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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 JESUSMês com estudos especiais
EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

Histórias Espíritas
O ABRAÇO DE BEZERRA DE MENEZES:
“Encerrada a sessão daquela terça-feira, no cen-
tro espírita da F.E.B., Bezerra de Menezes saiu, 
sendo na rua abordado por um homem, cabelos 
em desalinho, cansado e aflito, a dizer-lhe:

– Dr. Bezerra, estou sem emprego, com a mu-
lher e dois filhos doentes e famintos. E eu mes-
mo, como vê, estou sem alimento e febril...

Bezerra, apiedado, verificou se tinha algum 
dinheiro para dar. Mas não encontrou nada, 
além da passagem do bonde. Levantou então 
os olhos em prece silenciosa, pedindo inspiração 
à Maria. Depois, virando-se para o irmão, disse 
comovido:

_ Meu filho, você tem fé em Nossa Senhora na 
Mãe do Divino Mestre Jesus?

_ Tenho, sim, e muita, Dr. Bezerra!
_ Pois então, meu filho, em nome da Virgem 

Santa, receba este abraço.
E abraçou o desesperado irmão, envolvente e 

demoradamente.
E, despedindo-se dele,  disse o Dr. Bezerra: _ 

Vá, meu filho, na Paz de Jesus e sob a proteção 
de Maria, Mãe de Deus. E, ao chegar em casa, 
faça o mesmo com seus familiares, abraçando-os 
e afagando-os com ternura. E confie n’Ela, sim, 
no Amor de Maria, que seu caso será resolvido.

Passaram-se alguns dias. Uma semana depois, 
naquele mesmo local, Bezerra foi novamente abor-
dado por aquele infeliz. Agora, porém, de fisiono-
mia alegre, que lhe disse comovido: “_ Venho agra-
decer-lhe, Dr. Bezerra, aquele abraço milagroso que 
o senhor me deu. Em casa, cumpri o seu pedido: 
abracei minha mulher e meus filhos. Oramos todos 
à Nossa Senhora, a Mãe do Céu, e, no dia seguinte, 
estávamos todos sem febre. A água que bebemos 
parecia conter alimento, pois dormimos todos mui-
to bem. E por inspiração da Virgem Santa, guiei-me 
a uma porta que estava aberta e entrei. Tenho hoje 
o meu emprego e estou trabalhando. Agradeço-
lhe, Dr. Bezerra, a grande dádiva que recebi do se-
nhor, naquele abraço fraterno que me deu...”

Fonte: Extraído da obra “Lindos Casos de Bezerra de 
Menezes”, de Ramiro Gama, Ed. Lake

POR ANTONIO O. CIOLDIN

Por mais de dez anos o Centro Espírita Sea-
reiros de Jesus realizou sempre no mês de 
setembro o evento “Tema Específico”. No 

inicio, o objetivo era identificar a necessidade 
de alguns temas que precisavam de maiores 
esclarecimentos, sendo apresentados nos di-
versos grupos de estudos. O evento passou por 
diversas adaptações, sempre de acordo com a 
necessidade e solicitações dos associados.

Neste ano, o evento passou novamente por 
alteração. Começando pelo mês de apresenta-
ção que não ocorrerá mais setembro e sim em 
agosto. Também o título do evento foi alterado 
de “Tema Específico” para “Mês de Estudos Es-
peciais”. O objetivo, porém é sempre o mesmo, 
levar conhecimento a um maior número de 
pessoas possível. 

O evento “Mês de Estudos Especiais” ocor-
rerá em quatro dias, sendo 08, 17, 27 e 30 de 
agosto. Teremos palestras com temas atuais, 
evangélicos e doutrinários. Sabemos que o co-
nhecimento espírita favorece a melhoria do ser 
humano, portanto desejamos que todos nós 
juntos possamos adquirir novos aprendizados 
que ajudem na nossa transformação. André 

Luiz, no livro Sol nas Almas diz: “O conhecimen-
to espírita, na essência, é tão importante no rei-
no da alma, quanto a alfabetização nos domí-
nios da vida comum”. Kardec afirma na obra O 
Espiritismo na sua Expressão mais Simples que 
o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar 
os homens, no que concerne ao seu progresso 
moral e intelectual. E finalizamos com os dize-
res de José Herculano Pires:

“O Espiritismo aprofunda o conhecimento da 
Realidade Universal e não pretende modificar o 
Mundo em que vivemos através de mudanças 
superficiais de estruturas. Essa é a posição dos 
homens diante dos desequilíbrios e injustiças 
sociais. Mas o homem-espírita vê mais longe e 
mais fundo, buscando as causas dos efeitos vi-
síveis. Se queremos apagar uma lâmpada elétri-
ca não adianta assoprá-la, é necessário apertar 
a chave que detém o fluxo de eletricidade. Se 
queremos mudar a sociedade, não adianta mo-
dificar a sua estrutura feita pelos homens, mas 
modificar os homens que modificam as estrutu-
ras sociais. O homem egoísta produz o mundo 
egoísta, o homem altruísta produzirá o mundo 
generoso, bom e belo que todos desejamos. 
Não podemos fazer um bom plantio com más 
sementes. Temos de melhorar as sementes”.
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Linguística (do francês linguisti-
que) segundo o dicionário Auré-
lio é a ciência da linguagem e, em 

particular, da linguagem articulada. 
A própria palavra linguagem vem do 
provençal lenguatge e, é descrita pela 
mesma fonte como sendo o uso da pa-
lavra articulada ou escrita como meio 
de expressão e de comunicação entre 
as pessoas. Contanto o nosso objetivo 
nesse artigo não será nos tornarmos, 
mesmo com as diretrizes aqui inscritas, 
de cunho puramente dissertativo ou 
científico como se mostra até o mo-
mento, destarte nos proporemos uma 
abordagem emocional e, às vezes poé-
tica, como alcança a oratória do autor 
Haroldo Dutra Dias no livro que ora fo-
camos e que tem por nome “Parábolas 
de Jesus – Texto e Contexto”.

Guardo como mesma premissa des-
te autor que os textos dos evangelhos, 
como nas formas literárias, poéticas e 
líricas, que tanto me enriquecem o co-
nhecimento e a imaginação, tenham 
com absoluta certeza sido reproduzi-
dos, através daquilo que foi contado, 
em linguagem articulada pela voz do 
Cristo e, depois feita em letra pelos 
evangelistas e por Paulo de Tarso, com-
preendemos essas todas como passa-
gens para o sublime e o foram repro-
duzidos para atingirem mais ao que vai 
ao sentimento, aos corações humanos, 
à que se pretender algum sentido cog-
nitivo e científico dos versículos.

Contanto como todos nós espíritas 
sedentos de estudo e iluminados pelos 
ensinamentos da Doutrina, nas vozes 
de Emmanuel “(...) temos sede das tuas 
palavras de vida eterna, escoimadas de 
qualquer suplementação.” (Palavras de 
Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier) 
sendo escoimar, livrar de impurezas, 
limpar, acrescenta, damos aqui a pro-
posta nesse esclarecimento à luz da 
Linguística naquilo que seria amainar e 
extrair a palavra de Jesus em sua essên-
cia e disso se faz mister o estudo deste 
livro de Haroldo D. Dias.

Desse modo, acreditamos que acima 
de todas as técnicas e ferramentas exe-
géticas (comentário ou dissertação para 
esclarecimento ou minúcia interpre-
tação de um texto ou de uma palavra, 
aplicado de modo especial em relação 
à Bíblia) se encontra a compreensão. 
Aquela que nasce do coração, do sen-

timento e se aperfeiçoa na exemplifica-
ção. (...) Somente compreende de forma 
integral quem aplicou o ensino em sua 
própria vida. (...) Nesse diapasão, a leitu-
ra dos Evangelhos constitui uma jornada 
de ascensão espiritual, na qual a amplia-
ção do entendimento e da compreensão 
é proporcional ao crescimento espiritual 
do leitor. Haroldo Dutra Dias.

