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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 JESUSOrigem do Dia de Finados
e a visão espírita da data

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

Desde o séc.II, alguns cristãos rezavam 
pelos falecidos, visitando os túmulos 
dos mártires. No séc.V, a Igreja dedicava 

um dia do ano para rezar por todos os mor-
tos, pelos quais ninguém rezava e dos quais 
ninguém lembrava. Mas a origem do dia de 
finados data de 998, quando o abade Odilo 
da Ordem dos Beneditinos em Cluny, França, 
instituiu em todos os mosteiros da Ordem na-
quele país a comemoração dos mortos, a 02 
de novembro, culto que a Santa Sé aplaudiu e 
oficializou para todo o Ocidente.

Em O Livro dos Espíritos, pergunta 320 e se-
guintes, Kardec, através dos Espíritos esclarece:

- Os “mortos” ficam sensibilizados ao nos 
lembrarmos deles, mais do que podemos jul-
gar. Se são felizes, essa lembrança aumenta 
sua felicidade; se são infelizes, isso constitui 
para eles um alívio.

No dia consagrado aos “mortos”, eles aten-
dem ao apelo do pensamento dos que buscam 

orar sobre seus despojos, como em qualquer 
outra ocasião. Mas, como há um maior núme-
ro de pessoas que os “chamam”, nessa data, aí 
comparecem também em maior número.

A visita ao túmulo proporciona mais satis-
fação ao Espírito do que uma prece feita em 
sua intenção?

A visita ao túmulo é uma maneira de se ma-
nifestar que se pensa no Espírito ausente: é a 
exteriorização desse fato, mas é a prece que 
santifica o ato de lembrar; pouco importa o 
lugar, se a lembrança é ditada pelo coração.

Importante reforçar que os Espíritos aten-
dem ao chamado do pensamento nesse dia 
como em outros.

Nós espíritas não visitamos os cemitérios, 
porque homenageamos os “vivos desencarna-
dos” sempre.

Mas a posição da Doutrina Espírita, quanto as 
homenagens (dos não espíritas), prestadas aos 
“mortos” no Dia de Finados, ao contrário do que 
geralmente se pensa, é favorável, DESDE QUE 
SINCERAS E NÃO APENAS CONVENCIONAIS.

Histórias Espíritas
LAMBENDO AS FERIDAS ALHEIAS:
Moacir, primo de Chico, apareceu com 
uma ferida na perna esquerda. Fleming 
ainda não tinha descoberto a penicilina 
e o machucado não cicatrizava. A madri-
nha, preocupada com o sobrinho, mandou 
chamar a Ana Batista, uma benzedeira de 
Matuto, hoje Santo Antônio da Barra, cida-
de vizinha a Pedro Leopoldo. A curandeira, 
examinou o ferimento e aviou a receita. Só 
uma simpatia daria jeito.

- Uma criança deve lamber a ferida três 
sextas-feiras seguidas, pela manhã, em jejum.

- Chico serve? - perguntou a madrinha.
O garoto ficou em pânico. Correu para 

debaixo das bananeiras e ouviu o repetido 
conselho materno:

- Você deve obedecer. Mais vale lamber 
feridas que aborrecer os outros. Você é 
uma criança e não deve contrariar sua ma-
drinha.

- E isso vai curar o Moacir?
- Não, porque não é remédio. Mas dará 

bom resultado a você, porque a obediência 
acalmará a madrinha.

Chico perdeu a paciência. Por que sua 
mãe não voltava logo para casa? Onde es-
tava o tal anjo bom? A aparição acalmou 
logo o menino:

- Seja humilde. Se você lamber a ferida, 
faremos o remédio para curá-la.

No dia seguinte, pela manhã e em jejum, 
Chico iniciou a missão. Fechava os olhos, 
pedia forças à mãe e lambia a perna do ga-
roto. O gosto era amargo e ele só queria ter 
a língua maior para acabar com o suplício. 
Na terceira sexta-feira, o ferimento estava 
cicatrizado. Pela primeira vez, Rita de Cás-
sia elogiou o afilhado:

- Muito bem, Chico. Você obedeceu di-
reitinho. Louvado seja Deus.

