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Prefácio 

ALGUMAS PALAVRAS SOBRE UMA GRANDE 

MULHER 

Em todas as partes da Terra, em decorrência do preconceito e 

de costumes retrógrados, para muitos, ainda existe a ideia errônea 

de que o homem é base da espécie humana. Quanta ignorância, 

quando se sabe que só “a mulher grávida leva um destino no ven-

tre, a centelha de um espírito, a semente de um fato social”, como 

escreveu Plínio Salgado, no livro “A Vida de Jesus”. 

Desde a “Declaração Universal dos Direito do Homem e do 

Cidadão”, um documento feito por intelectuais da Revolução 

Francesa de 1789, existe essa ideia errada e aceita quase sem dis-

cussão (claro, escrita pelos homens), de que se deve ao sexo mas-

culino todo o progresso da humanidade! Esses homens vaidosos, 

ainda existentes no mundo, com certeza, não descobriram ainda 

uma mulher como Dona AVENINA TONETTI GREGÓRIO, 

nascida em 17/12/1920 e falecida em 21/01/2022, que foi casada 

com o senhor Carlos Biagi Gregório e teve três filhos — Orlando, 

Sérgio e Cláudio. 

Ela foi sempre uma mulher com muitos homens à sua volta, 

todos com ela aprendendo a viver, diante de sua calma e de sua 

ponderação, como pessoa que era sempre ligada à Doutrina dos 

Espíritos, onde ela fez os cursos de Educação Mediúnica e de 

Aprendizes do Evangelho. E, além disso, foi uma trabalhadora 

incansável dos Centros Espíritas por onde passou e em que esteve 

presente às obras do Espiritismo. Aí, sempre esteve à frente de 

chás beneficentes e festas de aniversário da entidade à qual se de-

dicou — Centro Espírita Ismael, no bairro do Jaçanã —, tudo sem 
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jamais esquecer das reuniões com familiares e amigos, sempre 

com um sorriso a todos. 

Dona AVENINA, ainda, viajou por vários Estados brasileiros 

e, até, esteve também em visita aos Estados Unidos, e aí chegando 

a posar diante da Estátua da Liberdade, quando em visita a fami-

liares que ali viviam. E, como escreveu seu filho Sergio Biagi 

Gregório, “aqui fica a saudade e a consciência do dever cumprido, 

apesar dos nossos defeitos e da nossa ignorância com relação ao 

real tratamento humano”.  

Foi uma alma boa, durante toda a sua vida. Que os espíritos 

do bem a recebam, orgulhosos, no plano espiritual. 

(Bismael B. Moraes, Mestre em Direito pela USP 

e espírita convicto)  
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1 — Apresentação  

Registro histórico da passagem de AVENINA TONETTI 

GREGÓRIO por este Planeta. Uma vida simples e proveitosa, não 

somente para si, mas para todos aqueles que estiveram ao seu 

derredor.  
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2 — Considerações Iniciais  

AVENINA TONETTI GREGÓRIO começou a sua jor-

nada em 17 de dezembro de 1920. Filha de Raymundo Tonetti e 

Maria Davanzo Tonetti. Foi a segunda na lista dos 4 filhos: 1.º) 

Genoveva Tonetti Vicentin; 2.º) Avenina Tonetti Gregório; 3.º) 

Antonio Tonetti; 4.º) Itália de Freitas. Foram criados no olaria. 

Raymundo Tonetti faleceu ainda jovem, mas sua mãe cuidou de 

todos filhos com muito esmero.  

Casou-se com Carlos Biagi Gregório, filho de Luiz 

Gregório e Ema Gregório. Tiveram três filhos: Orlando Biagi 

Gregório, Sérgio Biagi Gregório e Cláudio Biagi Gregório. 

Criou seus filhos numa olaria, situada no Parque Edu Chaves, 

zona norte de São Paulo / Capital. Para o sustento do lar, Carlos 

e Avenina levantavam-se cedo e iam para a banca bater tijolo. Um 

punha o barro na forma e o outro cortava, deixando no terreiro 

para secar; depois, era levado ao forno.   

Como achava que essa vida não iria dar futuro aos filhos, 

insistiu em mudar para o imóvel que tinham na Rua Benjamin 

Pereira, 69, em Vila Mazzei, São Paulo / Capital. Mesmo mu-

dando de residência, o marido continuou a trabalhar na olaria.  

Posteriormente, o Sr. Geraldo, amigo da família, convidou-o 

para trabalhar na Ultragaz, e ficou lá até se aposentar.   

Como a renda era curta, toda a família fazia bordados para o 

sustento do lar.  

Cuidou do Alcides (parente por parte do marido), de Luiz 

Gregório (até morrer) e de sua mãe (até morrer). 
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3 — Atuação na Casa Espírita 

Cursos 

Curso de Educação Mediúnica 

O Curso de Médiuns, como era denominado antigamente, é o 

nosso atual Curso de Educação Mediúnica, com 4 anos de dura-

ção. Frequentou-o no período de 1974-1977. 

Para os leigos no assunto, o 1.º ano introduz o aluno nos 

aspectos doutrinários do Espiritismo. Os livros básicos são: O 

Livro dos Espíritos e O Evangelho Segundo o Espiritismo, ambos 

de Allan Kardec. Alguns temas estudados: Deus, Espírito, Maté-

ria, Reencarnação, Leis Morais... 

