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 A história se constrói a muitas mãos. Alcançar a 
maioridade não é tarefa simples, especialmente para uma 
instituição fundamentada em pesquisa e voluntariado.
 Mas a força da grupalidade vem sustentando e ampliando 
o alcance dos trabalhos tarísticos realizados pela ARACÊ.
 Desde sua fundação, inúmeros voluntários passaram pela 
instituição e deixaram suas marcas indeléveis e únicas na 
construção da grupalidade. Muitos outros permanecem levando 
adiante o propósito essencial da AR AC Ê: a tarefa do 
esclarecimento.
 Foi em 14 de abril de 2001 que a Associação ARACÊ 
nasceu, filha da expansão das atividades do CEAEC para o estado 
do Espírito Santo. E, 21 anos depois, os desafios de dar à luz uma 
nova Cognópolis vêm conduzindo e motivando os trabalhos 
institucionais.
 São 21 anos de atividades ininterruptas, superação de 
desafios, implantação de projetos e reciclagens conjuntas, sempre 
norteados pelo foco da evolução em grupo. 
 Afinal, ninguém evolui sozinho. Parabéns, ARACÊ! 
Parabéns a todos que a trouxeram até aqui e àqueles que a levarão 
pelas próximas décadas. E viva a ARACÊ!

 Reencontro! Foi neste clima entre amigos evolutivos que se deu a reabertura das 
atividades presenciais no Campus ARACÊ. E foi um reencontro em grande estilo, quando os 25 
participantes puderam pensar juntos no megaempreendimento grupal: a Cognópolis Pedra Azul.
 Voluntários do IIPC-ES e do Campus ARACÊ planejaram estratégias para atuarem em 
conjunto na expansão dos trabalhos da Conscienciologia no estado capixaba, no desenvolvimento 
de atividades para a consolidação da Cognópolis e também nas atuações junto à comunidade. 
 Foi definida agenda de reuniões mensais conjuntas na Cognópolis para planejamento e 
realização das atividades, inclusive o 29º Encontro Cognópolis Pedra Azul, que será organizado em 
conjunto e  já tem data: 2 e 3 de julho.
 Houve ainda a participação especial de 2 serenautas voluntários do IIPC em Florianópolis e 
1 morador do Campus ARACÊ voluntário da Juriscons. 
 Foram momentos de expansão de ideias, confraternização e muita comemoração pela 
retomada conjunta, exatamente na semana de comemoração dos 21 anos de fundação da 
Associação ARACÊ. São os trabalhos cognopolitas recomeçando. Venha participar!
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Integração no 14º Encontro de Voluntariado
Por Maria Ângela Carvalho e Marco Antônio Facury