O menino não sabia, mas passaria a vida 
lambendo feridas alheias.

Extraído pág.25, do Livro “As muitas vidas de Chico 
Xavier”, de Marcel Souto Maior, 2ª edição revisada e 
ampliada, Edit.Planeta

POR ANTONIO O. CIOLDIN
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Somados ao ritmo majestoso desse 
versículo, alguns itens são dignos 
de nota. Primeiro Paulo fala hipote-

ticamente de um possível domínio tanto 
das línguas humanas quanto das angeli-
cais; ele recorre ao uso de uma cláusula 
condicional. Em seguida, nesse versícu-
lo, como nos versículos 2, 3, 11 e 12, ele 
se refere a si mesmo na primeira pessoa 
do singular. Ao longo desse capítulo, os 
cristãos coríntios e seus problemas nun-
ca são mencionados, embora ele inclua 
seus leitores com o pronome plural nós 
no versículo 12a. Em terceiro lugar, no 
grego Paulo coloca o verbo falar entre 
as palavras dos homens e até mesmo as 
dos anjos. A posição desse verbo, sem 
dúvida, tem a finalidade de enfatizar a 
referência à fala dos anjos. O próprio 
verbo tem mais o sentido da capacida-
de de falar do que o conteúdo da fala.

a. “Se eu falar nas línguas dos homens, 
até mesmo as dos anjos. ” Com essa afir-
mação condicional, Paulo indica que ele 
próprio não se ocupa de falar em línguas 
no culto público (14.19). Ele parece estar 
dizendo: “Suponhamos que eu, como 
apóstolo do Senhor, tenha o mais alto 
dom possível de línguas, aquelas que 
os homens usam, e até mesmo aquelas 
que os anjos usam. Como vocês, corín-
tios, me admirariam, até me invejariam e 
desejariam ter um dom igual! ” 

A palavra línguas pode ser entendida 
como significando línguas conhecidas, 
mas no contexto parece ter o senti-
do de glossolalia, que alguns coríntios 

consideravam ser língua celestial. Não 
sabemos que linguagem sobrenatural 
os anjos falam (comparar com 2Co 12.4; 
Ap 14.1-3) ou se anjos têm a capacidade 
de compreender fala humana. Por ou-
tro lado, os anjos se comunicam com as 
pessoas em termos humanos que são 
registrados com frequência, tanto no 
Antigo como no Novo Testamento.

Pré-requisito do amor
ESTUDO BÍBLICO

POR JUBERY RODRIGUES

Se eu falar nas línguas dos homens, e até mesmo as dos anjos,
mas não tiver amor, eu sou só bronze ecoante ou címbalo ressonante. (Coríntios 13.1- 3)

"Deus sempre vem 
a nós primeiro, 
em amor, antes 
que nós nos 
acheguemos a Ele em 
arrependimento e fé"

b. “Mas se não tiver amor, eu sou só 
bronze ecoante ou címbalo ressonante. ” 
O ponto em questão aqui não é o falar 
em línguas, quer humanas ou angelicais, 
e sim a prática do amor. Dentro do con-
texto da Igreja Cristã, seja em Corinto ou 
em qualquer outro lugar, a falta de amor 
e suas consequências deploráveis estão 
muitas vezes penosamente em evidência.

O verdadeiro amor se revela em amar 
aquele que não merece amor, pois isso é 
o que Deus faz. Ele demonstra seu amor 

através da morte de seu Filho enquan-
to nós ainda estávamos no pecado (Rm 
5.8). Deus sempre vem a nós primei-
ro, em amor, antes que nós nos ache-
guemos a Ele em arrependimento e fé. 
“Nisto consiste o amor: não em que nós 
tenhamos amado a Deus, mas em que 
Ele nos amou e enviou o seu Filho como 
propiciação pelos nossos pecados” (1Jo 
4.10). O apóstolo João diz a seus leito-
res que mostrem amor uns aos outros, 
como Deus mostrou seu amor a eles.

