo em um mundo repleto de
contradições onde o individualismo, o comportamento extrativista, o Ter mais
importante que o Ser e a competição imperam causando desequilíbrio de
grandes proporções, como se espessa nevoa ofuscasse sua visão.
Neste estado de coisas, onde as metas são espirituais e os estímulos do
mundo, temporais, pretendemos ser uma das muitas “Ilhas de Luz” que, por
meio de ações coordenadas, auxiliem o indivíduo a manter o foco nas metas
espirituais, visando a construção de um mundo mais fraterno.
Visão de Futuro
Queremos ser uma instituição onde, em todas as fases do seu
desenvolvimento organizacional, as pessoas acolham e sejam acolhidas com
amor, amparando-as nos seus momentos de luta e ajudando-as a exercitar o
divino caminho do amor ao próximo.
A Instituição pretende desenvolver suas atividades com voluntários a serem
desenvolvidos de forma a atuarem alinhados com a identidade da instituição,
oferecendo um colorido especial às atividades, em um clima de afetividade,
comunhão e excelência.
Queremos ser uma Instituição onde as pessoas tenham oportunidade contínua
de se desenvolver em conhecimentos, habilidades e relações pessoais.
Os recursos financeiros para manutenção da Instituição provêm de doações e
de eventos periódicos que terão sempre, como primeiro objetivo a união e a
confraternização.
Missão do Centro Espírita Zilda Gama
“Acolher e auxiliar fraternalmente o indivíduo no seu desenvolvimento
espiritual, por meio da Divulgação, do Ensino, da Prática da Doutrina Espírita e
das parcerias com grupos terapêuticos de reconhecido valor espiritual”.
Valores
São valores que pretendemos observar na realização de todas as nossas ações:
a Simplicidade; o Respeito à Diversidade; a Sensibilidade; a Solidariedade; o
Otimismo; A Sustentabilidade; o Desenvolvimento contínuo de nossos
trabalhadores voluntários.
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DIRETORIA
Diretoria [26/06/2013 a 16/03/2014]
PRESIDENTE Valter Afonso
VICE-PRESIDENTE Marly Rocha
PRIMEIRO SECRETÁRIO Fernando Reis
SEGUNDO SECRETÁRIO Cyntia Gurgel
PRIMEIRO TESOUREIRO Carla Afonso
SEGUNDO TESOUREIRO Deborah Orfali
Antonio Roberto de O. Barbosa
CONSELHO FISCAL Cristina Rocha
Marcelo Afonso
Devido à mudança de cidade e outros fatos alguns de nossos Diretores tiveram que se
afastar da Diretoria, mantendo, entretanto os vínculos com a Casa.

Diretoria atual
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
PRIMEIRO SECRETÁRIO
SEGUNDO SECRETÁRIO
PRIMEIRO TESOUREIRO
SEGUNDO TESOUREIRO
CONSELHO FISCAL

Valter Afonso
Marly Rocha
Fernando Reis
Geny Rodrigues
Roni Couto
Marcos Zanardi
Cláudia Zanardi
Cristina Rocha
Deborah Orfali
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METAS PARA 2014
Os membros do grupo inicial do Centro Espírita Zilda Gama haviam estabelecido as
seguintes metas para 2014:
 Inauguração da Casa até fevereiro de 2014.
 Duas reuniões públicas semanais com palestras, passes e atendimento
fraterno.
 Formação de grupo de Educação Espírita Infantil.
 Formação de dois grupos de estudos em dois dias da semana.
 Organização da equipe de voluntários.
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Resultados
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DOUTRINA
Grade de atividades – 2014
SEGUNDA

TERÇA

Cursos

QUARTA

Reunião
Pública

Reunião
Mediúnica

QUINTA

SEXTA

SÁBADO

DOMINGO

Educação
Infantil
Reunião
Pública

Juventude
Espírita

Cursos
Desenvolvimento
de Psicografia

Reuniões Públicas
Escolhemos com bastante critério os
palestrantes, o que refletiu na qualidade
das palestras.
Às quartas-feiras encerramos o ano com
a capacidade do salão esgotada e com
dificuldade de receber todos os
interessados no Atendimento Fraterno.
Assim, uma das metas para 2015 será
abrir a Casa para a reunião pública em
mais um dia da semana para acomodar
melhor nossos frequentadores e ampliar
nossa capacidade.
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QUARTA

ATIVIDADES
Passes
Atendimentos fraternos
Atendimentos fraternos não
realizados
Total de presentes

SÁBADO

GERAL

Total
2.427
222
26

Média
56
5
0,70

Total
2.017
136
12

Média
45
3
0,35

Total
4.444
358
38

Média
50
4
0,43

3.074

70

2.343

52

5.417

61

Observação: Foram consideradas 44 quartas-feiras e 45 sábados.
O número total de presentes inclui frequentadores (adultos e crianças) e voluntários, inclusive
participando de outras atividades, como reunião mediúnica.