O 2.º ano introduz o aluno na teoria e prática da mediunidade. 

Nesse ano, o livro básico é O Livro dos Médiuns, de Allan 

Kardec. Alguns temas estudados: Mediunidade, Centros de 

Força, Atenção e Concentração, Influência Moral do Médium... 

O 3.º ano tem por objetivo um aprofundamento da teoria e 

prática da mediunidade. Livros utilizados: O Livro dos Médiuns, 

de Allan Kardec, Mecanismos da Mediunidade, Nos Domínios da 

Mediunidade e Os Missionários da Luz, todos pelo Espírito 

André Luiz. Alguns temas estudados: Ondas e Percepções, Pen-

samento e Matéria Mental, Reflexos, Ideoplastia, Magnetismo, 

Hipnotismo, Animismo... 

O 4.º ano tem por objetivo mostrar o que o aluno pode fazer 

no Centro Espírita. Livros utilizados: O Centro Espírita, de José 

Herculano Pires, Apostilas: Curso de Recepcionista, Curso de 

Entrevistador, Curso de Expositor... Alguns dos temas estudado: 
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Organização do Centro Espírita, Recepção, Trabalho do Colégio 

de Médiuns, Oratória...  

Esteve presente na inauguração do Curso de Médiuns do 

Centro Espírita Ismael, que ocorreu na década de 1970, com a 

presença de diversos colaboradores, entre os quais o Sr. Bury, 

Dona Chiquinha, o Sr. Rasga, Sr. Wanderlon, Dona Olga, Sr. João 

Lourenço, Dona Henriqueta... 

João Lourenço, Dona Henriqueta, Antônio Sanches... 

Corte de Avenina 
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Curso de Aprendiz do Evangelho 

O Curso de Aprendiz do Evangelho, com quatro anos de du-

ração, na época, funcionava da seguinte forma: os oradores eram 

enviados da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Cada um 

deles ministrava 4 ou mais aulas sobre um determinado assunto. 

Eis alguns deles: “A Bíblia”, “A Gênese”, “A Vida de Jesus”, “Os 

Atos dos Apóstolos”, “O Novo Testamento”, As Bem-

Aventuranças”, “As Parábolas”, “As Epístolas de Paulo” e “Fé, 

Esperança e Caridade”.  

Para os alunos que persis-

tiram até o fim, a Federa-

ção Espírita do Estado de 

São Paulo, oferecia uma 

carteirinha para coroar o 

todo o esforço despen-

dido durante os 4 anos. À 

esquerda, a carteirinha da 

Dona Avenina.  

Cada aluno tinha um caderno, onde escrevia sobre o tema 

proposto pelo dirigente do trabalho. Avenina Tonetti Gregório, 

n.º 46, teve dois cadernos:   

No 1.º caderno havia 58 temas; 

no 2.º, 35 temas. Total de temas: 93. 

Ao lado, o recorte da capa do 

caderno de temas do Curso de 

Aprendiz do Evangelho, realizado 

entre 1973 e 1977.  
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Nota do Dirigente 

Este caderno representa parte de seu trabalho. Que Jesus a 

ilumine cada vez mais. Busque servir sempre pois, servindo 

aprenderemos a nos conhecer melhor e teremos mais força para 

realizar a reforma íntima tão desejada. Fev./76. 

Alguns dos Temas Propostos 

Qual o Dever do Aprendiz do Evangelho?  

Que é Deus?  

Moisés.  

Cristo.  

Pode o Homem Compreender a Natureza Íntima de Deus?  

O Espiritismo.   

Meu Reino não é deste Mundo.  

Pode o Homem Conhecer o Princípio das coisas?  

Diferentes Estados da Alma na Erraticidade.  

Perdoar para que Deus vos Perdoe. 

Considerações sobre a Pluralidade das Existências.  

Piedade Filial. 

Onde está Escrita a Lei de Deus?  

Missão do Espiritismo.  

Caridade Material e Caridade Espiritual. 

O Maior Mandamento. 

Que progresso realizei nesses quatro anos de estudo? 
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Tema 2: Qual o dever do aprendiz do Evangelho? 

(Transcrição do caderno 1) (07/10/1973) 

O dever do aprendiz do Evangelho é a nossa reforma íntima.  

Senhor Jesus ensina sempre semear a verdade e o amor aos 

nossos inimigos.  

Amigo celeste ao santuário familiar onde habita o aprendiz a 

traduzir-lhe os ensinamentos eternos, através de ações vivas com 

a espera de anos para estender o divino reinado da paz e do amor.  

Glorificando o nosso Senhor e coroando-nos a fronte com os 

teus louvores de luz.  

Deus nos abençoe de amor e bondade, para que possamos 

aprender cada dia mais na escola do aprendiz.  