 O 14º Encontro de Voluntariado - EVOLUA 2022, ocorrido 
de 26 a 28 de fevereiro, ainda no formato online, reuniu 51  
voluntários da ARACÊ e mais uma vez reforçou os laços de 
amizade e comprometimento evolutivo do grupo. 
 O sentimento de gratidão foi unânime aos organizadores 
de Belo Horizonte e Rio de Janeiro que trouxeram o tema 
INTEGRAÇÃO com várias atividades de trocas, aprendizados e 
uma oficina de pesquisa conduzida pela equipe da pré-IC 
Paraecologicus - Responsabilidade Planetária.
 O sábado foi dedicado às atividades de interação entre os 
voluntários, que debateram o tema do evento - Integração - e os 
desafios vivenciados no período da pandemia em cada localidade.
 Já no domingo, 27, pela manhã, foram feitas as 
atualizações institucionais de atividades e projetos. A tarde foi 
dedicada à assembleia anual da Associação ARACÊ com a eleição 
do novo colegiado e coordenadores dos núcleos institucionais. 
 A segunda-feira, dia 28, foi intensa: pela manhã, a equipe 
organizadora promoveu uma Roda de Conversa com os 
voluntários autores de livros para trazerem suas experiências e 
ganhos evolutivos com suas publicações. 
 Após o descontraído bate-papo, aconteceu o lançamento 
do livro “Dora: um Conto Real”, publicação póstuma da ex-
voluntária da ARACÊ, Manks Carrasco Cortés, dessomada em 
2016. O empenho no trabalho de revisão feito por voluntários da 
ARACÊ amigos da autora possibilitou a publicação da obra, 
bancada pela própria autora. Foi um momento de muitas 
lembranças e recordações, compartilhadas também com a 
presença dos filhos da autora, Ana, Neca e Raul, decisivos na 
proposta de concluir o projeto de Manks.
 À tarde, os voluntários receberam um presente da pré-IC 
Paraecologicus - Responsabilidade Planetária: a realização da 
Oficina Rede Paraecológica, conduzida pelas professoras Luciana 
Ribeiro, Adriana Accioly e Natália Amêndola.
 Seguem os depoimentos de alguns colegas evolutivos que 
registraram a relevância do evento:
 “O EVOLUA 2022 chega ao fim deixando uma sensação 
gostosa de amizades fortalecidas com trocas de experiências no 
voluntariado da ARACÊ. O esforço da equipe responsável pelo 
EVOLUA 2022 é exemplo para os próximos encontros. Parabéns a 
todos os participantes. Gratidão aos membros do colegiado que 
estiveram à frente das ações institucionais da ARACÊ e votos de 
um excelente trabalho aos novos eleitos”, mensagem deixada por 
Silvia Facury, voluntária do Campus ARACÊ. 
 Aride Guinalli, também voluntária do campus, entende 

que “o EVOLUA é o momento  para praticar a grupalidade sadia e 
proporcionar a integração de singularidades. Juntos evoluímos 
mais rápido”.
 Para a voluntária da ARACÊ no Office-Cascavel, Handrea 
Pellenz, “o EVOLUA mais uma vez me oportunizou estar perto, 
mesmo de forma online, dos voluntários da ARACÊ e refletir sobre 
o tema Integração. Participação voluntária é me entender como 
minipeça do maximecanismo, com a responsabilidade de retribuir 
todos os aportes recebidos”.
 Lucila Gradaschi, voluntária da ARACÊ no Office-Porto 
Alegre, deixou seu registro para a Holomemória da ARACÊ: 
“Pertencimento, gratidão pelos esforços de todos na construção 
desse evento. Aumento de lucidez e vontade de ser minipeça útil 
neste processo evolutivo grupal”.
 Outro registro importante foi o da voluntária Martha 
Dreher do Office-Porto Alegre, “EVOLUA: encontro de 
intermissivistas trocando experiências renovadoras”.   
 A também voluntária do Office-Porto Alegre, Elisete 
Pagano, registra que “a cada EVOLUA um aspecto do senso de 
grupalidade dos voluntários é fortalecido”. 
 “EVOLUA: desssédio grupal. EVOLUA: compromisso 
interassistencial grupal”, Lia Gradaschi, voluntária da ARACÊ em 
Porto Alegre. 
 “Aos organizadores do EVOLUA minha gratidão pela 
oportunidade de INTEGRAÇÃO, descontração e trocas 
interassistenciais entre amigos raríssimos”, Márcia Maduré. 
 Maria Leontina Almeida fez o seguinte registro: “Gratidão 
aos organizadores do EVOLUA. Muito aprendizado. As atividades 
mentaissomáticas e o exemplarismo integraram os voluntários 
com novos conhecimentos de extrema importância para recins e 
fortalecimento da grupalidade sadia”.
 “O EVOLUA nos proporcionou uma integração grupal 
além do esperado ”, registrou Milces Caldas, de Foz do Iguaçu.
 As voluntárias da ARACÊ em Pelotas parabenizaram os 
organizadores e fizeram os seguintes registros: “O EVOLUA é a 
oportunidade de maior aproximação, trocas qualificadas e 
convívio entre voluntários” (Eliana Francílio). “EVOLUA 2022, 
mais uma experiência virtual exitosa e de alavancagem evolutiva 
grupal ” (Alice Maia).
 Os organizadores do evento, voluntários da ARACÊ em 
Belo Horizonte e Rio de Janeiro, agradeceram a participação de 
todos e a satisfação de terem preparado, ao longo de 2021, um 
encontro tão relevante para  os voluntários e esperam que todos 
estejam INTEGRADOS até o EVOLUA de 2023. 
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Escolhido Novo Colegiado Gestor da ARACÊ
 A Assembleia Geral Ordinária realizada no domingo, dia 
27 de fevereiro, escolheu os novos integrantes do Colegiado 
Gestor e os coordenadores dos Núcleos Institucionais da 
Associação ARACÊ.
 Por aclamação, foram escolhidos os voluntários que se 
disponibilizaram para compor a equipe gestora no biênio 2022-
2023.
 A nova composição do Colegiado Gestor é: Andréa 
Greiner; Emília Hartmann; Handrea Pellenz; Isamar Martins e Ivan 
Sommariva.
 Os coordenadores dos Núcleos Institucionais serão:
- Núcleo Administrativo: Marco Antônio Facury;
- Núcleo de Eventos e Divulgação: Karina Borges e Maria Ângela 