Grupo de Reunião Mediúnica
Oferece apoio espiritual às atividades de atendimento fraterno e passes da Casa.
Reúne-se às quartas-feiras no mesmo horário da reunião pública. Conta atualmente
com oito pessoas com bastante experiência nessa área.

Grupo de Desenvolvimento de psicografia
Tem por objetivo o treinamento em psicografia para desenvolver essa mediunidade
com a segurança necessária. Participam do grupo pessoas com bastante experiência
mediúnica. Desenvolvemos um trabalho de parceria entre esse grupo e a equipe de
atendimento fraterno com o objetivo de obter comunicações de apoio ao
atendimento.

Cursos
Iniciamos as atividades em maio de 2014 com os cursos Básico e Mediúnico I às
segundas e sábados. Foi atendido um total de 54 alunos, sendo que 70% deles
concluíram os cursos.
Dentro dos princípios que norteiam nossas atividades, nos cursos a participação dos
alunos é estimulada e a avaliação de todos que concluíram os cursos foi bastante
positiva.
Curso
Básico (segunda)
Básico (sábado)
Mediúnico I (segunda)
Mediúnico I (sábado)
Total

Iniciaram
22
12
10
10
54

Concluíram
16
8
7
7
38

%
70%
67%
70%
70%
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Educação Espírita Infantil
Substituímos o termo Evangelização utilizado normalmente nas casas espíritas por
Educação Espírita Infantil, que define melhor a abrangência dos trabalhos propostos
com nossas crianças de 3 a 11 anos.
O objetivo deste trabalho é criar um ambiente lúdico e dinâmico de reflexão e
aprendizagem para crianças, acerca dos fundamentos e valores espirituais cristãos, de
forma a contribuir com o desenvolvimento espiritual das crianças participantes.
Iniciamos as atividades em abril de 2014 e tivemos uma presença média de 15
crianças.
Além das aulas, foram realizadas as seguintes atividades:
 Comemoração do dia das crianças com palestra especial e apresentação das
crianças;
 Aulas especiais sobre as parábolas: figueira seca com construção da árvore e a
parábola dos talentos em forma de estória apresentada pelo contador de
estórias Eduardo Silva;
 Projeto sapinha Juju com as crianças de 3 a 7 anos – projeto que pede a
participação da família com as atividades em casa.
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Juventude Espírita
Para os jovens de 12 a 20 anos, iniciamos os trabalhos em setembro de 2014.
O objetivo desse grupo é proporcionar aos jovens um ambiente de reflexão e
desenvolvimento de forma adequada à idade com bastante participação, música e
enfoque em questões que para eles são importantes, trazendo a Doutrina Espírita mais
perto de suas experiências.
O primeiro estudo, em 21 de setembro de 2014, contou com a visita de jovens do
Centro Espírita “Seara do Mestre” e com a colaboração da musicoterapeuta Adriana
Nogueira.
Os encontros foram aos domingos às 10h e tivemos uma média de 8 jovens
participantes.

11

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014

Nossa equipe
COORDENAÇÃO GERAL

Marly Rocha

COORDENAÇÃO DE ENSINO

Geny Rodrigues

COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA INFANTIL

Cláudia Zanardi

COORDENAÇÃO DE PASSES

Marcos Zanardi

COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE ESPÍRITA
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PSICOGRAFIA
COORDENAÇÃO DE PALESTRAS

Roni Couto
André Luiz Carvalho
Fernando Reis
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Comunicação
 Criação do logo do Centro Espírita Zilda Gama
 Comunicação eletrônica da seguinte forma:
 Criação de e-mail instituição e cadastramento na lista de mailing de
participantes de eventos, contatos de outras Casas Espíritas e todos os
participantes nas diversas atividades da casa. Total de 591 contatos
cadastrados.
 Criação de página no Facebook, com mais de 600 curtidas
 Divulgação das atividades da casa pelos canais acima, as palestras são
divulgadas semanalmente por e-mail e nos dias de reunião pública pelo Face.
 Iniciamos o desenvolvimento do site que deverá ser
colocado no ar no inicio de 2015
 Criação do Grupo de Comunicação, que iniciará suas
atividades em 2015.
 Comunicação Interna
 Folhetos explicativos sobre as atividades da Casa
 Folheto sobre o Evangelho no Lar
 Painéis e espaços específicos para a afixação de cartazes

