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R E U N I Õ E S  P Ú B L I C A S
Segunda-feira 
13h00 às 14h00
Terça-feira
20h00 às 21h00

R E U N I Õ E S  D E  E S T U D O S
Segunda-feira
14h00 às 15h00
– salas: 1, 2, 3, 4 e 5 (5 grupos)
20h00 às 21h00
– salas: 1, 2, 4 e 5 e auditório (5 grupos)
Terça-feira
20h00 às 21h00
– Salas: 1, 3, 4 e 5 (4 grupos)
Quarta-feira
20h00 às 21h00
-  salas: 1, 2, 4 e 5 (4 grupos)
Quinta-feira
20h00 às 21h00 sala: 3 (1 grupo)
Sábado
14h15 às 15H15 – sala: 4 (1 grupo)
16h00 às 17h00 – salas: 2 e 4 ( 2 grupos)
Domingo
09h45 às 10h45 – sala: 1 ( 1 grupo)

R E U N I Õ E S  M E D I Ú N I C A S
Segunda-feira
15h15 às 16h15 – salas: 1, 2 e 4
20h00 às 21h00 – sala: 3 
21h15 às 22h15 – sala 2
Quarta-feira
14h00 às 15h00 – sala: 2 
20h00 às 21h00 – sala: 3 
21h15 às 22h15 – salas: 2 e 4
Quinta-feira
08h45 às 10h00 – sala: 4
20h00 às 21h00 – salas: 1, 2, 4 e 5
Sábado
17h15 às 18h15 – salas: 1 e 4
Domingo
08h00 às 10h00 – sala: 2

EVANGELIZAÇÃO
INFANTOJUVENIL
Terça-feira
20h00 às 21h00
– salas: 2, 6 e mini auditório
Sábado
14h00às 15h30 – salas:1, 2, 3, 4 e 5

MOCIDADE
Sábado
17h15 às 18h30 – Sala: 2

PLANTÃO DO SEAREIROS
Segunda a sexta-feira das 09h00 
às 11h00; das 12h00 às 17h00 e das 
18h45 às 20h00
Sábado – das 14h00 às 17h00

ATENDIMENTO FRATERNO
Segunda-feira
12h00 às 12h45 e 18h45 às 19h30
Terça-feira
18h45 às 19h30
Quarta-feira
12h45 às 13h30 e 18h45 às 19h30
Quinta-feira
9h00 às 9h45 e 18h45 às 19h30
Sexta-feira
18h45 às 19h30
Sábado
14h00 às 15h00 (somente para pais e 
evangelizandos)
Domingo
08h00 às 09h00 – (somente passes)

ATIVIDADES EXTERNAS
Evangelho na Casa Dia
2ª segunda-feira do mês, às 20h00
Visitas Fraternas
Quinta-feira – 14h00 às 16h00

ATIVIDADES DO 
C.E.SEAREIROS 

DE JESUSComemoramos
EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

Histórias Espíritas
O ALUNO QUE QUERIA VER PARA CRER:

Eurípedes Barsanulfo vez ou outra era visto em 
lugar diferente de onde estava, através do fenô-
meno da bicorporeidade. O corpo espiritual de 
Eurípedes, no entanto, quando liberto do corpo 
somático, embora agindo sobre a matéria, nem 
sempre se tornara tangível.

Vamos apresentar exemplos que não devem, 
pois, ser interpretados como clarividência. São 
casos de “desdobramento”. O próprio Eurípedes, 
aliás, assim os considerava.

Ora, Jerônimo Cândido Gomide, já com vin-
te e um anos de idade, tendo o físico robusto, 
tornara-se enfermeiro dos obsidiados interna-
dos e zelador do Colégio Allan Kardec. Em certa 
manhã, viu ele o professor Eurípedes Barsanulfo 
sentado em uma cadeira em baixo do caraman-
chão florido do colégio e, julgando-o dormir, 
passou silencioso...

- Onde vai o senhor, pisando como um gato? 
- perguntou o médium.

- Estou pisando assim para não acordar 
o senhor.

- “Seu” Jerônimo, segundos atrás estive em 

espírito na casa de Dona Mariquinha, no Zagaia; 
a filhinha dela, que tinha crupe morreu, não faz 
um minuto. Dona Mariquinha está me xingando 
e blasfemando contra Deus e Jesus.

Jerônimo concordou com a cabeça, mas... Não 
acreditou. Se a menina ontem estava tão alegre! 
E, fingindo varrer o pátio, contornou o prédio e, 
sorrateiro, saiu à rua, correu em direção ao Za-
gaia e encontrou, realmente, a menina morta na 
cama e Dona Mariquinha, aos gritos, blasfeman-
do. E regressou ao colégio; Eurípedes Barsanulfo 
continuava sentado na cadeira... 

- Venha cá, “seu” Jerônimo. É como eu disse 
ou não?

- É, sim, senhor! Mas, como sabe que eu fui 
verificar?

- Acompanhei-o em espírito. Pois é! Não 
se pode impedir o desencarne. A menina ti-
nha que abandonar a terra, mas a mãe nada 
compreende das coisas de Deus e blasfe-
ma. Quanto ao senhor, “seu” Jerônimo, é um 
Tomé: só acredita, vendo.

Fonte: livro “Eurípedes Barsanulfo o Apóstolo da 
Caridade”, de Jorge Rizzini

POR ANTONIO O. CIOLDIN

Neste mês de agosto temos a imensa ale-
gria de comemorar a edição de número 

200 de nosso informativo.
A primeira edição foi publicada em abril de 

1998, por iniciativa da mocidade do Searei-
ros, especialmente de um jovem evangeliza-
dor – Alexandro Pinto Godoy, auxiliado pela 
também evangelizadora Rosana Travaglia 
Verzignassi. Nas primeiras edições houve 
também a participação de outra jovem – Elai-
ne Cristina da Silva.

A Ideia inicial era um informativo dire-
cionado para os jovens, mas o interesse foi 
geral. Com o passar do tempo foi mudando 
naturalmente. Foi criado um departamento 
(Departamento de Comunicação e Divulga-
ção – DCD) que passou a cuidar das edições. 
O Informativo Peixinho Vermelho hoje é dis-
tribuído para Casas Espíritas de Americana e 
outros locais em nossa região.

Hoje, muitos colaboram para que a infor-
mação chegue aos destinos.

Lembramos que conforme nos coloca Kar-
dec na nota após a resposta da pergunta 768, 
de O Livro dos Espíritos, é mediante a união 
que nossas faculdades se completam, para 
nos assegurar o bem estar e o progresso. Por 
isso precisamos uns dos outros... Podemos 
perceber que espaço para os jovens na Casa 
Espírita é muito importante. O jovem espíri-
ta é o nosso continuador nas atividades, por 
isso é preciso engajá-los nos trabalhos, aju-
dando-os a se vincularem com a doutrina.

Conforme nos aponta Emmanuel:
“A juventude pode ser comparada a espe-

rançosa saída de um barco para viagem im-
portante. A infância foi a preparação, a velhice 
será a chegada ao porto. Todas as fases re-
quisitam as lições dos marinheiros experien-
tes, aprendendo-se a organizar e a terminar 
a viagem com o êxito desejável.” (psicografia 
de Francisco Cândido Xavier, obra Caminho, 
Verdade e Vida, editado pela FEB)

Desejamos que o Informativo Peixinho Ver-
melho, com a colaboração de jovens e adultos 
continue a circular por muitas e muitas edições...
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Por que vês tu pois a aresta no olho 
de teu irmão e não vês a trave no 
teu olho?  

