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O Cristianismo redivivo, referendado como consolador 
prometido por Jesus deve merecer de todos nós, 

divulgadores, expositores, dirigentes e trabalhadores, um 
tratamento mais respeitoso. Espiritismo é coisa séria! P. 02

Preservemos a 
divulgação espírita

ESTUDOS BÍBLICOS

Salvação e libertação: “Porque o Filho do 
Homem veio salvar o que estava perdido” P. 03

(MT.18:11)
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Veio salvar, em sua mais ampla sig-
nificação é livrar da ruína e peri-
go, é defender, abrigar, conservar. 

Nenhum destes termos nos desobriga 
da responsabilidade de melhorar-se por 
esforço próprio. Salvação e libertação in-
dicam aparentemente conceitos iguais, 
mas opostos em relação ao processo de 
evolução. Salvação sem esforço pessoal e 
com a aceitação de que Jesus lava todos 
os pecados, desde que se filie a esta ou 
aquela agremiação religiosa é um con-
ceito falso, ideia absurda. Não é Jesus 
que salva, mas a própria criatura através 
do seu trabalho pessoal. Não estamos 
deixando de considerar Jesus como Sal-
vador porque salvadora é sua mensagem 
de libertação pelo conhecimento, “Co-
nheceis a verdade e ela vos libertará”.

É falsa, portanto, a ideia de que o san-
gue de Jesus redimiu nossos pecados 
ou que o sofrimento de Jesus na cruz 
produziu salvação por resgate de todos 
que se filiassem a uma igreja cristã. Esta 
ideia de alguém se imolando para que o 
outro seja salvo é por demais simplista, 
cômoda e infantil.

O próprio texto de Lucas (9:23) ressal-
ta o ensinamento de Jesus: _“Tome sua 
cruz e siga-me”.

O Espiritismo nos mostra que salvação 
é ter Jesus como nosso modelo que abre 
acesso à compreensão espiritual, para a 
corrigenda de nossos erros e aproveita-
mento de nossa vida. E essa luta de cor-
rigir-se e melhorar-se é pessoal; dessa 
forma conseguiremos nossa libertação 
pelo conhecimento de nós mesmos, ta-
refa só nossa (I João 2:1,2).

O caminho para a sintonia com Deus 
acontece dentro de nós mesmos e é 
desta forma que vamos adquirir auto 
confiança e perceber que não necessita-
mos nos filiar a nenhuma religião, acre-
ditando que ela fará tudo por nós, como 

POR ADAUTO REAMI

ESTUDOS BÍBLICOS

Salvação e libertação: “Porque 
o Filho do Homem veio salvar 
o que estava perdido” (MT.18:11)

uma empresa terceirizada. Não embar-
que numa promessa de salvação que 
implica na lei de menor esforço acredi-
tando ir para o céu de maneira tão fácil.

“Temos um advogado junto ao Pai, Je-
sus Cristo o justo...” (I João,2:1,2). Deixa 
a impressão que o advogado cumpre a 
pena no lugar do réu, e que Ele pagou 
com a própria vida os crimes de toda a 
humanidade.

Erra-se, arrepende-se, mas não se 
pode deixar de pagar o dízimo, quanto 
ao resto, deixa-se tudo por conta de Je-
sus. Isto é ser cristão? Entre ser cristão 
ou pertencer a esta ou aquela igreja eu 
prefiro não pertencer a nenhuma igreja.

Enquanto o marketing dessas igrejas 
tidas como ortodoxas que afirmam se-
remos salvos ou condenados segundo 
aceitemos ou rejeitemos Jesus Cristo des-
de que nos filiemos à elas, impondo-nos 
uma crença incondicional à Jesus, não se 
dando outra opção, ou crê na “marra”, 
ou será condenado. Não seriam filhos de 
Deus ⅔ da civilização não cristã?

Ora, o Cristianismo em sua versão 
inicial recebeu os ensinamentos verda-
deiramente divinos pela boca de Jesus, 
que depois sofreram alterações em sua 

essência por interesse do poder ecle-
siástico. Não havia interesse por parte 
da Igreja, como não tem por parte de al-
gumas seitas cristãs, hoje, passar a ideia 
da conquista do reino de Deus por tra-
balho pessoal, da própria criatura, mas 
ensinou-se e ensina-se a salvação filian-
do-se as igrejas.

Com o aparecimento do Evangelho 
de Tomé, vê-se que os primeiros cristãos 
compreenderam o evangelho de forma 
diferente, levando-nos a admitir que a 
igreja se tornou “herética” e não os gnós-
ticos, que pelo seu modo de pensar se 
assemelham com o Espiritismo. Deixa-nos 
a impressão que esse ensinamento trans-
mitido por Lucas,17:21: _“...Porque o Reino 
de Deus está dentro de vós”, escapou por 
descuido da tesoura implacável das deci-
sões dos concílios da Igreja organizada.

O Espiritismo preconiza: A fé que 
SABE, pela experiência (raciocinada), em 
oposição a fé que apenas CRÊ, fé cega, 
sem contestação, que parece defendida 
por João: _“No dia seguinte vendo João 
Batista a Jesus que vinha em direção 
para ele e disse: “Eis o cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo” (Jo:1:29).

Disso certas seitas cristãs interpretam 
como se Jesus tivesse carregado sobre 
os ombros todo o pecado do mundo, o 
que é um enorme absurdo. Ele tira o pe-
cado do mundo de forma simbólica; Ele 
esclarece com sua luz, alerta, ensina so-
bretudo pelo exemplo que nos dá e nos 
traça um roteiro de como não reincidir no 
erros do passado: – “Salvar o que se tinha 
perdido”. Nada permanece eternamente 
perdido, em qualquer tempo a alma en-
carnando e desencarnando, pode arre-
pender-se e voltar ao caminho do bem.

O perdão está implícito na Lei, mas a 
Lei não dispensa a reparação.

