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O Escravo que Transcendeu as
Misérias Cotidianas
Nas palhas de uma senzala, na cidade de
Campanha (MG) nascia no dia 12 de abril de
1827, Francisco de Paula Victor, filho da escrava
Lourença Maria de Jesus e de pai desconhecido.
O pequeno escravo, com a sua meiguice, humildade e serviência, conquistava a simpatia de
todos, inclusive e principalmente, de sua patroa
e madrinha Dona Mariana Bárbara Ferreira, que
cuidou da sua educação e o alfabetizou.
Notando suas qualidades morais e a grande
facilidade com que tinha em aprender, a patroa
destinou-o à carreira sacerdotal, doando metade
da sua fazenda - denominada Conquista, localizada em Campanha -, como dote, ou seja, parte
financeira exigida pela igreja, para que pudesse ingressar no Seminário em Mariana - MG.
Em pleno regime de escravidão no Brasil, em
que o negro não tinha vez, nem voz, sendo considerado sem alma, e tratado como animal, pode-se avaliar as dificuldades que esse negro, de alma
pura, enfrentou.
No seminário passou por muitas humilhações. Seus colegas seminaristas “brancos” se recusavam a conviver com um ex-escravo. Chamavam-no de “Negro Beiçudo”, exigindo que realizasse
os piores dentre os serviços que estavam a cargo
dos seminaristas.
O estudante negro, sem nenhuma relutância,
executava as recomendações recebidas, aceitava
tudo com resignação, procurando fazer bem as
tarefas que lhe determinavam. Soube compreender, perdoar e amar aqueles que o ofendiam. Com
sua docilidade, conquistou logo o afeto de todos
os seminaristas, que passaram a considerá-lo integrante. Com o tempo ninguém mais se envergonhava de sua companhia.

Com seu exemplo cristão enfrentou barreiras
do preconceito e exerceu a função de vigário na
paróquia de Três Pontas - MG, durante 53 anos.
Paula Victor pregava pelo exemplo a fé, a
esperança, a fortaleza, a prudência, a justiça, a
temperança, a humildade, o amor a Deus e, sobretudo, a Caridade. Visitava os doentes e amparava
os inválidos, amando a Deus na pessoa de seu semelhante, e, de modo especial, aos mais pobres.
Vivia de esmolas, dando esmolas.
Desencarnou em 23 de setembro de 1905,
ficando insepulto por três dias, exposto a visitação pública, de seu corpo, exalava perfume. Em
1929, a população ergueu na Praça, que tem o
seu nome, um imenso pilar, contendo os seguintes dizeres: “Sua vida foi um evangelho, sua memória a

consagração eterna de um exemplo vivo. Homenagem ao
valor e à virtude”.

Paula Victor
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Nossos Princípios
Os princípios que embasam a Associação Espírita de Estudos Evangélicos “Francisco de Paula
Victor” são:
• Proporcionar novos e sólidos conhecimentos
sobre a Doutrina Espírita, além de promover esclarecimentos sobre as leis que regem a vida com
base na codificação e na elevação moral proposta
nos ensinamentos de Jesus, a todos os frequentadores da Casa;
• Promover estudos e a prática do espiritismo, no

seu tríplice aspecto: filosófico, científico e religioso, de acordo com as obras de Allan Kardec;
• Promover através das diversas atividades realizadas na Associação oportunidades de transformação moral do indivíduo sem preconceito de origem, etnia, sexo, idade ou quaisquer outras formas
de discriminação;
• Divulgar a Doutrina Espírita;
• Desenvolver projetos sociais, assistenciais e culturais.

Comemoração dos nossos

Nesse momento da história do Paula Victor,
como é carinhosamente conhecido, agradecemos
a Jesus, aos orientadores do plano espiritual e aos
colaboradores dos diversos trabalhos por todas as
realizações.
Um abraço fraterno a todos e que Jesus nos
abençoe.

Esta publicação tem como objetivo mostrar
um pouco do que esta abençoada Casa, Associação
Espírita de Estudos Evangélicos “Francisco de
Paula Victor”, tem representado e realizado ao
longo desses 60 anos de existência.
Desde sua fundação em 04 de maio de 1961,
trabalhadores abnegados inspirados por irmãos
da espiritualidade maior, vêm, de forma incansável realizando atividades cristãs nas diferentes
áreas do progresso humano.