Tema 21: Aquele que não nascer de novo não pode ver o 

Reino de Deus. (Transcrição do caderno 2) (25/09/1976) 

A reencarnação não seria caminhada redentora se já houvesse 

atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual. Ante 

a Lei do Renascimento, surpreenderás no mundo dificuldades e 

lutas, espinhos e tentações. Perceberás, pouco a pouco, segundo 

os princípios de causa e efeito, que as mãos que te apedrejam são 

aquelas mesmas que ensinaste a ferir o próximo, em outras eras, 

quando o clarão da verdade não te havia iluminado e reconhecerás 

nos lábios que te envenenam com apontamentos caluniosos, aque-

les mesmos que adestraste na injustiça, entre as sendas do pas-

sado, afim de te auxiliarem no louvor a condenação. Considera, 

porém, o apelo do amor a que somos convocados dia por dia e 

dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem 

do mal.  
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Reencarnação é a trilha de acesso ao nosso próprio ajusta-

mento com a vida, amando, entendendo, e servindo sempre. 

Renasce agora nos propósitos, deliberações e atitudes, traba-

lhando para superar os obstáculos que nos cercam e alcançando a 

antecipação da vitória, auxiliar, ainda hoje, que ser auxiliado ama-

nhã. Assim não olvidemos da Palavra do Mestre. Aquele que não 

nascer de novo não pode ver o Reino de Deus. Jesus veio até nós 

a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o Amor é o caminho para 

vida abundante.  

Tema 34: Como você encara a sua promoção a Discípulos da 

Fraternidade de Jesus? (Transcrição do caderno 2) 

(02/04/1977) 

Agradeço a esperança que me acalenta o ser, a bênção de ser-

vir, o dom de compreender. Agradeço a instrução e o carinho da 

Escola de Aprendiz do Evangelho, o socorro do bem e a palavra 

tranquila que me ajuda ou consola. Em todas as oportunidades 

deverei dar o verdadeiro testemunho de Jesus, não apenas em pa-

lavras mas principalmente em obras, e assim estou agindo como 

verdadeiro discípulo de Jesus. Continuo firme na tarefa da Frater-

nidade, auxiliando aqueles que me perseguem e caluniam, orando 

por eles. Auxiliar sim, porque Deus também, cada dia, recomeça 

no mundo os processos de criação e cada dia experiências huma-

nas são transformadas para melhor em todas as direções.  

Não me faltarão trabalho, cooperação e esperança. É a bon-

dade infinita de Deus vigilante e amorosa, a força que me sustenta 

e aprimora, arrojando-nos da sombra para a luz, sem exigir o 

alarme da propaganda e sem reclamar os trabalhos do reconheci-

mento.  
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Tema 35: Que progresso moral e espiritual consegui realizar 

nesses quatro anos? (Transcrição do caderno 2) (04/06/1977) 

Agradeço a oportunidade dessa Casa do irmão Ismael de con-

seguir fazer Escola de Médium, o Curso de Passe e a Triagem. 

Agora, o Curso de Aprendiz do Evangelho. Abraçando os ensina-

mentos de jesus com sinceridade e amor, nossa vida será renovada 

pela nossa força de vontade e seremos felizes em todos os mo-

mentos. Amando e perdoando, só assim estamos fazendo a nossa 

reforma íntima.  

Deus é o perfeito amor que se manifesta em todas as coisas. 

É no seu amor que devemos buscar o conteúdo necessário para 

aprendermos a amar todas as coisas que nos cercam, tanto as ma-

teriais como as espirituais, e assim, criar uma sintonia com a na-

tureza, que nos oferece vasto campo de aprendizagem. Devemos 

amar sempre em todas as situações. O amor é o balsamo que cura 

todos os nossos sofrimentos e nos proporciona condições de uma 

vida cheia de paz e felicidade. Dessa forma, alcançaremos a paz 

e a harmonia dentro de nós, mas para alcançarmos esse estado 

íntimo precisaremos lutar muito contra nossos defeitos, limpando 

nossa alma de tantas imperfeiçoes adquiridas pelo mal uso de 

nossa liberdade, e que Jesus nos abençoe agora e sempre. 
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Colaboradora do Ismael 

Trabalho Espiritual 

Participou por vários anos no trabalho denominado desobses-

são.  

Pequena explicação deste trabalho:  Consiste em uma palestra 

evangélica de 8 minutos, passe espiritual e encaminhamento ao 

grupo de médiuns para que seja doutrinada a entidade obsessora. 

Após a doutrinação, o assistido recebe uma doação energética, no 

sentido de reequilibrar seu sistema orgânico.  

Destina-se às pessoas que apresentam envolvimentos espiri-

tuais mais profundo: pesadelos, monoideísmo, insônia etc. 

Assistência Social 

Entre 1982 e 1985, foi diretoria do Departamento de Assis-

tência Social; entre 1985 e 1988, ficou como vice-diretora. Nesses 

6 anos, o presidente do CEI era José Antenor Gomes Filho.  

O Departamento de Assistência Social do CEI tem por obje-

tivo auxiliar os mais necessitados, tendo em mente que ensinar a 

pescar é muito superior ao simples oferecimento do peixe.  

Esse departamento distribui cestas básicas e enxovais para as 

mães necessitadas. Porém, ao mesmo tempo, oferece cursos de 

capacitação profissional, tais como artesanato, crochê, tricô e ma-

nicure. 
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Chá Beneficente 

Para sua manutenção financeira, o Centro Espírita Ismael pre-

cisava, a cada dois ou três meses, programar um chá beneficente. 

Em todos eles, lá estava ela preparando os pratinhos de salgadi-

nhos e de doces.  

Avenina, Paulo, Iracema e Angelina. 
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Avenina, Maria Zanino, Eunice, Atsushi... 