FONTES: Luz Imperecível (do grupo Espirita 
Emmanuel) e O Evangelho de Tome (Jose 
L.Borberg)

"Não embarque 
numa promessa de 
salvação que implica 
na lei de menor 
esforço acreditando 
ir para o céu de 
maneira tão fácil"
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Sociedade de Medicina e
Espiritismo do Rio de Janeiro

ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO

ASociedade de Medicina e Espiritis-
mo do Rio de Janeiro foi fundada no 
dia 11/06/1941.  E fundar uma Casa 

como esta na década de 40, tendo por base 
os ideais de Ciência, Religião e Moral, e as 
características que a distinguem, numa épo-
ca em que existia pouca liberdade religiosa, 
e quando o movimento espírita ainda era 
visto com certo preconceito e, em alguns 
casos, até perseguido; não foi, sem dúvida, 
tarefa fácil para um grupo de abnegados 
idealistas que, alicerçados pela ciência, pois 
em sua maioria eram médicos, engenheiros, 
advogados e militares, encabeçados pelo 
médico Dr. Levindo Gonçalves de Mello, 
que inspirado pelo espírito de um médico 
francês de nome Charles Demeure, recebe 
a incumbência de fundar um “hospital es-
pírita” na cidade do Rio de Janeiro.  Assim, 
no início de 1941, o Dr. Levindo intensifica 
sua luta pela fundação de uma entidade 
associativa que ligasse a Medicina e o Es-
piritismo, a bem da Humanidade e da Ciên-

cia, e em luta contra o materialismo Ateu. 
Depois de muitas reuniões, cheias de vitórias 
e derrotas, a campanha produziu a definitiva 
criação da Sociedade de Medicina e Espiritis-
mo do Rio de Janeiro.  Graças ao amparo do 
Alto e aos confrades de grande valor moral, 
doutrinário e científico, conseguiu-se unir a 
Medicina ao Espiritismo pela primeira vez na 
história da Humanidade, do Mundo, da Ciên-
cia, da Medicina e do Espiritismo.

Muitos foram os confrades que auxiliaram 
Dr. Levindo eficientemente na criação da So-
ciedade de Medicina e Espiritismo do Rio de 
Janeiro, mas, em obediência à justiça e à ver-
dade, alguns nomes de pessoas eminentes se 
destacam, pois sem sua cooperação decisiva 
a Sociedade de Medicina e Espiritismo do Rio 
de Janeiro teria fracassado naquela época:

- Sr. Milton de Andrade (pseudônimo utili-
zado pelo Jornalista Arthur Massena)

- Dr. Arthur Lins de Vasconcellos Lopes 
(Advogado)

- Dr. Telêmaco Gonçalves Maia (Médico)
- Sr. Aurino Barboza Souto (Presidente da 

Liga Espírita do Brasil)

AUSE Intermunici-
pal de Americana 
(União das Socieda-

des Espíritas de Americana, 
Nova Odessa e Sumaré) 
em parceria com o C.E.Paz 
e Amor nos brindou com 
uma palestra do brilhante 
orador Nazareno Feitosa, 

no dia 13/05, no Auditório Jamil Salomão, 
da FAM – Faculdade de Americana. Mais de 
duzentas pessoas prestigiaram o evento.

Nazareno é natural de Fortaleza, reside 
atualmente em Brasília, onde é funcionário 
público. Tem formação em Direito e Admi-
nistração, e iniciou o curso de Psicologia.

Compõe a equipe de Divulgação da FEDF 
– Federação Espírita do Distrito Federal. É 
expositor espírita, monitor de ESDE – Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita, na Co-
munhão Espírita de Brasília e tem ministrado 
aulas de Estudos Sistematizados do Evange-
lho Segundo o Espiritismo e EADE – Estudo 
Aprofundado da Doutrina Espírita. Participa 
também do Estudo, Educação e Desenvol-

Espiritismo e relações
familiares: Nazareno Feitosa

EVENTOS

POR LURDINHA GINETTI vimento da Mediunidade e ministra aulas 
sobre “O Livro dos Médiuns”.

É dedicado estudante do Evangelho de 
Jesus, das obras de Allan Kardec, André Luiz 
e Emmanuel.

Nazareno possui dezenas de palestras 
gravadas que estão disponíveis em DVDs, 
CDs de áudio e CDs de MP3, cuja renda é re-
vertida integralmente para as casas espíritas. 
Os vídeos de suas conferências também são 
veiculados na TV do Conselho Espírita Inter-
nacional – TVCEI.com.

A temática escolhida é do interesse de 
todas as pessoas já que trata das relações 
familiares, casamento, divórcio, lesões e 
tentações afetivas. O fortalecimento do 
egoísmo e as imperfeições morais tornam a 
convivência mais difícil e as famílias se tor-
nam alvos de ataques espirituais. Afirmou a 
necessidade de autoaperfeiçoamento, refi-
nando os sentimentos para aprender a amar 
até atingirmos o amor universal. Destacou a 
importância do Evangelho no Lar para pro-
teção da família, pois “a família é o centro de 
indução mais poderoso do mundo”.

Sensibilizou os presentes quando mos-
trou, através de vídeo, a dedicação das mães 

e suas alegrias com a realização dos filhos.
Ressaltou através da Doutrina a importân-

cia do amor próprio, pois quando nos ama-
mos, amamos o outro com mais facilidade 
e a nossa felicidade não está no outro, está 
dentro de nós e é proporcional ao grau de 
evolução do espírito. Abordou sobre paixão, 
ciúmes, egoísmo, egocentrismo, autoestima, 
medo de sofrer e sobre a responsabilidade 
que devemos ter com nossos relacionamen-
tos para não causar danos ao outro. Muitos 
outros sentimentos foram abordados à luz 
da Doutrina, sendo retratada aqui apenas 
uma amostra da riqueza dos ensinamentos.

Foi uma palestra muito rica em conheci-
mento, muito agradável, com recursos au-
diovisuais e também descontraída, dado a 
facilidade do orador de provocar risos nas 
pessoas presentes.

Encerrou com prece cantada. Muito bom. 
Parabéns aos promotores e envoltos neste 
maravilhoso evento.

 Em 1958, assume a presidência o Sr. Ar-
thur Massena, que presidiu a Sociedade de 
Medicina e Espiritismo do Rio de Janeiro 
pelo período de 30 anos, sendo substituído 
pelo  Sr. Nilvandro Barroso, que se manteve 
como presidente até 2015, quando passou 
o cargo ao Sr. Manuel Fortunato Rodriguez.