A propensão de todos nós é reconhe-
cermos facilmente o erro dos outros; mas 
não temos nenhuma propensão para re-
conhecer os nossos próprios erros. O or-
gulho, sob a forma do amor próprio, não 
permite que percebamos as imperfeições 
de nossa alma; porém, assim como ve-
mos as imperfeições dos outros, do mes-
mo modo os outros veem as nossas. O 
amor próprio embaraça e retarda muito 
nosso progresso espiritual. Se o orgulho 
encobre nossos defeitos, a humildade no
-los descobre a nós próprios. Eis porque 
a pessoa humilde se adianta espiritual-
mente com grande facilidade: em lugar 
de perder tempo em reparar nos outros, 
usa sabiamente o tempo em descobrir 
suas próprias imperfeições e estudar os 
meios de livrar-se delas. Outro ponto im-
portante que devemos considerar é o se-
guinte: os nossos verdadeiros amigos são 
aqueles que, sinceramente, nos apontam 
os nossos próprios erros e nos induzem a 
corrigi-los. Quando a misericórdia do Pai 
colocar em nossos caminhos um desses 
amigos verdadeiros, não consintamos que 
o amor próprio nos torne surdos às pon-
derações dele; mas oremos ardentemente 
para que a humildade nos abra os olvidos 
à voz desses amigos providenciais.

Esse argumento, acima, nos faz ava-
liarmos a situação geral do nosso país, 
ou talvez poderíamos afirmar, do mun-
do, existe uma variação de opiniões en-
tre as pessoas, uns dizem que o grande 
problema é a educação, outros a saúde, 
uns afirmam ser a violência e outros ain-
da que é a falta de emprego...

A trave do teu olho
ESTUDOS BÍBLICOS

POR JUBERY RODRIGUES Porém, dentro de uma análise mais 
ampla e sem que cada um veja suas ne-
cessidades pessoais, na base de todos 
esses pontos de conflitos e misérias, es-
taria a corrupção, afinal é ela que conso-
me os recursos da saúde, da educação, 
da violência, da segurança e por aí vai.

No entanto, fica fácil identificar a cor-
rupção nos outros, principalmente na 
classe política, afinal, quanto mais po-
der, maior a capacidade de fazer o bem 
ou o mal.

Mas, se a corrupção é tão sistêmica e 
instalada em nossa cultura, chegando 
ao ponto de nos orgulharmos de “ser 
espertos”, não deve estar, a corrupção, 
apenas num determinado grupo ou 
partido.

Em O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo, em Bem-aventurados os que são 
Brandos e Pacíficos, no tópico Obe-
diência e Resignação, lemos um regis-
tro que evidência a idade desse pro-
blema moral, dizendo que: “Ele (Jesus) 

veio no momento em que a sociedade 
romana perecia nos desfalecimentos da 
corrupção”.

Assim, entendemos que a corrupção 
é um antigo desafeto da verdade e da 
paz, o que deve nos alertar para o fato 
de que devemos combatê-la, com muito 
mais ênfase e determinação.

Mas a questão capital é: antes de com-
batê-la nos outros, devemos eliminá-la 
em nós. Sem essa regra sendo respeita-
da, não existirá o fim para a corrupção, 
apenas cada um vai esconder a sua, para 
evidenciar a dos outros. 

Quando o Evangelho fala sobre os 
“Falsos Profetas”, o que são eles, senão 
corruptores da moral e da fé? Sempre a 
corrupção.

O caminho a seguir é o da eliminação 
total da corrupção em nós, não admitir-
mos o troco que veio a mais, não aceitar 
vantagens ou favores que não sejam le-
gais, nem meios para conseguir nossos 
objetivos que não sejam morais.

Combater a corrupção é não vender 
ou trocar nosso voto, é não fazer algo 
ilegal, justificando que todos fazem, é 
não vender um produto e entregar ou-
tro ou adulterar as leis de trânsito ou de 
convivência.

Mesmo que nossas leis também se-
jam equivocadas, devemos utilizar dos 
meios possíveis para buscar a regulari-
zação, adequação ou moralização delas 
– a isso se chama progresso.

Ainda em O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, no Resumo da Doutrina de 
Sócrates e Platão, lemos no item III: “En-
quanto o nosso corpo e a alma se achar 
mergulhada nessa corrupção, nunca 
possuiremos o objeto dos nossos dese-
jos: a verdade”.

Enquanto que a corrupção é mantida 
pela ideia de que podemos fazer erra-
do, porque todo mundo faz, a moral do 
Cristo nos ensina a fazer o que é certo, 
mesmo se ninguém fizer.

"O caminho a seguir é 
o da eliminação total 
da corrupção em nós, 
não admitirmos o troco 
que veio a mais, não 
aceitar vantagens ou 
favores que não sejam 
legais, nem meios 
para conseguir nossos 
objetivos que não 
sejam morais"
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OCentro Espírita Flora Luz, sito na 
Rua das Violetas, 184, Cidade Jar-
dim, Americana, recebeu da Câ-

mara Municipal de Vereadores a Medalha 
“Herbert de Souza”, no dia 27/06/2016.

A iniciativa da homenagem prestada 
foi do vereador Moacir Romero (PT), 
que embora Membro ativo dentro da 
Igreja Católica, na Comunidade do Bair-
ro Cidade Jardim, em Americana, viu a 
importância de prestar um reconheci-
mento público à prestação de serviços 
do Centro à sociedade, que mantém, 
além de suas funções doutrinárias, tra-
balhos assistenciais como: Distribuição 

Centro Espírita Flora
Luz recebe homenagem

EVENTOS

POR CLAYTON PRADO de Sopa à comunidade carente, Cursos 
como Corte, costura e bordado e aulas 
de violão, além de assistências espo-
rádicas as solicitações de pessoas que 
surgem na casa.

A Sessão Solene, realizada no Plenário 
da Câmara, foi aberta ao Público e contou 
com a presença do presidente do Centro 
Espírita: Orivaldo da Costa e o Presidente 
da U.S.E – União das Sociedades Espíritas 
de Americana, Nova Odessa e Sumaré: 
Cláudio Schiavi. Cláudio, com a palavra, fa-
lou sobre a função dos Centros Espíritas e 
Orivaldo falou sobre o Espiritismo e os tra-
balhos do Flora Luz.

A sessão foi transmitida ao vivo pela 
T.V Câmara local.

A evolução do amor: 
do átomo ao arcanjo

PALESTRA

No dia 11/06/2016 (sábado), a partir 
das 20h00, o palestrante espírita 
André Luiz Peixinho, de Salvador/

BA, médico - Um dos mais requisitados 
palestrantes atualmente não só no Brasil 
como no exterior; discorrendo sobre o 
tema: A EVOLUÇÃO DO AMOR: DO ÁTO-
MO AO ARCANJO, na Associação Espírita 
Mensageiros de Luz, sita na Rua Noruega, 
332 – Jardim Paulistano, em Americana/SP.

Tratou-se d’uma realização da USE 
Intermunicipal de Americana (União 
das Sociedades Espíritas de Americana, 
Nova Odessa e Sumaré), com apoio das 

casas espíritas Paz e Amor e Mensagei-
ros de Luz.

Cerca de 100 pessoas prestigiaram o 
evento e saíram vislumbrados e enrique-
cidos pelos conhecidos trazidos durante 
a exposição que além de esclarecedora, 
foi também inusitada e atual.