Avenina, Sr. Gomes, Maria Zanino... 
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Participação nos Aniversários do CEI 

A cada ano, o Centro Espírita Ismael, na data de seu aniver-

sário, ou seja, 15 de agosto, organizava e ainda organiza uma festa 

comemorativa, com músicas, poesias, peças teatrais, palestras e o 

tradicional bolo de aniversário.  

 

Aniversário de 1989: Avenina, Sérgio, João Grillo, Dona 

Cremilda e esposo.  
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Aniversário de 1990: Avenina, Sérgio, Cremilda e esposo 

Aniversário de 1994: Avenina, Sérgio, Bismael, Eunice... 
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Honra ao Mérito 

Reconhecimento pelos seus trabalhos na Casa de Ismael 
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4 — Documentos, Lembranças, 
Objetos Pessoais...   

Diploma do Grupo Escolar  
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Carteira do Trabalho 
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Passaporte 
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Família Tonetti 

Avenina, Carlos, Itália... 

Maria Davanzo com netos e bisnetos 
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Casal Carlos e Avenina 
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Avenina em sua Casa 

Avenina na Cozinha 
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Em frente à cozinha 
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Avenina mostrando os caquis do terreno  
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Avenina em sua sala 
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Avenina no quintal 
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Quarto de Dormir 

Avenina e Maya 
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Fazendo Tricô aos 101 Anos 
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Seus Trabalhos de Tricô 
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Anéis e outros Apetrechos 
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Lembranças de Aniversários e Casamentos 
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Receita de Bolo 

 

Neste caderno, havia várias receitas: bolo de laranja, pão de 

minuto, bolo de banana, bolo de fubá, curau, pão, sorvete de mi-

lho verde, pandeló, bolo de nescau, bolo húngaro...  
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Cartas Recebidas 

Recebida em dezembro de 1994 
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Recebida em dezembro de 1994 
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5 — Registros Diversos 

Avenina, Paula, Maya e Sérgio 
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Avenina e Paula 

 

Avenina e Idalina 
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Avenina e seus filhos Cláudio e Sérgio 

Reunião familiar de 2019 
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Reunião familiar de 2019 

Reunião familiar de 2019 
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6 — Aniversários de Parentes  

Comemoração dos 80 anos de sua mãe, Maria 

Davanzo Tonetti 

Sérgio, Avenina, Maria Davanzo, Carlos, Glória, 

Cláudio, Idalina e Orlando 
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Comemoração dos 80 anos de sua irmã Genoveva 

Avenina, Genoveva e Sérgio 
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Comemoração dos 100 anos de sua Tia Paulina 

Avenina, Claúdio, Itália, Genoveva, Tia Paulina... 

Comemoração dos 101 anos de sua Tia Paulina 

Avenina, Paulina, Cláudio e Sérgio 
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7 — Comemoração de seus 
Aniversários   

90 Anos 
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Avenina, Sérgio, Cláudio, Antonio Tonetti... 

Avenina, Sérgio, Glória e Cláudio 
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Avenina, Genoveva, Itália, Tia Paulina e Antônio Tonetti 

Avenina, Itália e Nenê 
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Avenina, Ema, Rogério, Bernadete e Rita 

Luiz Carlos e Rita 
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Joaquim e família 

Tia Paulina e família 
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95 Anos 

Avenina, Cláudio e Glória 
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Avenina, Genoveva, Antônio Tonetti, Olga, Idalina, Paula e 

Patrícia 

Avenina, Genoveva, Antônio Tonetti... 
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Antonio Tonetti (irmão) e outros parentes 
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100 Anos 
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Avenina e seus dois filhos Sérgio e Cláudio 
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Avenina, Sérgio, Idalina, Cláudio e Glória 

Avenina e a família do Cláudio 
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Avenina e família da Idalina 

Avenina e seus bisnetos   
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Avenina e Cássio, marido da Paula 
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Avenina, Glória, Isaide e Gilda 

Avenina, Andressa, José e Janete 
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101 Anos 
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Avenina, Cláudio e Glória 
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Avenina Sérgio e Patrícia 

Avenina, Cláudio, netos e bisnetas 
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Avenina e família do Cláudio 

Avenina, Idalina e família do José 
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Avenina e Patrícia 

Avenina Rogério e Andressa 
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8 — Passeio pelo Brasil 

Santa Catarina 

Carlos e Avenina 
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Brasília 

Avenina, Mônica e Raimunda 
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Curitiba 

Avenina, Carlos, Jairé, Neusa... 
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9 — Viagem aos Estados Unidos 

Em 1998 

Avenina e a Estátua da Liberdade 
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Avenina, Paula, Carlos, Glória, Cláudio e Rogério no Planet 

Hollywood Restaurant, em Atlantic City, New Jersey. 

Restaurante muito famoso, mas acabou fechando em 2005 para 

construírem outro no lugar. 
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Avenina, Cláudio, Idálina, Paula... no Restaurant Regal Buffet, 

famoso restaurante chinês, em que a pessoa pode comer quanto 

quiser pagando apenas uma taxa para entrar.  
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Avenina, Glória, Patrícia e Cláudio num parque de diversões 

para crianças. 
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Avenina, Glória e Idalina com as Torres Gêmeas ao fundo. 