A Sociedade de Medicina e Espiritismo do 
Rio de Janeiro, durante muitos anos, respon-
dendo aos ideais de pesquisa, foi o centro de 
investigação psíquica e, transmissor de co-
nhecimentos através de conferências proferi-
das por diversas personalidades do campo da 
ciência, no sentido de proporcionar suporte 
mais tangível ao fenômeno espírita/espiri-
tualista de origem transcendental e psíquico.  
Tendo, assim, publicado alguns trabalhos no 
suplemento do Jornal dos Esportes chamado 
“Mundo Azul” e na Rádio Copacabana, no 
Rio de Janeiro.  Por este motivo, o nome da 
SMERJ foi levado ao conhecimento do pú-
blico em geral, dentro do Brasil e no exterior, 
passando a ser procurada por inúmeras pes-
soas, muitas das quais à procura de um so-
corro espiritual para os males que as afligiam.

Em 2005, buscando a adequação ao Novo 
Código Civil, a Sociedade de Medicina e Es-
piritismo do Rio de Janeiro tem sua razão 
social alterada para Associação de Medicina 
e Espiritismo do Rio de Janeiro.

Fonte: texto extraído do site: http://www.smerj.
org.br/#!nossa-histria/c7sb
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Oque é saúde e o que é doença à luz da 
Doutrina Espírita? Doença e saúde se 
referem ao estado em que se encon‐

tram as pessoas e não ao estado de órgãos ou 
partes do corpo; é um sintoma do desarranjo 
do Espírito.

Os vírus, as bactérias e os demais microrga‐
nismos devastadores não são os responsáveis 
pela presença da doença, porquanto eles se 
nutrem das células que se instalam nas áreas 
em que a energia se debilita. Causam fraque‐
za física e mental, favorecendo o surgimento 
da doença, por falta da restauração da energia 
mantenedora da saúde. Os medicamentos ma‐
tam os invasores, mas não restituem o equilí‐
brio como se deseja, se a fonte conservadora 
não irradia a força que sustenta o corpo.

O corpo físico nunca está só doente ou só 
saudável, já que nele se expressam realmente 
as informações da consciência.

Quando as várias funções corporais se de‐
senvolvem em conjunto dentro de uma har‐
monia, ele se encontra num estado que de‐
nominamos de saúde. Se uma função falha, 
ela compromete a harmonia do todo e então 
falamos que ele se encontra em um estado 
de doença. A doença é a perda relativa da 
harmonia.

A Medicina e o Espiritismo
ESPIRITISMO E MEDICINA

POR JUBERY RODRIGUES ORIGEM DA DESARMONIA NO PE-
RISPÍRITO. O perispírito não é uma massa ho‐
mogênea. Possuem órgãos como o corpo físico e 
centros vitais, por onde são absorvidas as energias 
espirituais. Segundo as provas que certos Espíritos 
devem passar em suas encarnações, poderá exer‐
cer influência na formação do corpo carnal, dando 
origem a enfermidades ou anomalias orgânicas.   
O perispírito registra as experiências vividas pela 
criatura e as envia ao Espírito, arquivo definitivo 
de todas as passagens da entidade pelo processo 
evolutivo. Funciona, portanto, como uma esponja 
que absorve do meio as emanações fluídicas boas 
ou más existentes nele. Deduz‐se daí a origem de 
certos processos de enfermidades, como também 
compreende‐se os mecanismos da cura através da 
fluidoterapia. O perispírito tem importante papel 
nos fenômenos psicológicos, fisiológicos e pato‐
lógicos. Quando a Medicina humana der abertura 
aos conhecimentos da Ciência Espírita, ela abrirá 
novos horizontes para uma abordagem e um tra‐
tamento mais completos das moléstias orgânicas 
e psíquicas. O Espiritismo contribuirá com as téc‐
nicas de manipulação das energias para revitali‐
zar o corpo astral e fornecerá elementos morais 
educativos, necessários ao equilíbrio definitivo do 
ser.  Responsabilidades de médico e paciente no 
processo de cura.

PAPEL DO ESPIRITISMO. As causas pro‐

fundas das doenças, portanto, estão no próprio in‐
divíduo, que se deve auto examinar, autoconhecer‐
se a fim de libertar‐se desse tipo de sofrimento. 
Cada ser humano é responsável pela busca do 
seu equilíbrio, da sua harmonia e da sua cura. O 
Espiritismo auxilia no tratamento da consciência 
humana, apresentando novos valores, educan‐
do o espírito em relação à vida e à sua finali‐
dade. O estado precário da saúde dos homens, 
nos dias que passam, tem o seu ascendente na 
longa série de abusos individuais e coletivos das 
criaturas desviadas das leis sábias e justas da 
Natureza. Muitos pacientes só adotam hábitos 
mais saudáveis após algum acontecimento trau‐
mático ou o diagnóstico de uma doença grave. 
Todavia, os homens caminham para as mais 
profundas transformações espirituais. O médico 
do futuro combinará o conhecimento científico 
e o conhecimento espiritual a fim de promover 
a cura em todos os níveis. A saúde é, portanto, 
uma conquista interior, que se reflete no corpo 
como resultado da harmonia íntima, posicionan‐
do o amor, síntese de ímpar sabedoria, como a 
chave para o enigma da enfermidade‐saúde.

BIBLIOGRAFIA: Por que adoecemos? ‐ AME‐SP ‐ 
Associação Médico‐Espírita de SP. 
Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo ‐ 
Divaldo P. Franco, pelo espírito Joanna de Angelis 
Dissertações Mediúnicas ‐ Francisco C. Xavier, 
pelo espírito Emmanuel

Vovô, usa “eche”!
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA

Incrível a experiência vivida com as crianças! So‐
mente a sabedoria de Deus poderia mesmo ter 
estabelecido leis que determinam que a vinda 

dos seres humanos ao planeta para os estágios de 
aprendizado se dê por meio de uma fase de ino‐
cência e pureza, com as alegrias e emoções pró‐
prias trazidas pela infância.

As crianças encantam a vida e nos fazem enxer‐
gar a vida de outra forma, nos ensinam muito e 
nos devolvem as lembranças carinhosas da infân‐
cia. O que mais impressiona, porém, são as desco‐
bertas sucessivas que elas fazem, surpreendendo 
os adultos com a agilidade que lhes caracterizam 
as atitudes.

A netinha que chegou na família há pouco mais 
de dois anos e que agora vai ganhar irmãozinho, 
surpreendeu‐me esta semana com o hábito pró‐
prio infantil de imitar os adultos.