Esperamos que a Doutrina Espírita seja 
sempre bem representa como foi nesta 
ocasião e que outros ilustres expositores 
tragam-nos suas luzes à nossas reflexões.

Parabéns a todos!
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PELO D.C.D.

EVANGELHO NO LAR: 

EXECUTAR BEM

“E ele lhes disse: _ Não peçais mais 
do que o que vos está ordenado.” - 
João Batista  (Lucas, 3:13)

Aadvertência de João Batista à 
massa inquieta é dos avisos 
mais preciosos do Evangelho. 

A ansiedade é inimiga do trabalho 
frutuoso. A precipitação determina 
desordens e recapitulações conse-
quentes.

Toda atividade edificante reclama 
entendimento. A palavra do Precursor 
não visa anular a iniciativa ou diminuir 
a responsabilidade, mas recomenda 
espírito de precisão e execução nos 
compromissos assumidos.

As realizações prematuras ocasio-
nam grandes desperdícios de energia 
e atritos inúteis.

Nos círculos evangélicos da atuali-
dade, o conselho de João Batista deve 
ser especialmente lembrado.

Quantos pedem novas mensagens 
espirituais, sem haver atendido a sa-
gradas recomendações das mensa-
gens velhas? Quantos aprendizes afli-
tos por transmitir a verdade ao povo, 
sem haver cumprido ainda a menor 
parcela de responsabilidade para com 
o lar que formaram no mundo?

Exigem revelações, emoções e no-
vidades, esquecidos de que também 
existem deveres inalienáveis desafian-
do o espírito eterno.

O programa individual de traba-
lho da alma, no aprimoramento de 
si mesma, na condição de encarna-
da ou desencarnada, é lei soberana. 
Inútil enganar o homem a si mesmo 
com belas palavras, sem lhes aderir 
intimamente, ou recolher-se à prote-
ção de terceiros, na esfera da carne 
ou nos círculos espirituais que lhe são 
próximos. De qualquer modo, haverá 
na experiência de cada um de nós a 
ordenação do Criador e o serviço da 
criatura.

Não basta multiplicar as promessas 
ou pedir variadas tarefas ao mesmo 
tempo. Antes de tudo, é indispensável 
receber a ordenação do Senhor, cada 
dia, e executá-la do melhor modo.

Do livro Vinha de 
Luz, pelo Espírito 
Emmanuel, 
psicografia 
de Francisco 
Cândido Xavier

Nascida em 1855, Elizabeth D’Es-
perance, cujo verdadeiro nome 

era Mrs. Hope, foi uma médium de 
efeitos físicos e escritora inglesa.

Elizabeth d’Esperance começou a 
ver espíritos, logo na infância, mas 
como somente ela via tais “visitan-
tes” era frequentemente censurada 
por seus familiares e pessoas com 
quem tinha contato.

No início de sua adolescência Eli-
zabeth D’Esperance, com sua saú-
de bastante debilitada, devido aos 
problemas que tinha por ninguém 
acreditar em suas visões foi levada 
por seu pai (que era comandante de 
navio) em seu navio para uma via-
gem ao redor do Mediterrâneo. Ao 
final da viagem, a então 
adolescente visualizou 
um barco fantasma que 
cruzou o navio, causan-
do-lhe inicialmente pâ-
nico e, após, depressão 
devido à descrença de 
seu pai e tripulação.

Ao retornar, passou 
dois anos na escola, 
período durante o qual 
não registrou visões e, 
ao final do ano, preci-
sou entregar uma re-
dação, mas apesar de 
se esforçar muito, não 
conseguiu alcançar ne-
nhum resultado, ador-
meceu. Na manhã se-
guinte após acordar, encontrou o 
texto pronto, com sua letra e inexpli-
cavelmente atraído para suas mãos, 
garantindo sua aprovação final e 
uma honraria.

Elizabeth D’Esperance aos 19 anos, 
após se casar constatou que as vi-
sões passaram a ser mais constantes 
e, nesta época tomou conhecimento 
sobre o Espiritismo e, após presen-
ciar diversos casos curiosos, acabou 
familiarizando-se com a prática das 
mesas girantes, sendo que certa vez 
sua mãe encontrava-se gravemente 
doente e como seu pai estava em 
viagem sem deixar localização, Eli-
zabeth resolveu consultar uma das 
mesas girantes que lhe forneceu o 
exato lugar onde encontrava-se o 
pai, incluindo o nome do navio e a 
cidade em que estava.

Após dominar a psicografia, Eli-
zabeth D’Esperance passou a dese-
nhar figuras luminosas que estavam 
presentes no ambiente fazendo com 

que diversas pessoas fossem assistir 
às sessões, na esperança de obterem 
retratos dos parentes e amigos fale-
cidos, dentre os quais destacou-se 
Thomas P.Barkas que fazia perguntas 
aos espíritos sobre assuntos científi-
cos, que sabia não serem capazes de 
serem respondidas por Elizabeth. O 
resultado foram respostas de elevado 
cunho intelectual, muitas que supera-
vam o conhecimento do próprio Bar-
kas, outras que previam assuntos téc-
nicos, como o surgimento do telefone.

Em decorrência de uma série de 
problemas domésticos, perda dos 
pais e outros infortúnios, Elizabeth 
D’Esperance adoeceu gravemente e, 
logo se recuperou de forma milagro-
sa, tal a precariedade do seu estado 
de saúde, decidindo, então adotar 

definitivamente o Espi-
ritismo e trabalhar na 
sua divulgação.

Recuperada Elizabeth 
retomou seu grupo de 
estudos e experiên-
cias, quando em uma 
câmara escura, passou 
a produzir ectoplasma, 
reproduzindo-se, ma-
terializando-se formas 
humanas, aportes de 
plantas, flores vivas e 
inteiras, que surgiam 
do nada, permaneciam 
vivas por alguns dias 
e depois simplesmen-
te sumiam, da mesma 
forma que apareceram, 

o que é relatado em detalhes em seu 
livro intitulado “Shadow Land” (“Re-
gião das Sombras”).

Certa vez, um dos convidados que 
frequentava o grupo de estudos a 
que pertencia Elizabeth D’Esperan-
ce suspeitando que tais materiali-
zações eram falsas, agarrou Iolanda 
(espirito que se manifestava com 
frequência) que se desmaterializou 
subitamente, acarretando um resul-
tado desastroso, com um reflexo na 
médium Elizabeth, a qual teve uma 
hemorragia pulmonar, ficando gra-
vemente enferma.

Elisabeth D’Esperance, desencar-
nou no dia 20/07/1918, com 69 anos 
de idade tendo sua vida servido 
como exemplo de uma verdadeira 
médium missionária, com suas lutas 
e contribuições no campo da feno-
menologia, jamais esmoreceu, ape-
sar das pedras que lançaram em seu 
caminho. Morreu pobre, mas com 
Educação e Dignidade.

Elizabeth D’Esperance
ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO
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POR ORSON PETER CARRARA

LEIA, ASSISTA
E APRENDA

FILME/LIVRO:
COMO EU ERA ANTES DE VOCÊ

Se você está saudoso de um bom filme, vá ver o filme 
Como eu era antes de você, em exibição nos cinemas. 