Diretoria da Associação
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Antiga sede, Rua 11 de junho
distribuição de alimentos - arquivo

Nossa História
No ano de 1959, alguns jovens se reuniam
para o estudo e a prática da doutrina no Centro
Espírita Pai Jacó, que ficava na Rua Duque de
Caxias. Após algum tempo, por falta de local
apropriado para a realização das reuniões, as mesmas foram transferidas, em revezamento, para a
residência de seus participantes e, posteriormente,
em salas gentilmente cedidas pelo Centro Espírita
Amor e Caridade, localizado na Rua Humaitá e,
posteriormente, na Mocidade Espírita de Limeira,
na Rua Santa Terezinha. Finalmente, reunidos
provisoriamente na autoescola “Alvorada” na Praça Toledo Barros, decidiram alugar um pequeno
barracão nos fundos da Rua 11 de junho nº 238,
no Bairro Boa Vista.
Havendo a necessidade da criação de uma
Entidade legalmente constituída, pensou-se em
denominá-la de Associação de Estudos Evangélicos.
O nome de Francisco de Paula Victor foi posteriormente acrescentado porque, nas reuniões,
era observada a constante presença de um espírito
muito iluminado e muito humilde, que se apre-

sentava na figura de um padre negro, o qual meses depois, foi identificado através de um retrato,
como sendo o Padre Victor, patrono e protetor da
cidade de Três Pontas em Minas Gerais.
Alguns desses jovens, em visita ao querido
irmão Chico Xavier em Uberaba, informaram-no de que iriam fundar a Associação de Estudos Evangélicos Francisco de Paula Victor. Chico
com seu costumeiro sorriso de inocência, indagou: “- esse nome está parecendo o de uma igreja
protestante. Por que não colocam a palavra espírita para identificá-la?”.
Assim, no dia 04 de maio de 1961, no prédio
da Rua 11 de junho, no Bairro Boa Vista, às 20h,
com a presença de Dinoráh S. Rodrigues, Fernando Benedito Nogueira Guimarães, José Silvestre,
Martha Guimarães Dias Cunha, Percy Aparecido
Camargo, Roberval Dias Cunha, Ruy Vilella Junqueira, Sebastião Dias Cunha, Ubirajara Guedes,
Waldomiro Lopes Gonçalves, Wanda Pavanelli
Camargo, atendendo a sugestão do Chico foi fundada a Associação Espírita de Estudos Evangélicos Francisco de Paula Victor.
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A Sede Própria
Em março de 1965, receberam, em doação,
um terreno, e, com muito esforço e determinação,
adquiriram, por compra, o terreno vizinho na antiga Rua Capitão Antonio Esteves dos Santos, na
Vila Anita, atual Rua Armindo Tank, na qual iniciaram a construção de sua sede própria, que veio
a ser inaugurada oficialmente no dia 31 março de
1968, com a I Semana de Allan Kardec.
Com o crescente número de frequentadores
e interessados nos estudos que a casa oferece notou-se a necessidade de ampliação e readequação
do espaço físico da Associação.

Assim sendo em 2016, iniciou-se o projeto
de construção de novo espaço para a realização
de palestras públicas e novas salas para atender as
necessidades da casa.
Muitas atividades são desenvolvidas na Associação, buscando proporcionar aos frequentadores assistência espiritual nas diferentes fases
do espírito e para que isso aconteça a casa busca
constantemente a melhoria do espaço físico e a
capacitação de seus colaboradores.

Sede atual, Rua ArmindoTank - arquivo

A Estrutura Organizacional
A Casa cresceu material e espiritualmente.
Novos trabalhos e departamentos foram criados,
alguns se extinguiram e outros foram aprimorados.
Francisco de Paula Victor foi marcando, aos

poucos, a sua personalidade de educador e amante dos estudos, imprimindo essas peculiaridades
que hoje caracterizam a Associação como uma
“Escola Espírita”.
6

Objetivando melhor desempenho e organização no desenvolvimento das atividades da Associação, optou-se pela estrutura organizacional
de Divisões e Departamentos, que auxiliam de

forma efetiva na execução dessas atividades, planejando, acompanhando e dirigindo as mesmas,
conforme atribuições abaixo:

