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VERSÃO DIGITAL

DIA MUNDIAL DA SAÚDE
“Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças” (OMS )

O

Dia Mundial da Saúde foi criado em 1948, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), por conta da preocupação
de seus integrantes em manter o bom estado de saúde das pessoas do mundo, bem como alertar sobre os principais problemas que podem atingir a população.
A importância do tema ganhou projeção internacional a ponto de, a partir de 1950, ser definido o 7 de abril como o Dia
Mundial da Saúde. Também é importante reforçar a máxima de que, por mais que a ciência tenha avançado no desenvolvimento de novos recursos para o tratamento das doenças, a prevenção ainda é a abordagem mais indicada, simples e
eficaz.
A Doutrina Espírita nos auxilia na prevenção de doenças, nos esclarecendo que a harmonia da alma reflete na saúde do
corpo, nos proporcionando bem-estar, disposição e vitalidade. Diz-nos Emmanuel, na obra Fonte Viva (cap.86): “Todas as
criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a
ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora,
entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a
pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas”. (...) Ainda Emmanuel: “O homem terá de voltar os olhos para a
terapêutica natural, que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. (...) A medicina do futuro terá de ser
eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada em razão da febre maldita do ouro; mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo
da Humanidade”. (Obra Emmanuel, Cap. 23).
A vida nos convida constantemente ao trabalho no bem, ao perdão, à reforma moral, para a conquista da saúde espiritual, que refletirá na saúde física. Estudar sempre para renovar as ideias, recorrer à força poderosa da oração e trabalhar para
o fortalecimento necessário. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus, porém é preciso lembrar sempre que
a medicina é benção de Deus na terra, recorramos a ela sempre que necessário. A conquista da saúde integral ainda não é
uma realidade na terra.
Fontes: https://www.hcor.com.br/imprensa/noticias/dia-mundial-da-saude/ e https://www.unimed.coop.br/web/itajuba/noticias/7-de-abril-dia-mundial-da-saude
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SEAREIROS SOLIDÁRIO

Almoço com os moradores da
AEPHIVA

OS VOLUNTÁRIOS DO SEAREIROS
SOLIDÁRIO escolheram o dia 21 de
março para realizarem um almoço
especial aos moradores da AEPHIVA
(Associação Ecumênica de Promoção Humana, Inclusão e Valorização
de Americana).
AEPHIVA tem capacidade para quatorze pessoas, mas no momento está
com sete residentes, dentre eles dois
acamados. Está situada na rua Eugênio
Linder, 107, Residencial dos Namorados, em uma chácara arborizada, com
muitas arvores frutíferas.
Planejou-se um almoço descontraído com música e muita diversão, algo
diferente da realidade dessas pessoas
que vivem na instituição. Porém, devido as novas medidas de restrição por
conta da COVID 19, foi preciso mudar
os planos.
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Todos os alimentos foram preparados pelos voluntários anteriormente,
cada um em sua casa e depois levado
até a instituição. O cardápio contou
com dois tipos de suco natural, um
delicioso strogonoff de frango, arroz,
batata palha, salada de legumes, de
sobremesa sorvetes, salada de frutas
e pavê, tudo preparado com muito
amor e carinho para esses irmãos.
Além da refeição doamos alguns livros
e todos os moradores receberam uma
lembrancinha com uma carta escrita a
mão pelos voluntários, onde não faltaram palavras de força, fé e otimismo.
Temos certeza que este dia ficou
marcado na vida de cada uma dessas
pessoas e nas nossas também. Fortalecendo nossa convicção da importância da ajuda ao próximo e da busca
incansável por novas ideias para que
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essa corrente do bem possa crescer
cada dia mais.
Gratidão a todos as pessoas que
dedicaram um pouco do seu tempo
em mais esta campanha realizada
pelo Seareiros Solidário!
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NOSSA GENTE

PELO D.C.D

Departamento Administrativo
e Patrimonial

Continuamos apresentando nossa Diretoria Executiva. Neste mês é a vez do Departamento Administrativo e Patrimonial – DAP. O Departamento é composto por três membros:

SILVANA CRISTINA ARNOSTI, que é solteira, tem 44 anos, é artesã. Conheceu a Doutrina Espírita através do voluntariado, trabalhou no PISCA (Projeto Infantil realizado no
Seareiros, pelo Departamento COASSEJE) por um ano e meio. Depois resolveu estudar
a Doutrina, se integrando nas atividades da Casa. Atualmente é coordenadora de grupo
de estudos, participa de reunião mediúnica, Atendimento Fraterno, além de integrar o
DAP. Através da Doutrina Espírita tem aprendido o autoconhecimento, para oferecer o
melhor de si para os outros e para seu melhoramento pessoal. Silvana diz que o Seareiros
abriu as portas para que ela pudesse auxiliar o próximo.
ERIS COMES RIBEIRO, tem 60 anos, é casado com Marileide Vieira dos Santos Ribeiro (Mari) há 37 anos, tem dois filhos e um neto, comerciante aposentado. Conheceu a
Doutrina Espírita através da esposa que frequentava o Seareiros desde que veio para o
endereço atual. Ouvia dela comentários sobre a Doutrina e sentia um vazio que precisava preencher. Veio ao Atendimento Fraterno e sentiu-se muito bem recebido e percebeu
que ficar mais perto de Deus era o que faltava em sua vida. Além de fazer parte do DAP,
também participa de Atendimentos Fraternos como entrevistador, é dirigente de reunião mediúnica, coordenador de reuniões de estudos, e participa também de reunião de
desobsessão e ainda trabalha na COASSEJE. A Doutrina representa na sua vida o conhecimento e prática dos ensinamentos do Mestre Jesus, auxiliando-o no lar e na sociedade,
oferecendo a oportunidade de compartilhar tudo que aprende com os companheiros
de jornada.
LUIZ CARLOS AFFONSO, é professor aposentado, tem 65 anos, casado, pai de um
casal de filhos. Conheceu a Doutrina Espírita através de um casal de amigos em 1975, Sr.
Antonio Durante e sua esposa Marlene Nicola Durante, que o levaram ao Centro Espírita Paz e Amor, na época presidido pelo Sr. José Rampazzo. Posteriormente frequentou o
Centro Espírita Amor e Caridade - Lar Escola Monteiro Lobato, onde conheceu os companheiros Norinho, Valdir, Lia, Rosana e outros. Após alguns anos esses mesmos amigos
fundaram o Centro Espírita Seareiros de Jesus, convidado, passou a estudar a Doutrina
nesta Casa abençoada. É coordenador de reunião de estudos e mediúnica, colaborador
do IPV e membro do DAP. A Doutrina Espírita é para ele a condutora dos seus objetivos
de vida, que também sustentam a base moral da sua família. Pelos estudos e participação
nas diversas atividades sente-se no caminho das realizações pessoais.

Nossa gratidão a Silvana, ao Eris e ao Luiz Carlos pela dedicação a nossa Casa.
Que Jesus os fortaleça na fé e no trabalho.
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COASSEJE

PROJETOS DA COASSEJE
PELO COASSEJE

INICIAMOS na última edição do Informativo Peixinho Vermelho a divulgação de projetos desenvolvidos pela COASSEJE com profissionais. Na edição de março, fizemos uma apresentação sobre os projetos
“Apadrinho Afetivo para Crianças e Adolescentes” e “Grupo de Apoio à Adoção” que compõem o “Programa Abraçar” da entidade.
Nesta edição, apresentamos o Serviço de Acolhimento Institucional e o Projeto Itaú Social.
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA:
Trata-se de Serviço ininterrupto, que acolhe crianças e adolescentes encaminhados
pelo Conselho Tutelar, de maneira emergencial ou com determinação do Ministério Público e Vara da Infância e Juventude.
O acolhimento dessas crianças e adolescentes se dá no “LAR DONA ANITA” que
tem capacidade para 25 acolhidos e são
acompanhados por profissionais técnicos,
cuja equipe é composta de coordenadora,
duas psicólogas, assistente social e pedagoga. No Lar, acompanhando o dia a dia dos
acolhidos, fica a equipe de educadoras/cuidadoras, que cobrem as 24 horas diárias.
Além dos cuidados, as crianças participam
normalmente das convenções sociais como
escola, cursos, esporte, lazer, terapias, acompanhamentos na área da saúde, e outros.
A equipe técnica também trabalha e auxilia
os familiares para que seja possível o retorno
dessas crianças aos lares, seja para os pais ou
família extensa, situação prioritária na atividade. Essa atividade é realizada numa parceria
com os profissionais dos demais serviços que
compõem o Sistema de Garantia dos Direitos
da Criança e do Adolescente do município.