Deixo de acrescentar dados gerais, como sinopse, nomes 
dos atores e diretores ou outros detalhes da produção 
porque facilmente encontráveis na internet. Fruto de 
compêndio e adaptação do livro de mesmo nome; além 
de uma história leve e bonita, música de bom gosto, e 
bem adiante do romantismo próprio da trama apresen-
tada, o filme faz pensar e refletir sobre vários ângulos da 
existência humana.  Para quem aprecia aprender com as 
tão marcantes e diferentes experiências e lições que a 
vida apresenta diariamente, indo à frente das cenas e am-
pliando o raciocínio para os dramas e anseios humanos, o 
filme desperta emoções vivas de solidariedade e de gra-
tidão por tudo que detemos, pelo que somos, da família 
que estamos integrados. Por outro lado, questões graves 
como o suicídio, a eutanásia, o egoísmo, a fraternidade 
legítima e a espontaneidade nas relações, bem como os 
apegos, os condicionamentos e mesmo os traumas, me-
dos, insegurança, ou em outro extremo, a determinação, 
a vontade, a decisão, ali estão expostos de modo peculiar.

Gostei muito do filme. Levou-me a pensar na solidão, 
na gratidão à vida, no valor dos relacionamentos, nos 
apegos e desapegos, na importância de valorizar cada 
detalhe que nos cerca e mesmo do tesouro precioso que 
é nosso corpo e das pessoas que convivem conosco. 
Emocionei-me ao pensar naqueles que se deixam abater 
e equivocam-se com a ilusão do suicídio, que não resolve 
e só agrava os sofrimentos. Aliás, suicídio é uma questão 
a parte, merecedora de nossa maior atenção para que 
estendamos as mãos da solidariedade aos que desistam 
de lutar. Há uma pergunta no filme, diante dos desafios 
enfrentados pela graciosa personagem que diverte o 
público pela espontaneidade, feita ao pai num momen-
to de grande dificuldade: O que fazer? A pergunta abre 
enorme perspectiva que se aplica a todos nós diante dos 
desafios comuns da simples experiência de viver.

Veja o filme, prezado leitor ou prezada leitora. Você 
poderá pensar e repensar a própria vida e todos apren-
deremos a valorizar mais coisas simples, detalhes pe-
queninos, muitas vezes esquecidos, que vão desde a 
movimentação dos dedos até à mão que podemos es-
tender a alguém que está triste, solitário, aguardando a 
solidariedade que podemos estender. Emocione-se com 
a bela produção. E se quisermos aprofundar a questão e 
estudar a história com a visão espírita, aí as conclusões 
são deslumbrantes e altamente abrangentes, até pelos 
temas, que vão desde o suicídio, como já citado, à com-
plexa questão dos relacionamentos humanos.

E se pararmos para pensar nesse flagelo que é o suicí-
dio, o filme despertou-me enorme vontade de dirigir-me 
aos desalentados do mundo para que reergam a cabeça, 
que se firmem na coragem, na resignação, que busquem 
a Deus sem receio, que busquem ajuda junto aos ami-
gos, e que não se permitam entristecerem. Afinal a vida é 
muito preciosa para ser entregue à tristeza, para que seja 
destruída por um ou mais momentos de adversidade. 
Tudo passa e todos somos potencialmente capazes de 
vencer as adversidades.

O grande segredo é confiar, perseverar, prosseguir!!!

Assim nasceu o IPV
ESPIRITISMO E A MÍDIA

Alex – Alexandro Pinto de Go-
doy, jovem evangelizador da 
pré-mocidade do Centro Es-

pírita Seareiros de Jesus, desejava 
criar um “jornalzinho”, assim cha-
mávamos na época, voltado para a 
mocidade. Rosana e Alex dividiam 
as tarefas na pré-mocidade.

O Alex teve a ideia de contar a 
lenda do Peixinho Vermelho, que 
consta na introdução do livro Liber-
tação, de André Luiz, pela psicogra-
fia de Francisco Cândido Xavier.

Ele resolveu contar a história para 

POR ROSANA TAVAGLIA VERZIGNASSI incentivar os adolescentes a seguir o 
exemplo do peixinho.

Como a história agradou muito aos 
jovenzinhos, ele resolveu publicá-la 
no Informativo (“jornalzinho”).

Assim surgiu a ideia: Por que não 
chamar o Informativo de Peixinho Ver-
melho?

E assim ficou.
O desejo era que o Informativo ti-

vesse a mesma trajetória do peixinho. 
E parece que vem cumprindo...

O Alex batalhou muito para levar essa 
ideia adiante, em um tempo não tão dis-
tante, mas que poucos tinham compu-
tador e uso da internet era muito difícil.

Hoje vemos nosso Informativo Pei-
xinho Vermelho praticamente sendo 
produzido em sua totalidade utilizan-
do-se da internet.

A preocupação do idealizador era 
com o conteúdo do informativo. De-
sejava que tivesse sempre de acordo 
com os princípios da doutrina.

Quando saiu a edição número um, 
onde o logotipo era um peixe mesmo, 
ele ficou muito feliz, era como se fosse 
um filho.

Colaborou com o Alex na primeira 
edição – Rosana Travaglia Verzignassi. 
Nas demais houve também a colabo-
ração de Elaine Cristina da Silva.
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Pretendemos aqui o início de uma série 
de artigos sobre o livro Devassando o 

Invisível, de Yvonne do Amaral Pereira. 
Temos às mãos livro de retórica deveras 
interessante, onde de cada página é pos-
sível extrair um artigo e estudo, entretan-
to nos deteremos nesse 1º artigo acerca 
do fluido cósmico universal citado no 1º 
capítulo “Nada de Novo”.

Dante Alighieri, ilustre poeta e pensa-
dor italiano, nasceu em 1265 e desencar-
nou em 1321, autor do poema épico A 
divina comédia, considerado “uma das 
mais altas concepções do espírito huma-
no”. O poema contém as ideias e filosofia 
da Idade Média e se divide em três pon-
tos: o Inferno, o Purgatório e o Paraíso, e, 
figura uma viagem do poeta ao mundo 
invisível. Pode-se acrescentar que essa 
obra imortal criou a poesia e a lingua-
gem italianas.

Nas palavras de Ivonne do A.Pereira 
amparada pelo autor Léon Denis deduz-
se que A divina comédia não apresenta 
tão somente fantasias, como imagina-
ram os próprios eruditos, mas ocorrên-
cias reais do além-túmulo, que o poeta 
visionário mesclou de divagações, talvez 
propositadamente, numa época de in-
compreensões e preconceitos ainda mais 
intransigentes que os verificados nos 
dias atuais.

E como enxergava o poeta, como tam-
bém enxergam os médiuns, nada mais se 
trata “de novo” que desdobramentos do 
fluído cósmico universal. Nos remetemos 
a pergunta 36, d’O Livro dos Espíritos:

- O vácuo absoluto existe em alguma 
parte no Espaço universal? R. Não, não 
há o vácuo. O que te parece vazio está 
ocupado por matéria que te escapa aos 
sentidos e aos instrumentos.