Divisão Assistencial
Entre os vários trabalhos assistenciais extintos
que a Associação realizou, dois se destacaram:
• Grupo Unidos do Caminho, iniciado em 11 de
novembro 1979 que prestava assistência aos favelados do Jardim Glória, fornecendo-lhes alimentação, orientação, manutenção de suas residências
etc., e que posteriormente foi transferido para a
Avenida Costa e Silva, onde oferecia aos assistidos
além da assistência material, aulas de evangelização infanto-juvenil, atendimento fraterno, trabalho de explanação e passes, trabalhos que perdu-

raram até a erradicação efetiva da favela em 1981.
• Lar Albergue Casa do Caminho, atendia as
pessoas em trânsito pela cidade, fornecendo-lhes
pernoite, higienização, café da manhã, além de
orientação e encaminhamento para os órgãos assistenciais do município.
O primeiro atendimento realizado pelo Albergue foi em 19 de julho de 1982 e após 28
anos de assistência foi lamentavelmente, impelido
a suspender suas atividades em 01 de junho de
2009.
Assistidos pelo Albergue

Lar Albergue Casa do Caminho
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Departamento
Anália Franco - Meimei
Atividade realizada desde 30 de abril de
1980, busca auxiliar, orientar e assistir gestantes
desprovidas de recursos materiais, devidamente cadastradas na entidade através do grupo de
triagem, fornecendo-lhes, além das aulas de pueri-

cultura, enxoval completo para o recém-nascido e
parturiente, e noções básicas da Doutrina Espírita. Ao longo desses 41 anos foram atendidas mais
de 2.400 mãezinhas.
Mães e
voluntárias
do curso de
gestantes
- arquivo

Mães e
voluntárias
do curso de
gestantes
- 2009
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Departamento Sopa
Fraterna - Meimei
Atividade realizada desde 08 de abril 1962.
Tem como finalidade atender às mães e crianças
desprovidas de recursos materiais, cadastradas na
entidade, através do grupo de triagem, levando-lhes preceitos morais, conceitos básicos de higiene e saúde. É servida alimentação durante as ativi-

dades desenvolvidas e promovida distribuição de
mantimentos. Inicialmente a atividade era realizada no Bairro Boa Vista, mas desde 29 de março
1969, o trabalho foi transferido para a atual sede
da Associação. Atualmente são assistidas mais de
70 famílias.
Atividade
sopa
fraterna
1978
- arquivo

Atividade
sopa
fraterna
2010
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Divisão de Estudos e
Desenvolvimento
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS
Responsável por elaborar, coordenar e promover o estudo sistematizado das obras codificadas por Allan Kardec, assim como das obras
subsequentes e complementares, surgidas com o
desenvolvimento natural da Doutrina Espírita.

Tal estudo é difundido pelo Centro de Orientação e Educação Espírita (COEE), por meio de
cursos ministrados na Associação e por um Grupo de Estudos, que objetiva a elaboração de artigos, seminários e palestras.

Confraternização dos treinandos

DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO
Responsável pela divulgação da Doutrina Espírita através:
• Limeira Espírita: Boletim Educativo de distribuição bimestral.
• Palestras Públicas: realizadas semanalmente na
sede da Associação.

• Palestras On-line: transmitadas pelas redes sociais.
• Biblioteca: com mais de 400 títulos disponíveis
para empréstimo.
• Livraria: Títulos disponíveis para compra.
• Internet: através do site www.paulavictor.org.br
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DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE
Responsável em promover o aprendizado e
aprimoramento da infância e juventude à luz da
Doutrina Espírita. Compreende os trabalhos de

Evangelização Infantil e Mocidade Espírita André Luiz.

Evangelização Infantil

40 anos da Mocidade Espírita André Luiz
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Divisão de Assistência
Espiritual-Mediúnica
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL-MEDIÚNICA
Encarregado de promover a assistência espiritual em favor das pessoas que procuram a Associação e de acompanhar o desenvolvimento e a
implementação de todas as suas atividades mediúnicas, através dos seguintes trabalhos:
• Plantão Geral: objetiva transmitir ao público
que procura a Associação em busca de assistência espiritual, esclarecimentos e estudos sobre a
doutrina espírita, atendimento fraterno, aulas de
evangelização infantil, e passes.
• Desobsessão: reunião de estudo das obsessões e
seu tratamento consoante aos princípios da Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec à luz
do evangelho de Jesus Cristo.