Paulo agora ensina que o amor deve 
permear todo o contexto da vida cris-
tã. Ninguém pode se gloriar por ter o 
dom da fala, seja humana ou celestial, 
e ao mesmo tempo mostrar uma falta 
de amor. Se isso acontecer, diz Paulo, o 
ruído que você ouve será comparável 
àquele do bronze ecoante ou do cím-
balo altissonante. Os sons de um gongo 
ou prato são monotônicos, sem variação 
de tonalidade; quando prolongados, 
acabam se tornando irritantes ao ouvi-
do humano. Já aprendemos que quan-
do algo é dito sem amor, ainda que seja 
expressado com a maior eloquência, as 
palavras ditas são ocas e sem sentido. 
São comparáveis ao vaso de bronze 
que ecoa quando tocado, ou ao címba-
lo que ressoa no culto de adoração (Sl 
150.5, LXX). Paulo aplica suas palavras 
não aos coríntios, mas a si mesmo. Ele 
literalmente diz: “Eu me tornei bronze 
ecoante...” O grego comum falado por 
Paulo muitas vezes empregava o tempo 
perfeito (“tenho me tornado”) pelo tem-
po presente (“eu sou”).

Fonte: Hilliam Hendriksen – Carta aos Corintios
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Dia 03/09/2016, estivemos visitando o CENTRO 
ESPÍRITA CRISTÃO AMOR E LUZ – CECAL, sito 
na Rua Allan Kardec, 89 – Jardim Marchissolo 

-  Sumaré/SP, fundado em 19/11/1986, ou seja, há 
aproximadamente 30 anos. Fomos recepcionados 
pela Presidente Maria de Lourdes e pelas 1ª e 2ª 
Tesoureiras Vilma e Sueli. O objetivo maior da casa 
é a divulgação da doutrina, e para sua sustentação, 
possuem uma Banca de Livros Espiritas, na Rua Ipi-
ranga (próximo ao Correio) – Clube do Livro com 
cerca de 60 participantes e também Informativo 
Mensal da Casa. Possuem um projeto em anda-
mento de um novo Centro Espírita, em Nova Vene-
za (Sumaré) em fase de acabamento.  Este projeto 
é mantido através de vendas de Pizzas e doações 
pelos participantes da casa. A casa acredita que a 
divulgação da doutrina se dá também através tam-
bém da mídia, Peças em Teatros, Palestras e as no-
velas que vem dando um cunho de entendimento.

Você já se perguntou alguma vez o mo-
tivo efetivo de sonharmos? Parte da 
razão dos sonhos pode estar no pen-

samento crítico. A psicóloga Deirdre Barrett 
descobriu que nossas horas de sono podem 
ajudar a resolver enigmas que nos atormen-
tam durante o dia. De acordo com Barrett, é 
o aspecto visual e, muitas vezes, ilógico dos 
sonhos que nos ajuda a “pensar fora da caixa” 
e resolver os problemas quando estivermos 
acordados (site Mega Curioso).

Interessante esta conclusão, pois se sou-
bermos controlar-nos poderemos usar nosso 
repouso necessário para as soluções de inú-
meros problemas que nos afligem, sejam eles 
individuais, coletivos, ou mesmo a antevisão 
de novidades no futuro. Se a profissional che-
ga a esta conclusão, poderemos igualmente 
concluir que a visão daquilo que ainda não 
chegou, mas está em via de, pode acontecer.

Aliás, Kardec passou por esta experiência 
sem saber do que se tratava, pois ao que pare-
ce, pela experiência abaixo relatada não estava 
naquele momento preocupado com o assunto 
tratado, como ele mesmo afirmou, apenas foi 
observador, pois profetizou em 1866 o surgi-
mento do pneu, que apareceu só em 1888. 