Relíquia de foto, pois as torres foram derrubadas.  Esta foto foi  

tirada pelo Cláudio da Estátua da Liberdade. 
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Avenina e Paula 

Avenina e Patrícia 
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Avenina, Idalina, Rogério. 

Avenina, Glória, Cláudio, Patrícia e Rogério no Diner. 

Restaurante que fica aberto 24 horas, servindo todo o tipo de 

comida (desde o café da manhã até o jantar). 
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Em 2004 

Avenina e a Estátua da Liberdade 
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Avenina e dona Maria, vó do Caju, no Roselle Park, New 

Jersey. Este parque disponibiliza pedalinhos, patinação no gelo e 

áreas para fazer churrasco. 
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Avenina, dona Maria e Cainan no Bergen County Zoological 

Park, localizado em Paramus, New Jersey.  
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Avenina e Cainan no pedalinho do Roselle Park.  
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Avenina, Paula e dona Maria na Broadway, símbolo do mundo 

financeiro de Nova Iorque. 
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Avenina, Paula e Dona Maria no Madame Tussauds, em 

Manhattan, New York, Museu de Cera mais famoso. 
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Avenina, Idalina, Patrícia e Paula 

Avenina e família dos Estados Unidos 
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10 — Nota Publicada no Facebook do 
Centro Espírita Ismael 

AVENINA TONETTI GREGÓRIO 

(17/12/1920 – 21/01/2022) 

Começou a frequentar o Centro em 1968. 

Antes vir para esta Casa, participou, durante 5 anos do Centro 

Espírita Nosso Lar, das Casas André Luiz, em Vila Galvão.  

Quis vir ao Ismael, porque havia cursos e precisava aprender 

o Espiritismo. Aqui, fez o Curso de Educação Mediúnica, o Curso 

de Aprendizes do Evangelho e o Curso de Passes.   

Colaborava, no CEI, quatro vezes por semana.  Dedicou-se 

exclusivamente aos trabalhos de desobsessão. Foi, durante 6 anos, 

diretora do Departamento de Assistência Social. Ajudou muito na 

costura. Nos chás beneficentes, era a montadora dos pratos de sal-

gadinhos. 

Em seu depoimento, quando do lançamento do livro “50 

Anos do Centro Espirita Ismael 1962-2012 (Breve Histórico)”, 

encontramos: 

“Presentemente, está afastada dos trabalhos, mas tem boas 

recordações dos senhores Nascimento, Humberto Bury, Henri-

queta Bury, Antônio Sanches e Wanderlon.  Era uma turma muito 

unida. Acha que a sua presença no Centro ajudou a sua vida e a 

da sua família, pois o Espiritismo ensina a gente a fazer o bem ao 

outro. No trabalho de desobsessão, pela doutrinação, a gente 

ajuda um irmão em apuro”. (28/02/2022). 
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Comentários da Nota 

Foram diversos comentários dos trabalhadores e simpatizan-

tes com o Centro Espírita Ismael. Palavras de incentivo, frases de 

conforto e a esperança de entrar em mundo mais ditoso e feliz. 

Pequeno resumo:   

Que dona Avenina siga sua trajetória de evolução, acolhida 

por todos os bons amigos que a precederam na Espiritualidade.  

Trajetória de uma grande trabalhadora do Ismael. Trabalhou 

com muito amor e dedicação.  

Que ela possa estar ao lado de seus afetos desencarnados e 

que sua luz continue a guiar os que aqui ficaram. 

Uma mulher que criou seus filhos com os melhores exemplos 

de caráter, caridade e trabalho, com certeza foi recebida com 

muito amor pelo plano espiritual. 

Saudades dessa amiga querida que para mim foi grande mes-

tra, com toda sua humildade me ensinou a perseverar, a confiar e 

me mostrou o caminho a seguir. 

Sempre tão carinhosa e amorosa com todos trabalhadores e 

assistidos no Centro Espírita Ismael. Uma grande mulher e um 

espírito extremamente generoso! 
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11 — Depoimentos  

Homenagem de Familiares 

Mamãe Querida 

Onde estiver, receba nossa imensa gratidão pelo convívio 

amoroso nos seus 101 anos de existência.  

Acompanhamo-la mais de perto nos seus derradeiros anos, 

ouvindo a reclamação das dores de cabeça constantes, as quais 

pareciam não ter fim. Esperamos que, ao passar para o outro lado 

da vida, elas se extinguiram.  

Registremos o carinho com que foi cuidada pelas enfermeiras 

do hospital. Uma delas, olhando no seu olho, disse: tem cara de 

princesa; deve ter sido muito boa, pois o seu rosto reflete muita 

tranquilidade e sabedoria.   

Acreditamos que, ao passar para o além, foi recebida pelos 

seus mentores, pelos seus parentes, tais como o marido, o filho 

que já desencarnou e sua mãe, entre outros.  

Aqui fica a saudade e a consciência do dever cumprido, ape-

sar de nossos defeitos e da nossa ignorância com relação ao real 

tratamento humano. 

Quando se sentir mais bem ajustada no mundo dos Espíritos 

e, for permitido, possa dar comunicação aos médiuns do Centro 

Espírita Ismael, Casa que colaborou por longos anos de sua vida.  