O Projeto denominado “Capacitar e fortalecer os Serviços de Alta Complexidade
e o Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente”, foi elaborado
pela COASSEJE, aprovado pelo CMDCA, e
conquistou os recursos num processo seletivo de projetos da Fundação Itaú Social.
O desenvolvimento do projeto é coordenado pela COASSEJE e realiza a formação e
supervisão técnica dos Serviços de Acolhimento Institucional (COASSEJE e AAMA), do
Projeto “Família Acolhedora” (APAM), “República” (AAMA), além de seminários para a
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

Todas as intercorrências do acolhimento
e acompanhamento familiar são relatadas
à Promotoria e Juiz da Vara da Infância e Juventude.
O Juiz da Vara da Infância e Juventude,
periodicamente realiza audiências concentradas para decidir sobre determinados acolhidos, em que participam, além das técnicas
do acolhimento da entidade, as técnicas da
Vara da Infância e outros profissionais da
rede que acompanharam os respectivos
envolvidos, ou seja, as crianças e familiares.
Em muitas ocasiões, nessas audiências participam também os familiares dos acolhidos. Quando, em decisão do magistrado,
é determinado o retorno da criança ao núcleo familiar de origem, a equipe técnica do

PROJETO ITAÚ SOCIAL
rede socioassistencial da cidade.
Entre os anos de 2018 e 2019 foram realizadas mais de 420 horas de supervisões, 104
horas de capacitações e envolveu mais de
500 pessoas, com temas de suma importância para o trabalho da defesa e garantia dos
direitos das crianças e adolescentes da cidade de Americana.
Em 2020, mesmo com a pandemia do
novo coronavírus foram realizadas 224 horas
de supervisões. Em 2021 está prevista a realização de ações para o “dia de combate contra a exploração e abuso sexual de crianças e
ANO 24 - Nº 251

Serviço de Acolhimento continuará por um
período acompanhando e auxiliando em situações da convivência.
Quando a decisão do Juiz é para encaminhar para família substituta, essas são buscadas no cadastro nacional de pretendentes à
adoção, atividade que compete às técnicas
da Vara da Infância.
Uma vez encontrado os pretendentes à
adoção que optaram por um perfil semelhante à criança ou adolescente acolhida,
a equipe técnica do Serviço, juntamente
com as técnicas da Vara, trabalha a preparação, aproximação, visitas e acompanhamento dos novos pais com os acolhidos, além de um período pós-adoção.

adolescentes”, “celebração do aniversário
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, capacitações e mais de 300 horas de supervisões para as entidades de
acolhimento (COASSEJE, APAM e AAMA).
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REVISTA ESPÍRITA

PELO D.C.D

Organização do Espiritismo

OS ADEPTOS DO ESPIRITISMO se
surpreendem com seu número; e
como a similitude de ideias inspira
o desejo de aproximação, procuram
reunir-se e fundar sociedades. Assim,
de toda parte nos pedem instruções
a propósito... É, pois, chegado o momento de nos ocuparmos do que se
pode chamar a organização do Espiritismo. Sobre a formação das sociedades espíritas, O Livro dos Médiuns
contém observações importantes,
às quais remetemos os interessados,
pedindo-lhes meditem com cuidado.
Diariamente a experiência vem lhes
confirmar a justeza, que lembraremos de modo sucinto, acrescentando instruções mais circunstanciadas.
O que fazer na ausência de médiuns e coparticipantes do Espiritismo?
A princípio podem trabalhar por
conta própria, penetrar-se na Doutrina pela leitura e meditação das Obras
Básicas; quanto mais se aprofundarem, mais verdades consoladoras
descobrirão, confirmadas pela razão.
Em virtude de sua posição, tem uma
bela e importante missão a cumprir:
espalhar a luz em seu redor. Os que
aceitarem essa missão e não se deixarem deter pelas dificuldades, serão
recompensados pelo sucesso e pela
satisfação de terem feito uma coisa
útil. Sem dúvida encontrarão oposição; serão motivo de sarcasmos e da
malevolência. Mas onde estaria o mérito se não houvessem obstáculos a
vencer?... Mas aos que têm a coragem
de sua opinião, que estão acima das
mesquinhas considerações mundanas, diremos que o que tem a fazer se
limita a falar abertamente do Espiritismo, sem afetação, como de uma coisa
muito simples e natural, sem buscar
nem forçar convicções, nem fazer
prosélitos a todo custo. O Espiritismo
não deve ser imposto: vem-se a ele
porque dele se necessita e porque ele
dá o que não dão as outras filosofias.
06 | ABRIL 2021

Organização do Espiritismo
O aumento incessante dos adeptos
demonstra a impossibilidade material
de construir numa cidade, sobretudo numa populosa, uma sociedade
única. Além do número, há a dificuldade das distâncias, que é obstáculo
para muitos... É necessário, pois, multiplicar os grupos... vinte grupos de
quinze a vinte pessoas obterão mais
e farão mais pela propaganda que
uma sociedade única de quatrocentos membros. Os grupos se formam
naturalmente, pela afinidade de
gostos, de sentimentos, de hábitos.

dos grupos. Uma das primeiras condições é a homogeneidade, sem a qual
não haveria comunhão de pensamentos. Uma reunião nem pode ser estável, nem séria, se não houver simpatia
entre os componentes. E não pode
haver simpatia entre pessoas que
tem ideias divergentes e fazem uma
oposição surda, quando não aberta...
cada um pode e deve emitir sua opinião; mas há pessoas que discutem
para impor a sua e não para esclarecer.

Homogeneidade dos grupos
O segundo ponto é a constituição

Os verdadeiros Espíritas
Em O Livro dos Médiuns traçamos
o caráter das principais variedades de
Espíritas.
Pode pôr-se em primeira linha os
que acreditam pura e simplesmente
nas manifestações. Para eles o Espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos
curiosos; a filosofia e a moral são acessórios de que pouco se ocupam e cujo
alcance não os preocupa. Chamamo-los de Espíritas Experimentadores.
Vêm a seguir os que vêem no Espiritismo algo além dos fatos. Compreendem o seu alcance filosófico,
admiram a moral dele decorrente,
mas não a praticam... A influência sobre o seu caráter é insignificante ou
nula; nada mudam em seus hábitos
e não se privam de nenhum prazer:
o avarento é sempre sovina, o orgulhoso sempre cheio de si, o invejoso
e o ciumento sempre hostis; para eles
a caridade cristã é apenas uma bela
máxima e os bens deste mundo os
arrastam na sua estima so- bre os do
futuro. São os Espíritas Imperfeitos.
Ao lado destes há outros, mais numerosos do que se pensa, que não
se limitam a admirar a moral espírita,
mas a praticam e a aceitam em todas
as suas consequências. Convencidos
de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar
estes curtos instantes para avançar
na via do progresso, esforçando-se
por fazer o bem e reprimir suas más
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Multiplicação dos grupos
As sociedades propriamente ditas
estão sujeitas a numerosas vicissitudes. Mil e uma causas, dependentes
ou não de sua vontade, podem conduzir à dissolução. Suponhamos que
uma sociedade espírita tenha reunido
todos os adeptos de uma mesma cidade e que, por uma circunstância qualquer, cesse de existir. Eis os membros
dispersos e desorientados. Agora, se
em vez disto, houver cinquenta grupos, se alguns desaparecem, sempre
restarão outros, e outros se formarão.
Uniformidade na Doutrina
Admitida, em princípio, a formação
dos grupos, resta o exame de várias
questões importantes. A primeira é
a uniformidade na Doutrina... Quer
a sociedade seja una, ou fracionada,
a uniformidade será a consequência
natural da unidade de base, que os
grupos adotarem. Ela será completa em todos os que seguirem a linha
traçada por O Livro dos Espíritos e O
Livro dos Médiuns. Um contém os
princípios da filosofia e da ciência; o
outro, as regras da parte experimental e prática. Essas obras estão escritas com bastante clareza para não dar
lugar a interpretações divergentes.