• Fluidoterapia: reunião em benefício aos que
estão em assistência espiritual na casa, através de
irradiação de fluidos benéficos e curadores.
• Visitação aos Enfermos: assistir aos enfermos físicos impossibilitados de comparecer à Associação,
para que recebam os benefícios do passe espírita.
• Explanação e Passes: extensão dos trabalhos do
plantão geral e, por conseguinte complemento do
atendimento fraterno.
• Encontro Fraterno do Evangelho: realizado
mensalmente na sede da Associação, objetiva a
aproximação, harmonização entre os colaboradores.

Palestras públicas
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Divisão de Promoção
DEPARTAMENTO DE CAMPANHAS E PROMOÇÕES
Objetiva a captação de recursos, mantimentos
e materiais diversos para o desempenho dos projetos assistenciais e manutenção da Associação. O
Departamento de Promoção promove atividades
como: pedágios em supermercados, almoços, e

outras promoções. Visa, também, o entrosamento
entre os trabalhadores da Associação. Esse departamento é composto por integrantes dos demais
departamentos.

Equipe de promoção - pizza
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Programação das Atividades
SEGUNDA-FEIRA
19h15
Plantão Geral - Entrevistas, Atendimento
Fraterno, Palestra, Passe Espírita e
Evangelização Infantil

SEXTA-FEIRA
14h00
Visita a Enfermos
20h00
Plantão de Atendimento - Palestra, Passe
Espírita e Evangelização Infantil

TERÇA-FEIRA
20h00
Reunião de Desobsessão (Privado)
Grupos Mediúnicos (Privado)

SÁBADO
8h30
Seleção de alimentos a serem distribuídos para
as famílias assistidas pelo Departamento Sopa
Fraterna Meimei
13h30
Sopa Fraterna Meimei

QUARTA-FEIRA
13h30
Atendimento a Gestantes Carentes
19h15
Grupo de Visitação do Evangelho
(Privado - somente para voluntários)
20h00
Fluidoterapia (Privado)
20h00
Estudo Sistematizado da Doutrina através do
Centro de Orientação e Educação Espírita C.O.E.E - (Ciclo Básico e C.O.E.E I)

DOMINGO
10h00
Mocidade Espírita André Luiz
Plantão de Atendimento - Palestra, Passe
Espírita e Evangelização Infantil
SÁBADO QUE ANTECEDE O 3º
DOMINGO DO MÊS
20h00
Encontro Fraterno do Evangelho
(Privado - somente para os trabalhadores e seus
familiares)

QUINTA-FEIRA
20h00
Estudo Sistematizado da Doutrina através do
Centro de Orientação e Educação Espírita C.O.E.E - (C.O.E.E II, C.O.E.E III, C.O.E.E IV
e Centro de Estudos)

PASSES PARA CRIANÇAS E GESTANTES
Segundas, terças e sextas: 19h45
Domingos: 9h45
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Diretoria da Associação 2021/2023
Presidente da Área Doutrinária
Fernando Norberto Massaro

Diretor do Departamento de Sopa Fraterna
Meimei
André Luis Mercuri Calderini

Presidente da Área Administrativa
Pedro Luiz Massaro

Diretor do Departamento de Assistência
Espiritual Mediúnica
Jaime Luís Matos

Diretor Secretário
Nicanor Aparecido Faccio

Diretora do Departamento de Divulgação
Lúcia Helena Rodrigues da Silva

Diretor Tesoureiro
Nicanor Aparecido Faccio

Diretor do Departamento de Estudos
Joaquim Bueno Neto

Diretor de Patrimônio
Roberval Feltrin

Diretora do Departamento de Infância e
Juventude
Ana Elisa Gonçalves Cardoso Chigança

Diretora do Departamento de Gestantes
Anália Franco - Meimei
Regina Célia Massaro Meirelles

Conselho Fiscal
César Augusto Bertanha
Margarete Aparecida Bianchi
Roberval Dias Cunha Júnior

Diretora do Departamento de Campanhas
e Promoções
Roberta Fernandes Toledo
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“Faz-se importante que cada pessoa verifique
se os seus rumos seguem para o Cristo,
ou se se afastam Dele”.
Francisco de Paula Victor

Instituição de Utilidade Pública
Lei Municipal nº 1098 de 07/03/69
CNPJ 51.486.801/0001-40
Rua Armindo Tank, 80 | Vila Anita | CEP 13484-299
Limeira | SP | Tel.: (19) 3701.4092
www.paulavictor.org.br | e-mail: paulavictor@paulavictor.org.br