Para maiores conhecimentos nos re-
colhemos aos preciosos volumes do 
psiquista (pessoa que estuda o psiquis-
mo) italiano Ernesto Bozzano. Dentre as 
comunicações analisadas por Bozzano, 
Ivonne ressalta as concedidas pelo Espí-
rito do artista cinematográfico Rodolfo 
Valentino, falecido em 08/1926, comuni-

Dante Alighieri: A Divina Comédia
em vista do fluído cósmico universal

ESPIRITISMO E CIÊNCIA

POR AUGUSTO CAVALCANTI

cando-se à sua esposa, nas sessões reali-
zadas em Nice, na França:

“Aqui, tudo o que existe parece cons-
tituído em virtude das diferentes mo-
dalidades pelas quais se manifesta a 
força do pensamento. Afirmam-me que 
a substância sobre que se exerça a for-
ça do pensamento é, na realidade, mais 
sólida e mais durável do que as pedras e 
os metais no meio terrestre. Muitas difi-
culdades encontrais, naturalmente, para 
conceber tamanha coisa, que, parece, 
não se concilia com a ideia que se pode 
formar das modalidades em que devera 
manifestar-se a força do pensamento. Eu, 
por minha parte, imaginava tratar-se de 
criações formadas de uma matéria vapo-
rosa, elas, porém, são ao contrário, mais 
sólidas e revestidas de cores mais vivas, 
do que o são os objetos sólidos e colo-
ridos do meio terrestre... As habitações 
são construídas por Espíritos que se es-
pecializaram em modelar, pela força do 
pensamento, essa matéria espiritual. Eles 

as constroem sempre tais como as dese-
jam os Espíritos, pois que tomam às sub-
consciências destes últimos os gabaritos 
mentais de seus desejos.”

Continuando Ivonne cita um livro ainda 
mais antigo do que as obras de Bozzano 
– A vida além do véu – obtido também 
mediunicamente pelo pastor protestante 
Rev. G.Vale Owen, e que tornou-se ce-
lebre no assunto, pois que o Espírito da 
genitora do próprio médium narra ao 
filho, em comunicações periódicas, as 
mesmas construções fluídicas do mun-
do espiritual, isto é, jardins, estradas pi-
torescas, habitações, cidades, etc. Como 
diz Ivonne, semelhante médium é, certa-
mente, insuspeito, visto que, como pro-
testante, seriam bem outras as ideias que 
alimentaria quanto à vida espiritual. Tais 
comunicações datam do ano de 1913. 
Como sugere a autora, convém deliciar-
mos, ainda, as nossas almas com alguns 
pequenos trechos de tão intrigante livro:

“- Pode agora fazer-me o favor de des-
crever sua casa, paisagens, etc?” – per-
gunta o Reverendo Owen ao Espírito de 
sua mãe.

E este responde:
“_ É a Terra aperfeiçoada. Certo, o que 

chamais quarta dimensão, até certo pon-
to, existe aqui, mas não podemos des-
crevê-la claramente. Nós temos montes, 
rios, belas florestas e muitas casas; tudo 
foi preparado pelo que nos precederam.

Trabalhamos, atualmente, por nossa 
vez, construindo e regulando tudo para 
os que, ainda durante algum tempo, têm 
que continuar a sua luta na Terra. Quan-
do eles vierem, encontrarão tudo pronto 
e preparado para recebê-los.” (cap. I – “As 
regiões inferiores do Céu”)

Damos aqui por encerrada essa primei-
ra “viagem” pelo brilhante pensamento e 
retórica de Yvonne do A.Pereira. Saber-
mos o quanto de A divina comédia foi 
inspirado ou anímico para Dante, deixo-
vos à vossa imaginação. Já adiantamos 
que seguirão muitas obras de escol da 
espiritualidade citados nesse primoroso 
Devassando o Invisível. Aguardemos an-
siosos os próximos artigos.

Assim seja!

"Trabalhamos, 
atualmente, por nossa 
vez, construindo e 
regulando tudo para 
os que, ainda durante 
algum tempo, têm que 
continuar a sua luta na 
Terra. Quando 
eles vierem, 
encontrarão tudo 
pronto e preparado 
para recebê-los”
 
CAP. I – “AS REGIÕES INFERIORES DO CÉU”
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A COASSEJE/SOCORRISTAS – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus, 
tem sua sede localizada na Rua 7 de Setembro, 25 – Centro de Americana/SP e atende no 
horário das 09h00 às 16h00, tendo como mantenedor o Centro Espírita Seareiros de Jesus

PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO – COASSEJE

COASSEJE 

COASSEJE RECEBE
DOAÇÕES

ACoasseje foi agraciada com o resultado de diversas 
campanhas de alimentos e agasalho realizados por par-
ceiros dos projetos desenvolvidos pela entidade. 

No mês de julho foram recebidas contribuições da “AESCON 
Americana” (Associação dos Escritórios de Contabilidade de 
Americana), do “Colégio Técnico D. Pedro II”, através do grupo 
“Liga do Bem” (veja a foto 1), do SESI (Centro Educacional 101), 
além de outras pessoas físicas que colaboram periodicamente.

Agradecemos a colaboração de todos, incentivando a con-
tinuação das contribuições sempre que possíveis, que ajudam 
na manutenção das Casas Lares Coasseje de Crianças e Adoles-
centes, do programa de convivência comunitária e de diversos 
outros projetos desenvolvidos pela entidade.

SEMINÁRIO NA FAM
No 13 de julho, no auditório da FAM – Faculdades de Americana, 
ocorreu o “III Seminário Municipal sobre a Promoção, Proteção e 
Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Fa-
miliar e Comunitária”, numa parceria da CMI (Comissão Municipal 
Intersetorial) e a COASSEJE. O evento contou com palestras de 
Gabriela Schreiner, de São Paulo, consultora e capacitadora na 
área da Assistência Social, que desenvolve as atividades no Brasil 
e em diversos países da América do Sul, com o tema “O Direito 
à Convivência Familiar e Comunitária em Perspectiva:  America-
na para o Mundo” e das técnicas do Programa de Promoção do 
Direito à Convivência Familiar e Comunitária da COASSEJE, Cris-
tiane de Carvalho Estevam (psicóloga) e Roseli Matos de Queiroz 
Coca (Assistente Social) que apresentaram o tema “Práticas de 
Sucesso”, falando sobre os projetos de Apoio à Adoção e Apadri-
nhamento Afetivo.  No público que prestigiou o evento, muitos 
profissionais de cidades da região, como Sumaré, Nova Odessa, 
Santa Barbara d`Oeste, Valinhos, Vinhedo, Campinas e outras. O 
café da manhã teve a colaboração da UNIMED e a participação 
do Grupo de Eventos da COASSEJE, proporcionando momentos 
de confraternização no início e no final do evento. Veja as fotos.

Dona Coruja se despediu de todos os presentes e quando 
estava fechando a Escola Dominical escutou um piado 

triste que vinha do jardim. Preocupada, foi se aproximando 
e, surpresa, avistou Dona Andorinha chorando muito. 
Imediatamente, voou ao encontro da visitante e disse:

_ O que houve Andorinha? Aconteceu alguma coisa? Como 
posso ajudá-la?

A pobre avezinha, toda tristonha, falou:
_ Meu único filhote vai se casar depois de amanhã e já me 

avisou que vai voar para outras terras. Estou desesperada! 
Como poderei viver sem o meu filhote? Poderia ao menos ter 
me convidado para morar com eles, não acha?

Dona Coruja respirou aliviada. Ali estava uma mãe 
superprotetora e precisava encontrar as palavras certas para 
não magoá-la. Então, carinhosamente, a convidou para entrar 
na escola.

A avezinha, toda desajeitada, entrou e ficou encantada com 
o lugar.

_ Nossa! Que lugar de paz!
Dona Coruja explicou sobre os trabalhos ali realizados, 

falou das aves voluntárias que socorriam as aves necessitadas, 
das preces de ajuda aos doentes e da proteção do bem aos 
filhotes jovens.

Dona Andorinha ficou tão maravilhada com tudo que por 
alguns momentos, se esqueceu do motivo pelo qual havia 
procurado Dona Coruja. Mas logo começou a chorar e a 
dizer:

_ Não posso ficar sem meu filho! Ele não vai conseguir 
viver sem os meus cuidados, preciso, impedir que vá embora! 
Ajude-me.