Sentimos a sua falta, mas as determinações do Alto vão nos 

encaminhando para outros campos de interesse na Seara do Mes-

tre. Os bons Espíritos sabem o momento oportuno para a 

separação.  
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Mãezinha. A senhora foi um espírito exemplar. Não teve ini-

migos; todos que se aproximavam da senhora saiam mais ditosos, 

mais encorajados. Mas é chegado o momento de partir e todos 

devemos estar preparados, pois o Evangelho diz: “Louco, esta 

noite levarão a tua alma”.  

Sérgio Biagi Gregório, seu filho. 

Minha Querida Mãe 

Minha mãe, pessoa querida por todos que conviveram ao seu 

lado: nos passeios que fazia com Dona Neuza, ganhava prêmios 

de “Miss Simpatia”.  

Pessoa que cuidou de sua mãe, sogro e um sobrinho sem ficar 

se lamentando. 

Soube direcionar os filhos para o trabalho e o estudo, ensi-

nando-nos, desde pequeno, que tanto o trabalho quanto o estudo, 

é a forma de conquistar sucesso na vida (e foi o que aconteceu). 

Contou com o infortúnio de perder um filho prematuramente 

(40 anos de idade), mas com fé e com ajuda do Espiritismo supe-

rou as dificuldades.  

Aos 80 anos de idade, superou uma prótese do fêmur, vol-

tando a andar normalmente. Aos 101 anos, nova cirurgia do fê-

mur, que teve êxito, mas devido a muitos medicamentos veio a 

sucumbir.  

Tenho certeza que ela está num plano elevado na espirituali-

dade.   

Que Deus a abençoe, pois estamos sempre orando por ela.  

Cláudio Biagi Gregório, seu filho.  
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Querida Sogra, Mãe, Amiga e Companheira 

A SENHORA foi tudo isso em minha vida, pois quando me 

casei com seu filho Orlando, já falecido há 36 anos, você é que 

me ensinou a ser uma dona de casa e, também, a cozinhar!  

Quando suas netas Paty e Paula nasceram, você me ajudou 

muito, tomando conta delas quando eu precisava, dando-lhes 

muito amor e carinho. As meninas cresceram, se casaram e te de-

ram 5 bisnetos: Tete, Caíque, Cainan, Caio e Maya.  

Nas viagens, sempre estávamos juntas. Visitou-nos duas ve-

zes aqui nos Estados Unidos, o que nos deixava muito felizes com 

a sua presença.  

Nunca vamos nos esquecer de suas histórias antigas e de seus 

ensinamentos, do seu bolo de chocolate e de seus pimentões re-

cheados, que só a senhora sabia fazer. 

 Seu filho Orlando se foi, mas nossos laços familiares ficaram 

mais fortes. Havia até um quarto reservado para nós, em sua casa, 

todas as vezes que íamos ao Brasil. 

Era em sua casa que ficávamos, todos juntos, dormindo até 

no chão, mas muito felizes com a sua acolhida e a do Sergio, 

dando tanto amor.  

A senhora estará sempre em nossos corações! Descanse em 

paz sogrinha e cuide de nós aí de cima! Te amaremos eterna-

mente!  Sua nora, netas e bisnetos!!! 

Idalina Gregório, sua nora.  
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Vó Querida do meu Coração 

A pessoa que mais me amou nesta terra!  

Assim começo esta homenagem, dizendo que a minha Vó 

Nina sempre me transmitiu muito amor.  

Desde que eu nasci, sua primeira neta, ela ajudou minha Mãe 

a me criar. Paparicava-me muito. Tive uma infância muito feliz 

brincando de fazer comidinha de terra, rolando na grama, me-

xendo com bichinhos… Todas as tardes tinha torradinha e chá 

Mate para os netos amados... 

Nas dificuldades da minha juventude, ela foi o meu refúgio, 

mesmo sem saber, pois eu não queria preocupá-la com os meus 

problemas. Todos os domingos, mesmo os que eu não aparecia, 

ela tinha preparado frango assado com batatas e macarrão fresco 

com molho de tomate, todos feitos em casa, no fogão à lenha.  

Quando minha filha Stephany nasceu, primeira bisneta, eu 

morava a uns vinte minutos da casa dela. Lembro-me de ela levar 

sopa para mim, de ônibus, com a panela de pressão dentro de uma 

sacola! 

Depois de ficar longos anos longe desse amor, finalmente 

pude dar aquele abraço tão sonhado, aquele beijo tão guardado... 

Acho que foi um dos momentos mais emocionantes da minha 

vida, voltar ao lugar onde minha história começou.  

Foi também um grande presente de Deus poder ter passado 

meu aniversário e uma semana toda com ela em Maio de 2021.  

Muita emoção em vê-la receber a “Unção dos Enfermos”.  

Recordo-me da sua imensa felicidade ao completar 101 anos, 

em Dezembro de 2021. Nada vai apagar as lembranças maravi-

lhosas desses dias tão alegres, de muitas risadas e tanto carinho. 
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Eu sei que ela ficou feliz com toda minha família ali: eu, o Caju, 

o Caique, o Cainan e o Caio, tão pertinho dela, mesmo com a ba-

gunça da casa e a preocupação em fazer de tudo para nos agradar.  

E ali nos despedimos, o último abraço, os últimos beijos... até 

o Céu!!!! 

A pessoa que eu mais amei nesta terra!!! e para sempre vou 

amar!!! 