Carvalho;
- Núcleo de Laboratórios: Aride Guinalli;
- Núcleo de Obras: Domingos Ladeira (escolhido em Assembleia 
Extraordinária realizada em 27 de março);
- Núcleo de Parapedagogia: Elisete Pagano e Márcia Maduré;
- Núcleo Técnico-científico: Martha Dreher;
- Núcleo de Voluntariado: Eliana Francílio e Mara Pizatto.
 Para o Conselho Fiscal, se disponibilizaram os voluntários 
Ney Vugman, Alice Maia e Lia Gradaschi.
 A passagem de bastão se deu em clima de muita interação 
e integração.
 Parabéns aos gestores do biênio 2020-2021 pelo 
completismo e votos de muito sucesso à nova equipe!

Nova Atividade: Prática do Autovivenciograma Docente
 Que tal começar o sábado de manhã em contato com 
docentes da ARACÊ?
 A proposta de se praticar, semanalmente, a Técnica do 
Autovivenciograma entre os docentes da ARACÊ, surgiu durante 
o Ciclo de Equalização Docente – EQD, em outubro de 2021. A 
ideia motivou tanto que a equipe propositora já quis colocar em 
prática, desde março de 2022, e não parou mais.
 O ponto de partida foi a apresentação do professor 
convidado, Alexandre Zaslavsky, falando sobre a importância do 
método para as ciências e, no caso da Conscienciologia, os 
métodos da Autoexperimentação e da Autoanamnese – ambos 
relacionados à Técnica do Autovivenciograma.
 A cada sábado, das 8h às 9h, um dos docentes 
disponibiliza sua autopesquisa para ser analisada em conjunto 
pelos demais docentes, através da técnica proposta.
 Durante a semana os docentes recebem um convite bem 
humorado, em vídeo realizado pelo professor Hércules Tchechel. 
Lia Tedesco tem realizado a maioria das mediações, fazendo o 

evento fluir com leveza. Ana Seno e Eliane Stédile também 
compõem a equipe.
 Os docentes interessados em participar com seus 
laboratórios de experiências pessoais recebem suporte dos 
organizadores. 
 A atividade faz parte da qualificação continuada dos 
docentes da ARACÊ.
 Interpretar autovivências, elaborar hipóteses e 
identificar temáticas de estudo, a partir de fatos e parafatos, 
pode auxiliar o pesquisador da Conscienciologia na descoberta 
de neoverpons, qualif icando o processo científico e 
interassistencial.
 Após um mês de realização do evento online, foi feito um 
balanço para aprimoramento da atividade que, ao que tudo 
indica, com média de 70% de participação, emplacou.
 As manhãs de sábado agora são mais acolhedoras entre 
os docentes na ARACÊ, pela troca de energias e vontade de 
evoluir na grupalidade.