Recursos Humanos
Objetivos
 Identificação de talentos
 Desenvolvimento e capacitação de nossos voluntários
 Realizar as atividades da casa de forma alinhada com seus princípios e
qualidade.
 Reconhecimento e estímulo aos voluntários

Resultados
 Encerramos o ano com uma equipe de 47 voluntários
 Realizamos treinamento para os voluntários do passe e do atendimento
fraterno e da recepção.
 Festa de confraternização com a presença de voluntários e alunos.
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Recursos Materiais
Eventos
Com a aquisição do imóvel e a reforma necessária para o funcionamento do Centro
Espírita Zilda Gama, temos uma despesa média mensal de R$ 10.000,00. Assim para
atender essas despesas, além dos recursos provenientes dos associados realizamos
eventos para arrecadação de recursos.

Almoço beneficente [abril de 2014]
LOCAL: Restaurante Pasta Grill
OBJETIVO: Arrecadar

recursos para a manutenção da Casa
CONVITES VENDIDOS: 505
PESSOAS PRESENTES: 423
RESULTADO FINANCEIRO: aproximadamente R$ 17.000,00
OUTRAS FONTES DE RENDA: ovo de páscoa de 6 kg doado para rifa – arrecadados R$
1.000,00
RESULTADO FINANCEIRO TOTAL: aproximadamente R$ 18.000,00
AVALIAÇÃO: participação e resultados muito bons
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Almoço Beneficente [setembro de 2014]
LOCAL: Restaurante Pasta Grill
OBJETIVO: Arrecadar

recursos para a manutenção da Casa
CONVITES VENDIDOS: 467
PESSOAS PRESENTES: 373
RESULTADO FINANCEIRO: aproximadamente R$ 15.000,00
AVALIAÇÃO: houve problemas de sobreposição de eventos na rede de convidados, o que
prejudicou a participação de pessoas de outras Casas Espíritas. O ponto positivo foi a
grande adesão dos frequentadores e voluntários do Zilda Gama, que deram o suporte
necessário e compareceram ao evento. O resultado financeiro ficou aquém das
expectativas, mas ainda assim foi razoável.
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Evento da Primavera – Confraternização das Casas Espíritas da Zona Sul
[novembro de 2014]
LOCAL: SOBEI (Interlagos)

Promover a confraternização entre diversas Casas Espíritas da Zona Sul e
divulgar o Espiritismo.
O Centro Espírita Zilda Gama participou com barraca de sobremesas. As sobremesas
vendidas foram em parte doadas por voluntários e em parte pelo restaurante Tulipa
Grill que cobrou apenas o preço de custo.
RESULTADO FINANCEIRO: aproximadamente R$ 1.800,00
AVALIAÇÃO: devido à localização, não teve presença dos frequentadores e voluntários do
Zilda Gama no evento, embora tenha havido muita colaboração no sentido de comprar
os convites, doar as sobremesas e trabalhar no evento.
Os objetivos não foram atingidos no que diz respeito à confraternização e o resultado
financeiro foi insuficiente para justificar o esforço despendido.
OBJETIVO:

Associados
Embora não tenhamos realizado campanha de associação, ao final de 2014 cerca de
50% das despesas provieram de contribuições associativas.
Encerramos o ano com 34 associados ativos.

Parcerias/Assistência Social
Demos prioridade à estruturação do trabalho doutrinário/espiritual e às condições de
funcionamento da Casa.
Não desenvolvemos em 2014 projetos sociais ou de parcerias. Entretanto,
arrecadamos roupas e alimentos para Casas conhecidas que exerçam essas atividades.
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Nossa equipe
COORDENAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO
COORDENAÇÃO DE EVENTOS

Valter Afonso
Roni Couto
Não há equipe fixa*

* A Coordenação de Eventos não possui equipe fixa. A organização é feita para
cada evento a ser realizado.
Em 2014, colaboraram no planejamento dos eventos:







Fernando Reis
Edgar Resedne
Camila Cosas
João Carlos Miranda
Ana Claudia Miranda
Valter Afonso
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ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS
Administração Operacional
Manutenção
As manutenções prediais preventivas e corretivas são realizadas em sua maioria por
voluntários.
A forte chuva de granizo que ocorreu em maio de 2014 danificou bastante o telhado.
Felizmente temos seguro do imóvel, que reembolsou 85% das despesas com o
conserto.