inclinações; suas relações são sempre
seguras, porque a convicção os afasta
de todo mau pensamento. Em tudo a
caridade é sua regra de conduta. São
os verdadeiros espíritas, ou melhor, os
Espíritas Cristãos.
Reforma Íntima
Daí se segue que, na formação de
grupos, deva exigir-se a perfeição?
Seria simplesmente absurdo, pois seria querer o impossível... Tendo por
objetivo a melhora dos homens, o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam por sê-lo,
pondo em prática os ensinamentos
dos Espíritos. O verdadeiro Espírita não
é o que alcançou a meta, mas o que
seriamente quer atingi-la. Sejam quais
forem os seus antecedentes, será bom
espírita desde que reconheça suas
imperfeições e seja sincero e perseverante no propósito de se emendar.
Para ele o Es- piritismo é a verdadeira
regeneração, porque rompe com o
passado; indul- gente para com os outros, como que- reria que fossem para
consigo, de sua boca não sairá nenhuma palavra malévola contra ninguém.
Regimento Interno
Aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas condições
deve, antes de tudo, assegurar-se do
concurso de alguns adeptos sinceros, que levam a Doutrina a sério e
cujo caráter conciliatório e benevolente seja conhecido. Formado esse
núcleo, ainda que de três ou quatro
pessoas, estabelecer-se-ão regras precisas, quer para as admissões, quer
para a realização de sessões e para a
ordem dos trabalhos, regras às quais
os recém-vindos terão que se conformar. Essas regras podem sofrer modificações conforme as circunstâncias; mas umas há que são essenciais.
Unidade de princípios
Sendo a unidade de princípios um
dos pontos essenciais, ela não pode
existir naqueles que, não tendo estudado, não podem ter opinião formada.
A primeira condição a impor, se se-
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não quiser ser distraído, a cada instante, por objeções ou perguntas ociosas
é, então, o estudo prévio. A segunda é
uma profissão de fé categórica e uma
adesão formal à doutrina de O Livro
dos Espíritos, além de outras condições especiais, julgadas a propósito.
Isto quanto aos membros titulares e
dirigentes. Para os que buscam adquirir um pouco mais de conhecimento e
convicção, pode ser-se menos rigoroso.
Disciplina e Estudo em Grupos
A ordem e a regularidade dos trabalhos são igualmente essenciais. Consideramos eminentemente útil a leitura
de algumas passagens de O Livro dos
Médiuns e de O Livro dos Espíritos. Por
esse meio teremos sempre presentes
à memória os princípios da ciência e
os meios de evitar os escolhos encontrados a cada passo na prática. Assim,
a atenção se fixará sobre muitos pontos que, por vezes, escapam numa
leitura particular e poderão ocasionar
comentários e discussões instrutivas.
União das Sociedades Espíritas
É incontestável que um grupo formado nas condições indicadas funcionará com regularidade, sem entraves e
de maneira frutuosa. O que um grupo
pode fazer, outros também o podem.
Suponhamos, então, numa cidade, um
número qualquer de grupos constituídos nas mesmas bases; haverá necessariamente entre eles unidade de princípios, pois seguem a mesma bandeira;
união simpática, pois sua máxima é
amor e caridade; numa palavra, são os
membros de uma mesma família, entre os quais nem haveria concorrência,
nem rivalidade de amor-próprio, desde que todos animados dos mesmos
sentimentos para o bem.
Contudo, seria útil que houvesse
entre eles um ponto de ligação, um
centro de ação... Um grupo central,
formado de delegados de todos os
grupos, tomaria o nome de grupo
diretor. Na impossibilidade de nos
correspondermos com todos, com
este teríamos relações mais diretas.
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O que é possível entre os grupos de
uma mesma cidade, também o é entre
os grupos diretores de diversas cidades, desde quando entre eles haja comunidade de vistas e de sentimentos.
Como se vê, tudo isto é de execução
muito simples; mas tudo depende do
ponto de partida, isto é, da composição
dos grupos primitivos. Se formados de
bons elementos, serão outras tantas
boas raízes que darão bons renovos.
Se, ao contrário, forem formados de
elementos heterogêneos e antipáticos,
de Espíritas duvidosos, mais ocupados
com a forma do que com o fundo,
que consideram a moral como parte
acessória e secundária, há que esperar
polêmicas irritantes e sem saída, pretensões pessoais, embates de suscetibilidades e, em consequência, conflitos
precursores da desorganização. Entre
verdadeiros Espíritas, tais quais os definidos, que veêm o objetivo essencial
do Espiritismo na moral, que é a mesma para todos, haverá sempre abnegação da personalidade, condescendência e benevolência e, por conseguinte,
segurança e estabilidade nas relações.

Adaptado do artigo:
Organização do Espiritismo - Allan Kardec - Revista
Espírita - Dezembro de 1861, pg. 386 à 400 - Editora
Cultural Espírita.
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ESTUDOS

Amália Domingo Soler

ascida a 10 de novembro de 1835,
na cidade de Sevilha, Espanha, e
desencarnada a 29 de abril de 1909, na
cidade de Barcelona (Espanha). Foi figura
de grande destaque no seio do Espiritismo
espanhol, tendo a sua fama ultrapassado
mesmo as fronteiras da península ibérica,
para atingir os países americanos de fala
castelhana. No Brasil, ela tornou-se muito
conhecida pela sua obra “As memórias
do Padre Germano”. A vida de Amália
foi entrecortada de dores físicas e morais,
entretanto, ela tudo suportou com estoicismo, pois somente os Espíritos fortes
sabem vencer os obstáculos, compreendendo que as tribulações da vida terrena
são imperativos da lei divina, impostos aos
homens pelas suas transgressões cometidas em vidas pretéritas. Através de sua
luta conseguiu também elevar bem alto o
conceito da mulher no campo da divulgação. Com a idade de dez anos, começou a
escrever; aos dezoito já dava à publicidade
as suas poesias. No propósito de melhor
poder difundir os seus escritos, transferiu-se para Madri. Na capital espanhola,
trabalhou de forma tão intensa que ficou
completamente cega. Debalde procurou
consolo no seio das religiões tradicionais.
Os dogmas não a satisfaziam. Os conceitos
da vida no além-túmulo, apregoados por
essas religiões, não preenchiam o imenso
vácuo que existia em sua alma. Um dia,
porém, através do periódico “El Critério”,
editado pela Federação Espírita Espanhola, tomou conhecimento do Espiritismo.
Dali em diante os seus escritos, que apenas expressavam amargura, passaram a
constituir uma fonte de consolação. Passou Amália a compreender que o Evangelho de Jesus é, na realidade, uma fonte
de água viva que jorra para a vida eterna.
Os cognomes de “poetisa das violetas”

e “cantora do Espiritismo” lhe foram outorgados, pois o seu nome projetou-se de
tal forma que ela se tornou, de direito e de
fato, uma das mais apreciadas poetisas de
seu tempo. Animada de profunda fé em
Jesus Cristo e nos benfeitores espirituais,
conseguiu um dia recobrar a visão. Eis
como ela relata esse importante acontecimento de sua vida: “Bela manhã, estando
em sua casa sentiu repentinamente doloroso e estranho fenômeno: pareceu-me, disse
ela, que toda minha cabeça se tinha enchido
de neve, tal o frio intenso que senti na mesma. Prestei atenção e acreditei ouvir esta breve palavra: LUZ... LUZ... LUZ... para a minha
alma e para os meus olhos; gritei movida por
inexplicável impressão: LUZ necessito, meu
Deus. E sem saber por que, chorei, não com
amargura desconsolada, pelo contrário,
aquelas lágrimas pareciam que davam vida.
Sem dar conta do que fazia, encaminhei-me
para um espelho, numa exclamação de júbilo e de assombro indescritível ao ver meus
olhos perfeitamente abertos como há muito
não os podia ver, pois que sempre os tinha
com as pálpebras caídos, o que me impossibilitava de ver. Havia chegado a hora da
minha liberdade? Perguntei em alta voz; julgando que alguém pudesse me responder.
Sim, murmurou uma voz longínqua. Louca
de contentamento corri para o médico que
me disse: Amália, graças a Deus, a partir
de amanhã poderás trabalhar, porém, sem
excessos. Amália era um exemplo vivo de
firmeza, de fé e de amor, na defesa dos ideais que esposava. Em novembro de 1878,
desenvolveu ingente trabalho no sentido
de rebater acusações que eram lançadas
contra o Espiritismo pela cura Manterola,
na “A Gazeta de Catalunha”. Nesse propósito ela escreveu uma série de cinquenta
e dois artigos. Luiz Llach, seu protetor e
amigo, propôs-lhe editar uma revista que
permitisse o desenvolvimento de um trabalho jornalístico. Nessa época ela envia-
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POR DIVALDO GREMES

N

va colaborações para as publicações “El
Critério”, de Madri, e “El Buen Sentido”, de
Lérida. Llach, no entanto, reclamou a sua
colaboração em Barcelona, para onde ela
se dirigiu carente de recursos e com a vista
bastante fraca. Ali ela foi apresentada ao
editor Torrents, que se prontificou a financiar uma revista dedicada à mulher espírita, sendo ela convidada a dirigi-la. Surgiu
então o periódico “La Luz del Porvenir”, o
qual teve a sua publicação suspensa após a
publicação do terceiro número, por ordem
das autoridades eclesiásticas, que nesse
tempo exerciam o papel de policiamento
das publicações religiosas. Essa atitude
do clero católico não a intimidou e ela fez
aparecer “O Eco da Verdade”. Seus escritos
eram enviados para o México, Cuba, Itália,
Venezuela e Argentina, servindo de material para muitas e importantes publicações
editadas naqueles países. Até o instante
de sua desencarnação, sua vida foi assolada por grandes dissabores. O decesso
de Luiz Llach fez com que a responsabilidade pelo funcionamento da Sociedade A
Boa Nova, pesasse sobre seus frágeis ombros, as convulsões políticas e sociais, que
avassalavam sua pátria, incidiam sobre a
débil economia com que sustentava sua
querida revista. Suas produções ultrapassaram a casa de um milheiro e nisso reside a fama inigualável que ela conseguiu
amealhar nos seus 73 anos de vida terrena.
Fonte: Amalia Domingo Soler - bvespirita.com;
bvespirita.com/Biografia - Amalia Domingo Soler.pdf
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