_ Calma, amiga, tudo em excesso faz mal! Amor, carinho, 
proteção e ajuda na resolução de problemas geram 
segurança emocional para seu filhote. Mas, se a dose for 
muito grande, ele ficará sufocado.

_ Não estou entendendo, Dona Coruja?
_ Minha querida, não impeça seu filho de casar. 

Responsabilidade e iniciativa são importantes para o 
seu crescimento. Você pode dar conselhos, contar suas 
experiências, mas ele terá que lidar com os problemas e 
desafios que a vida traz. Deixe-o voar para enfrentar a vida.

Dona Andorinha estava atenta aos conselhos da amiga e falou:
_ Tenho medo de ficar sozinha! Como vou viver?
Dona Coruja abraçou a avezinha com carinho e disse:
_ Não se preocupe aqui na Casa Dominical vai encontrar 

muitos companheiros e muito trabalho, verá que não estará 
sozinha. Fique tranquila, vá para sua casa e apoie seu filho 
que vai começar a própria história que deve ter as próprias 
vivências. Pense Nisso.

Dona Andorinha abraçou a amiga e voou feliz.
Atualmente Dona Andorinha auxilia Dona Coruja na Casa 

Dominical e, sempre que pode, a família de seu filhote 
aparece com seus seis netinhos para a festa no final de ano.

Crianças:
Um bom ambiente familiar é quando os membros 

da família manifestam respeito mútuo e partilham 
responsabilidade, estruturando assim um relacionamento que 
reflita o amor e a união.

Fonte: Informativo Ação Espírita

Histórias de
Tiamara, meu filho

INFANTIL I

PELO D.C.D.
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Para marcar o primeiro aniversário da notícia sobre a 
repressão aos espíritas, foi aberta, a 28/08/1882, a 1ª 
Exposição Espírita do Brasil, na sede da Sociedade Aca-

dêmica, sita na Rua da Alfândega, 120 – sobrado.
O programa comemorativo, organizado pela própria So-

ciedade, intitulava-se “Festa do Espiritismo no Brasil” e es-
tendeu-se até 03/09 daquele ano. Os seus visitantes tiveram 
a oportunidade de apreciar variados trabalhos mediúnicos, 
como psicografias em caracteres normais, taquigráficos e te-
legráficos, em línguas estrangeiras (até orientais), psicopicto-
grafias, cópias da correspondência da Sociedade Acadêmica 
com associações espíritas estrangeiras, jornais e revistas espí-
ritas da Europa e da América, obras espíritas diversas, retratos 
de vultos do Espiritismo de vários países e também livros e 
jornais contrários à Doutrina.

Na ocasião foi lançado ainda o jornal “O Renovador”, pelo 
Major Salustiano José Monteiro de Barros e pelo Prof. Afonso 
Angeli Torteroli. Poucos meses depois, surgiria o “Reforma-
dor”, sob a direção de Augusto Elias da Silva (21/01/1883). 
Para a ideia da publicação deste último pesou a Carta Pastoral 
combatendo o Espiritismo, publicada em 1882 pelo bispo do 
Rio de Janeiro, que motivou respostas por parte do médico 
Antônio Pinheiro Guedes.

A Arte Espírita é o conjunto de expressões de cunho ar-

tístico produzidas sob influência direta do Espiritismo. Atual-
mente, o Brasil é o país que abriga a maior quantidade de 
artistas e de produções de arte espíritas. A Associação Bra-
sileira de Artistas Espíritas conta hoje com 139 associados e 
mantém uma lista de discussão formada por quase 300 artis-
tas espíritas de todo o país.

As primeiras expressões artísticas identificadas com a 
Doutrina Espírita surgem em 1858, pouco após o lançamento 
de O Livro dos Espíritos. Observa-se nesse primeiro período 
uma forte identificação entre arte e mediunidade. Já na Re-
vista Espírita de agosto daquele ano, consta a reprodução de 
um desenho intitulado A Casa do Profeta Elias, em Júpiter. A 
peça é do teatrólogo espírita Victorien Sardou, que a atribuiu 
ao Espírito do ceramista francês Bernard Palissy. Três meses 
depois, o periódico publica relatos sobre um médium pintor 
norte-americano, identificado como E. Rogers. Já a edição de 
dezembro de 1858 traz o primeiro de uma série de textos que 
preencheriam ao longo dos anos a seção Poesia Espírita da 
revista. Trata-se do poema O despertar de um Espírito, atri-
buído ao Espírito Jodelle, numa possível referência ao poeta 
francês Étienne Jodelle.

No ano seguinte, a arte mediúnica chega ao campo da 
música. A edição de maio de 1859 da Revista traz uma ma-
téria sobre o fragmento de uma sonata atribuída ao Espírito 
de Mozart, pelo médium Bryon-Dorgeval. Em 1860, Kardec 
utiliza pela primeira vez a expressão Arte Espírita, propondo

-a como o terceiro elemento de uma tríade formada também 
pela arte pagã e pela arte cristã. Já nesse enunciado inicial, o 
sistematizador da doutrina parece mais propenso a uma arte 
inspirada pelo Espiritismo do que a obras atribuídas a espí-
ritos. Mesmo assim, nos anos seguintes só haveria registros 
esparsos de uma produção artística não-mediúnica entre os 
espíritas.

No Livro Obras Póstumas de Allan Kardec há três capítulos 
que se considera de fundamental leitura aos artistas contem-
porâneos, são eles: Teoria da Beleza, A Música Celeste, A Mú-
sica Espírita. Kardec define assim a beleza da feição humana:

“Do que precede que se pode concluir que a beleza real 
consiste na forma que mais se distancia da animalidade, e 
reflete melhor a superioridade intelectual e moral do Espírito, 
que é o ser principal. O moral influindo sobre o físico, que 
apropria às suas necessidades físicas e morais, segue-se: 1˚ - 
que o tipo da beleza consiste na forma mais própria à expres-
são das mais altas qualidades morais e intelectuais; 2˚ - que, à 
medida que o homem se eleva moralmente, seu envoltório se 
aproxima do ideal de beleza, que é a beleza angélica.”

Na estética das Artes, é desse tipo de beleza que se trata e 
que vem sendo retratada em diversas modalidades por diver-
sos artistas da humanidade, e nesse processo de passagem 
para mundo regenerador, terá cada vez maior relevância nos-
sa vista sobre as obras mediúnicas para percepção humana 
do mundo em geral.

Lembremos assim, para nossa luz individual, da cepa de 
vinha desenhada por Espíritos de grande escopo no capítulo 
Prolegômenos d’O Livro dos Espíritos.

Fonte: Wikipédia Brasil

1ª Exposição Espírita
ARTES

POR AUGUSTO CAVALCANTI

Já são conhecidos, ao longo do tempo, os benefícios 
da mediunidade em prol da humanidade.  Inicialmente 
disciplinada e orientada pela Doutrina Espírita – espe-

cialmente pelas lúcidas instruções contidas em O Livro dos 
Médiuns, que em 2011 alcançou seus 150 anos de publicação 
– e depois pelas bênçãos das psicografias consoladoras em 
cartas daqueles que partiram antes aos amores que ficaram 
nas saudades da ausência física.