Os sonhos podem nos
ajudar a resolver problemas

ESPIRITISMO E CIÊNCIA

POR JOSÉ CARLOS GERALDO Contou o mestre de Lion seu estranho sonho:
“Num lugar que nada lembrava à nossa 

memória e que se parecia com uma rua, havia 
uma reunião de indivíduos que conversavam 
em grupo;... de repente, apareceu no canto de 
um muro uma inscrição em letras pequenas, 
brilhantes como fogo... Estava assim concebi-
da: Descobrimos que a borracha rolada sob 
a roda faz uma légua em dez minutos, desde 
que a estrada... Não nos ocupando de inven-
ções nem de pesquisas industriais, isto não 
podia ser um reflexo de nossas ideias... o Espí-
rito Dr. Demeure esclareceu:... O que vistes no 
sonho não é uma dessas imagens fantásticas, 
provocadas pela doença (Allan Kardec estava 
doente); é realmente uma manifestação, de 
Espíritos encarnados... Os que vistes se ocu-
pam, na maioria sem se conhecerem, com 
invenções tendentes a aperfeiçoar os meios 
de locomoção, anulando... o excesso de des-
pesa causado pelo gasto de materiais... Uns 
pensaram na borracha, outros em outros ma-
teriais; mas o que há de particular é que qui-
seram chamar vossa atenção, como assunto 
de estudo psicológico, sobre a reunião, num 
mesmo lugar, dos Espíritos de diversos ho-
mens perseguindo o mesmo objetivo... Ficai 
persuadido que assim o é muitas vezes e que 
quando vários homens descobrem ao mesmo 

tempo, uma nova lei em diversos pontos do 
globo, seus Espíritos estudaram a questão 
em conjunto, durante o sono, e ao desper-
tar, cada um trabalhou por seu lado, tirando 
proveito do fruto de suas observações... Pode 
ser que de todos esses cérebros em ebulição 
saia algo de útil, como é possível que apenas 
saiam quimeras ...”

Borracha rolada sob a roda é o revestimen-
to da roda com borracha, isto é, o que 22 
anos depois se tornou conhecido como pneu 
(abrev. de pneumático).

Allan Kardec fez uma análise psicológica:
“Não nos ocupando de invenções nem de 

pesquisas industriais, isto não podia ser um 
reflexo de nossas ideias.”

O professor Hipolite, é chamado em des-
dobramento pelo sonho, para acompanhar 
uma discussão sobre o andamento de um 
beneficio que a humanidade receberia, com 
os envolvidos fazendo um curso de aperfei-
çoamento para o uso da humanidade.

Se isso pode acontecer, com benefícios 
para a humanidade, portanto em grande es-
cala, pode perfeitamente ser muito útil indi-
vidualmente.

Pensemos nisso.
Grande e fraterno abraço, bons, salutares e 

solucionantes sonhos.

Centro Espírita Cristão 
Amor e Luz – Cecal

VISITAS DO MÊS

PELO D.C.D. A casa faz um trabalho assistencial, com doações 
à pessoas cadastradas de cunho ecumênico, onde 
montam cestas básicas, para famílias assistidas inclu-
sive com acompanhamento de uma Assistente Social.
A Diretoria é composta:
Presidente; Maria de Lourdes Garbuio
Vice Presidente; Ismael da Silva
1ª Tesoureira; Vilma de Luccas Gomes
2ª Tesoureira; Sueli Aparecida Rodrigues
1ª Secretária; Vera Lúcia Scarpato
2º Secretário; Cleyton Fernandes
Conselho Efetivo:
Claudinei Mazetto
José Carlos Gomes
Nelson Elias Cury
Conselho Suplentes:
Edir Ap. de Lima Rodrigues
Fátima Maria G.M. Mazetto
Solange Jardim.
Atividades:
Terça Feira

15h00 – Preleções Evangélicas, Acolhimento Frater-
no e Passes
19h30 – Reunião Mediúnica
Quinta Feira
19h30 – Mocidade Bezerra de Menezes
20h00 – Preleções Evangélicas, Acolhimento Frater-
no e Passes
Sábados
14h30 – Evangelização Infantil
15h00 – Estudo da Doutrina
20h00 – Preleções Evangélicas, Acolhimento Frater-
no e Passes

Maria de Lourdes aproximou-se do Espiritismo, 
através de empréstimo do livro “Voltei”, de Irmão Ja-
cob, psicografado por Chico Xavier, há 24 anos, e que 
o Espiritismo alterou sobremaneira o seu  posiciona-
mento de vida, melhora de relacionamento e o maior 
consolo que nunca vai morrer, pois a vida continua. O 
PLANETA TERRA SÓ SERÁ MELHOR COM A VIVÊNCIA 
DO EVANGELHO E NÓS, FAZENDO A NOSSA PARTE.
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PELO D.C.D.