Por mais acolhimento e escuta

POR SANDRA TRAMBAIOLI DE NADAI / TALITA BUENO SALATI LAHR

E

stamos vivendo um momento ímpar no planeta! Incertezas, angústias, preocupações, medos nos invadem!
Crianças, adolescentes, adultos e idosos
estão de alguma forma sendo impactados
pela Pandemia e isolamento social. Estudos recentes estimam que entre um terço
e metade da população estão e/ou irão sofrer alguma manifestação psicopatológica,
caso não seja feita nenhuma intervenção
de cuidado específico para as reações e
sintomas manifestados. Diariamente as
pesquisas apontam uma crescente dos
transtornos mentais: ideação suicida, automutilações, depressão, ansiedade entre
outros. Diante do quadro atual, não é responsabilidade apenas da área da saúde a
necessidade de atenção às pessoas a nossa
volta e a nós mesmos. O momento solicita à
humanidade acolhimento, cuidado e escuta. A ciência se debruça diante da COVID-19,
uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2 que afeta milhões
de pessoas, em busca de uma vacina e
tratamento e a mesma ciência nos aponta
a importância da religiosidade: “Crenças religiosas influenciam o modo como pessoas
lidam com situações de estresse, sofrimento
e problemas vitais. A religiosidade pode proporcionar à pessoa maior aceitação, firmeza
e adaptação a situações difíceis de vida, gerando paz, autoconfiança e perdão, e uma
imagem positiva de si mesmo. Por outro lado,
dependendo do tipo e uso das crenças religiosas, podem gerar culpa, dúvida, ansiedade e
depressão por aumento da autocrítica (STROPPA & MOREIRA-ALMEIDA, 2008, p. 5).”
E ainda, uma pesquisa realizada no Distrito Federal, com 852 adolescentes e jovens,
que visava investigar fatores sociais e pessoais de proteção, revela a religiosidade e a
espiritualidade dentro dos fatores pessoais
como elementos protetivos que contribuem
para a autoestima e a resiliência (AMPARO,
GALVÃO, ALVES, BRASIL, & KOLLER, 2008).
No entanto, sabemos que os religiosos também estão adoecendo e muitas
vezes ainda carregam a culpa da pouca
fé e confiança. Os espíritas, que professam a fé raciocinada, conhecem a imortalidade da alma e compreendem os
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momentos que estamos de transição do
planeta, também não deixam de vivenciar
suas lutas e dores e, na busca por amparo, acabam por se depararem com muito
conhecimento doutrinário, palestras e
pouco acolhimento. Faz-se necessário acolhimento e cuidado aos nossos irmãos e irmãs, de suas dores e necessidades e que
isso possa se fazer através de uma escuta
sem julgamentos, que seja respeitosa e
empática, como possibilidade de alívio ao
sofrimento, sendo suporte e apoio como
nos pede o Mestre: “Vinde a mim todos
vós que estais aflitos e sobrecarregados”. Ele
também propôs: “Que vos ameis uns aos
outros”, e ainda, “Se estiverdes em condição,
vinde diretamente a mim pelos caminhos
formosos da oração, mas se vos sobrecarregardes a ponto de não achardes o caminho
emocional da prece, recorrei a vosso irmão,
pois que, através dele, eu vos ajudarei”, no
livro, “Atendimento Fraterno”, do Projeto
Manoel Philomeno de Miranda. Para sermos suporte e realizarmos o acolhimento
necessário é preciso que também cuidemos de nós – autocuidado: com nossas
emoções, sentimentos, espiritualidade e
corpo. Respeitemos nossos limites, nossas
dores, façamos pausas, peçamos auxílio,
pois é só dividindo e compartilhando que
as dores ficam mais possíveis de serem
olhadas, vi venciadas e transformadas em
bençãos de progresso. Como amar nosso
próximo se não nos amarmos? “Amar o próximo como a si mesmo; fazer pelos outros o
que gostaríamos que os outros fizessem por
nós”, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. KARDEC, Allan. O
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evangelho segundo o espiritismo. Cap 11,
item 4. Estamos sendo convidados a socorrer nossos irmãos e irmãs em humanidade, num momento de tantas dores,
desregramentos e ilusões, mas “é pelo
amparo recíproco que alcançaremos as
expressões mais altas dos valores intelectivos e sentimentais”, disse Emmanuel.
Fontes: - AMPARO, D.M., GALVÃO, A.C.T., ALVES, P.B., BRASIL, K.T. & KOLLER, S.H. (2008). Adolescentes e jovens em
situação de risco psicossocial: redes de apoio social e fatores
pessoais de proteção. Estudos de Psicologia, 13(2), 165-174.
https://doi.org/10.1590/S1413-294X2008000200009.
- KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Tradução de Salvador Gentile. Araras: IDE, 1978. Cap 11, it. 4. - NEVES, J. AZEVEDO, G. e FERRAZ, J. – Projeto Manoel Philomeno de Miranda – Atendimento Fraterno – Salvador – Livraria
Espírita Alvorada Editora, 9ª ed. 2009.
- STROPPA, A. & MOREIRA-ALMEIDA, A. (2008) Religiosidade
e saúde. In: M.I. Salgado, & G. Freire (Orgs.). Saúde e espiritualidade: uma nova visão da medicina. Belo Horizonte: Inede,
p. 427-443.
- XAVIER, Francisco Cândido. O consolador. Pelo Espírito
Emmanuel. 29. ed. 11. impr. Brasília: FEB, 2020. Definição.
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LEIA, ASSISTA E APRENDA

A mediunidade adoecida

POR SILVIA GALLETTI

MEDIUNIDADE, segundo a definição
de O Livro dos Médiuns “é a faculdade inerente a todos os seres, que tenham o sistema nervoso organizado e que lhes dá a capacidade de perceber em um grau qualquer
a influência dos espíritos.” Assim, o Médium é aquele que pode mediar as informações que vem do plano espiritual para
o plano físico. Ao nos aprofundarmos no
estudo da obra de Kardec, em especial de
O Livro dos Médiuns, e na compreensão
da obra de Chico Xavier, especialmente
as informações de André Luiz, tomamos
conhecimento de que a mediunidade é
uma faculdade fisiológica. Isso nos leva a
um ponto muito importante que é o fato
de que “todos somos médiuns”, uma vez
que todos temos esta faculdade fisiológica. Esta percepção pode chegar de forma
subliminar e nós podemos não ter a real
consciência da influência que estamos
recebendo, neste caso, podemos dizer
que estamos tendo uma inspiração ou
uma intuição, que são coisas diferentes.
O inspirado tem como mérito perceber
essa inspiração, mas não foi ideia ou obra
da pessoa. Já a intuição é diferente, sabe
quando falamos assim “tive uma presença de espírito” ..., exatamente isso, um espírito esteve presente naquele momento,
seja para nos avisar sobre algo, seja para
nos dar uma informação subliminar, subconsciente. Se a pessoa tem a sua mediunidade mais clara, nítida, ela percebe que
aquela informação não vem dela, mas foi
trazida por alguém. Para que nós, encarnados, possamos sentir estas percepções
é necessário que nosso Sistema Nervoso Central esteja organizado e alinhado.
Sendo a mediunidade uma função neuro
fisiológica, assim como outras funções
fisiológicas que temos, ela pode ser alterada de acordo com nossos hábitos,
de acordo com a forma que conduzimos
nossas vidas, desta forma a mediunidade,
assim como outros órgãos do nosso corpo, pode adoecer. Doença é a perda de
equilíbrio, perda da função fisiológica que
existe para nos manter vivos e saudáveis.
No caso do Sistema Nervoso, além dos
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controles neurais para as funções vitais
ele também tem uma função na percepção do meio e na relação com as pessoas e
isso também é uma função de manutenção
da vida, pois perceber o meio nos ajuda a
nos mantermos nele. A particularidade da
mediunidade é que o maior impacto sobre essa não está relacionado a hábitos
alimentares ou físicos, mas a hábitos mentais e é neste momento que percebemos
que podem ocorrer alterações e doenças.
Este é um dado muito importante e que
faz com que a função fisiológica, mediunidade, esteja direta e intimamente ligada às
questões morais, à manutenção do nosso
estado psíquico. Durante muito tempo a
mediunidade foi considerada como uma
psicopatia, porém após estudos feitos percebeu-se que ela não é uma doença e nem
um fator gerador de doenças mentais. Há
trabalhos de doutorado e mestrado neste
sentido, como o que foi feito pelo Dr. Alexander Moreira de Almeida que, direcionou
sua pesquisa entre médiuns da cidade de
São Paulo, ou seja, que estudam a doutrina
Espírita baseados na obra de Allan Kardec,
e que concluiu que médiuns educados,
conscientes, orientados, que trabalham
em uma reunião mediúnica, numa casa
Espírita, têm uma saúde mental melhor
que a população geral, têm uma proteção,
que se acredita que se dá quando o médium procura seguir a sua vida dentro dos
preceitos espíritas que nada mais são dos
que os preceitos cristãos. E, também que
o fato dele exercer esta mediunidade dá a
ele maior capacidade de distinguir o que
é dele e o que não é. Porém, é importante
lembrarmos que assim como recebemos
mensagens subliminares em nossa mente
que nos ajudam ou que sejam positivas,
também podem acontecer que se tenham
mensagens que não são boas, que não
sejam positivas nem para o médium, nem
para quem está ao seu redor. Aqui começa
o adoecimento da função fisiológica pois,
esta função que serve para orientar, auxiliar, aumentar a criatividade, de repente
pode trazer prejuízos. Para nós, Espíritas,
neste caso se inicia um processo patológico a que chamamos Obsessão. Desta forma, entendemos que, um ser obsediado é