Chico Xavier, exemplar medianeiro, psicografou milhares de 
cartas consoladoras. Muitas delas se transformaram em livros, 
o que também ocorre com Divaldo e outros médiuns com-
prometidos com o bem preconizado pelo Espiritismo. O fato 
real é mesmo que, seja no conforto moral ou nas instruções 
doutrinárias, o correio da mediunidade se traduz em extraor-
dinário instrumento ou ponte entre o mundo dos espíritos e 
aquele em que nos situamos, dos encarnados, de imensos de-
safios gradativos de aperfeiçoamento. Instrumento que educa, 
ensina, orienta, conforta, explica e aproxima. Basta pensar e 
ampliar o assunto nos socorros prestados a espíritos demen-
tados ou desequilibrados, sofredores de toda ordem e aten-
didos pelos benefícios das chamadas reuniões mediúnicas e 
de desobsessão, como conhecidas. Quantos dramas expostos 
e atendidos? Impossível mensurar. Todavia, simultaneamente, 
quanto aprendizado aos participantes encarnados?

É mesmo um imenso caminho de bênçãos e aprendizados 
pela mediunidade.

Há que se considerar, entretanto, a responsabilidade en-
volvida e a necessidade permanente de estudo e disciplina 

Benefícios da mediunidade
MEDIUNIDADE

POR ORSON PETER CARRARA com a questão. A obra sesquicentenária, mais do que nunca, 
precisa ser divulgada, estudada, conhecida, para evitar-se os 
desvirtuamentos próprios e sempre decorrentes da falta de 
estudo e orientação trazida pelos códigos doutrinários.

Como empenhar-se em tarefa de tal gravidade sem conhe-
cimento e perseverança? É o desafio a que somos chamados, 
como pesquisadores, estudiosos, médiuns, dirigentes, pales-
trantes, escritores e mesmo na condição comum de adeptos 
do Espiritismo que solicita estudemos seu conteúdo para não 
cairmos no fanatismo e no misticismo, tão prejudiciais e incoe-
rentes com a salutar prática e vivência do Espiritismo.

Mas nosso objetivo maior na presente abordagem é mes-
mo destacar o aspecto consolador da mediunidade.  Para 
isso busco o livro Maior que a vida, de Lucy Dias Ramos, de 
edição da Federação Espírita Brasileira – FEB. Lucy é conheci-
da articulista espírita e autora com vários livros publicados e 
radicada em Juiz de Fora/MG. Lucy viveu a experiência da de-
sencarnação muito próxima do marido e da filha mais velha.

No capítulo 26, da citada obra a autora, como em toda 
obra, traduz seus sentimentos com relação à chamada “perda 
familiar” que o Espiritismo explicou com racionalidade sobre 
temporalidade da questão da separação de entes queridos. 
Mas Lucy abre seu coração ao leitor com considerações mui-
to confortadoras para todos os casos de separação que se 
verificam todos os dias no planeta, face à nossa condição de 
seres imortais habitando corpos perecíveis.

Nesse propósito ela inclui no livro a psicografia de sua fi-
lha Sandra, transmitida à médium Suely Caldas Schubert, em 
agosto de 2009. O espírito dirige-se ao marido, aos filhos e 
demais familiares, à própria mãe e aos amigos mais próximos 

com o perfil próprio da serenidade e do conhecimento que 
se depara com a realidade palpável da imortalidade, condi-
ção de todos nós, os filhos de Deus. Em determinado trecho, 
destaca: “(...) vocês é que estão viajando, eu regressei da via-
gem, estou de volta ao Lar (...)” . Interessante observação essa 
a merecer nossa reflexão diante da morte. E afirma depois: 
“(...) Os laços afetivos são indissolúveis e hoje tenho nova di-
mensão dos sentimentos nobres, dos valores que já procura-
va cultivar, mas que agora são a motivação maior de minha 
vida, porque não preciso mais manter as preocupações da 
vida física, com suas dificuldades, bloqueios, falta de tempo, 
enfim, uma série de situações que nos tiram do foco central 
de nossa vida de Espíritos imortais (...)”.

Quase concluindo, dirige-se ao marido: “(...) Carlos, estou 
a seu lado sempre que posso. Seu amor e dedicação ilumi-
naram minha vida. (...)”; depois também aos filhos e diz aos 
irmãos: “(...) que saudades! Nosso querido pai os acompanha 
e ajuda-os a viver a vida, como aos netos e toda a família (...)”.

E tudo isso pelo correio da mediunidade, sublime ins-
trumento de intercâmbio entre os afetos que não se esque-
cem. Notável mecanismo de educação e orientação para a 
humanidade. Como desconhecê-la ou desprezá-la? Não! É 
preciso mesmo estudar para entender seus mecanismos e 
uso coerente que traz bênçãos como essa, tão comum entre 
os seres que se amam...

Referida abordagem surgiu-me ao encontrar o comen-
tário sobre o livro, produzido pelo amigo Rogério Coelho, 
de Muriaé/MG, e publicado no Boletim Lus do Caminho, 
da Sociedade Muriaeense de Estudos Espíritas, nº 163, de 
janeiro de 2011.



A Parábola do Joio e do Trigo

LOCAL DA PALESTRA DATA HORA EXPOSITORES TEMAS

“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro mandamento; instruí-vos, eis o segundo”. (Espírito de Verdade, Evangelho Segundo Espiritismo) 
Assessoria DOD - USE Intermunicipal Americana, Nova Odessa e Sumaré

PALESTRAS USE - INTERMUNICIPAL AMERICANA I NOVA ODESSA I SUMARÉ I AGOSTO DE 2016
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Livros mais vendidos no Seareiros em Julho
PELA BIBLIOTECA

1 – Ressurreição e Vida – Yvonne A. Pereira/Léon Tolstoi
2 – Valério Um Caso de Obsessão – Emanuel Cristiano/Nora
3 – Jung e a Mediunidade – Djalma Argollo
4 – Educação Com Sabor de Eternidade Experiências Bem Sucedidas de 
Evangelização – Lúcia Moysés e Autores Diversos
5 – A Construção da Mente Neurociência e Espiritualidade – Walter Oliveira Alves, 
orientado por Equipe Espiritual

 USE Intermunicipal de Americana | N. Odessa  | Sumaré
“Clube do Livro Espírita ‘Prof. José Rampazzo’”

Adesões com Aurélio – tel. (019) 3601-4711
Livro do mês de Agosto/2016:

Doutrinário: “Memória Cósmica” (Mediunidade de Psicometria), autor Hermínio C. Miranda, 
121 páginas, Editora Lachatre.e  Romance: “Serenando Corações”, de Alfredo Pardini, pelo 

Espírito Marco, 203 páginas, Editora Solidum.

02/8

05/8

11/8

12/8

13/8

19/8

20/8

24/8

29/8

29/8

30/8

30/8

31/8

Livraria do Seareiros
Está procurando um bom livro para ler?

Os principais títulos espíritas você encontra em nossa livraria.
Constantemente recebemos novos livros.

Se não encontrar algum livro, encomendamos para você.

Rua Silvino Bonassi, 150 | Bairro Nova Americana | Americana/SP | Tel.: (19) 3407.4552

Venha e faça-nos uma visita!