EVANGELHO NO LAR: 

ORAÇÃO E RENOVAÇÃO

“Holocaustos e oblações pelo 
pecado não te agradaram.” – Paulo 
(Hebreus, 10:6.)

Écerto que todo trabalho sincero 
de adoração espiritual nos levan-
ta a alma, elevando-nos os senti-

mentos.
A súplica, no remorso, traz-nos a 

bênção das lágrimas consoladoras. A 
rogativa na aflição dá-nos a conhecer 
a deficiência própria, ajudando-nos 
a descobrir o valor da humildade. A 
solicitação na dor revela-nos a fonte 
sagrada da Inesgotável Misericórdia.

A oração refrigera, alivia, exalta, es-
clarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa 
o coração ao serviço divino. Não olvi-
demos, porém, de que os atos íntimos 
e profundos da fé são necessários e 
úteis a nós próprios. 

Na essência, não é o Senhor quem 
necessita de nossas manifestações 
votivas, mas somos nós mesmos que 
devemos aproveitar a sublime pos-
sibilidade da repetição, aprendendo 
com a sabedoria da vida. 

Jesus espera por nossa renovação 
espiritual, acima de tudo. 

Se erraste, é preciso procurar a por-
ta da retificação. 

Se ofendeste a alguém, corrige-te 
na devida reconciliação. 

Se te desviaste da senda reta, volta 
ao caminho direito. 

Se te perturbaste, harmoniza-te de 
novo. 

Se abrigaste a revolta, recupera a 
disciplina de ti mesmo. 

Em qualquer posição de desequilí-
brio, lembra-te de que a prece pode 
trazer-te sugestões divinas, ampliar-
te a visão espiritual e proporcionar-
te consolações abundantes; todavia, 
para o Senhor não bastam as posi-
ções convencionais ou verbalistas.

O Mestre confere-nos a Dádiva e 
pede-nos a iniciativa. 

Nos teus dias de luta, portanto, faze 
os votos e promessas que forem de teu 
agrado e proveito, mas não te esque-
ças da ação e da renovação aproveitá-
veis na obra divina do mundo e suma-
mente agradáveis aos olhos do Senhor.

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

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

ATIVIDADES COM VOLUNTÁRIOS
A Casa de Orientação e Assistência Social 
Seareiros de Jesus – COASSEJE desenvol-
ve, entre outros, o Serviço de Acolhimen-
to Institucional – Casas Lares de Crian-
ças e Adolescentes que, conforme é do 
conhecimento geral, a parte técnica do 
Serviço é realizada por profissionais es-
pecializados e por equipe de educadores 
e auxiliares contratados especialmente 
para esse fim.

Contudo, o Serviço se completa com 
projetos de apoio promovidos por volun-
tários, mantendo uma estrutura de auxi-
lio ao desenvolvimento social e integral 
das crianças e adolescentes, bem como 
amenizando os valores de investimento 
através do trabalho gratuito em diversas 
áreas, sejam da estrutura física, terapêuti-
ca, laboratoriais e outras.

Aqui, queremos mostrar um pouco do 
trabalho voluntário que pode ser realiza-
do por pessoas interessadas e que pode 
contribuir imensamente no Serviço de 
Acolhimento:

PROJETO “MOTORISTA VOLUNTÁRIO”
Trata-se de um projeto que visa assegurar 
aos acolhidos o direito de participar das 
atividades oferecidas pela comunidade, 
contando com a colaboração de motoris-
tas que possam levá-los ou buscá-los nas 
atividades esportivas, cursos, aniversários 
e outros. Podem ser atividades rotineiras 
ou esporádicas e de acordo com a dispo-
nibilidade do voluntário.