alguém com a sua Mediunidade Adoecida e
que como toda doença é passível de tratamento. Como a causa do adoecimento da
mediunidade é emocional, psíquica, a correção também deve passar por aí, ou seja,
precisa ser anulada. Porém, casos há em
que a pessoa perde o contato com a realidade e não se consegue com palavras fazê-la perceber o que está acontecendo, ou
se ela percebe o faz de maneira alterada o
que impede que ela consiga se recuperar,
nestes casos há necessidade do uso de
farmacológicos, uma vez que a medicação
pode favorecer uma estabilidade psíquica
e mental para que ele consiga seguir com
o tratamento espiritual, a desobsessão.
Quando há o adoecimento da mediunidade, muitas vezes o que está afligindo o médium também está afligindo o obsessor, é
como se fossem sócios naquele processo,
não há um algoz e uma vítima, muitas vezes ambos são algozes ou vítimas, e ainda
há casos onde o algoz é o encarnado. O
tratamento que ocorre na reunião mediúnica tem por objetivo esclarecer aquele
espírito obsessor, mas a atitude daquele
que está sendo obsediado precisa ser alterada para que consiga a sua recuperação.
Para o encarnado, muitas vezes a questão
é complexa e pode chegar à necessidade
de terapia e até do tratamento com remédios e principalmente de um grupo de
assistência espiritual para a desobsessão.
Concluímos, então, que a mediunidade
tanto pode ser um fator protetor para a
saúde mental, como no caso dos médiuns
do estudo citado, ou pode ser um fator
de agravamento de condições genéticas
pré-existentes para a psicose, por exemplo, pois sua mediunidade atrairá espíritos que tenham interesse no seu desequilíbrio, o que irá potencializar as coisas.
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O texto acima foi uma transcrição resumida de uma live feita no dia 27 de fevereiro deste ano 2021, pelo médico Dr.
Décio Iandoli Jr., transmitida pela FEBtv e
para assistí-la na íntegra e obter maiores esclarecimentos sobre o tema Mediunidade
Adoecida, basta acessar a página da FEBtv
no Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=Og7lMPxPaXI

ESPIRITISMO E MEDICINA

A influência do pensamento na nossa defesa imunológica
POR CRISTIANE CLEZIA

C

ada vez mais os estudos científicos
mostram o quanto os pensamentos
têm impacto na imunidade. No entanto,
há mais de 70 anos, o Espírito André Luiz,
por meio da psicografia de Chico Xavier, já
nos apontava nessa direção, que apenas
recentemente se tornou objeto de estudo
de cientistas de todo o mundo. Nesta época de pandemia da Covid-19, conhecer
um pouco sobre a relação pensamento e
imunidade torna-se cada vez mais urgente. Mais do que nunca, a máxima “orai e vigiai” é necessária. Por isso, para esclarecer
um pouco mais sobre o tema, buscamos a
recente palestra do presidente da Associação Médico-Espírita do Mato Grosso do Sul
(AME-MS) e vice-presidente da Associação
Médico-Espírita Internacional (AME-Internacional), o médico Dr. Décio Iandoli Jr., no
Congresso da AME-Internacional, realizado de forma virtual em 21 e 22 de novembro. Sob o título Ação dos Pensamentos
na Resposta Imunitária – da revelação
espírita ao pensamento científico, o Dr.
Iandoli Jr. traçou uma relação dos estados emocionais com a imunidade, tendo
como base artigos científicos e a Doutrina
Espírita, especialmente as obras de André
Luiz. Conheça, a seguir, alguns destaques
da palestra. Um estudo analisou um grupo

de 80 pais em luto contra um outro com
80 pais que não sofreram nenhuma perda.
Os cientistas avaliaram ambos duas semanas e seis semanas após as mortes. Quanto
mais próximo da ocorrência dos óbitos,
maior o estado pró inflamatório dos pacientes que sofreram as perdas. Isso mostra como o estado emocional – e obviamente os pensamentos que estão sendo
emitidos a partir das emoções – tem impacto sobre o sistema imunológico. Ainda
tendo como exemplo situações drásticas
de perda, um outro estudo publicado na
revista científica Behaviour Medicine analisou 260 pacientes, entre 35 e 84 anos de
idade, que sofreram perdas, contra 269
que não tinham passado por nenhuma situação de luto. “Ou seja, quanto maior o impacto emocional negativo, maior a influência sobre o sistema imunológico”, explicou
Iandoli Jr. Um artigo sobre a influência das
emoções positivas e da saúde psíquica na
imunidade biológica levanta a hipótese de
a causa ser a diminuição do tônus vagal1,
ou seja, a redução dos estados de estresse
pode gerar um efeito positivo a médio e a
longo prazos no sistema imunológico. Segundo o Dr. Iandoli Jr, “Existe uma relação
entre os estados emocionais e a imunidade.”
O que a ciência ainda está começando
a estudar são os mecanismos pelos quais
este efeito é gerado. No entanto, como já

dito, André Luiz, trata da relação entre pensamento e saúde há mais de 70 anos. Para
Iandoli Jr., “independentemente de qual
seja a religião, se houver uma oração, não
a oração mecânica, declamando palavras,
falando em voz alta para tentar impressionar as pessoas que estão ao redor, mas
a prece que vem da alma, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos mais
profundos, mais sinceros, em que nós buscamos a conexão com o Alto, com a espiritualidade superior, quando nós agimos na
caridade, isso, sim, traz o pensamento reto,
que gera a nossa conexão com as esferas
superiores e vai induzir a nossa imunidade à saúde. A simplicidade, a humildade, a
afabilidade sem limites e o perdão incondicional estabelecem a imunologia perfeita”.
1. O nervo vago (parassimpático) exerce restrição
contínua sobre a ação do coração. A isto chamamos tônus vagal. O tônus vagal pode ser “dorsal”
ou “ventral”. O dorsal reflete passividade e um desligamento que ocorre quando existe negligência
cumulativa e uma falta de contato relacional.
Fonte: https://www.folhaespirita.com.br/jornal/
medico-explica-como-o-pensamento-influencia-na-nossa-defesa-imunologica/

ESPIRITISMO E MÍDIA

UMBRELLA - Curta-metragem sobre Empatia
POR CRISTIANE CLEZIA

PARA O OSCAR 2021, o Brasil pode garantir
o seu representante com a pré-indicação do
curta-metragem Umbrella, dirigido e escrito por Helena Hilario e Mario Pece. Com cerca
de oito minutos de duração, o filme chamou
a atenção pelo ótimo desempenho em festi-
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vais internacionais. UMBRELLA traz mensagem de empatia, amor e esperança. Escrito
em 2011, o roteiro foi inspirado em uma situação real vivida pela irmã da diretora em um
abrigo para crianças no Paraná. Todo o filme
foi produzido ao longo de 20 meses por uma
equipe 100% brasileira, no estúdio Stratostorm. No roteiro, o menino protagonista é re-
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tratado como um refugiado tentando sobreviver fora de seu país de origem.
Fonte: folhaespirita.com.br
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ESTUDOS