Centro Espírita Humberto de Campos
Rua Nacim Elias, 623, Morada do Sol, Americana

Centro de Difusão do Espiritismo Casa de Luz
Rua Honorino Fabri, 396, Vila Valle, Sumaré

Associação Espírita Mensageiros de Luz
Rua Noruega, 332, Jd. Paulistano, Americana -

Centro Espírita Allan Kardec
R. Vanderley Willis Klava, 75, São Manoel, N. Odessa

Centro Espírita Cristão Amor e Luz – CECAL
Rua Allan Kardec, 89, Jd. Marchissolo, Sumaré

Centro Espírita Caminho de Damasco
Rua Olímpio Bodini, 47, B. Sta. Rosa, Nova Odessa

Centro Espírita Fraternidade
Rua Comendador Müller, 275, V, Redher, Americana

Grupo de E. Esp. Augusto Elias da Silva, o Reformador
R. Serra de Borborema, 407, Liberdade, Americana

Centro Espírita Pátria do Evangelho
Rua Olivindo Fonseca, 385, Campo Verde, Americana

Centro Espírita Flora Luz
Rua das Violetas, 184, cidade Jardim, Americana

Centro Espírita Amor e Caridade
Rua dos Estudantes, 540, Cordenonsi, Americana

Grupo Espírita Renascer
R. das Pitangueiras, 72, V. das Nogueiras, Americana

Posto Avançado Bezerra de Menezes
Av. Álvaro Lins, 30, N. Sra. Aparecida, Americana

Cláudio Schiavi
CE Pátria do Evangelho

Nilton Linarelli
CE Fonte de Siloé

Maria de Lourdes
CE Caminho de Damasco

Elaine C. da Silva
PA Bezerra de Menezes

Marcus Agostinetto
CE Sareiros de Jesus

Rogélio Bonil
CDE Casa de Luz

Ed Martino
AE Mensageiros de Luz

Aurélio Robles
CE Pátria do Evangelho

Janaína Assis
CE Allan Kardec

Valdecir Borges
CEE Augusto Elias da Silva

André Gonçalves de Oliveira
CE Seareiros de Jesus

Cláudio Schiavi
CE Pátria do Evangelho

Fábio Boni
CE Pátria do Evangelho

19h30

20h00

19h30

19h30

20h00

19h30

19h30

19h45

19h50

20h00

19h30

19h30

19h30

Qualidades da prece; 
eficácia da prece

Tema livre

A verdadeira videira

Tolerância, respeito 
e compreensão

A fé, mãe da esperança 
e da caridade

Tema livre

Ansiedade: obstáculo 
entre nós e a felicidade

Tema livre

Maneira de orar; 
alegria da prece

Espiritismo que ilumina 
e consola

Tema livre

Qualidades da prece; 
eficácia da prece

Coragem da fé

FM 104,9 mgzPROGRAMA

Das 7h30 às 9h
transmissão ao vivo pela internet

www.fmvidanova.com.br

P R O G R A M A Ç Ã O
 s e g u n d a - f e i r a :  “ M e n s a g e m  P a r a  V o c ê ”
 T E R Ç A - f e i r a :  “A  J u s t i ç a  D i v i n a ”
 q u a r t a - f e i r a :  “ E s p i r i t i s m o  e  V i d a ”
 Q U I N T A - f e i r a :  “ O  E v a n g e l h o  n o  L a r ”
 s e x t a - f e i r a :  “ Fa t o s  E s p í r i t a s ”

Sinal Verde
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EVENTO ESPECIAL
13/08 – sábado – das 13h30 às 16h30 – DOCE 
AMIZADE E SOLIDARIARTE DO DIA DOS PAIS 
– Tarde com venda de sobremesas, salgados, 
sucos e GRANDE PROMOÇÃO DE CAMA E MESA.

PALESTRAS
08/08 – segunda-feira – às 20h00 – no auditório 
– “Mês de Estudos Especiais” – Tema: O Pão da 
Vida Expositor: Artur Valadares de São Carlos.
17/08 – quarta-feira – às 20h00 – no auditório 
– “Mês de Estudos Especiais” – Tema: 
Homossexualismo – Expositor: Luiz Fernando 
Lopes de São Paulo.
27/08 – sábado – às 20h00 – no auditório – 
“Mês de Estudos Especiais” – Tema: Libertação 
– Expositor: Dr. Milton Santiago Junior da 
Associação Espírita de Americana.
29/08 - segunda-feira - às 13h00 – no auditório 
– Tema: A Cura Interior – Expositor: José 
Geraldo Carvalho do Seareiros.
30/08 - terça-feira – às 20h00 – no auditório 
– “Mês de Estudos Especiais” – Tema: não 
informado – Expositor: Felipe Vitelo Xavier de 
Campinas.

ESTUDO
06/08 – sábado – das 14h00 às 15h30 – no 
auditório – Estudo do Novo Testamento – 
Convidamos a todos.
Atividades Externas
Evangelho na Casa Dia – Toda 2ª segunda-feira 
de cada mês às 20h00.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, 
para pessoas fisicamente impossibilitadas de vir 
ao Seareiros.

RETORNO DAS FÉRIAS NA EVANGELIZAÇÃO 
INFANTO-JUVENIL – sábado - 06/08 às 14h00.

Curtas do
Seareiros

PELA PRESIDÊNCIA

Rosana Travaglia Verzignassi
NOSSA GENTE

PELO D.C.D.

Meu nome é Rosana Travaglia Verzig-
nassi, tenho 53 anos, sou casada, te-

nho dois filhos.
Conheci o Espiritismo na minha infância, 

residia perto do Lar Escola Monteiro Loba-
to, que tinha como mantenedor o Centro 
Espirita Amor e Caridade.

Via sempre as pessoas entrando e sain-
do do centro, com alguns livros e sentia 
curiosidade em saber o que elas faziam lá. 
O que eu tinha ouvido falar sobre o Espi-
ritismo era apenas sobre a reencarnação.

Tomei coragem e um dia estive em uma 
reunião pública  tomar passe, depois conhe-
ci a Mocidade onde fiz parte. Fui direciona-
da na época, final dos anos 70 pelo Sr. Be-
nedito Pedroso, conhecido como “Tio”, que 
na atualidade era o presidente do Centro, 
aprendi muito com ele, que nos ensinou a 
pesquisar principalmente as obras de André 
Luiz, e na Mocidade o Luiz Carlos Afonso e 
a Marilandi, me ajudaram muito, não sabia 
nem procurar capítulo e versículo.

Quando mudei de bairro, ouvi falar do 
Centro Espírita Seareiros de Jesus, resolvi 
conhecê-lo, fui a uma reunião pública em 
uma sexta feira. Fui muito bem recebida e 
acolhida pelo Valdir e pelo Norinho.

Dentro de minhas atividades no Searei-
ros faço parte da reunião de estudos, da 
reunião mediúnica e ainda a de desobses-
são. Sou coordenadora do Departamento 
Infanto-Juvenil – DIJ, onde sou educadora 
aos sábados com crianças de 8 a 10 anos 
e na terça fico junto com os adolescentes.

Quanto a divulgação da doutrina penso 
que devemos fazer um trabalho de formi-
guinha; “passarmos” os princípios da dou-
trina através de conversas cotidianas, com 
nosso exemplos, pois, a palavra convence, 
mas o exemplo arrasta, como diz o ditado.

Não sou muito de fazer planos para o 
futuro, mas meu sonho é que essa gera-
ção esteja envolvida com a educação, que 
é a transformação de todas as potenciali-
dades do ser. Essa geração é maravilhosa, 
se bem instruída ela produzira muito, não 
apenas no material, mas na transformação 
moral do planeta.  “Meu sonho é crescer 
em espírito com essas crianças”.

Vejo o crescimento da Doutrina, colo-
cando em prática o que nos recomenda o 
Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo 
VI, no item 5: “Espiritas! Amai-vos, eis o 
primeiro ensinamento; instruí-vos eis o se-
gundo.” Essa máxima é muito profunda. Fi-
nalizando gostaria que cada um de nós fi-
zesse uma reflexão sobre a máxima acima.