O Líder deste projeto é Rodrigo Ribeiro 
Guimarães, voluntário que centraliza dos 
dados da equipe voluntária e, quando 
da necessidade de transporte de alguma 
criança, consulta a equipe das possibili-
dades do transporte;

PROJETO “PARABÉNS A VOCÊ”
Este projeto tem como objetivo con-
ceder, na data de aniversário de cada 
criança ou adolescente, um presente ou 
presentes à escolha do acolhido, dentro 
de um valor determinado em conjunto 
da equipe técnica do Serviço e a Coorde-
nação do Voluntariado para o Serviço de 
Acolhimento. Hoje o valor do presente é 
R$ 200,00 e o acolhido poderá adquirir o 
que desejar dentro deste valor, fazendo a 

Serviço de
acolhimento institucional

COASSEJE

PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO
COASSEJE

compra junto com uma educadora.
Ainda, no Lar será confeccionada na-

quele dia a refeição de escolha do aco-
lhido, um bolo e outros quitutes confec-
cionado no próprio Lar pelas educadoras, 
podendo contar com a participação do 
aniversariante. 

O voluntário interessado poderá parti-
cipar concedendo o valor do presente e/
ou ingredientes para a “festinha”.

PROJETO “JANTAR PARA
LARES COASSEJE”
Semanalmente, às quartas-feiras, a partir 
das 13h00, um grupo de voluntário(a)s 
se reúnem na sede da entidade na Rua 7 
de Setembro, 25, com intuito de produzir 
o jantar para as crianças, adolescentes e 
educadoras das duas Casas-Lares COAS-
SEJE.  Também está no projeto a confec-
ção de congelados para necessidades 
emergenciais.

O voluntário interessado necessita 
apenas da boa vontade e disponibilidade 
para participar da equipe que confeccio-
na a alimentação (veja a foto da equipe 
de trabalho).

OUTROS PROJETOS 
Aqui está descrito apenas uma amostra 
daquilo que o voluntário interessado po-
derá colaborar com as atividades do Ser-
viço de Acolhimento Institucional.

Aos poucos vamos mostrando outros 
projetos, mas convidamos pessoas inte-
ressadas em voluntariar e que tenha al-
guma disponibilidade a comparecer na 
sede da entidade, ou mesmo acessando 
o site www.coasseje.com.br ou www.face-
book.com/coasseje.socorristas/

ACESSE O SITE DA COASSEJE:
www.coasseje.com.br
O site está em período experimental. 
Acesse e dê sua opinião.
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Conforme a proposta desta coluna, 
continuamos então com as per-
guntas e respostas da obra “Me-

diunidade e Animismo – um diálogo en-
tre o médium e o espírito”, dos autores 
Carlos Bacelli e Odilon Fernandes, visan-
do o esclarecimento e o auxilio dos mé-
diuns, no exercício de suas faculdades.

Vamos então às questões e respostas, 
no âmbito de mediunidade e sintonia:

16 – Como definir mediunidade de 
maneira mais ampla?

- Mediunidade, sem dúvida, não se 
restringe ao contato entre encarnados e 
desencarnados; a faculdade mediúnica 
que se prestasse apenas ao intercâmbio 
com os habitantes de outra dimensão 
se veria limitada em seus próprios dons. 
Assim, mediunidade, sobretudo, é uma 
percepção que coloca o homem em 
mais profunda integração com a Vida, 
para além da estreita janela de seus cin-
co sentidos.

17 – Portanto, ser médium...
- É mais do que simplesmente interme-

diar impressões e comunicados do Mun-
do Espiritual para a Terra; em última análi-
se, é trazer a espiritualidade em si mesmo, 
trabalhando, de maneira consciente, pela 
espiritualização das criaturas, através da 
vivência cotidiana do Evangelho.

18 – Como interpretamos no médium 
esta ou aquela faculdade mediúnica es-
pecífica?

- A maior ou menor flexibilidade do ór-
gão através do qual a sensibilidade se ex-
travasa. Toda e qualquer faculdade mediú-
nica tem a sua origem no espírito; o que 
faz com que ela se diversifique e se rotule 
é a sua forma de expressão... O que revela 
maior facilidade para a escrita, psicografa-
rá; o que melhor se expressa verbalmente, 
falará; o que possui inclinação para a pin-
tura, assimilará a influência dos espíritos 
pintores e, assim, sucessivamente.