Anna Prado
nna Prado foi uma médium de
efeitos físicos que viveu no Pará,
de naturalidade amazonense, e que foi
pioneira dos fenômenos espíritas no Brasil. Esses fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, classificados assim na Doutrina
Espírita, são aqueles que são percebidos
pelos sentidos ordinários de qualquer pessoa, não havendo necessidade de que se
seja médium para perceber tais fenômenos. Dentre eles a materialização dos espíritos, a levitação de objetos, transporte,
efeitos luminosos, dentre outros. Apesar
de serem efeitos físicos são perceptíveis
a qualquer pessoa, seja médium ou não.
Já a produção desses fenômenos fica restrita apenas aos médiuns, denominados
de médiuns de efeitos físicos. A família
de Anna Prado já estava envolvida com o
espiritismo mesmo antes de seus fenômenos se manifestarem, quando se iniciam
em 1918, segundo relatos de Eurípides
Prado, o seu marido. Outros fenômenos
vão acontecendo à medida que sua mediunidade amadurece. Os fenômenos de
efeitos físicos têm uma variedade muito
grande como: efeitos luminosos, os toques
e pancadas em objetos, e se estendem até
as materializações, inclusive iniciando-as
por partes do corpo. Isso pelo fato de que,
segundo Kardec, o médium ao desenvolver cada vez mais sua mediunidade, acaba
liberando maior substância para esse tipo
de fenômeno, o Ectoplasma. Essa substância, à medida que vai sendo liberada, vai
permitindo fenômenos mais complexos,
inclusive materializações, que passam do
escuro pleno à claridade branda. E às vezes ocorrem fenômenos à luz do dia, o que
é natural dentro da educação e da disciplina das Faculdades Mediúnicas desenvolverem essa liberação do ectoplasma. A

materialização é um fenômeno, classificado por Kardec como fenômenos de efeitos
físicos, em que o espírito desencarnado
utiliza determinadas emanações de um
médium para se corporificar. Nesses casos,
tornam-se visíveis e palpáveis. Um fenômeno onde pessoas que não são médiuns
possam identificar a presença de espíritos
materializados, ou seja, o espírito utiliza
esse ectoplasma e densifica o seu corpo
espiritual, e essa energia passa a se tornar visível ao mundo físico. São fenômenos extremamente raros nos dias de hoje
pelo fato de que, no início de suas manifestações materializadas, tinham objetivo
de chamar a atenção para a existência do
espírito e de sua sobrevivência, e comprovar essa realidade no período das investigações científicas. O ectoplasma nesses
processos tem uma cor esbranquiçada.
As fotografias que foram tiradas na época
mostram que ela é um tanto quanto leitosa, de modo que os espíritos quando estão
materializados tem essa aparência. Logicamente que naquele período havia um
domínio de outras religiões dentro da sociedade paraense, e da brasileira em geral,
de modo que os fenômenos da médium
causaram, no início, uma grande surpresa.
Após parte da sociedade ser surpreendida
por tais fenômenos, algumas pessoas buscaram estudar e compreender o que eram
esses fenômenos, aliados a esse sentimento havia o descontentamento e a desconfiança de religiosos mais fervorosos acusavam-na de possessões demoníacas, de
puro charlatanismo e invencionice. No dia
23 de abril de 1923, Anna Prado desencarna devido a um acidente enquanto preparava a comida de seu filho mais novo em
um fogão a álcool, a explosão da garrafa
de leite que levava em sua mão fez o fogo
tomar sua roupa e seu corpo. A notícia de
sua morte fora um prato cheio para os per-
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POR JUBERY RODRIGUES

A

seguidores, acusando-a de suicídio, uma
hipótese absurda e desmentida por Manuel Quintão através de uma carta com o
relato do médico que a assistira durante
o seu desencarne, o Dr. Matta Barcelar. A
médium fora socorrida no dia 22 de abril,
porém seu estado de saúde estava demasiado prejudicado. Seu corpo estava descarnado, com as vísceras à mostra. E o relato
de Manuel surpreende quando a médium
afirmou que fora um inquisidor cruel onde
mandou queimar muitas pessoas e por
isso desencarnava desta forma. A sua morte fora noticiada em grande parte do meio
espírita em Reformador, Verdade e Luz, A
luz, Revista de Espiritualismo, Correio da
manhã e na Revue spirite, lamentando a
fatalidade e enaltecendo os seus feitos.

Fonte: OBRA DE AKSAKOF, Alexander. Um caso
de desmaterialização parcial dum médium; Obra
de DEL PRIORE, Mary. Do outro lado, a história
do sobrenatural e do espiritismo; Obra de FARIA,
Raymundo Nogueira de. O trabalho dos mortos
(o livro do João FIIGNER, Frederico. Crônicas espíritas; Obra “KARDEC, Allan. A Gênese: os milagres
e as predições segundo o espiritismo; Obra “O
livro dos espíritos. 93.ed. Brasília: FEB, 2013; Obra
“O livro dos médiuns ou Guia dos médiuns e dos
evocadores.
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Parábola de Jesus “E disse-lhes também uma parábola”

(Lucas 5: 36 - 39)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

“36. Ninguém deita um pedaço de
uma roupa nova para a coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. 37. E
ninguém deita vinho novo em odres
velhos; de outra sorte o vinho novo
romperá os odres, e entornar-se-á o
vinho, e os odres se estragarão; 38.
Mas o vinho novo deve deitar-se em
odres novos, e ambos juntamente se
conservarão. 39. E ninguém tendo
bebido o velho quer logo o novo, porque diz: Melhor é o velho”.
Que a renovação espiritual é necessária todos temos consciência, falta-nos
coragem e determinação para iniciarmos através de novos ideais e conhecimentos. Diz Jesus que não podemos
colocar vinho novo em odres velhos. A
rotina associada a conveniências e os
preconceitos sociais são ranços antigos
que nos infelicitam, esses são os odres
velhos que não deixam os ensinamentos novos serem aceitos, que limitam o
progresso dos indivíduos. Libertar-nos
desses entraves custam-nos sacrifícios.
A dedicação a renovação espiritual do
espírito deverá passar pela abolição
do desnecessário e o que não serve ao
nosso engrandecimento. Conquistas
de valores morais exigem que o inútil
não faça parte das nossas vivências. Se
o passado te prende a equívocos que
lhe atormenta o espírito, expeli-os e se
livre das aflições que lhe são estéreis,
se quiseres, inicie vida nova, recomece.
Emmanuel em uma de suas páginas
diz: “Não conserve lembranças amargas, a possibilidade da espiga ressurge na sementeira, a água feita vapor,
regressa da nuvem para a riqueza da
fonte. Recomecemos, pois, qualquer

esforço com firmeza, lembrando-nos,
todavia, de que tudo volta, menos a
oportunidade esquecida, que será
sempre uma perda real”. Com coragem
e sabedoria podemos nos tornar vinho
novo, renovando-nos, espíritos imortais que somos, não podemos ficar estagnados, é preciso progredir, desenvolver-se, conquistar a liberdade pelo
trabalho e dedicação aos mais necessitados, tendo como bandeira o amor
imparcial, desprendido e isento de
egoísmo. As verdades espirituais sempre foram atualizadas pelos enviados
de Jesus. Desde os tempos pregressos, espíritos sábios e bondosos nos
visitam, reencarnam e trazem o “novo”.
A contemporaneidade nos reservou
através de espíritos ilustres, pelo espírito de verdade, a Doutrina dos Espíritos.
Vemos em João capítulo 16 versículos
12 e 13, Jesus nos prometer para os
tempos vindouros, dizendo: “Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não
podeis suportar agora. Mas, quando
vier aquele Espírito de Verdade, ele
vos guiará em toda a verdade, porque
não falará de si mesmo, mas dirá tudo
o que tiver ouvido e vos anunciará o
que há de vir”. Também em João 15
vs. 26 Jesus faz outra alusão a novas
revelações dizendo: “Quando, porém,
vier o Consolador, que vos enviarei da
parte do Pai, o Espírito de Verdade, que
dele procede, esse dará testemunho
de mim”. Em João 14 vs. 26 completa:
“O Consolador vos fará lembrar tudo
quanto Ele tinha dito”. Aproveitemos
os Novos Ensinamentos através da
Doutrina dos Espíritos. Suas bases estão estabelecidas no aperfeiçoamento
moral do homem, na existência de um
Deus único, pela imortalidade da alma

E-mail: akme@akmenet.com.br
www.akmenet.com.br
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e na comunicação dos espíritos. São
preceitos ainda o da evolução do espírito através das reencarnações sucessivas. Pela clareza e lógica em seus
ensinamentos, construiremos através
das vivências em nosso dia a dia uma
vida mais feliz e justa. “Quando, porém,
vier o Consolador, que vos enviarei da
parte do Pai, o Espírito de Verdade, que
dele procede, esse dará testemunho
de mim”. Em João 14 vs. 26 completa:
“O Consolador vos fará lembrar tudo
quanto Ele tinha dito”. Aproveitemos
os Novos Ensinamentos através da
Doutrina dos Espíritos. Suas bases estão estabelecidas no aperfeiçoamento moral do homem, na existência de
um Deus único, pela imortalidade da
alma e na comunicação dos espíritos.
São preceitos ainda o da evolução do
espírito através das reencarnações
sucessivas. Pela clareza e lógica em
seus ensinamentos, construiremos
através das vivências em nosso dia
a dia uma vida mais feliz e justa.