Por Eliane Stédile

Por Marco Antônio Facury
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Cognópolis Pedra Azul

Agende seu experimento. Contate serenarium@arace.org ou 
whatsapp (27) 99997-3120.

Intercâmbio Conscienciológico
4

Programe-se para este experimento único!
 O Laboratório Serenarium está em pleno funcionamento.
Após os experimentos iniciais realizados por pesquisadores da 
própria equipe do laboratório, foram definidos os protocolos 
necessários para os serenautas e equipe terem toda a 
segurança durante os experimentos.
 Programe-se e venha realizar o seu experimento.

Intercambista: Teófilo Ferreira.
Intercâmbio Conscienciológico Nº 8.
Temporada: 6 dias (de 17 a 23 de fevereiro de 2022).
 Teófilo veio de Belo Horizonte/MG e, após o período de 
intercâmbio na Cognópolis Pedra Azul, realizou o experimento no 
Laboratório Serenarium. É voluntário do IIPC.

P e s q u i s a d o r :  Te ó f i l o  F e r r e i r a , 
administrador, palestrante, voluntário do 
IIPC em Belo Horizonte. Experimento Nº 
296, realizado de 18 a 21 de fevereiro de 
2022: "Serenarium: prático, objetivo, 
cirúrgico. Solução para questões que não 
estava conseguindo resolver por mim 
mesmo".

Pesquisadora: Aden Pereira, professora 
universitária, voluntária do IIPC e do CEAEC 
em Florianópolis. Experimento Nº 298, 
realizado de 01 a 04 de abril de 2022: 
"Serenarium: vale muito a pena porque 
reforça a autoestima e os valores pessoais".

Pe s q u i s a d o ra :  Ya t ra  Wu h r m a n n , 
administradora aposentada, voluntária da 
ISIC e da Apex na Suíça. Experimento Nº 
297, realizado de 18 a 21 de março de 
2022: "A megafraternidade se instala 
durante experimento no Serenarium".

Pesquisador: , analista Lindolfo Pyskliewitz
de sistemas, voluntário do I IPC em 
Florianópolis. Experimento Nº 299, 
realizado de 01 a 04 de abril de 2022: 
"Serenarium é um laboratório fora-de-
série. Tem tudo lá dentro. Você não precisa 
fazer nada, só o que você tem que fazer".

Intercambistas: Aden Pereira e Lindolfo Pyskliewitz.
Intercâmbio Conscienciológico Nº 9.
Temporada: 11 dias (de 25 a 29 de março e de 5 a 11 de abril de 
2022).
 Aden e Lindolfo vieram de Florianópolis/SC e realizaram 
longo período de intercâmbio conscienciológico na Cognópolis 
Pedra Azul, entremeado pelo experimento no Laboratório 
Serenarium. Ambos são voluntários e docentes do IIPC.

 O Debatologia On-line retomou as atividades em 2022 
com 2 edições em março e abril, com o total de 75 participantes 
ao vivo. Os debates, realizados na versão on-line desde 2020, 
estão disponíveis no canal da ARACÊ no YouTube e agora 
também no site https://arace.org/site/debatologia/, onde 
você encontra o texto apresentado pelos pesquisadores.

Tema: Autorreciclagem da Mania de 
Reclamar
Data: 03 de abril de 2022
Pesquisadora: Ana Rita Bonfanti
Pontoações: 40 participantes
 18 perguntas / comentários

Tema: Agente Antinormose

Data: 06 de março de 2022

Pesquisadores: Fábio Marques e Simone 

Zolet

Pontoações: 35 participantes

 17 perguntas / comentários