19 – Quer dizer que, de acordo com o 
seu tipo de faculdade, o médium atrairá 
determinada classe de espíritos?

- Diríamos com mais acerto: de acor-

Encerrando o “Mês de Estudos Espe-
ciais” no Seareiros, recebemos em 
30/08/2016 (terça-feira – 20h00), o 

expositor Rafael Arroyo, do Centro Espíri-
ta Allan Kardec, de Campinas, trazendo o 
tema Paz Interior.

Passou, através de suas palavras, espe-
ranças diante das dificuldades do mundo. 
Trouxe-nos muitas reflexões.

Comentou sobre noticiários com tantas 
violências, nas famílias a violência das pa-
lavras, gerando os conflitos familiares, nas 
empresas os conflitos profissionais... Dian-
te de tudo isso se pergunta como encon-
trar a paz? Quando encontrar a paz?

A humanidade sempre esteve em con-
flitos.

Onde encontrar a paz? Será no externo? 
Nas ruas? Será nos templos? Ou será den-
tro de nós?

A paz só pode ser conquistada com res-
ponsabilidade – Dalai Lama.

Cuidar dos atos, do pensamento, olhar 
o que se faz diante de si e diante dos ou-
tros, através da responsabilidade.

Frisou que paz interior não se conquista 
com dinheiro ou poder, mas apenas com 
o coração, com alegria, com valores inter-
nos.

A paz que se deseja no mundo deve-se 
primeiro fazê-la em si.

Não se pode viver sem controle. Onde 
há conflitos internos não há paz interior.

A harmonização plena ainda não é ca-
bível no estado em que nos encontramos, 
mas através da ação do amor e da carida-
de podemos encontrar paz.

Em Jesus encontramos a paz.
Com o Espiritismo alcançamos nova-

mente Jesus, porque é o Cristianismo re-
divivo. É luz que nos tira da escuridão.

A recomendação de Abgail para Paulo 
no livro Paulo e Estevão, é um guia im-
portante para nossas vidas: Ama, trabalha, 
perdoa e espera. Assim alcançaremos a 
paz. A paz mundial começa nos lares, jun-
to dos familiares.

Paz interior
PALESTRA

PELO D.C.D.Mediunidade e animismo
MEDIUNIDADE

POR MARIANA V.MIANO

Parte II

do com as suas tendências naturais, as 
suas predisposições, a sua vocação, as 
experiências armazenadas, enfim, o so-
matório de todas as suas possibilida-
des intelecto-morais, a se lhe refletirem 
nos órgãos de manifestação, a partir de 
áreas do cérebro mais desenvolvidas.

20 – Assim, por exemplo, o espírito de 
um poeta procuraria um médium poeta?

- De preferência, mas não necessaria-
mente.

21 – Por favor, explique melhor...
- É simples. Nem sempre o médium 

poeta está disposto a abdicar de suas 
próprias produções literárias, ou seja, 
da autoria dos versos que, na realida-
de, não lhe pertencem. Então, quando 
o espírito faz questão de evidenciar-se, 
a título da propagar entre as pessoas a 
crença na imortalidade, prefere-se valer 
de um instrumento mediúnico que lhe 
permita identificar-se e causar o impacto 
que deseja.

23 – Quais fatores são mais prejudi-
ciais ao médium no exercício de suas 
faculdades?

- A falta ou o excesso de confiança, 
em si e nos espíritos; numa palavra: a 
ausência de discernimento, que só lhe 
será outorgado através do estudo e da 
experiência, ao longo do tempo.

25 – Qual o médium que mais conta 
com o aval da Espiritualidade Superior?

- O que demonstra maior desinteresse 
pessoal; em outras palavras, o que mais 
serve e não necessariamente o que, do 
ponto de vista de instrumentalidade, se 
revele mais bem equipado. Para a Espiri-
tualidade Superior, o que faz a diferença 
entre um médium e outro é o que se traz 
no coração. 

26 – Entre médiuns e espíritos, o que é 
mais importante: sintonia ou afinidade?

- A afinidade é a base da sintonia cons-
tante e invariável. A sintonia em si pode 
ser algo que a princípio se estabelece, mas 
não se sustenta. Afinidade pressupõe sin-
tonia de ideias, emoções e objetivos.