Não devemos nos desesperar, caros 
leitores: o que mais se pretendeu até 
esse instante do texto foi afirmar que 
mesmo sem o aparato cientifico da Lin-
guística atual, que será abordado abai-
xo, a conclusão mundana nos dá inú-
meras provas que o que está realmente 
em jogo na nossa ascensão espiritual 
na leitura da Bíblia é o nosso coração 
aberto para o sagrado e acima de tudo, 
difundir e aplicar a mudança que os 
textos Bíblicos nos ocasionaram em 
nossa seara de bondade e amor, acima 
de tudo Amor, nas nossas atitudes pela 
vida afora.

Retornemos então tranquilos em 
nossa consciência de meros alunos de 
Haroldo na dialética de seu livro sobre 
Jesus. O autor julga de vital considera-
ção à comunidade de fala, em se es-
tudar qualquer enunciado linguístico, 
em especial os textos do Novo Testa-
mento, já que Jesus sempre adaptava o 
seu ensino à comunidade de ouvintes, 
utilizando símbolos da agricultura, da 
pesca, do exército romano, dos rituais 
judaicos, da hermenêutica dos Douto-
res da Lei, conforme variava o público 
e, como existiam diversos grupos ao 
tempo de Cristo (ver introdução do 
Evangelho Segundo o Espiritismo, item 
III, de Allan Kardec) como os fariseus, 
saduceus, samaritanos, o ensino do 
Mestre variava, na forma e no fundo, 
dependendo do seu interlocutor.

Do Manual da Linguística, de autoria 
de Mário Eduardo Martelotta:

“Dessa forma, as novas disciplinas 
vêm priorizar os fatores sociais, cultu-
rais e psíquicos que interagem na lin-
guagem. Esses fatores são considerados 
essenciais porque o homem adquire a 
linguagem e dela se utiliza dentro de 
uma comunidade de fala, tendo como 
objetivos a comunicação com os indiví-
duos e a atuação sobre os interlocuto-
res. (...) Nas comunidades organizam-se 
agrupamentos de indivíduos constituí-
dos por traços comuns, a exemplo de 
religião, lazeres, trabalho, faixa etária, 
escolaridade, profissão e sexo”.

E mais adiante, na fala de Ingedore 
Villaça Koch, Introdução à Linguística-
Textual:

“Desta forma, na base da atividade 
linguística está a interação e o compar-
tilhamento de conhecimentos e aten-
ção: os acontecimentos linguísticos não 
são a reunião de vários atos individuais 
e independentes. São, ao contrário, 
uma atividade que se faz com os ou-
tros, conjuntamente”.

O que se quer aqui deixar aclarado é 
que se faz mister compreender diacro-
nicamente o contexto em que viveram 
os sucessores e os contemporâneos de 
Jesus para se bem compreender cogni-
tivamente o conteúdo do Novo Testa-
mento. É nisso que se tem debruçado a 
escolástica moderna da linguagem para 
melhor enquadrar os leitores da Bíblia 
na nossa atual sociedade de aplicati-
vos e conexões que surgem e somem a 
todo o momento.

Nos pormenores de nos delongar-
mos excessivamente na ciência es-
quecendo-nos da premissa básica do 
coração, encerramos aqui a resenha 
sobre o capítulo dois, Linguagem e 
Linguística, palavras iniciais do essen-
cial livro Parábolas de Jesus – Texto e 
Contexto, de Haroldo Dutra Dias. 

Nos demais capítulos o autor abor-
dará as Concepções do Texto, o Con-
texto, Gêneros Literários, as Parábolas 
(apresentado-nos o conceito judaico 
de Torah oral e escrita), e concretiza 
oferecendo-nos, agora detentores de 
todos esses pormenores estudados, 
o entendimento embasado de O Bom 
Samaritano.

Como nunca deixa de ser demais aos 
nossos corações atentos e saudosos 
da palavra, termino com o sermão do 
monte, proferido por Jesus e que está 
no penúltimo capítulo do livro.

“Ouviste que foi dito: “Amarás o teu 
próximo” e “Odiarás o teu inimigo”. Eu, 
porém, vos digo: Amai vossos inimigos 
e orai pelos que vos perseguem, para 
que vos torneis filhos de vosso Pai, que 
está nos céus, já que seu sol desponta 
sobre maus e bons, a cai chuva sobre 
justos e injustos. Pois, se amais os que 
vos amam, que recompensa tendes? 
Não fazem os mesmos os publicanos? 
E se saudais somente os vossos irmãos, 
que fazeis de extraordinário? Não fa-
zem também os gentios o mesmo? Por-
tanto, sede vós perfeitos, como é per-
feito vosso Pai Celestial”. (Mt 5:43-48).

O bom samaritano em vista
da linguística contemporânea

ESPIRITISMO E CIÊNCIA

POR AUGUSTO CAVALCANTI
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Nasceu na cidade do Rio de Janeiro 
aos 12/04/1829 e retornou à espi-
ritualidade no dia 31/03/1903, pró-

ximo a completar 74 anos de idade.
Pioneiríssimo trabalhador do Espiritis-

mo no Rio de Janeiro foi um dos funda-
dores do Grupo dos Humildes, depois 
Grupo Ismael, da Federação Espírita 
Brasileira, do qual foi diretor. Sayão tor-
nou-se espírita no ano de 1878 e como 
autêntico trabalhador e colaborador de 
Jesus e Ismael, começou de imediato 
nas atividades, destacando-se entre os 
grandes pioneiros do Espiritismo. Foi o 
Grupo Ismael, verdadeira fortaleza moral, 
que levantou o ânimo dos trabalhadores 
da FEB e conseguiu fazê-la a Casa Máter 
do Espiritismo no Brasil, arregimentando 
homens da envergadura moral de Bit-
tencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, 
Ewerton Quadros, Dias da Cruz e tantos 
outros baluartes da Boa Nova.

A vida de Sayão foi um exemplo de 
amor e trabalho. Talento modesto, alia-
do ao desejo de bem servir ao Senhor, 
jamais se deixou atingir pelo orgulho e 
pela vaidade, ou pelas sugestões do faus-
to e da orgia.

Teve então de travar luta titânica contra 
as suas tendências católico-romanas, não 
compatíveis com os Evangelhos de Jesus, 
que acabava de abraçar, e, sobretudo, 
contra os preconceitos sócio-religiosos, 
que naqueles tempos pareciam insupe-
ráveis.

Tomou para seu companheiro e mestre 
o seu colega Bittencourt Sampaio, que 
aqui na Terra tão bem soube orientá-lo e, 
no espaço, depois que para lá foi, melhor 
soube encaminhá-lo com seus conselhos 
diários e ampará-lo com a sua ascendên-
cia moral.

Antonio Luiz Sayão: 1829 – 1903
ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES Feita a aliança espiritual entre os dois 
servos do Senhor, tiveram que lutar he-
roicamente contra as traiçoeiras ciladas 
que lhes armavam a todo o instante os 
Espíritos das trevas, com o intuito perver-
so de separá-los.

A luta foi encarniçada e tantos foram os 
estratagemas de que usaram os inimigos 
do espaço, para romper o laço que ligava 
esses dois espíritos aqui na Terra, que nar-
rá-los é impossível. Mais de uma vez teve 
Sayão de pôr em prova a sua humildade, 
para evitar que se quebrasse um só dos 
elos da cadeia que o prendia ao seu mes-
tre e amigo.

Seu lar, nos tempos ignominiosos da es-
cravidão, era o céu dos desgraçados que 
tinham pedido a prova de ser escravos.

A sua bolsa sempre esteve aberta à 
verdadeira necessidade. Jamais irmão al-
gum que lhe pediu pão, ou lhe solicitou 
abrigo, passou fome ou se viu privado de 
teto. Bastava saber onde estava a misé-
ria, para que Sayão corresse pressuroso 
a ampará-la.

A sua vida espírita foi cheia de episódios 
e lutas. Sayão e Bittencourt Sampaio per-
tenceram à Sociedade “Deus, Cristo e Ca-
ridade” até o dia em que uma divergência 
determinou a saída dos membros que não 
se deixaram arrastar pelo orgulho da ciên-
cia. Foi então quando resolveram fazer, no 
dia 06/06/1880, uma reunião em sua casa, 
a fim de conversarem a respeito do desti-
no que deveriam tomar, e o resultado foi 
a fundação do “Grupo dos Humildes”, vul-
garmente conhecido por “Grupo Sayão”, 
dirigido espiritualmente pelo anjo Ismael 
e materialmente por ele, Sayão.