Patricia Da Silva, sua neta. 

Minha Vozinha Linda 

Minha vozinha linda, maravilhosa e poderosa! Assim que eu 

te chamava! 

E toda vez a senhora respondia: — “Ah tá! Sou nada! Tô fi-

cando velha e meu prazo de validade já venceu!” 

— Eu perguntava como a senhora estava e a senhora respon-

dia: — “Tô aqui, tocando o barco!” Sempre com a dor de cabeça, 

mas sem perder o bom humor. 

São tantas memórias lindas que guardarei para sempre em 

meu coração!  

Desde pequena, sei que cuidava de mim e da minha irmã com 

todo carinho do mundo! Minha mãe e meu pai sempre demons-

traram muito amor e respeito pela senhora e pelo Vô Carleto e, 

com isso, nos fez entender a importância do amor! 

Sei que já estava cansada de viver nos últimos anos, questio-

nando Deus por que ainda estava entre nós? Ainda achava que 

Deus tinha um propósito para sua vida. Eu tenho certeza que a 
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senhora ficou mais de 101 anos conosco para trazer muitas ale-

grias e ótimas memórias aos filhos, noras, netos, bisnetos e ami-

gos. 

Guardarei com muito carinho todas as meias e cachecóis que 

a senhora fez pra mim e para Maya. Também tenho que agradecer 

por todo pimentão recheado e por todo bolo de chocolate que se-

nhora fez, sabendo que eu adorava! Infelizmente, não consegui 

imitar a receita do pimentão e vou sentir muita falta. O bolo de 

chocolate da “Bisa” se transformou no bolo de chocolate da 

“Maya”. Ela aprendeu direitinho! 

Vozinha, agradeço a Deus por ter tido a honra e o privilégio 

de ser sua neta! Obrigada por todo carinho e amor que deu a mim 

e toda minha família! Sei que está nos braços do Pai, junto com o 

Vô e com meu pai… 

Te amarei pra sempre! 

Paula Gregório, sua neta 
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Homenagem dos Colaboradores do Ismael 

Obrigado, Dona Avenina! 

O Centro Espírita Ismael foi fundado em 15 de agosto de 

1962 congregando algumas pessoas de ideal em torno das Verda-

des do Espírito.  

Aos poucos novas pessoas foram se ajuntando e, dentre elas, 

Avenina Tonetti Gregório 

Chegou nos idos dos anos 60 do século passado, ávida por 

estudar a Doutrina dos Espíritos e logo se instalou nas atividades 

de assistência social, onde trabalhou por longos anos. 

Agradecer a presença de Avenina e sua colaboração é pouco 

comparado com tudo o que ela fez pela Casa de Ismael, pelos 

necessitados, pela Doutrina... por Jesus e para Jesus.  

Por isso o nosso desejo, neste momento, de homenagear 

nossa Companheira e Colaboradora e retribuir o carinho que ela 

proporcionou a tantos que buscavam nossa Casa. 

É assim que relembramos André Luiz, em sinal verde, 

quando diz:  

“Nas construções do Bem, é forçoso contar com a retirada de 

muitos companheiros e, em muitas ocasiões, até mesmo daqueles 

que se fazem mais estimáveis.”  

Hoje, “Dona Avenina”, como carinhosamente a 

chamávamos, já alcançou a vida Espiritual e, disso temos a cer-

teza, continuará seu trabalho para auxiliar os que buscam esclare-

cimento, consolação e esperança.  

De nossa parte, todo o reconhecimento e agradecimento pelo 

empenho, paciência e dedicação infinita nesta Casa de Ismael. 

Ivan Ricardo Rogério, presidente do C. E. Ismael. 
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Portadora de um Sorriso Meigo 

Dona Avenina era portadora de um sorriso meigo que ema-

nava paz e fraternidade.  

Quando a conhecemos era responsável pela costura e, junta-

mente com a Iracema e a Lígia, confeccionava roupinhas para os 

bebês, no sentido de suprir um pouco as necessidades das gestan-

tes carentes.  

Sempre nos atendia com gentileza.  

Obrigada, Dona Avenina! 

Por ser precursora da Assistência Social do CEI, cujo 

exemplo nos incentivou ao trabalho fraterno. 

Ilza Ely Pinheiro Nascimento, representando a 

Assistência Social do Centro Espírita Ismael. 

Saudade, Querida Companheira! 

Avenina, pessoa que marcou presença no Centro Espírita 

Ismael, deixando muitas recordações em todos os trabalhos em 

que participou, dando sempre exemplos de ordem e disciplina.  

Saudade, querida companheira do trabalho de desobessão de 

sábado, às 20h. 

Que Deus a ilumine em sua volta à pátria espiritual.  

Ayrton Reis Ortiz, colaborador nos trabalhos espirituais 

do Centro Espírita Ismael.  
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Lembrança e Saudade  

Lembro-me muito bem de Dona Avenina, e com muita sau-

dade. 

O primeiro passe que recebi no Centro Ismael foi do grupo 

atuante em que ela fazia parte.  

Um grupo equilibrado de médiuns privilegiados: Dona Hen-

riqueta (fundadora do CEI), Helena Calhao (minha mãe), Dona 

Alice César e Dona Maria de Lourdes Zanino.  

Recordo até hoje porque me senti tão bem que nunca mais me 

afastei do Ismael, e isso já faz mais de 54 anos. 