Doações
Recebemos as doações abaixo, que muito contribuíram para a redução nos custos com
a aquisição de móveis e equipamentos:
 Equipamentos audiovisuais (caixas de som, projetor multimídia, telão,
notebook, mesa de som) com instalação, com os quais equipamos o salão.
 03 armários balcão
 20 cadeiras de auditório
 1 mesa
 1 computador
 1 arquivo de aço
 1 estante

Secretaria
 Elaboração de atas das reuniões de Diretoria.
 Registro da ata de fundação e do estatuto.
 Cadastro dos associados, alunos e outros.

Livraria e Biblioteca





Aquisição de livros espíritas novos para venda.
Organização de livros doados para empréstimo.
Avaliação de livros dentro dos conceitos espíritas.
Não temos os números de empréstimos realizados em 2014, pois a organização
da Biblioteca estava em andamento.
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Finanças
Com eventos e doações conseguimos manter as finanças equilibradas e antecipamos
35 parcelas do financiamento do imóvel,

Balanço

CENTRO ESPÍRITA ZILDA GAMA

RELATÓRIO ANUAL PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESUMO ANO 2014
Mês
Janeiro/2014
Fevereiro/2014 (*)
Março/2014

Receita
2.835,10
13.472,37
5.127,68

Mês
Janeiro/2014

Despesa

Saldo

-3.544,20

-709,10

Fevereiro/2014 (*)

-18.124,77

-4.652,40

Março/2014

-10.713,94

-5.586,26

Abril/2014

16.426,88

Abril/2014

-10.323,00

6.103,88

Maio/2014

10.427,58

Maio/2014

-10.059,88

367,70

Junho/2014

5.927,00

Junho/2014

-10.079,00

-4.152,00

Julho/2014

6.655,43

Julho/2014

-10.082,68

-3.427,25

Agosto/2014

9.710,32

Agosto/2014

-10.070,00

-359,68

Setembro/2014

22.353,78

Setembro/2014

-11.532,24

10.821,54

Outubro/2014

9.052,00

Outubro/2014

-21.159,00

-12.107,00

Novembro/2014

12.935,73

Novembro/2014

-10.753,00

2.182,73

Dezembro/2104

9.252,03

Dezembro/2104

-10.307,99

-1.055,96

-R$ 136.749,70

-R$ 12.573,80

TOTAL

R$ 124.175,90

Saldo 31/12/13

R$ 33.973,81

RESULTADO FINAL

R$ 21.400,01

TOTAL

(*) Em Revisão - Mês de fevereiro e resultado final estão em revisão de valores
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Nossa equipe
COORDENAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
COORDENAÇÃO FINANCEIRA

Valter Afonso
Fernando Reis
Roni Couto
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Resumo
Avaliação Anual 2014
Centro Espírita Zilda Gama
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Considerando que havíamos comprado o imóvel da nossa sede no ano de 2013 e a
reforma deste estava em andamento, iniciamos o ano de 2014 com o desafio da
inauguração da Casa, sendo objetivo inicial manter duas reuniões públicas semanais
(às quartas-feiras e aos sábados), e a partir daí, o trabalho de Educação Espírita Infantil
seria nosso próximo projeto a ser planejado e implementado.
Conseguimos inaugurar a Casa em 15 de fevereiro de 2014. A partir desta data
iniciamos as reuniões públicas às quartas-feiras e aos sábados com palestras,
atendimento fraterno, tratamento e passes. Em abril iniciamos os trabalhos com as
crianças, as atividades com o grupo mediúnico, e ainda juntou-se a nós o grupo de
estudos de psicografia, coordenado por André Luiz. Ao final do mês de maio iniciamos
quatro turmas de cursos, sendo duas de Curso Básico e duas de Curso Mediúnico I. Em
setembro iniciamos o grupo de juventude espírita na Casa.
Nossa avaliação foi muito positiva com relação às palestras, cursos e grupos de
educação espírita para crianças e para jovens.
Na área administrativa fizemos o básico para funcionar, mas ainda devemos estruturar
a área.
No tocante à divisão de Desenvolvimento Institucional, apesar de termos conseguido
os recursos humanos, físicos e financeiros necessários ao exercício, ainda nos
encontramos um pouco distante de um ciclo que poderíamos considerar sustentável.
Para 2015, estamos conscientes de que serão desafios fundamentais para o
crescimento e o desenvolvimento da Casa: a estruturação das áreas de administração
geral; a formação e capacitação continuada de trabalhadores; a estruturação das áreas
de Comunicação e de Captação de Recursos e, por fim, os trabalhos de alinhamento
entre os trabalhadores, referente aos fundamentos institucionais do Centro Espírita
Zilda Gama.
Desta forma, estamos todos muito felizes com os objetivos e as metas alcançadas por
todos neste ano de 2014, e confiantes que, com as forças que Deus há de nos
conceder, alcançaremos os objetivos que certamente nossos Mentores Espirituais
haverão de traçar para nossa caminhada em 2015!
Que assim seja!
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Metas
2015
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DOUTRINA
 Abrir a casa para reunião pública em mais um dia (terça-feira) a partir de março
de 2015.
 Ter atividades de recreação para as crianças de 3 a 11 anos às terças-feiras.
 Estabelecer objetivos para as palestras, criando um eixo temático.
 Realizar reuniões periódicas com as equipes de trabalho.
 Iniciar curso de Evangelho às segundas e sábados.
 Criar grupo de Evangelho no Lar até julho de 2015.
 Ter pelo menos 20 jovens no grupo da Juventude até o final de 2015.
 Estimular a presença das crianças em 75% das aulas de Educação Infantil
Espírita.
 Criar espaço para palestras com temas específicos.