O que se passou na primeira fase desse 
Grupo está minuciosamente descrito no 
seu livro inicial, intitulado “Trabalhos Espí-
ritas”. Foi tempestuosa e, por isso, muitas 
lágrimas custou a Sayão.

A segunda fase foi mais calma e deu-lhe 
ensejo a que publicasse o seu segundo li-
vro, que denominou “Estudos Evangélicos”, 
livro que tantos e tão relevantes serviços 
tem prestado aos que se entregam ao es-
tudo da Doutrina Espírita. Foi quando de-
sencarnou o bom Bittencourt Sampaio. 

Desde essa data entrou o Grupo na 
sua terceira fase, que não foi para Sayão 
tão tempestuosa quanto a primeira, mas 
que se caracterizou pela luta que ele teve 
de sustentar com os Espíritos das trevas, 
quando o Grupo sucessivamente recebeu 
os livros “Jesus perante a Cristandade” e 
“De Jesus para as Crianças”, ditados pelo 
Espírito de Bittencourt Sampaio e publi-
cados por Sayão, e iniciou o “Do Calvário 
ao Apocalipse”.

Ele pressentiu o termo da sua jornada 
sobre a Terra poucos dias antes da sua 
partida para as regiões espirituais.

Isto vos posso afirmar, leitor, pela sua 
seguinte previsão: Tendo-se esgotado a 
edição dos “Estudos Evangélicos”, ele os 
reeditou com o título de “Elucidações 
Evangélicas”, e enriqueceu-o com muitas 
e belíssimas comunicações recebidas no 
Grupo, que vieram trazer aos diversos 
pontos evangélicos, por ele estudados, 
muita luz de intenso clarão.

Este livro saiu do prelo, e, apresentan-
do um exemplar a um confrade, disse-lhe 
ele: “Este é o último canto do cisne.”

E o foi, de fato. Dias depois, deixava o 
fardo pesado da matéria e voava para a 
verdadeira pátria, onde foi receber do 
nosso Divino Mestre o prêmio de tanta 
luta e de tantos sacrifícios sofridos sem 
revolta nem queixume.

Desencarnou como um justo, balbu-
ciando uma Ave Maria.

Assim vivem e assim desencarnam os 
verdadeiros de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Fonte: Anuário Espírita – 1979
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PELO D.C.D.

EVANGELHO NO LAR: 

OUÇAMOS ATENTOS

“Buscai primeiro o Reino de Deus e 
sua justiça.” - Jesus (Mateus, 6:33).

Apesar de todos os esclarecimen-
tos do Evangelho, os discípu-
los encontram dificuldade para 

equilibrarem, convenientemente, a 
bússola do coração.

Recorre-se à fé, na sede de paz espiri-
tual, no anseio de luz, na pesquisa da so-
lução aos problemas graves do destino. 
Todavia, antes de tudo, o aprendiz cos-
tuma procurar a realização dos próprios 
caprichos; o predomínio das opiniões 
que lhe são peculiares; a subordinação 
de outrem aos seus pontos de vista; a 
submissão dos demais à força direta ou 
indireta de que é portador; a considera-
ção alheia ao seu modo de ser; a imposi-
ção de sua autoridade personalíssima; os 
caminhos mais agradáveis; as comodida-
des fáceis do dia que passa; as respostas 
favoráveis aos seus intentos e a plena 
satisfação própria no imediatismo vulgar. 

Raros aceitam as condições do dis-
cipulado. 

Em geral, recusam o título de segui-
dores do Mestre. 

Querem ser favoritos de Deus.
Conhecemos, no entanto, a natureza 

humana, da qual ainda somos partici-
pes, não obstante a posição de espí-
ritos desencarnados. E sabemos que 
a vida burilará todas as criaturas nas 
águas lustrais da experiência. 

Lutaremos, sofreremos e aprendere-
mos nas variadas esferas de luta evolu-
tiva e redentora. 

Considerando, porém, a extensão 
das bênçãos que nos felicitam a estra-
da, acreditamos seria útil à nossa feli-
cidade e equilíbrio permanentes ouvir, 
com atenção, as palavras do Senhor: 
“Buscai primeiro o Reino de Deus e sua 
justiça.”

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

E-mail: akme@akmenet.com.br
www.akmenet.com.br

Aclareza de Allan Kardec é impres-
sionante! Não deixa dúvidas e só 
nos desviamos da correta prática 

espírita porque não prestamos atenção 
às diretrizes doutrinárias. Ou não conhe-
cemos, o que seria ainda pior, já que tudo 
está à disposição.

Diz o Codificador no item 7, no capí-
tulo XXVI de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, no subtítulo Mediunidade 
Gratuita, com muita clareza que, inclusi-
ve, define objetivo da mediunidade: “Os 
médiuns modernos – porque os após-
tolos também tinham mediunidade – 
igualmente receberam de Deus um dom 
gratuito: o de serem os intérpretes dos 
Espíritos para a instrução dos homens, 
para mostrar-lhes o caminho do bem e 
conduzi-los à fé (...)”. 

Notemos que já podemos definir dida-
ticamente os objetivos da mediunidade:

a) Serem os intérpretes dos Espíritos 
para instrução dos homens;

b) Mostrar-lhes o caminho do bem;
c) Conduzi-los à fé. 
Percebe-se que os itens definem função 

e trabalho a que podemos nos dedicar e 
desdobram-se em múltiplos raciocínios 
para debates e reflexões de expressiva 
oportunidade para o bom entendimento 
da questão. Meditemos seriamente em 
cada um deles e perceberemos o referi-
do alcance.

E o raciocínio de Kardec no texto em 
questão é extraordinário, ao referir-se à 
gratuidade da prática mediúnica, pois 
que “(...) não são o produto de sua con-
cepção, nem de suas pesquisas, nem de 
seu trabalho pessoal. (...) não é um privi-
légio, e se encontra por toda parte, fa-
zê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua 
finalidade providencial (...)”.

E a orientação se estende, agora no 
item 8: “Todo aquele que conhece as 
condições nas quais os bons espíritos se 
comunicam, sua repulsa por tudo o que 
seja do interesse egoístico, e que sabe 
quão pouca coisa é preciso para os afas-
tar (...)”. E acrescenta no mesmo item: “(...) 

não poderá jamais admitir que os espí-
ritos superiores estejam à disposição de 
qualquer um que os chamasse a tanto 
por sessão (...)”.

E o melhor é que oportuna advertência 
nos abre os olhos para descuidos: “(...) Os 
espíritos levianos, mentirosos, espertos, 
e toda a multidão de espíritos inferiores, 
muito pouco escrupulosos, vêm sempre, 
e estão sempre prontos para responder 
ao que se lhes pergunta, sem se importa-
rem com a verdade. (...)”.

E após outras importantes considera-
ções, já no item 9 – quase concluindo –, 
o Codificador informa: “(...) A mediunida-
de séria não pode ser, e não será jamais, 
uma profissão, não somente porque seria 
desacreditada moralmente, e logo com-
parada aos ledores de sorte, mas porque 
um obstáculo material a isso se opõe; é 
uma faculdade essencialmente móvel, 
fugidia e variável, com a permanência da 
qual ninguém pode contar. Seria, pois, 
para o explorador, um recurso sempre in-
certo, que poderia lhe faltar no momento 
em que lhe seria mais necessário. (...)”. 

E completa com sabedoria: “(...) a mediu-
nidade não é nem uma arte, nem um ta-
lento, por isso ela não pode tornar-se uma 
profissão; não existe senão pelo concurso 
dos Espíritos; se esses espíritos faltarem, 
não há mais mediunidade; a aptidão pode 
subsistir, mas o exercício está anulado; as-
sim não há nenhum médium no mundo 
que possa garantir a obtenção de um fe-
nômeno espírita em dado instante. (...)”.

Sugiro ao leitor buscar o texto na ínte-
gra que se conclui com referências à me-
diunidade curadora, em valiosa reflexão. 
Meditemos, contudo, na importância da 
clara e sábia advertência: se os espíritos 
faltarem, não há mais mediunidade; a ap-
tidão pode subsistir, mas o exercício está 
anulado.