Com meu celular à mão, ou melhor, nos ouvi‐
dos, andava pela casa e pela varanda externa, bal‐
buciando frases que só ela mesmo devia entender. 
Eu, por minha vez, estava naturalmente preocupa‐
do que ela deixasse o celular cair ou o entregasse – 
como faz de hábito com tudo – à cachorrinha que 

também vive em casa: D. Kika, expert em mastigar 
objetos variados. Eis que diante de meu pedido 
insistente: _ Amanda, empresta o celular para o 
vovô, preciso fazer uma ligação, obtive surpreso a 
seguinte resposta, após ela correr e apanhar o fixo:

 – Usa “eche”, vovô!  E continuou sua trajetória 
de frases que só ela mesma entende...

Em outra ocasião em que a chave da porta late‐
ral havia sumido, ficamos todos a comentar tumul‐
tuados na procura da chave, ela saiu e foi buscar 
a chave...

Raciocínio rápido, inteligente, ágil.
Bem próprio de um cérebro novinho, denotan‐

do conquistas já assimiladas, imitadas ou com‐
preendidas.

Isso não é apenas aprendizado, é também ex‐
periência adquirida anteriormente, agora facilitada 
pelo meio na convivência de observação e pelos 
recursos do próprio corpo em desenvolvimento.

O fato notável é que é mesmo admirável ver o 
desenvolvimento de uma criança e suas conquis‐
tas em qualquer ângulo que se queira analisar.

Afinal a alma que habita o corpo de uma crian‐
ça pode ser tão ou mais desenvolvido que de um 
adulto. Na criança os órgãos infantis, ainda em for‐
mação, é que impedem a plena manifestação da 

alma ali presente.  O mais importante desse racio‐
cínio todo, porém, é que todos vimos ao mundo 
para progredir, passando pela fase de infância, que 
é facilitadora às impressões educativas que recebe 
dos pais, dos adultos e educadores, do meio em 
que vive. É uma fase mais acessível à influência dos 
bons exemplos e para a qual devemos contribuir 
todos aqueles que estejamos encarregados de sua 
educação. Na adolescência, quando intensas mo‐
dificações físicas e mesmo no caráter se apresen‐
tam, é a fase que o habitante que voltou e viveu 
primeiro a fase infantil, retoma agora sua natureza 
e se mostra como ele era.

As crianças são os seres que retornam para os 
processos de continuidade no aprendizado e as 
aparências de inocência é para facilitar os meca‐
nismos educativos, para os quais os pais e respon‐
sáveis devem estar atentos.

Mas claro que não é só isso. Também existe a 
necessidade de proteção e total dependência de 
cuidados, despertando o interesse e cuidados dos 
pais ou responsáveis.

Daí o empenho que nós, os adultos, devemos 
dedicar ao bom amparo aos pequeninos que nos 
rodeiam na condição consanguínea ou não, pois 
tais investimentos educativos e afetuosos – calca‐
dos no exemplo – resultarão no adulto responsá‐
vel e bom, o que mais precisamos nessa sociedade 
que se debate com tantos conflitos, resultantes em 
muitos casos dos descuidos com a educação e da 
falta de bons exemplos.



Junho de 2016 www.seareirosdejesus.com.brInformativo Peixinho Vermelho06 www.seareirosdejesus.com.br Junho de 2016Informativo Peixinho Vermelho 07

ODia Municipal do Espiritismo foi 
comemorado em evento realizado 
pela USE – União das Sociedades 

Espíritas de Americana, Nova Odessa e Su-
maré, na Câmara Municipal de Americana, 
no sábado, dia 23 de abril. Houve apresen-
tação musical, palestra abordando o his-
tórico da doutrina, proferida pelo médium 
psicógrafo Emmanuel Cristiano e emocio-
nante homenagem a importante colabora-
dor espírita, pioneiro na implantação de vá-
rios centros na cidade, o querido Norinho.

A abertura do evento foi com a apre-
sentação musical de Marlene e Maurício, 
membros do Departamento de Artes da 
USE-I Americana, cujo repertório é bas-
tante apreciado pela comunidade espírita. 
Em seguida o presidente da USE, Claudio 
Diniz Schiavi fez a abertura oficial cha-
mando a mesa o vice-presidente da en-
tidade Ricardo Galdino, o diretor jurídico 
Marcus Silva Agostinetto e o palestrante 
do evento professor Emanuel Cristiano.

HOMENAGEM A NORINHO
O momento de grande emoção ficou por 
conta da homenagem a um dos pioneiros 
do Espiritismo em nossa cidade, o senhor 
Norivaldo do Carmo Clemente – o Nori-
nho -, que recebeu das mãos do presiden-
te da USE uma placa comemorativa. Sua 
biografia, lida pelo diretor Marcus, revela 
uma vida pautada pelos mentores espiri-
tuais na edificação da obra espírita, crian-
do núcleos pelos lugares onde passou. Em 
Americana é fundador de vários centros, a 
começar pelo Seareiros de Jesus, que ini-
ciou suas atividades em 1991, a partir de 
um núcleo de pessoas que fazia reuniões 
domésticas. Com ajudas de seus frequen-
tadores, adquiriu-se um terreno no bairro 
Nova Americana, onde atualmente a enti-
dade está instalada com muitas atividades 
para atender a demanda da coletividade.

O evento prosseguiu com a palestra pro-
ferida pelo médium e professor Emanuel 
Cristiano, que discorreu sobre a evolução 
da Doutrina Espírita ao longo dos anos, 
desde o início com o caso das irmãs Fox, 
nos EUA, que chamou a atenção dos pri-
meiros estudiosos na Europa, até os dias de 
hoje. Com sua vasta cultura e fácil comuni-
cação, prendeu a atenção de todos.

Emanuel é uma das revelações da lite-
ratura mediúnica da nossa região.  Forma-
do em filosofia, é professor universitário e 
médium, reconhecido internacionalmente 
pelas suas palestras e vários trabalhos psi-
cográficos editados. É fundador e dirigen-
te do Centro de Estudos Espíritas Nosso 
Lar, da revista Fidelidade Espírita e man-
tém vínculos de afeto e trabalho com o 

Comemoração do Dia Municipal do Espiritismo em Americana
EVENTOS

POR LURDINHA GINETTI Centro Espírita Allan Kardec, onde iniciou 
seus estudos sistematizados da Doutrina, 
todos em Campinas.