Lembro muito bem da calma da Dona Avenina, sua fala baixa 

e mansa, sempre positiva e amiga de todos. 

Trabalhei com ela nos grupos de passes, também nos chás be-

neficentes e nunca ouvi de sua boca uma palavra de queixa ou de 

reclamação. 

Era realmente uma pessoa calma, sorriso sincero e um abraço 

carinhoso. 

Com a graça de Deus, espero encontrá-la um dia no Plano 

Espiritual. 

Ela se foi, mas as recordações e a saudade ficaram. 

Que ela, onde estiver, esteja distribuindo essa paz e esse 

amor, como o fazia entre nós. 

Que Deus a abençoe sempre. 

Eunice Gomes, diretora da Entrevista e instrutora 

do Curso de Educação Mediúnica. 
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Sempre Calma e Serena  

Como minha esposa Eunice, eu também a conheci quando 

comecei a frequentar o CEI, há mais de 54 anos. 

Sempre calma, tranquila e gostoso de conversar com ela, pois 

inspirava muita confiança entre os trabalhadores, tais como, Dona 

Henriqueta, Sr. Buri, Dona Helena (minha sogra), Dona Zanino, 

Sr. Rasga, Sr. João Lourenço, entre outros.  

Minha confiança e fé, na cobertura espiritual do CEI, se deve 

a esse Grupo juntamente com os outros fundadores. 

Com certeza, Dona Avenina estará fazendo parte do grupo 

desses irmãos que já partiram. 

José Antenor Gomes filho, colaborador nos trabalhos 

espirituais e instrutor do “Curso de Passe”. 

Na Construção da História 

Ninguém constrói uma história sozinho. Sempre encontramos 

grandes amigos e companheiros que nos auxiliam na obra a ser 

realizada.   

Eu encontrei nossa querida amiga Avenina no Centro Espírita 

Ismael, onde executamos as nossas tarefas com muito amor e 

carinho.  

Grande amiga e muito trabalhadora no auxílio ao próximo. 

Que as bênçãos de Jesus recaia sobre seu Espírito na nova mo-

rada.  

Maria de Lourdes Zanino, colaborada na área espiritual e 

social do Ismael  
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Passagem de Lutas e Sacrifícios 

Sabemos que a sua passagem pela Terra foi cheia de lutas e 

sacrifícios, mas buscou dentro do Espiritismo força e entendi-

mento, trabalho e estudo para hoje continuar esse trabalho em 

uma dimensão superior. 

Olga Urel Reis, colaboradora nos trabalhos espirituais do 

Centro Espírita Ismael. 

 

Esclarecimento sobre as Homenagens 

Pedimos relatos dos familiares mais próximos e dos compa-

nheiros que trabalharam mais diretamente com ela no Centro Es-

pírita Ismael.  

Esperamos que essa amostra possa representar o sentimento 

de todos os outros parentes e amigos.  

Como conviveu, aproximadamente 70 anos, com os trabalha-

dores do Ismael, tomo a liberdade de citar alguns deles.  

Antônio Francisco Rasga, Antônio Grillo Filho, Antônio 

Sanches Neto, Antônio Teixeira dos Santos, Arminda Cruz Paiva, 

Domingas Angelina Grillo, Ester Lourenço, Henriqueta Bury, 

Humberto Bury, Iracema Campos, João Lourenço, João Zilio 

Grillo, José Ferreira de Oliveira Filho, José Vitorino do Nasci-

mento, Mamede Cirino Filho, Manoel Francisco dos Santos, Nair 

Vianello Luizeto, Teresa Cirino, Wanderlon da Cunha Rezende...  
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12 — Considerações Finais 

A História tem a incumbência de manter viva a lembrança de 

uma pessoa, de uma organização, de um país. Há professores de 

História que adotam esta prática. Eles incentivam as pessoas a 

fazerem um documento histórico: da família, do bairro, da igreja 

e do clube que frequentam. Foi o que fizemos. 

Depois de repassar algumas das diversas atividades desenvol-

vidas por esta alma em seus 101 anos de existência, só nos resta 

agradecer o convívio fraterno que tivemos ao seu lado.  

Enaltecemos, também, as palavras de incentivo recebidas de 

parentes, amigos e, especialmente, dos companheiros do Centro 

Espírita Ismael, com quem ela teve um relacionamento mais 

duradouro, principalmente nos seus trabalhos espirituais e de 

ajuda aos mais necessitados.  

Esperamos que esses registros possam servir de exemplo para 

todos nós, espíritos ainda devedores e presos à ilusão da matéria.  

Que os bons Espíritos possam ajudá-la a traçar os novos pro-

gramas de sua evolução espiritual.   
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Agradecimentos 

Em qualquer tarefa, nunca estamos sozinhos.  

O convívio com os outros ajuda-nos a realização dos 

nossos projetos.  

Por essa razão, agradecemos a todos os que 

contribuíram para a realização desta obra: 

aos que cederam as fotos; 

aos que fizeram as suas homenagens; 

aos parentes e amigos com suas críticas e sugestões; 

aos amigos do Centro Espírita Ismael que incentivaram 

esta iniciativa; 

aos bons Espíritos que nos inspiraram a confecção 

deste pequeno livro para uma grande alma.  

 