Com tal raciocínio fica fácil entender a 
origem das fraudes e tentativas de explo-
ração com a mediunidade, cuja finalida-
de está bem acima de mesquinhos inte-
resses de ganho, pois que seu objetivo 
é o bem e a instrução das consciências 
humanas.

Objetivo da
mediunidade

MEDIUNIDADE

POR ORSON PETER CARRARA
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Dia 28 de Junho comemoramos uma 
data especial, mas muitos ainda 
desconhecem: o Dia da Renovação 

Espiritual. Em tempos de fortes mudanças 
sociais e espirituais uma data como esta 
se torna um princípio simbólico para inse-
rirmos mais um hábito positivo em nosso 
cotidiano. O objetivo principal é que no Dia 
da Renovação Espiritual todos, indepen-
dente de crença ou religião, se conectem 
com energias e conceitos positivos e edifi-
cantes para as suas almas. Rezem, meditem, 
estejam conectados com a fonte primordial 
da Criação.  Mas mais do que se conectar 
com figuras históricas e importantíssimas 
como Jesus, Buda, os Orixás, entre tantos 
outros; nesta data busque também renovar 
sua consciência, abra a sua mente e posi-
tive seus sentimentos. É chegada a hora 
de entendermos que, independentemente 
do que acreditamos e seguimos, estamos 
todos conectados, somos todos centelhas 
de uma mesma fonte. O mundo só irá se 
regenerar e transmutar sua faixa vibratória 
se eliminarmos as tristes barreiras das dife-
renças, se compreendermos que o respeito 
e o amor são a chave mestra para o cresci-
mento e evolução de nosso Planeta.

 
RENOVAR, uma palavra linda que carre-
ga consigo um significado mágico e muito 
especial. Mudar, transmutar, transformar, 
abrir... Abra-se para novos pensamentos, 
faxine sua mente e seu coração, arrume 
espaço para a entrada de novas ideias e 
orientações espirituais. Nosso Planeta está 
em constante mudança, e para melhor, mas, 
infelizmente, nossa sociedade ainda conti-
nua estagnada e presa a ideais arcaicos, se-

POR ORSON PETER CARRARA

LEIA, ASSISTA E APRENDA

LIVRO: RASTROS DE DOR
Roque Jacintho

Jornalista, contabilista e radialista, mi-
nistrou aulas de latim e português, 

escreveu diversas obras voltadas às 
áreas de contabilidade, economia, fis-
cal e jurídica. Em poucas linhas com-
pactas, uma breve descrição biográfica 
desse notável escritor espírita.

Roque Jacintho nasceu em Soroca-
ba-SP, em 1928. Casou com Maria Dirce, 
uma filha, dois netos, um bisneto. Publi-
cou mais de 130 títulos de obras espíritas, 
sendo várias para o público infantil, inclu-
sive “O lobo mau reencarnado” – primei-
ro livro espírita infantil do mundo –, com 
traduções para diversos idiomas, inclusive 
o esperanto. Militante espírita desde os 
11 anos de idade, seu 1º poema foi sobre 
reencarnação. Tendo residido em diversas 
cidades do estado de São Paulo, incenti-
vou os espíritas para atividades no campo 
da assistência social, evangelização infan-
til e do Evangelho no Lar. Várias de suas 
obras foram vertida para outros idiomas 
e fundou grupos espíritas em Jundiaí, São 
Paulo e Diadema, cidade onde ocorreu 
sua desencarnação em 2004.

Relembrar esse importante vulto da 
literatura espírita é decorrência de um 
de seus livros, no caso o romance Ras-
tros de Dor, originariamente lançado 
pela editora Luz no Lar, do Núcleo de 
Estudos Espíritas Amor e Esperança, da 
capital paulista.

O texto romanceado, dividido em três 
partes, é daqueles que não se consegue 
parar de ler, tal o envolvimento da his-
tória com o leitor, face às ocorrências 
objetivas de seus personagens, os ensi-
nos daí decorrentes e a percepção clara 
do funcionamento das Leis Divinas, ao 
lado da constatação de nossas, ainda 
presentes, imperfeições morais. Com 
enredo no séc.XVI, na Espanha e séc.
XX no Brasil, separados por um período 
no mundo espiritual, seus personagens 
vivem os desdobramentos lamentáveis 
da Inquisição gerando efeitos no pre-
sente, com aflições e oportunidades 
de refazimento. Em meio aos dramas 
vivenciados, a emoção se faz presente 
pelo que o amor é capaz de fazer, in-
clusive envolvendo a presença de um 
médium consciente nas tarefas do bem, 
que sofre perseguição e morte, mas é 
aquele que trabalha pela recuperação 
moral de seus próprios algozes.

Li o livro em seis horas contínuas. Além 
da história envolvente e muito marcante, 
quatro trechos me chamaram a atenção, 
razão da presente abordagem:

a) No capítulo 11, da 1ª parte, 
quando o médium foi preso e arrasta-

do aos cárceres, por ordem da Inquisi-
ção, o personagem Domingues – dian-
te das lamentações dos beneficiados 
de sua mediunidade de cura – afirmou: 
“Lembre-se de Jesus! Não brade contra 
a injustiça humana, a fim de que você 
não caia em desesperação”;

b) Já no capítulo 22, da 2ª parte, 
quando o mesmo médium – agora em 
espírito, pois já habitava o plano espi-
ritual – vai resgatar seu próprio algoz 
que lhe sentenciara a morte em ser 
queimado vivo – dirige-se àquele que 
mantinha o infeliz sacerdote prisioneiro 
por vingança e diz: “Assim como acon-
tecerá com cada um de nós, ele terá a 
oportunidade de esquecer esta vida. 
Os maiores devedores sempre devem 
ser reconduzidos ao crivo da vida nova, 
para que resgatem e se redimam de to-
dos os seus enganos!”;

c) E quase ao final do livro, no ca-
pítulo 35, da última parte, num diálo-
go, uma mãe ouviu de sua benfeitora: 
“Os falidos também tiveram mães, e, 
muitas dessas mães, na espiritualidade, 
buscam abrigos seguros aos corações 
que sempre amaram e os querem vê
-los redimidos.”;

d) E finalmente (deixamos para o 
final, propositalmente), no capítulo 23, 
quando agitados espíritos programam 
invasão para perturbar os encarnados 
com motivação de vingança, um dos lí-
deres proclama: “Basta fazê-los descer 
a nosso nível mental, que o nosso de-
sequilíbrio se transferirá a eles e, assim, 
nós os faremos escravos de nossos de-
sejos e de nosso clamor de vingança!”.

Cada trecho transcrito acima tem seu 
contexto na história, óbvio, todavia, 
note o leitor o universo que se abre na 
reflexão de cada um dos trechos. Desde 
a resignação diante das injustiças que 
vive o planeta com suas contradições 
morais, à benção do esquecimento na 
reencarnação como recurso educativo, 
à presença da misericórdia em favor da 
humanidade até a advertência da técni-
ca utilizada pelos espíritos obsessores, 
os trechos sugerem ampliar os raciocí-
nios para observar o que se passa com o 
momento histórico da humanidade e ao 
redobrar da vigilância em nosso com-
portamento moral, individual e coletivo.

A obra é um primor. Agradável de ler, 
motivadora ao estudo e reflexão e em 
especial tocante. Em 288 páginas todo 
o vigor intelectual do conhecido escri-
tor. Estava esgotada e agora o IDE-Ara-
ras o reeditou em parceria com a edi-
tora Luz no Lar. Um momento feliz para 
a literatura espírita, no resgate dessas 
valorosas obras que não podem ficar 
esquecidas.

28 de Junho – Dia da 
Renovação Espiritual

COMPORTAMENTO

POR GIOVANNA SAPIENZA paratistas e individualistas, agravando cada 
vez mais o sofrimento coletivo.

A ideia da renovação espiritual é jus-
tamente para que estejamos com nossas 
mentes e nossos corações abertos a receber 
novos conceitos e ideais evolutivos, que já 
circulam por nosso orbe. Muitos espiritua-
listas, físicos e estudiosos trazem novos pa-
radigmas e discussões a cerca da Terra, do 
Universo e da espiritualidade. Saia da sua 
zona de conforto, busque mudar determi-
nados conceitos, principalmente aqueles 
que lhe causam medo, geram limitações e 
estagnações comportamentais, energéticas 
e espirituais.