O encerramento foi feito pelo presiden-
te da USE, ficando, certamente, este even-
to como um memorável marco da Doutri-
na Espírita em nossa cidade.

BIOGRAFIA DE NORINHO
Norivaldo do Carmo Clemente, o Norinho, 
nasceu no dia 28/05/1950, na cidade de 
Guara, mas passou sua infância em Barre-
tos. Mudou-se para Americana em 1964, 
época em que passou a perceber a pre-
sença de espíritos em sua vida. Casou-se 
em 1973 com Fátima Aparecida de Andra-
de Clemente. Trabalhou como ajudante de 
tinturaria, tecelão e comerciante de horti-
frútis, posteriormente montou seu próprio 
negócio na área de Auto Center.

Católico, frequentou a igreja até 1967, 
quando a mediunidade aflorou de vez. 
Durante as missas via nas paredes da 
Igreja lutas de espadas, corridas de bi-
gas e cenas de Roma Antiga. Médium de 
desdobramento, vidência e incorporação, 
sentia medo dos fenômenos, pois não os 
entendia, supondo serem “coisas do dia-
bo”. Passou, então, a frequentar a Primei-
ra Igreja Batista e, depois, a Congregação 
Cristã, onde buscava explicações para os 
acontecimentos sem, contudo, obter êxi-
to. Foi então para a Umbanda, onde ficou 
até 1969, quando teve seu primeiro conta-
to com o Espiritismo por influência da Srª. 
Sirlei Gobbo, que participava de estudos 
no Centro Espírita Fraternidade. Abraçan-
do a doutrina de Kardec, frequentou o 
Centro Espírita Samaritano.

Frequentou o Centro Espírita Amor e 
Caridade e, através do Sr. José Rampazzo, 
as reuniões de desobsessão no SEARA. Em 
1987 mudou-se para a cidade de Cerejei-
ras em Rondônia, onde fundou o Centro 
Espírita Allan Kardec. No local realizou 
atendimentos espirituais aos agricultores 
e indígenas, além de assistência médica 
para a hanseníase e malária.

Em 1988 voltou para Americana onde 
passou a fazer reuniões espíritas domés-
ticas, ocasião em que teve contato com 
uma entidade, uma sacerdotisa, que o 
orientou para abrir um centro espírita na 
região. Foi assim que surgiu o Centro Sea-
reiros de Jesus, em 1991, no bairro Nova 
Americana. O nome do centro foi sugeri-
do em uma sessão mediúnica pelo espíri-
to de Humberto Campos.

Em 1996 reabriu o Centro Espírita Allan 
Kardec, na cidade de Nova Odessa, a pedi-
do da viúva do presidente, cujo falecimen-
to motivou o fechamento daquela casa. 
Também por orientação espiritual passou 
a trabalhar, em 1999 para a implantação 

de uma casa espírita no bairro Parque das 
Nações, que posteriormente recebeu o 
nome de C.E.Humberto Campos.

Em 2005 Norinho mais uma vez recebeu 
orientação de sua mentora espiritual para 
abrir outra casa espírita. Procurou alea-
toriamente um salão comercial e acabou 
encontrando no bairro São Luiz onde fun-
dou o Centro Espírita Chico Xavier. Hoje, 
com sede própria, o centro está instalado 
no bairro Boa Vista, contando com cerca 
de 300 frequentadores. Interessante notar 
que Norinho, com ajuda de seus irmãos 
de doutrina, conseguiu adquirir sede pró-
pria para todos os centros que implantou.

Norinho é, sem dúvida, um exemplo de 
trabalho frutificante para a propagação da 
Doutrina Espírita, recebendo justa e mere-
cida homenagem da USE local.

Norinho, o homenageado
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EVANGELHO NO LAR: 

AUXILIO EFICIENTE

“E abrindo a sua boca os ensinava.” - 
(Mateus, 5:2)

Ohomem que se distancia da mul-
tidão raramente assume posição 

digna à frente dela.
Em geral, quem recebe autoridade co-

gita de encastelar-se em zona superior.
Quem alcança patrimônio financeiro 

elevado costuma esquecer os que lhe 
foram companheiros do princípio e traça 
linhas divisórias humilhantes para que os 
necessitados não o aborreçam. 

Quem aprimora a inteligência, quase 
sempre abusa das paixões populares fa-
cilmente exploráveis. 

E a massa, na maioria das regiões do 
mundo, prossegue relegada a si própria. 

A política inferior converte-a em jo-
guete de manobra comum. 

O comércio desleal nela procura o filão 
de lucros exorbitantes. 

O intelectualismo vaidoso envolve-a 
nas expansões do pedantismo que lhe é 
peculiar. 

De época em época, a multidão é sem-
pre objeto de escárnio ou desprezo pelas 
necessidades espirituais que lhe caracte-
rizam os movimentos e atitudes.

Raríssimos são os homens que a 
ajudam a escalar o monte iluminativo. 
Pouquíssimos mobilizam recursos no 
amparo social. 

Jesus, porém, traçou o programa de-
sejável, instituindo o auxílio eficiente. Ob-
servando que os filhos do povo se apro-
ximavam d’Ele, começou a ensinar-lhes o 
caminho reto, dando-nos a perceber que 
a obra educativa da multidão desafia os 
religiosos e cientistas de todos os tempos.

Quem se honra, pois, de servir a Jesus, 
imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais 
próximo a dignificar a vida, a edificar-se 
pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor.

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

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

Chamo-me Andrea 
Felix Camargo, nas-
ci em Campinas, em 

07/06/1971, sou casada a 14 
anos, tenho dois filhos de 9 
e 10 anos. Formei-me em ad-
ministração de empresas pela 

Universidade São Francisco em 1998 e espe-
cializei-me em Comercio Exterior pelo Mac-
kenzie/SP em 2000. Hoje sou empresária no 
ramo de prestação de serviços em Campinas.

Desde muita tenra idade buscava respostas 
aos meus mais inquietantes questionamentos 
a respeito da vida. De família de origem sim-
ples, meus pais vindos da roça para desbravar 
a cidade grande, tinham conselhos muito bá-
sicos, mas nem por isso pouco valiosos, a res-
peito de como lutar pelo que se quer, fazendo 
do aprendizado nosso maior tesouro e tendo 
a honestidade como melhor conselheira. Sen-
do a caçula de três filhos, tive o privilégio de 
além de meus pais, ter meus irmãos também 
como mestres e tutores sempre a me orientar.