Fonte: Palavras De Vida Eterna – Emmanuel;
Evangelho Sem Mistério - Morel Felipe Wilkon;
Evangelho Dos Humildes – Eliseu Rigonatti
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PELO D.O.D

Tempos de Pandemia (Caso real)

D

esde 2020 a espiritualidade vem
se manifestando em diversas
partes do Brasil e do mundo trazendo palavras a respeito dos tempos em
que estamos vivendo. Certamente,
passamos por várias dificuldades em
razão da doença que assola o nosso
planeta, mas jamais podemos nos olvidar que nosso Pai é misericordioso e
bom. A mensagem ditada por um dos
espíritos trabalhadores dessa Casa, recebida há algumas semanas, nos traz
importantes reflexões.
“Tempos negros se aproximam da
humanidade, mas vim lembrá-los que
Deus não cria o mal, Ele permite a manifestação do mal por diversas razões
dentre elas a dureza dos corações. E
tudo que passamos em razão do mal,
cada experiência dolorosa é aproveitada para o amadurecimento e crescimento dos envolvidos. Assim, o mal
sofrido acaba gerando bons frutos
mesmo que não intencional. Jamais
diremos o que fazer ou deixar de fazer,
mas nesse momento é imprescindível,
recomendar a disseminação da fé, da
esperança, do amor, a crença na vida
após a morte, a imortalidade da alma
e o prosseguimento na vida. É isso que
a humanidade precisa, da fé inabalável que levanta os mortos dos túmulos e os colocam vivos ao nosso lado.
É tarefa árdua quando vemos todos
imersos na tristeza, na desesperança,
mas é isso que o Espírita tem como
missão no momento: disseminar a esperança, a paz, a fé, para servir de sustentáculo quando tudo parecer ruir.
Que nós possamos sustentar as pessoas ao nosso redor na nossa fé, acolhendo as dores, os sofrimentos de
todas as naturezas. Vejam, as crianças
que têm tudo, sofrem quando lhe é
tirado um único brinquedo. Talvez,
na mesma intensidade da criança
a quem é negado o pão. Ainda que
possamos julgar que o sofrimento
da primeira seja infinitamente desnecessário diante do sofrimento da
outra, as duas acabam sofrendo no
14 | ABRIL 2021

mesmo grau. Então percebemos, neste momento do globo, pessoas sofrem
na mesma intensidade, ainda que em
diferentes graus de evolução. Existem
seres mimados e egoístas, que sofrem
sem motivos aparentes, mas eles também precisam de acolhimento, da
mesma forma dos que têm o sofrimento real, pois ambos sentem o dilacerar
a alma. É um momento de crescimento
coletivo. Porém, nem todos caminharão juntos, ou crescerão da mesma forma, com o mesmo desempenho, mas
todos estão tendo oportunidade de
crescimento, de questionar os próprios
valores e tudo que aprenderam ao longo dessas últimas encarnações. Alguns
terão provações difíceis na vida, no
campo dos sentimentos, da matéria,
mas nada será desperdiçado, e ao final

do percurso esperamos evoluir positivamente nesse processo, e ter servido
de amparo para os que estão ao nosso
redor. Repito divulguem a fé, a esperança, a vida após a morte, a sobrevivência da alma. Mais do que nunca os
Espíritas são necessários! Que possamos diminuir as brigas internas, levantar os estandartes e nos colocarmos
ao trabalho. Trabalhando juntos terminaremos a guerra como vitoriosos.
Fiquem em paz, meus amigos! Fiquem
em oração!” Lembremos da lição de
Emmanuel, no livro O Consolador,
psicografado por Chico Xavier, parte da resposta da pergunta 245, “a
oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, no centro das provações mais escabrosas e mais rudes.”
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COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA

Grande Aspiração

O

planeta que habitamos não é um
vale de lágrimas, como citam alguns, nem tampouco um palco para
desfile de turistas. Na verdade, o globo
terrestre é um cenário perfeito (já que adequado ao estágio de seus habitantes) para
desenvolvimento da alma humana que
alcançou esse estágio de evolução, mas
que aspira a outras conquistas que inevitavelmente virão com o tempo. A grande
aspiração da vida não se confina aos limites do corpo carnal, sempre transitório,
mas se projeta nas dimensões do expressivo atributo da imortalidade do espírito.

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

POR ORLANDO CIOLDIN

Muito mais que ocorrências medíocres
do cotidiano e experiências limitadas à
carência de nosso parco entendimento
da vida e suas dimensões está o infinito
do universo com sua multidão inumerável
de galáxias com seus igualmente infindáveis sistemas planetários que carregam
consigo outra multidão de planetas onde
habitam os filhos de Deus que vão gradativamente progredindo e alcançando
níveis de crescimento para a perfeição,
ainda que relativa, onde habita a felicidade plena da disposição de servir. Os
atuais atropelos de nossa condição estão
de acordo com a evolução já alcançada,

que é grande, mas muito aquém do futuro que nos aguarda, promissor e feliz.
Obra do esforço próprio, contudo, a ser
conquistado. Deus criou para a perfeição,
para a felicidade, mas temos que conquistar. Esta dimensão infinita, imortal,
deve alimentar nossa esperança ou, em
outras palavras, devemos nos alimentar
desse atributo que nos pertence, que nos
é inalienável. Somos imortais! Isso, particularmente, me encanta! Sigamos, pois,
confiantes e decididos, seguindo as determinações da vida: viver, aprender, desenvolver-se, aprimorar-se cada vez mais!

Dúvida do Padre

Muitos duvidavam da veracidade de Chico Xavier.
Certa feita um jovem padre, durante o enterro de um
amigo em comum, se aproximou dele e indagou:
- “Andam dizendo que você recebe mensagens do outro mundo.”
- “É verdade, sinto que alguém se apossa do meu braço para escrever as mensagens”, respondeu Chico.
- “Pois tenha cuidado”, disse o padre. – “O espírito das
trevas tem muita astúcia para seduzir para o mal.”
Chico replicou: - “Mas os espíritos que se comunicam
através de mim só ensinam o bem”.
O padre não se convenceu: - “Vejamos então. Estamos
no cemitério, acompanhando um amigo morto. Será
que há por aqui algum espírito desejando escrever?”,
desafiou, puxando um papel branco do bolso. Chico
apanhou o papel, concentrou-se, minutos depois, escreveu um soneto, intitulado Adeus, assinado pela poetiza Auta de Souza:

“O sino plange em terna suavidade,
No ambiente balsâmico da igreja;
Entre as naves, no altar, em tudo adeja
O perfume dos goivos da saudade.
Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade;
E a alma que regressou do exílio beija
A luz que resplandece, que viceja,
Na catedral azul da imensidade.
«Adeus, Terra das minhas desventuras…
Adeus, amados meus…» — diz nas alturas
A alma liberta, o azul do céu singrando…
— Adeus… — choram as rosas desfolhadas,
— Adeus… — clamam as vozes desoladas
De quem ficou no exílio soluçando…”

Fonte: Matéria publicada no Jornal “Tribuna Do Norte”,
Natal-Rn, Em 01/04/2010.
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MEDIUNIDADE

Mediunidade e Doutrina (parte IX)

POR MARIANA MIANO

ESTE ARTIGO é o nono de uma série
baseada na obra “Mediunidade e Doutrina”, do autor Carlos Baccelli, pelo espírito de Odilon Fernandes. A ideia discutida nesse artigo será o“Proselitismo”.
Começaremos com uma citação de “O
Livro dos Médiuns” (2ª. Parte – Cap. XII):
“Se nossa fé se consolidou dia a dia, foi
porque compreendemos; fazei, pois,
compreender, se quereis arregimentar prosélitos sérios”. Particularmente,
em casas espíritas “sérias”, não vemos
presidentes arrastando multidões com
discursos; tão pouco os vemos na ação
do convencimento da Doutrina. O
que vemos é a ajuda, a consolação, o
passe para aqueles que chegam buscando-o e a posterior explicação da
necessidade de que os frequentadores
da casa espírita devam participar dos
“grupos de estudo”. Assim, deve ficar
claro, desde o início para aqueles que
chegam, que somos seres espirituais
em busca de aprendizado, redenção
e tantos outros motivos pelos quais
estamos novamente aqui, reencarnados neste planeta. E os “médiuns”,
reconhecidamente dedicados à causa

espírita, não devem também promover esse “proselitismo”, mas ao contrário, devem comportar-se adequadamente. Devemos compreender que
os que estiverem aptos para “assimilarem” a Doutrina, espontaneamente
a procurarão. Muitos dos que, após o
seu primeiro contato com a filosofia
espírita, dela se distanciaram, é porque
sentiram-se “incomodados”, a nível de
consciência. De forma geral, diz-se que
os “Espíritas” trabalham muito. É que
ansiando recuperar o tempo perdido, eles compreendem as palavras do
Mestre Nazareno: “Pedi e se vos dará;
buscai e achareis; batei a porta e se vos
abrirá...” No Espiritismo não há lugar
para a ociosidade. Compreende-se a
brevidade da vida física e procura-se
fazer o que se pode. O espírita tem
sede de progresso, assim como os Espíritos-espíritas. É por não fazer proselitismo que a Doutrina tem chamado a
atenção de muita gente. Mas o espírita
não faz proselitismo porque não deseja que as pessoas sejam espíritas...
Evidentemente que deseja colocar a
luz sobre o candeeiro e compartilhá-la
com todos, mas sabe que não pode e

não deve obrigar ninguém a contemplá-la. Divulgar a Doutrina, através de
todos os recursos lícitos, é dever básico
do espírita, desde que não haja imposição. Que as sementes sejam lançadas
e que germinem as que caírem em terreno fértil. Devemos lembrar sempre, a
todos os espíritas e dirigentes de casas
espíritas, que o exemplo de caridade
e benevolência, ainda é e sempre será
o discurso mais convincente. Esse sim,
arrasta multidões, como fez o Cristo.
Até o próximo IPV!!