MUDANÇAS. As mudanças já estão aconte-
cendo, as faixas vibratórias já estão se alteran-
do, e aqueles que estiverem abertos à renova-
ção espiritual se beneficiarão muito com estes 
novos acontecimentos. Esta é mais uma data 
simbólica como tantas outras, mas quem real-
mente irá transformá-la em um dia especial e 
renovador somos nós. Aproveite este dia para 
se conectar com coisas positivas, espalhar o 
amor que existe dentro do seu coração e levar 
para as pessoas e para o mundo o que existe 
de melhor em você. E o mais importante de 
tudo isso, não permita que o Dia da Renova-
ção Espiritual aconteça apenas no dia 28 de Ju-
nho, leve ele para o seu cotidiano. Transforme 
a Renovação Espiritual em um hábito diário, 
exigindo sempre de você o melhor que você 
pode oferecer ao mundo.Quando realmente 
vestirmos estes ideais de renovação e trans-
formação espiritual, moral e material, estare-
mos vivendo uma outra realidade, muito mais 
prazerosa e ampla. Tenho certeza que juntos 
construiremos um mundo e uma vida muito 
melhor à todos nós. Comece hoje mesmo a 
ser a mudança que você deseja no mundo!

Estupro – uma visão
médica e Espírita

ESPIRITISMO E MEDICINA

Estupro, aborto e reencarnação 
são questionamentos em uso, na 
mídia, sobre a dolorosa e delicada 

circunstância deste fato. Principalmente, 
ao se propiciar perguntas de como 
proceder quando a vítima é uma 
adolescente. Como viabilizar este 
questionamento.

Embora o tema seja potencialmente 
polêmico e desagradável, não há como 
ignorá-lo no contexto de nossa situação 
planetária.

Existe na imprensa, um vasto debate 
sobre o assunto. A grande discussão que 
se levanta é a legitimidade, ou não, do 
aborto, quando a gravidez é consequente 
a um ato de violência física. Existe um 
posicionamento em relação ao aspecto 
legal da questão nos abstendo de maiores 
comentários no campo jurídico pois existe 
leis e constituições dos povos adquiridos 
através de princípios religiosos.

Esse artigo fará uma abordagem pelo 
ângulo transcendental e reencarnacionista 
considerando que são 3 (três) espíritos, 
no mínimo, envolvidos na tragédia em 
questão.

No aspecto da ética médica, a qual 
está submetido por força da profissão 
que nesta reencarnação exerce alguns 
médicos, lembraremos de ser esta ética 
diferente em cada país do planeta. 
Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que 
o livre arbítrio é o maior patrimônio que 
nós, espíritos humanos, temos alcançado 
ao atingirmos a faixa evolutiva pensante. 
Livre arbítrio que não legitima atitudes, 
mas oportuniza às criaturas decidir e se 
responsabilizar pelas consequências de 
seus atos posteriores.

Deveremos estabelecer que cada 
um deve decidir a escolha da maior ou 
menor repercussão dos atos perante 
a Lei Universal, em função do nível 
de esclarecimento que possuímos. 
Salientamos que não há atos perversos 
que tenham sido planejados pela 
espiritualidade superior. Será de bom juízo 
evitar a miopia intelectual sem limites, a 
ideia de que alguém ao reencarnar vem 
determinado a ser estuprado.

Existe uma ideia do Deus punitivo 
e vingativo que já não cabe mais no 
dicionário dos esclarecidos sobre a vida 
espiritual. Deus é amor.

Ao fazer juízo de valores é importante 
que tenhamos conhecimento das leis 

POR JUBERY RODRIGUES naturais e é a Lei maior que a tudo 
preside, uma lei de amor que coordena as 
leis da natureza.

Como conceber essa violência física? 
Quem é a “vítima”? Ao reencarnar, cada 
um trás todo o seu passado impresso 
indelevelmente em si mesmo, são os 
núcleos energéticos que trazemos em 
nosso inconsciente construídos no 
passado.

Pelas inúmeras viagens que nós 
espíritos, percorremos, representadas 
pelas inúmeras encarnações, possuímos 
na nossa consciência espiritual inúmeros 
“carimbos” das oportunidades de onde 
estagiamos em vidas anteriores.

Pela Lei Universal, a sintonia de 
vibrações, poderá ocorrer em um 
dado momento dependendo da 
facilitação criada por atitudes mentais 
da personagem, e como surpresa 
desagradável para a agredida.

Como orientar a vítima? Identificados 
dois dos protagonistas (mãe e filho) 
falemos acerca da entidade reencarnante 
em certas ocasiões, o ser que mergulha 
na carne nesta dolorosa circunstância 
é alguém que vibra na mesma faixa de 
desequilíbrio. Um espírito que pelo ódio 
se imantava magneticamente à aura da 
jovem como que lhe pedindo contas 
pelos sofrimentos causados por ela, se vê 
preso às malhas energéticas do organismo 
biológico que se forma. O processo 
obsessivo que vinha se desenvolvendo 
já o fixara perifericamente à trama 
perispiritual materna e agora passa a 
aderir definitivamente naquele organismo 
feminino. Mas, muitas vezes, a gestante 
pressionada pelos vínculos familiares opta 
por interromper a gravidez indesejada.

A visão espiritual da situação dispensa 
estes recursos dos quais podem se 
servir outras correntes religiosas que 
desconhecem a preexistência da alma, o 
mecanismo da reencarnação, etc.

Se não houver possibilidades 
psiquicamente aceitáveis de recepção 
por parte de familiares, encaminhe-se os 
trâmites da adoção para quem receberá 
aquela criatura com o amor necessário ao 
seu processo redentor e educativo.

O tempo se encarregará de cicatrizar os 
ferimentos da alma.

Fontes:
AME – Associação médico espirita. Adaptado do 
texto elaborado por Dr. Ricardo Di Bernardi.  
Jornais e Revistas diversas
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Fica no Bairro São Manoel, em Nova Odessa/
SP. Este mês estivemos visitando o CENTRO 
ESPIRITA ALLAN KARDEC, situado na Rua 

Vanderlei Willis Klava, 75, fundado em 15 de 
novembro de 1985.

Fomos recepcionados pela 1ª Secretária Zelin-
da Padovan, que nos forneceu as seguintes infor-
mações: a fase é de transição, visto que em breve 
elegerão nova administração.

Destacou as principais atividades da casa: Pro-
jeto “Atendimento as pessoas carentes“ cadastra-
das, recebem acompanhamento e cestas básicas; 
Projeto “Mamãe bebê”, contatos são realizados 
com mães necessitadas e recebem doações de 
roupas novas e seminovas aos bebês; Projeto 
“Evangelização infanto-juvenil”; Projeto “Ofici-
na de tricô”, o trabalho é ecumênico, realizado 
com colaboradoras de várias religiões, onde são 
confeccionados gorros para moradores de rua, e 
num segundo momento serão direcionados aos 
orfanatos, asilos e/ou onde necessário; Projeto 
“Segurança da casa”; venda de pizzas à comuni-
dade, onde a arrecadação será utilizada na segu-
rança e proteção do imóvel.

Relatou que por um tempo, o centro passou 
por momentos difíceis, encontrando na U. S. E. 
(União das Sociedades Espiritas de Americana, 
Nova Odessa e Sumaré) apoio e ajuda na rees-

truturação da casa. Contou ainda com o apoio de 
algumas casas espíritas que muito colaboraram 
para o fortalecimento e continuidade dos obje-
tivos propostos pela doutrina. Zelinda informou 
que está na doutrina há 28 anos. De origem fa-
miliar católica, aproximou-se do Espiritismo por 
atribulações pessoais e busca de novos caminhos. 
Encontrou na doutrina espirita uma nova visão de 
vida, conta com apoio de seu esposo que hoje é 
trabalhador e divulgador da Doutrina.

Afirmou “que é uma apaixonada pela Doutrina, 
pois recebe paz e não consegue viver sem o Espi-
ritismo”. Acredita que a aceitação do Espiritismo 
está melhorando dia a dia graças à divulgação  
através da TV, livros e a facilidade que as pessoas 
têm em acessar redes sociais e, assim, promove a 
desmistificação do Espiritismo com maior enten-
dimento por parte de outras religiões.