Meu primeiro contato com o Espiritismo 
foi através do livro Violetas na Janela, de 
Vera Lucia Marinzeck, que me foi presen-
teado pela minha irmã Marisa. Este sem que 
eu tivesse plena consciência seria o presente 
mais valioso de todos os tempos, presente 
esse que além de responder a varias de mi-
nhas indagações mais íntimas, abriu-me um 
universo de estudo e sede de aprender, me 
ajudou a ter consciência que eu era a grande 
responsável pelos rumos que minha existên-

cia terrestre poderia tomar.
Passei muitos anos na leitura de diversos li-

vros de romance e doutrinários sobre o Espi-
ritismo, porém sem ter tido o efetivo compro-
misso com nenhuma casa espírita. Quando 
ainda morava em Campinas cheguei a parti-
cipar algumas vezes na Casinha João XXIII e 
na Morada Espírita Prof. Lairi Hans, mas não 
conseguia me fixar.

Mudei com minha família para Americana 
em 2009 e confesso que fiquei muito tempo 
dando desculpas para assumir meus compro-
missos espirituais, foi então que por obra dos 
benfeitores espirituais conheci o Centro Espi-
rita Seareiros de Jesus e passei a frequentar 
os estudos da doutrina em janeiro de 2012.

Hoje participo todas as quartas feiras do 
atendimento fraterno, sala de estudos e reu-
nião mediúnica. Sinto a cada semana que nos 
tornamos uma grande família. A convivência 
nos estudos com a troca de experiências e 
com a harmonia de irmãos que somos me faz 
muito bem e me faz querer ser uma pessoa 
muito melhor, afinal na minha reforma intima 
sempre procurarei trazer comigo os que ao 
meu lado caminham. Todos se beneficiam.

A administração da família, filhos e empre-
sa neste vai e vem diário entre Campinas e 
Americana me impede de dedicar mais tem-
po às outras atividades do Seareiros e da 
COASSEJE, mas acredito que este tempo che-
gará, assim como chegou o de estudos e será 
com imensa alegria que continuarei ajudando 
sempre a quem precisar, mesmo que com um 
só abraço fraterno e um sorriso. Que a Paz de 
Jesus esteja com vocês em seus lares.

Andrea Felix Camargo
NOSSA GENTE

PELO D.C.D..
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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 

PROJETO “MOTORISTAS 
SOLIDÁRIOS”

ACOASSEJE/SOCORRISTAS está em campanha de an-
gariar pessoas voluntárias para participar do projeto 
“Motoristas Voluntários”.

Este projeto visa formar uma equipe de motoristas vo-
luntários para transportar e/ou acompanhar as crianças e 
adolescentes do Serviço de Acolhimento Institucional (LA-
RES COASSEJE) nas atividades que realizam fora dos Lares, 
cujas distâncias necessitem do transporte.

Essas atividades compreendem, por exemplo, partici-
pação em atividades esportivas ( judô, natação, outros), 
passeios/lazer (chácara, parques, outros), culturais (teatro, 
cinema), profissionais (médicos, psicólogos, dentistas, ou-
tros), escolares, etc.

O projeto tem um líder voluntário que recebe da equi-
pe técnica do Serviço uma relação de todas as atividades 
externas que as crianças e adolescentes participam, se-
jam atividades fixas ou esporádicas. Esse líder contatará a 
equipe de motoristas voluntários no projeto no sentido de 
atender a necessidade das crianças. 

Para participar do grupo de voluntários desse projeto é 
necessário que o interessado em colaborar possua veículo 
de transporte (carro). 

Haverá uma capacitação rápida para os motoristas de 
modo a entender a forma de participação e relacionamen-
to com as crianças, adolescentes e educadoras respon-
sáveis. Essa capacitação é de responsabilidade da equipe 
técnica do Serviço.

O projeto “Motoristas Solidários” é vinculado ao Projeto 
de Voluntariado do Serviço de Acolhimento Institucional, 
coordenados por Ivani Belizario, Maria José Faion da Rocha 
e Jonê dos Santos Schlosser e é anexo do PPP (Projeto Po-
lítico Pedagógico), do Serviço de Acolhimento.

Motoristas Voluntários interessados em contribuir com 
este serviço da COASSEJE/SOCORRISTAS, entrar em conta-
to com as coordenadoras, ou com a secretaria da entidade 
pelo telefone 3461.4050 ou ainda pelo e-mail coasseje.so-
corristas@seareirosdejesus.com.br.

ACoasseje/Socorristas, juntamente com o Centro Espírita 
Seareiros de Jesus, seu mantenedor, realizou no último 
dia 22/05, um domingo, o evento “Porco no Rolete”.

O evento aconteceu na Chácara Luz do Campo e foi o primei-
ro evento realizado em conjunto da entidade mantenedora e 
a entidade mantida. 350 pessoas participaram do evento que, 
além do porco, ainda tinha frango (filé de coxa assado), tor-
resmo pururuca, mix de folhas, molhos e temperos, vinagrete, 
abacaxi e sobremesas especiais.

Veja as fotos do evento:

“Porco no Rolete”
EVENTO

PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO – COASSEJE

Os participantes adoraram...

Delícia de almoço!

O Bazar do Seareiros
fez sucesso no evento

Sobremesa – Doces caseiros 
produzidos na Coasseje
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O11º Encontro da Canção Espírita de 
Americana e Região marcou o retorno 
deste evento que acontece anualmente, 

porem neste ultimo ano de 2015 não foi reali-
zado. O encontro teve sua primeira edição em 
18/06/2005, no auditório do Centro Espírita Paz 
e Amor, em Americana, e sua organização é feita 
pelos artistas da região que compõe o Departa-
mento de Artes da USE-I Americana (União das 
Sociedades Espíritas de Americana, Nova Odes-
sa e Sumaré), órgão realizador dos eventos.

Os objetivos do evento são a união dos ar-
tistas espíritas para a divulgação da doutrina 
através da arte, a ampliação e criação de gru-
pos artísticos, bem como a inserção da arte nas 
Casas Espíritas como instrumento de difusão da 
mensagem espírita, e ainda o apoio às entida-
des filantrópicas.