EVANGELHO NO LAR

AGRADECE
Agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a
indispensável esforço de superação.
Agradece a prova que não se originou de tua invigilância.
Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para as fraquezas alheias.
Agradece a saudade que te ensina a sublimação dos próprios

sentimentos.
Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes, na tarefa que, não raro, te canse
pela rotina.
Agradece o espinho na carne que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos.
Agradece a crítica que te alerta no que os amigos não se animariam a dizer-te.
Agradece o terreno acidentado que te impede de correr desenfreadamente.
PELO D.C.D

Fonte: Livro Vigiai e Orai.
Pelo Espírito do Irmão José,
Psicografia Carlos A. Baccelli
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Duplo Etéreo é conceito doutrinário?

POR ALEXANDRE FONTES DA FONSECA

O

tema deste número é um conceito que
embora anterior ao Espiritismo, é muito usado por autores espíritas, encarnados
e desencarnados: o duplo etéreo ou duplo
etérico. Perguntamos se o duplo etérico,
segundo o Espiritismo, é um corpo fluídico
mais material da alma? É uma camada do
perispírito? É o conjunto de fluidos vitais
do ser encarnado? E, a resposta correta
não é nenhuma destas. Costumam dizer
que o duplo etéreo é uma espécie de filtro
de fluidos ou energias; um corpo “vital”; a
aura; que é responsável pela “vitalidade”
da matéria ou administrar as energias vitais do corpo etc. (DA FONSECA, 2015).
Porém, esses conceitos de duplo etéreo
não existem na Doutrina. Curiosamente,
Kardec tinha uma concepção sobre “duplo
etéreo” que veremos ser bem diferente das
concepções acima. Ela se revela na forma
como ele faz a 4ª pergunta do item 128,
do capítulo VIII, da 2ª parte de O Livro dos
Médiuns “Dar-se-á que a matéria inerte se
desdobre? Ou que haja no mundo invisível
uma matéria essencial, capaz de tomar a
forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo
invisível como os homens são nele representados pelos Espíritos?” Na minha visão,
para Kardec, portanto, “duplo etéreo” significava, apenas, a ideia de existir uma versão fluídica dos objetos materiais que os
representassem no mundo espiritual em
analogia ao Espírito que representa o homem no mesmo. O “duplo etéreo” para ele
era a ideia de possuir dois corpos, o físico
e o espiritual e, por isso, ser duplo. É o que
ele explica na Revista Espírita (KARDEC,
1864). Veja, agora, a resposta dada por São
Luís à questão “Não é assim que as coisas
se passam. Sobre os elementos materiais
disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, têm os Espíritos
um poder que estais longe de suspeitar.
Podem, pois, eles concentrar à sua vontade
esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais”. Em meu entendimento, primeiro ele
diz: “Não é assim que as coisas se passam.”
Isto é, não é como Kardec pensou, que
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

cada objeto tinha um “duplo”. Daí ele explica que os Espíritos têm um poder “sobre
os elementos materiais disseminados por
todos os pontos do espaço”, que é “concentrar à sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda
à dos objetos materiais.” Isso é uma forma
resumida de explicar a ação dos Espíritos
sobre os fluidos através do pensamento
e da vontade (capítulo XIV, de A Gênese).
Portanto, não existem “duplos” de objetos
materiais. Os objetos com os quais os Espíritos se apresentam são criações fluídicas.
A análise acima mostra que Kardec não
imaginava o conceito de “duplo etéreo”
como sendo uma camada do perispírito
ou um corpo espiritual ou vital à parte. Esse
conceito e interpretação são de outras pessoas e outras doutrinas espiritualistas. Sua
circulação no meio espírita decorre apenas
da repetição e opinião de autores encarnados e desencarnados. Alguns justificam
o uso desse conceito alegando que ele é
“milenar”, dando a entender que aquilo
que é “milenar” é automaticamente correto. Será? Por exemplo, a ideia de que tudo
no universo é formado por 4 elementos,
terra, água, ar e fogo, é “milenar”. Mas nem
por isso consideramos, na atualidade, os 4
elementos na descrição da matéria e dos
fenômenos da natureza.
Sobre a validade de se aceitar algo
apenas por “ser milenar”, veja a orientação dos Espíritos na resposta à questão
628 de O Livro dos Espíritos: “628. Por
que a verdade não foi sempre posta
ao alcance de toda gente? (...) Jamais
permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, (...), na antiguidade alguns
indivíduos possuidores do que eles
próprios consideravam uma ciência
sagrada e da qual faziam mistério (...).
Pelo que conheceis das leis que regem
estes fenômenos, deveis compreender
que esses indivíduos apenas recebiam
algumas verdades esparsas, dentro de
um conjunto equívoco e, na maioria
dos casos, emblemático. Entretanto,
(...), não há nenhum sistema antigo de
filosofia, nenhuma tradição, nenhuma
ANO 24 - Nº 251

religião que seja desprezível, pois em
tudo há germens de grandes verdades
que, se bem pareçam contraditórias
entre si, dispersas que se acham em
meio de acessórios sem fundamento,
facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de
coisas que até agora se vos afiguraram
sem razão alguma e cuja realidade está
hoje irrecusavelmente demonstrada.
(...)”. Em meu entendimento, a resposta
acima é muito clara: é a Doutrina Espírita que deve ser usada para explicar e
interpretar conceitos ditos “milenares”,
e não o contrário. Mas pode-se perguntar se o conceito de “duplo etéreo”
como um corpo ou camada do perispírito não poderia ser aceito já que o
espiritismo nunca se considerou uma
doutrina fechada, completa ou a verdade final sobre todas as coisas. Diante
disso, vejamos como proceder conforme KARDEC (1868) “Se é certo que
a utopia da véspera se torna muitas
vezes a verdade do dia seguinte, deixemos que o dia seguinte realize a utopia
da véspera, porém não atravanquemos a Doutrina de princípios que possam ser considerados quiméricos e fazer que a repilam os homens positivos”.

Fonte: Matéria Extraída Excerto Da Revista Digital
Dirigente Espírita Da Use/Sp – União Das Sociedades Espíritas Do Estado De São Paulo; Março/Abril
2021 – Ano 31 - Edição 182.
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CURTAS DO SEAREIROS
ATENDIMENTO FRATERNO EMERGENCIAL SUSPENSO
Atividades suspensas enquanto durar a fase vermelha na cidade.
LIVES DE ABRIL
Todas as terças-feiras às 20h no YouTube – Acompanhe-nos, se inscreva no
canal e dê o Like.
06/04 - Tema: Os Simbolismos da Páscoa – Expositora: Solange
Pinese;
13/04 - Tema: “Missão dos Espíritas” – Expositor: Marcus Agostinetto;
20/04 - Tema: “Necessidade da Caridade segundo São Paulo”
Expositor: André Oliveira;
27/04 - Tema: “Reinventar – Como Podemos nos Reinventar
(Comemoração 30 anos do Seareiros) Palestra com João Vieira do
CEAK – Campinas.
SIGA OS SEAREIROS NAS REDES SOCIAIS
Facebook: Facebook.com/seareirosdejesus
Instagram: seareirosdejesus.com.br
Site: www.seareirosdejesus.com.br – Siga também nosso Podcast.
RECEPÇÃO DO SEAREIROS
Ficará fechada até 31/03/2021, ou enquanto durar a fase vermelha da
Covid 19.
GRUPOS DE ESTUDOS
Participe das reuniões de estudos on-line, se você ainda não está em
algum grupo, procure participar, são várias opções de dias e horários, se
precisar de orientação estamos à disposição.

LIVROS MAIS VENDIDOS NO
SEAREIROS EM MARÇO
PELA SECRETÁRIA

1- Passes - O que são? Como funciona?
Como receber e como Aplicar? - Rogério
Coelho;
2- Cura e Autocura - Andrei Moreira;
3- Evangelho no Lar para Crianças de 8 a 80 Miltes A.S.C. Bonna/Meimei;
4- Coleção Turma da Mônica - Infantojuvenil Ala Mitchell/Luis Hu Rivas/Mauricio de Souza;
5- Dias Melhores - Carlos Baccelli/Irmão José.

seareiros@seareirosdejesus.com.br
dcd.seareiros@gmail.com
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