CRONOGRAMA
DE ATIVIDADES DA CASA
Terças-Feiras: horário das 19h30 as 21h00, Gru-
po de Estudos
Quartas-feiras: horário 19h30 as 21h00, Gru-
pos de Estudos e Mediúnica
Quintas-Feiras: horário 14h00 as 15h00, Evan-
gelho e Passe
Quintas-Feiras: horário 15h00 as 17h00, Ofici-
na de Tricô com várias colaboradoras abnega-
das a servir o próximo
Sextas-Feiras: horário 19h30 as 20h30, Pales-
tras Públicas, expositores da casa e de outros 
centros e buscam fora da região e passes
Sábado: horário 09h00 as 10h30, Evangelho In-
fanto-Juvenil.
Estão todos convidados a participarem das ati-
vidades da casa.

1Jesus voltou para o monte das Oliveiras.
2 - Mas no outro dia de manhã, bem cedo, 
estava de volta no templo. Logo se reuniu uma 

grande multidão, e Ele sentou para falar a eles.
3 - Quando estava falando, os líderes judaicos e 
os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em 
adultério e a colocaram na frente da multidão.
4 - “Mestre”, disseram a Jesus, “esta mulher foi en-
contrada no próprio ato de adultério.
5 - A lei de Moisés manda que seja morta. O que 
o Senhor acha?”
6 - Eles estavam procurando apanhar Jesus di-
zendo alguma coisa que pudessem usar contra 
Ele, mas Ele se abaixou e escrevia na terra com 
o dedo.
7 - Ficaram esperando uma resposta; então Ele se 
ergueu e disse: “Muito bem, joguem pedras até 
ela morrer. Mas só aquele que nunca pecou pode 
jogar a primeira!”
8 - Depois abaixou-se de novo e escreveu mais 
um pouco na terra.
9 - Os líderes judaicos foram saindo um a um, co-
meçando pelos mais idosos, até que só deixaram 
Jesus com a mulher diante da multidão.
10 - Então Jesus Se ergueu novamente e disse a 

ela: “onde estão os seus acusadores? Nenhum 
deles condenou você?”
11 - “Não Senhor”, disse ela. E Jesus disse: “Eu 
também não. Vá embora e não peque mais”.
Então, várias explicações têm sido dadas a esse 
ato de Jesus:
a. Jesus escreveu os nomes e os pecados dos ho-
mens que lhe haviam levado a mulher;
b. Jesus escreveu uma palavra de advertência a 
esses fariseus e escribas;
c. Jesus “desligou-se” da situação, mostrando 
que ele simplesmente não estava interessado em 
problemas como esse, pois sua intenção, ao vir 
ao mundo, não foi julgar, mas salvar (com essa 
última cláusula, estamos sem dúvida em plena 
concordância);
d. Jesus não sabia o que dizer, portanto ele me-
ramente escreveu algo na areia. Não aprouve ao 
Senhor nos revelar se ele escreveu algumas pa-
lavras ou se desenhou alguma figura no chão; e 
se escreveu, a quem direcionou suas palavras, o 
que escreveu e por que escreveu. Como vimos, 
apresenta a profundidade da depravação huma-
na, não tanto dessa mulher, mas desses hipócritas 
e perversos escribas e fariseus. Sim, desses ho-
mens, com homicídio no coração, que queriam 
usar essa mulher como um mero instrumento 

para executar seu plano sinistro contra Jesus.
Esse foi um silêncio que falou mais alto que 

qualquer palavra que pudesse ser dita naquele 
momento. Ele nos faz lembrar Apocalipse 8.1. 
“Em ambas as passagens, o silêncio é símbolo de 
horror. Os rabiscos silenciosos na areia, que pre-
cedem as palavras que Jesus disse nessa ocasião, 
e se as seguem, transmitem-lhes uma sensação 
de majestade e grandiosidade”.

Embora estejamos em outro momento, dois 
mil anos subsequente, continuamos acusando e 
julgando.

Pensamos que temos o direito de opinar em 
todas as questões sem qualificar o sentido de 
causa e efeito. Quais os motivos que levam al-
guém a declinar diante das leis? Mesmo que a 
vítima tenha 16 anos e os acusadores sejam 33, 
a ofensa é contra um irmão. Hoje a vítima é a de 
16, amanhã a vítima poderá ter 61 ou 90. Não po-
demos usar a lei de Talião: ”Olho por olho e dente 
por dente”.

Infelizmente, ainda são necessárias leis mais 
rígidas para que haja entendimento que não se 
pode fazer ao próximo aquilo que não desejamos 
para nós.

Alguns se perguntam o que diria Jesus nos dias 
de hoje? Eu penso o que temos a dizer se um de-
sagravo ocorrer em nossa casa, na nossa família, 
na vizinhança e se o agressor for um de nós?  

Fonte: NT e AT e William Hendriksen    

Centro Espírita Alan Kardec
VISITA DO MÊS

PELO D.C.D.

A mulher adúltera
ESTUDOS BÍBLICOS

POR JUBERY RODRIGUES

João – Cap. 8:1~11
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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 

DIA NACIONAL DA 
ADOÇÃO – 30/05

No dia 30/05, na COASSEJE/SOCORRISTAS, num 
evento promovido pelo “Grupo de Apoio à Adoção” 
da entidade, foi comemorado o “Dia Nacional da 

Adoção”. O evento reuniu integrantes da Comissão Mu-
nicipal Intersetorial (CMI), de Americana, da Secretaria de 
Ação Social e Desenvolvimento Humano (SASDH), da Vara 
da Infância e Juventude (VIJ) e membros dos Grupos de 
Apoio, inclusive pretendentes à adoção e adotantes.
O encontro tinha o objetivo de fazer uma reflexão sobre a 

importância dessa comemoração – a primeira no município 
– e dos avanços conquistados. Isso foi ressaltado pela equi-
pe técnica da SASDH e VIJ. Também foi realizada entre os 
presentes uma dinâmica de apresentação (Teia das Relações) 
para que cada um expressasse o significado da adoção para 
si, além de uma reflexão sobre Afetividade.

O evento foi encerrado com uma confraternização onde 
teve o bate papo dos pretendentes e adotantes com as equi-
pes técnicas da CMI, SASDH e VIJ. Veja a foto do encontro.

III SEMINÁRIO MUNICIPAL DO DIREITO À
CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

Dia 13 de Julho, quarta-feira, das 08h00 às 12h00, no Auditó-
rio da FAM - Faculdade de Americana, a Comissão Municipal 
Intersetorial de Americana promoverá o III Seminário Munici-
pal do Direito à Convivência Familiar e Comunitária.

O evento marca a comemoração dos 26 anos de existência 
do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, instituído pela 
Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Para a cidade de Ameri-
cana esta data também é significativa, pois no ano de 2016 se 
comemora os 05 anos de existência da Política Municipal de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adoles-
centes à Convivência Familiar e Comunitária (PMCFC). Nesse 
evento de 13/07, a COASSEJE terá a oportunidade de apresen-
tar o trabalho que vem desenvolvendo desde 2015, visando as-
segurar os direitos das crianças e adolescentes através dos pro-
jetos “Grupo de Apoio á Adoção” e “Apadrinhamento Afetivo”.