O evento deste ano de 2016 aconteceu no 
anfiteatro do Colégio Objetivo de Americana 
no dia 30 de abril, e contou com um publico 
aproximado de 250 pessoas e 64 trabalhadores 

11º Encontro da Canção
Espírita de Americana e Região
EVENTOS

PELO DPTO.DE ARTES DA USE-IAMERICANA
JONAS DE ASSUMPÇÃO

envolvidos, entre artistas e produtores. Para a 
entrada ao evento foi estipulada a doação de 
um quilo de alimento não perecível, que foi di-
recionada ao Hospital Seara, somando, conse-
quentemente, cerca de 250 quilos de alimentos.

O evento teve doze artistas diferentes se 
apresentando, entre grupos e apresentações 
solos, e teve uma produção mais detalhada 
criando uma sincronia entre a produção visual, 
que teve uma tratativa especial e diferenciada, 
com a produção musical, onde o cronograma 
elaborado para tornar o evento mais dinâmico 
e atrativo ao publico. A edição deste ano servi-
rá como base à comissão organizadora para os 
futuros “Encontros”, bem como outros eventos 
artísticos, tornando-os mais próximos das pro-
duções profissionais proporcionado ao publico 

a qualidade e harmonia de um grande espetá-
culo, somado as mensagens Espíritas Cristãs, 
contidas nas canções. 

A comissão organizadora conclui que o 
evento foi extremamente positivo, atingindo 
os objetivos aos quais se destina, e agradece a 
cada pessoa envolvida, e principalmente ao pu-
blico que nos prestigiou, e em breve estaremos 
com novidades para todos.

Que o nosso Senhor Jesus Cristo envolva a 
cada um na sua suave luz, e possamos ouvir sua 
doce voz a nos dizer; “Vinde a mim, todos os 
que estais cansados e oprimidos, e eu vos ali-
viarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei 
de mim, que sou manso e humilde de coração, 
e achareis descanso para vossa alma. Porque 
meu jugo é suave, e meu fardo e leve”.

Nasceu em 09/01/1862, em Gênova, Itália 
e desencarnou nesta mesma cidade em 
24/06/1943, com 81 anos.  Desde cedo in-

teressou-se por assuntos relativos à Filosofia, à Psi-
cologia, à Astronomia, às Ciências Naturais e à Pa-
rapsicologia.  Antes de se dedicar inteiramente aos 
estudos sobre o Espiritismo, Metafísica e Metapsí-
quica, Ernesto Bozzano foi professor de filosofia da 
ciência na Universidade de Turim, além de materia-
lista, céptico e positivista a ponto de se escandalizar 
com o fato de existirem pessoas de cultura intelec-
tual e cientistas que acreditassem na existência ou 
na sobrevivência do espírito e também quanto à 
possibilidade da transmissão de pensamentos entre 
pessoas que se encontram em continentes distintos.

Em 1891, Ernesto Bozzano se converteu em um 
defensor das idéias espiritualistas, passando a se 
interessar e se dedicar ao estudo aprofundado dos 
fenômenos espíritas utilizando como base as obras 
de Allan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Wil-
liam Crookes dentre outros, trazendo um grande 
avanço no conhecimento da vida espiritual.

No início dos trabalhos, com objetivo de se apro-
fundar ainda mais nos estudos e pesquisas sobre 
os fenômenos espíritas, Ernesto Bozzano, funda 
a primeira Sociedade de Estudos Psíquicos: o Cír-

Ernesto Bozzano
ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO culo Científico Minerva, composto por diversos 
professores da Universidade de Gênova, onde faz 
.experiências de 1891 a 1906, onde se registram 
manifestações de toda espécie: pancadas, movi-
mento de objetos, transportes em plena luz, além 
de provas de identificação espírita sendo produzi-
do grande quantidade de material publicado pela 
imprensa italiana e também por diversos países, 
pois praticamente havia-se objetivado a realização 
de quase todos os fenômenos mediúnicos.

Foi Presidente de Honra do 5° Congresso Espí-
rita Internacional, realizado em Barcelona, Espanha 
em 1934, onde recebeu uma belíssima medalha de 
ouro dos espíritas ingleses, tendo em uma de suas 
faces uma figura simbólica segurando uma coroa 
de louro na mão direita, com a divisa latina “Aspera 
ad Astra”, e na outra face a seguinte frase: “Ao gran-
de Mestre da Alma, Ernesto Bozzano, que abriu no-
vos horizontes radiosos à humanidade sofredora, 
de seus amigos e admiradores.”

A desencarnação de sua mãe, em julho de 1912, 
veio contribuir para aumentar sua crença no Espi-
ritismo, pois serviu para demonstração da sobre-
vivência da alma. Bozzano realizava nessa época 
sessões semanais com um reduzido grupo e com 
a participação de famosa médium. Realizando uma 
sessão na data em que se marcava o primeiro ano 
da desencarnação de sua genitora, a médium escre-

veu umas palavras num pedaço de papel, as quais, 
depois de lidas por Bozzano o deixara assombra-
do. Ali estavam escritos os dois últimos versos do 
epitáfio que naquele mesmo dia ele havia deixado 
no túmulo de sua mãe. Ernesto Bozzano, tanto em 
vida como desencarnado, publicou muitas obras 
escritas, das quais destacamos algumas traduzidas 
para o português: “Animismo ou Espiritismo” (Edi-
tora FEB), “Comunicações Mediúnicas entre Vivos”, 
“Pensamento e Vontade”, “Fenômeno de Transfi-
guração”, “Metapsíquica Humana”, “Os Enigmas da 
Psicometria”, “Fenômenos de Talestesia”.

O grande sábio Ernesto Bozzano, estudioso 
solitário, que dedicou grande parte de sua vida à 
tentativa de dar ao Espiritismo um caráter cientí-
fico, através de seu trabalho realizado de forma 
abrangente e devotada fez com que se tornasse de 
direito e de fato um dos mais importantes pesqui-
sadores dos fenômenos espíritas, impondo-se pela 
projeção do seu nome e pelo acendrado amor que 
dedicou à causa que havia esposado e defendido 
com todas as forças de sua convicção inabalável.