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 Ter o site em funcionamento de forma passiva até abril de 2015.
 Ter estratégias de comunicação institucional desenvolvidas para os públicos
interno e externo até o final do ano.
 Identificar e desenvolver novos talentos entre os alunos e colaboradores
 Promover a capacitação dos voluntários nas áreas de passe, atendimento
fraterno, oratória, educação infantil e outros.
 Promover Simpósios e atividades que envolvam outras casas.
 Iniciar um projeto social até o final do ano.
 Buscar entidades de reconhecida idoneidade e que tenham identidade com
nossos princípios para iniciar parcerias.
 Realizar ações junto aos voluntários para buscar novos associados.
 Apresentar novas alternativas para captação de recursos destinados à
ampliação da Casa.
 Enviar cartões comemorativos para os alunos e associados até março de 2015.
 Criar indicadores para as atividades da Casa.
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ADMINISTRAÇÃO GERAL/FINANÇAS
 Organizar e criar procedimentos para a biblioteca e livraria.
 Cadastrar todos os alunos e associados em sistema eletrônico.
 Melhorar os procedimentos de controle e recebimento de dinheiro.
 Disponibilizar recebimentos por cartões de crédito/débito.
 Ter até o final do ano todas as despesas fixas cobertas por contribuições
associativas.
 Divulgar mensalmente o balancete para os associados e afixar no quadro de
avisos.
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Agradecimentos
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Em pouco tempo construímos muito. E esse é o resultado do trabalho de muitos
amigos que compartilham dos mesmos ideais.
Muitos desses companheiros se encontram no mundo espiritual e, embora não
conheçamos seus nomes, suas presenças se fazem sentir amorosamente em todas as
nossas atividades. A essa equipe maravilhosa que tem nos acompanhado e nos
inspirado, muitas vezes anonimamente, nossa eterna gratidão.
Agradecemos também a toda a comunidade desse bairro que nos acolheu com tanto
carinho.
Às nossas Casas Espíritas irmãs que nos deram o apoio logístico e espiritual tão
necessário nesses primeiros passos, nosso sincero desejo de continuarmos a colaborar
mutuamente no serviço do Cristo.
A todos aqueles que doaram do seu tempo, do seu carinho, dos seus recursos, porque
acreditaram neste projeto, nossa gratidão.
Nosso profundo reconhecimento aos profissionais e a construtora que transformaram
o imóvel que compramos na Nossa Casa.
O Centro Espírita Zilda Gama não existiria sem o esforço e cainho de todos que
colaboraram diretamente na construção desse ponto de luz. São muitas as pessoas
que merecem nosso reconhecimento e gratidão. Algumas caminharam alguns passos,
outras continuam a caminhada, mas todas são igualmente importantes nessa
construção. Têm um pedacinho de cada um de nós nas conquistas desse ano e nas que
virão!
Enfim, não existem palavras capazes de expressar a alegria e a gratidão que sentimos
cada vez que adentramos essa Casa de Amor. E o que é essa casa se não a soma de
todos nós?
Obrigado a todos vocês, e que Deus ilumine sempre a nossa caminhada!
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