Veja as principais informações da COASSEJE também na 
página facebook.com/coasseje.socorristas/

Comemora-se em 06 de 
Julho o lançamento da 1ª 
edição do livro Parnaso de 

Além-Túmulo, escrito em 1932 
por espíritos diversos, espíritos 
de escritores brasileiros e portu-
gueses, desencarnados e vindos 
ao nosso conhecer pelas mãos 
aureoladas do médium Francisco 
Cândido Xavier.
Manuel J. F. Quintão, que escre-
veu o prefácio no tempo em que 
o livro e o médium apareciam 
para o público. Parnaso de Além-
Túmulo é impactante já pelo títu-
lo, não é mesmo? Aproveitem o 
assento e tirem uma boa viagem 
pela poesia. É de suma beleza 
ler as palavras introdutórias de 
Chico Xavier no também prefácio 
e o entusiasmo de Haroldo de 
Campos (desencarnado) ao 
introduzir-nos palavras para a 2ª 
edição de 1935.
“Mas, perguntarão: – quem é 
Francisco Cândido Xavier? Será 
um rapaz culto, um bacharel 
formado, um acadêmico, um 
rotulado desses que por ai vão 
felicitando a Família, a Pátria e a 
Humanidade? Nada disso.
O médium polígrafo Xavier é um 
rapaz de 21 anos, um quase ado-
lescente, nascido ali assim em 
Pedro Leopoldo, pequeno rincão 
do Estado de Minas. Filho de 
pais pobres, não pôde ir além do 
curso primário dessa pedagogia 
incipiente e rotineira, que faz do 
mestre-escola, em tese, um galo-
pim eleitoral e não vai, também 
em tese, muito além das quatro 
operações e da leitura corrida, 
com borrifos de catecismo católi-
co, de contrapeso.
(...) Agora, diz-nos este que tam-
bém as produções são recebidas 
de jacto.
Não há ideação prévia, não há 
encadeamento de raciocínios, 
fixação de imagens.
É tudo inesperado, explosivo, 
torrencial!
Do que escreve e sabe que está 
escrevendo, também sabe que 
não pensou e não seria capaz de 
escrever.
Há vocábulos de étimo que des-
conhece; há fatos e recursos de 
hermenêutica. Figuras de retóri-
ca, que ignora; teorias científicas, 
doutrinas, concepções filosóficas 

das quais nunca ouviu falar, de 
autores também ignorados e 
jamais lidos!”
Alguns Poetas e excertos de 
poemas da coletânea:
Imagens de turíbulos e rosas
Aromatizam todos os empíreos...
Há na Terra canções maravilhosas
Entre as luzes e as lágrimas dos 
círios.
(Alphonsus de Guimarãens)

Excelsa e sereníssima Senhora,
Que sois toda Bondade e Com-
placência,
Que espalhais os eflúvios da 
Clemência
Em caminhos liriais feitos de 
aurora!...
(Antero de Quental)

Há mistérios peregrinos
No mistério dos destinos
Que nos mandam renascer:
Da luz do Criador nascemos,
Múltiplas vidas vivemos,
Para à mesma luz volver.
(Castro Alves)

Jesus ou Barrabás?
Sobre a fronte da turba há um 
sussurro abafado.
A multidão inteira, ansiosa se 
congrega,
Surda à lição do amor, implacável 
e cega,
Para a consumação dos festins 
do pecado.

“Crucificai-o!” – exclama... Um 
lamento lhe chega
Da Terra que soluça e do Céu 
desprezado.
“Jesus ou Barrabás?” – pergunta, 
inquire o brado
Da justiça sem Deus, que trêmula 
se entrega.

Jesus! Jesus!... Jesus!... – e a res-
posta perpassa
Como um sopro cruel do Aqui-
lão da desgraça,
Sem que o Anjo da Paz amaldi-
çoe ou gema...

E debaixo do apodo e ensan-
guentada a face,
Toma da cruz da dor para que a 
dor ficasse
Como a glória da vida e a vitória 
suprema.
(Olavo Bilac)

1ª edição da obra
‘Parnaso do Além Túmulo’

ESTUDOS

POR AUGUSTO CAVALCANTI



Julho de 2016 www.seareirosdejesus.com.brInformativo Peixinho Vermelho10

Foi dito: “Que nos Amassemos e não 
que nos Amassássemos”. Lucas em 
seu evangelho acrescido dos versí-

culos que seguem nos dá ensinamen-
tos apropriados para nossos tempos. Lc. 
22:35,36: ‘Quando vos mandei sem bolsa, 
sem alforje e sem sandália, por ventura 
vos faltou alguma coisa? – Nada. – Pois 
agora tome a sua bolsa e seu alforje 
quem os tiver e quem não os tenha ven-
da sua capa e compre uma espada.’

As palavras contidas nestes versículos 
objetivavam manter os discípulos em 
guarda contra os acontecimentos que 
estavam por vir e fazer-lhes compreender 
que se aproximava o momento da luta.

Falando-lhes da necessidade de ficarem 
abastecidos de alforje, bolsa e de uma es-
pada, queria fazê-los compreenderem que 
iam entrar em ação e que necessário se 
fazia que se armassem para resistirem aos 
ataques. Eram palavras simbólicas. Pois se 
ele mesmo condenou o uso da espada 
diante da reação de Pedro, quando cortou 
a orelha de Malco. Não podia, o Mestre 
aconselhar à seus discípulos que se armas-
sem de espadas para o combate material.

O sentido espiritual dessa passagem é: 
“Aproxima-se o momento em que ireis 
percorrer a Terra. Tomai todas as precau-
ções para que nada vos falte. Sabeis qual 
o fim da viagem que ides empreender. 
Fazei a previsão de ensinamentos, de 
moral e de exemplos, porque sereis ata-
cados; armai-vos para a defesa. As únicas 
armas, porém de que deveis utilizar-vos 
são o amor e a caridade”.

Não tendo compreendido o senti-
do figurado das palavras do Mestre, os 
discípulos logo lhe apresentaram duas 
espadas de que dispunham. – “Basta!”, 
Disse o Mestre, o que significa, é neces-
sário que os acontecimentos materiais se 
cumpram para que possam entender. De 
fato os apóstolos receberam exemplos 
de caridade, de paciência, de resignação, 
de submissão e fé, quando da prisão de 
Jesus no jardim do Getsêmani e particu-
larmente quando Pedro corta a orelha 
do soldado e Jesus a cura tocando-a 
com suas mãos, transmitindo-lhe energia 
magnética, com fluidos próprios.

Para o espírita não há neste fato nada 
de miraculoso, trata-se de um fato, per-
feitamente aceitável como no caso de um 
corte que se cicatriza, de um osso quebra-
do que se reconstitui, cumpre notar que a 
orelha não foi decepada, mas cortada.

Quanto às palavras dirigidas a Pedro:  
“Mete tua espada na bainha”; encerram 
um ensinamento que o mestre nos ofere-
ceu, mostrando-nos que jamais devemos 
nos defender ou reagirmos com violência 
diante à violência através de armas mate-
riais, revolveres, punhais, etc... Que preci-
samos apreender a usar as armas morais, 
a paciência, a doçura, o amor e a carida-
de. Em resumo que o cristão não deve se 
armar. Todos esses ensinamentos foram 
ditos naquele momento, mas endereça-
dos ao futuro para todos os que querem 
ser seus discípulos.

Nos países mais pacíficos do mundo 
foi banido as armas de uso pessoal, à 
exemplo do Japão onde a taxa de ho-
micídio é de 0,3 por 100.000 habitantes. 

Amar-se, não armar-se
COMPORTAMENTO

POR ADAUTO REAMI

Enquanto que no Brasil esta taxa é de 20 
homicídios em cada 100.000 habitantes, 
tendo 8 armas em cada 100 habitantes. 
Honduras o pais mais violento do mundo 
possui 6 armas para cada 100 habitantes. 
Os Estados Unidos têm o mais alto índice 
mundial de armas de fogo per capita, é 
a maior incidência de mortes por armas 
de fogo num país considerado desenvol-
vido. Enquanto a violência despenca nos 
USA, na última década e Barack Obama 
pede desarmamento, o Brasil eleva em 
46% a venda de armas para USA, prin-
cipalmente armas leves de uso pessoal. 
Tanto no Brasil como nos USA armas de 
fogo matam muito.

Espanta-nos, quando, um grupo de 
norte americanos, contra o desarma-
mento, frente às câmaras do “Fantástico”, 
alegou se apoiar no evangelho de Lucas, 
cujos versículos acabamos de interpretar 
em seu sentido espiritual. Nossos irmãos 
americanos precisam conhecer melhor o 
verdadeiro sentido do evangelho.

Não é o total de armas legalizadas que 
aumenta ou diminui a violência em um 
país. O que determina a criminalidade é 
o império da lei paralelamente com a for-
mação, mais particularmente a formação 
cristã do cidadão. 