“Aquele que, em vez de se perder em discussões 
ociosas, empreende sistemáticas e aprofundadas 
pesquisas dos fenômenos metapsíquicos e nelas 
persevera por muitos anos, acumulando imenso 
material de casos e aplicando-lhe o método das 
investigações científicas, há de infalivelmente ficar 
convencido de que os fenômenos metapsíquicos 
constituem admirável coletânea de provas, todas 
convergindo para um centro: a demonstração rigo-
rosamente científica da existência e da sobrevivên-
cia do espírito. Esta é a minha convicção inabalável 
e nutro a esperança de que o tempo se encarregará 
de demonstrar que tenho razão.” (Ernesto Bozzano)



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 JUNHO DE 2016
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Livros mais vendidos no Seareiros em Maio
PELA BIBLIOTECA

1 - Educação Com Sabor de Eternidade - Experiências Bem-Sucedidas de Evangeliza-
ção/Lucia Moyses e Autores Diversos;
2 - Ainda Existe Esperança - Adilson Salles/Luiz Sérgio;
3 - O Perdão Como Caminho e o Caminho do Perdão - Alberto Almeida;
4 - Reencarnação - Roque Jacintho
5 - O Evangelho da Meninada Uma História de Jesus - Eliseu Rigonatti

 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 Junho/2016:

“Segredos do Tempo”, romance inspirado de autoria de Valdnei de Freitas, 
da Editora IDE, com 478 págs.

03/6

07/6

09/6

10/6

11/6

17/6

18/6

22/6

27/6

27/6

28/6

28/6

29/6

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

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

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

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

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

Fábio Boni
CE Pátria do Evangelho

Elaine Cristina da Silva
PA Bezerra de Menezes

Janaína Assis
CE Allan Kardec

Marcus Agostinetto
CE Seareiros de Jesus

Valdecir Borges
GEE Augusto Elias da Silva

Marta Alves
CE Fraternidade

Aurélio Robles
CE Pátria do Evangelho

Rita de Cássia
Associação Esp. de Americana

José Geraldo Carvalho
CE Seareiros de Jesus

Ricardo Galdino
CDE Casa de Luz

Aílton de Oliveira
CE Paz e Amor

Ed Martino
AE Mensageiros de Luz

Maria de Lourdes Blanco
CE Caminho de Damasco

20h00

19h30

19h30

19h30

20h00

19h30

19h30

19h45

19h50

20h00

19h30

19h30

19h30

Os trabalhadores 
da última hora

Gratidão

Quero ser feliz

A fé, mãe da esperança 
e da caridade

Espiritismo que ilumina 
e consola

Falsos cristos e  
falsos profetas

Deixar aos mortos o cuidado 
de enterrar seus mortos

Nem só de pão vive o homem

Não vades aos gentios

A trave e o argueiro

Reencarnação

Viver com medo ou 
medo de viver?

O poder do amor

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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PALESTRAS PROGRAMADAS PARA JUNHO
27/06 - segunda-feira – 13h00 – no 
auditório – Tema: Tolerância, Respeito e 
Compreensão – Expositora: Elaine Cristina 
da Silva;
28/06 - terça-feira – 20h00 – no auditório 
– Tema: Depressão, Suicídio e os Desafios 
da Vida – (palestra virtual).

ESTUDO
04/06 – sábado – das 14h00 às 15h30 
– no auditório – estudo do Novo 
Testamento aberto a todos.

EVENTOS ESPECIAIS
19/06 – domingo – 09h30 – no auditório 
– Reunião de Diretoria e Conselho 
Deliberativo;
25/06 – sábado – 14h00 – no auditório 
– Encerramento do Semestre da 
Evangelização Infantil – com encontro de 
pais em parceria como o Departamento 
de Artes e Cultura – DAC;
26/06 – domingo – 09h30 – no 
auditório – Encontro de coordenadores 
doutrinários.

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.

Curtas do
Seareiros

PELA PRESIDÊNCIA

Retomando as visitas aos Centros Espí-
ritas da Região e, assim, estivemos no 
dia 13 de maio 2016, em visita ao CEN-

TRO DE DIFUSÃO DO ESPIRITISMO CASA 
DE LUZ, que fica na Rua Honorino Fabri, 396 
Vila Valle – Sumaré/SP. Fundado no primeiro 
semestre de 2002, fomos recebidos pelos 
confrades Ricardo Galdino Toledo – Presi-
dente e Jorge Nardy – Tesoureiro. Informa-
ram-nos que a atividade principal da casa é 
a Palestra Publica, de cunho Evangélico as 
sextas feiras, e que os planos para o futuro 
seria o Atendimento Fraterno em um só dia 
exclusivo, e a difusão da Doutrina.

Ricardo afirmou que faz parte de família 
espírita e que desde criança convivia com 
seu avô, que era dirigente de Centro Espíri-
ta em São Paulo/SP. Está na presidência há 
3 anos. O tesoureiro Jorge Nardi é espirita 
há 35 anos, e acompanha Ricardo já há al-
gum tempo, por laços familiares. Informa-
ram ainda que, segundo eles, o crescimen-
to e conhecimento da doutrina deu-se pela 
procura das pessoas querendo explicação, 
consolo espiritual e material, geralmente, 
quando da morte de um ente da família e 
às vezes pela simples curiosidade.

ATIVIDADES DA CASA
Terças-Feiras: horário das 20h00 as 
21h00 – Evangelho no Lar efetuado por 4 
pessoas do Centro, nos lares agendados 
no Centro, por duas vezes, com entrega 
do livro como fazer o Evangelho no Lar 
para continuidade;
Terças-Feiras: horário das 20h00 as 
21h00 – duas salas com estudos para INI-
CIAÇÃO com livro da Therezinha Oliveira, 

outra com O Livro dos Espíritos, para as 
pessoas que já passaram pela iniciação;
Quintas-Feiras: horário das 20h00 as 
20h45 – Reunião de Estudos e Mediúnica.
Sextas-Feiras: horário das 20h00 às 
21h00 – Palestra Publica, passes e aten-
dimento fraterno.

Centro de Difusão do
Espiritismo Casa de Luz

VISITA DO MÊS

PELO D.C.D.

Ricardo Galdino Toledo – Presidente da casa

Jorge Nardi – Tesoureiro

Fachada C.D.E.Casa de Luz