Nos países mais pacíficos do 
mundo foi banido as armas 
de uso pessoal, à exemplo 
do Japão onde a taxa de 
homicídio é de 0,3 por 100.000 
habitantes. Enquanto que 
no Brasil esta taxa é de 20 
homicídios em cada 100.000 
habitantes, tendo 8 armas
em cada 100 habitantes
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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
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Livros mais vendidos no Seareiros em Junho
PELA BIBLIOTECA

1 - Minutos com Chico Xavier - José Carlos de Lucca;
2 - Atualidade do Pensamento Espirita - Divaldo Pereira Franco/Vianna de Carvalho;
3 - A Construção da Mente Neurociência e Espiritualidade - Walter Oliveira Alves
4 - Isso Pode? O Espiritismo Responde - Emanuel Cristiano/Nora
5 - O Tempo do Autoencontro a Necessidade e o Papel do Deserto em Nossas Vidas 
- Rossandro Klinjey

 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 Julho/2016:
“Quando o Amor Triunfa”, romance inspirado de autoria de Giseti 

Marques, da Editora Boa Nova, com 432 págs.

1º/07

05/07

08/07

09/07

14/07

15/07

23/07

25/07

25/07

26/07

26/07

27/07

27/07

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 de Difusão do Espiritismo Casa de Luz
Rua Honorino Fabri, nº 396, Vila Valle, Sumaré

Centro Espírita Humberto de Campos
Rua Nacim Elias, nº 623, Morada do Sol, Americana

Centro Espírita Allan Kardec
R. Vanderley Willis Klava, nº 75, São Manoel, N. Odessa

Centro Espírita Cristão Amor e Luz – CECAL
Rua Allan Kardec, nº 89, Jd. Marchissolo, Sumaré

Associação Espírita Mensageiros de Luz
Rua Noruega, nº 332, Jd. Paulistano, Americana

Centro Espírita Caminho de Damasco
Rua Olímpio Bodini, nº 47, B. Sta. Rosa, Nova Odessa

Centro Espírita Fraternidade
Rua Comendador Müller, nº 275, V, Redher, Americana

Centro Espírita Pátria do Evangelho
Rua Olivindo Fonseca, nº 385, Campo Verde, Americana

Centro Espírita Flora Luz
Rua das Violetas, nº 184, cidade Jardim, Americana

Centro Espírita Amor e Caridade
Rua dos Estudantes, nº 540, Cordenonsi, Americana

Grupo Espírita Renascer
R. das Pitangueiras, nº 72, V. das Nogueiras, Americana

Grupo de E. Esp. Augusto Elias da Silva, o Reformador
R. Serra de Borborema, nº 407, Liberdade, Americana

Posto Avançado Bezerra de Menezes
Av. Álvaro Lins, nº 30, N. Sra. Aparecida, Americana

Edson Lopes
Assoc. Espírita de Americana

Ed Martino
AE Mensageiros de Luz

Ricardo Galdino
CDE Casa de Luz

Rogélio Bonil
CDE Casa de Luz

Jamiro dos Santos Filho
Araguari - MG

Marcus Agostinetto
CE Seareiros de Jesus

Janaína Assis
CE Allan Kardec

Jaime Facioli
CE Paz e Amor

Marta Alves
CE Fraternidade

Fábio Boni
CE Pátria do Evangelho

Valdecir Borges
CE Pátria do Evangelho

Rita de Cássia
Assoc. Espírita de Americana

Aurélio Robles
CE Pátria do Evangelho

20h00

19h30

19h30

20h00

19h30

19h30

19h30

19h50

20h00

19h30

19h30

19h45

19h30

Tema livre

Ansiedade: obstáculo entre 
nós e a felicidade

Cuidar do corpo e do espírito

Conversões

Para onde eu vou?

A fé, mãe da esperança 
e da caridade

Acorda, tu que dormes!

Observai os pássaros do céu 
/ Não vos inquieteis com a 

posse do ouro

As cartas de Paulo

Coragem da fé

Espiritismo que  
ilumina e consola

Tema livre

Tema livre

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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ESTUDO
02/07 – sábado – das 14h00 às 15h30 – no 
auditório – estudo do Novo Testamento – 
Convidamos a todos.

EVENTOS ESPECIAIS
23/07 – sábado – das 09h00 às 13h00 – 
no auditório – Curso de capacitação de 
educadores espíritas da infância. Tema: O 
que é a Educação Espírita Infanto-Juvenil 
– Com: Marthinha Rios do DIJ da USE São 
Paulo/SP.
30/07 – Sábado  – às 14h00 – no auditório 
– “Sábado Cultural” com Cine Pipoca – 
filme: Mésmer.

PALESTRA
25/07 – segunda-feira – às 13h00 – 
no auditório – Palestra virtual – Tema: 
Capacidade de Discernir.

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.

FÉRIAS NA EVANGELIZAÇÃO
INFANTO-JUVENIL
Comunicamos que as férias ocorrem 
apenas nas atividades do sábado. 
Na terça-feira não há férias. Serão 
programadas atividades especiais para 
crianças e adolescentes.

Curtas do
Seareiros

PELA PRESIDÊNCIA

Augusto César Cavalcanti de Souza 
nasceu na cidade de Santo An-
dré. Conta sua mãe e seu pai que 

“numa manhã fria de 13 de julho de 
1982”. Formado em Imagem e Som pela 
Universidade Federal de São Carlos em 
2004, tem três irmãos João César, Luiz 
Felipe e Carlos Estevam (Kaká). 

Praticamente nem viveu em Santo An-
dré porque seus pais e o João já aqui es-
tavam estabelecidos, o primogênito tinha 
asma então os ares de Americana eram 
melhores que os de lá para o bebê. Assim 
aqui na “princesa tecelã” é que se conhece 
crescendo e fazendo seus primeiros ami-
gos nos nem tanto ordeiros primeiros anos 
de sua vida. Seu contato com o Espiritismo 
ocorreu por volta de 2002, quando já es-
tava na Universidade e passou a escrever 
contos, poesias e roteiros de cinema os 
quais divulgou para os mais chegados e, ás 
vezes nem tanto. Mandava os textos para 
extensa lista de e-mail. Entretanto numa 
das conversas com uma grande amiga so-
bre seu processo criativo, disse:

_ “Dê (Denise) não sei muito bem o que 
me ocorre, de vez que estou bem mais 
quando vou a diversos lugares, festas, 
meio de demais pessoas me sinto mal.”

Ela então me deu o “Pentateuco”, um li-
vro que aparenta uma Bíblia antiga e que 
contém as cinco obras básicas de Allan 
Kardec mais obras póstumas. Foi um di-
visor de águas na minha vida. De 2003 à 
2005, em meio à poesias, filmes, demais 
livros, devorou a lógica de Kardec e foi 
completamente absorvido pelas expli-
cações de cunho religioso que tanto me 
faziam falta na vida até ali. Foi maravi-
lhoso e ainda o é me entregar de corpo, 
alma e inteligência a retórica dos espíritos. 
A ida ao Seareiros, como um bom casa-

mento não foi definitiva. Em 2005, come-
çou a frequentar um grupo de estudos de 
quarta-feira à noite e, entre idas e vindas 
(nesse ínterim, morou na Irlanda e na Itália 
e num navio de cruzeiros), vinha e ia. Con-
tudo em 2011, teve uma grave estafa psi-
cológica e foi ‘a deixa’ para que eu levasse 
com mais disciplina a vida e o Espiritismo.

Desde então, “devora” livros espíritas 
por gana de imaginação e conhecimen-
to. Como diz Hermínio C. de Miranda, na 
obra Diálogos: “_ Kardec foi o começo, 
não o fim da Doutrina.”

Frequentou vários grupos no Seareiros 
desde 2012, foi à Mocidade também, mas 
agora está envolto e de volta ao meu antigo 
e primeiro grupo das quartas à noite e tam-
bém frequenta a A.E.Lar da Mãe Esperança, 
da “Vó” Clementina e graças a Deus conhe-
ceu e começou a frequentar aos primeiros 
domingos de cada mês as reuniões do 
Dpto.de Comunicação e Divulgação – DCD, 
encarregado da confecção do Informativo 
Peixinho Vermelho – IPV, porque encontrou 
amigos e um meio de se expressar. Desse 
modo é com grande felicidade que dá seu 
humilde depoimento para esse informati-
vo que tanto adora. Agradece por demais 
ao Seareiros e as oportunidades de cari-
dade que lhe surgem a cada ida ao centro.

Um grande abraço fraterno aos amigos, 
desejando que sua história sirva de pas-
seio e alegria. Assim seja!

Augusto C. C. De Souza
NOSSA GENTE

PELO D.C.D.