 Nos despedimos por aqui. Quer saber 
mais? Consulte esta obra e tantas outras que 
tratam de Mediunidade. Até o próximo IPV!!!

Nunca nos cansaremos de repetir que 
mediunidade é sintonia. Subamos aos 
cimos da virtude e do conhecimento

e a mediunidade, na condição de serviço 
de sintonia com o Plano Divino,

se elevará conosco.
Chico Xavier
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POR ORSON PETER CARRARA

LEIA, ASSISTA E APRENDA

Os funcionários, diretores e convi-
dados do Centro Espírita Searei-
ros de Jesus participaram no dia 

19/09, sábado, do Curso “Brigada de 
Emergência”, promovido pelo Depar-
tamento Administrativo e Patrimonial 
– DAP. A atividade visa atender a legisla-
ção e determinação do Corpo de Bom-
beiros, referente à instrução nº 17 AVCB.

Brigada de emergência
EVENTOS

POR LUIZ CARLOS AFFONSO O curso teve início às 08h00 e se es-
tendeu até as 12h00 no Auditório da 
Casa. Foi ministrado pelo técnico de se-
gurança Sr. Adilson Pereira Lima. O en-
contro capacitou os cursistas em: Com-
bate a Prevenção de Incêndio, Primeiros 
Socorros e Controle de Pânico.

Durante o curso o técnico destacou 
a importância da prevenção. Explica-
ções sobre o uso de equipamentos e 
técnicas de primeiros socorros foram 

repassadas aos participantes. Para au-
xiliar na aprendizagem, os integrantes 
do curso também realizaram exercícios 
práticos. Foram utilizados vídeos de si-
mulação de atendimento em caso de 
acidentes e outros de casos verídicos, 
em que sucederam atitudes não reco-
mendadas causadoras dos sinistros. 
Dúvidas sobre situações do cotidiano, 
que podem acontecer no Centro Espí-
rita, em casa, no trabalho e até mes-
mo em veículos foram dirimidas. Ainda 
durante o curso o técnico explicou a 
importância de conhecer cada tipo de 
extintor de incêndio e em que situa-
ções utilizá-los.

“É muito importante que se mante-
nha a calma nestes momentos, evitando 
pânico numa situação de emergência, 
ajudar ao próximo é importante, mas há 
situações em que o risco da vida existe e 
para isso é necessário ter conhecimento 
para que o caso não se agrave e a legis-
lação seja atendida”, enfatizou Adilson.

A casa agradece o empenho e a for-
ma didática com que o Sr. Adilson Perei-
ra Lima ministrou o curso, propiciando 
a todos uma manhã muito agradável e 
registra o reconhecimento dos partici-
pantes.

“Esse curso foi muito importante para 
nós, podemos fazer uso desses conhe-
cimentos em qualquer lugar”, observou 
um dos participantes.

Oconhecido médium Raul Teixeira, com 
ampla folha de serviços pela divulga-

ção espírita no Brasil e no exterior, lançou já 
há alguns anos pela psicografia o excelente 
livro cujo título é o mesmo que usamos na 
presente abordagem. Ditado pelo Espírito 
Benedita Maria, que foi sua mãe carnal na 
presente existência, o livro apresenta onze 
capítulos, cada um deles dividido em subtí-
tulos de notáveis desdobramentos.

OS CAPÍTULOS
Os capítulos refe-
rem-se a situações 
do cotidiano da vida 
humana e seus de-
safios. Estão relacio-
nados, por exemplo, 
entre outros, os te-
mas Vida Moderna, 
Amizade, Fé, Oração 
e Trabalho. Nos sub-
títulos, em cada ca-

pítulo, notamos a didática e importância da 
obra, com temas específicos. Relacionamos 
alguns para avaliação do leitor: Os velhos 
pais como fardos, Seja amigo de si mesmo, 
Para aprender a ser bom, Escolha de servi-
dores domésticos, A você que é mãe, Ciú-
me, Remorsos, entre outros.

O MÉDIUM E O ESPÍRITO AUTOR
Raul é querido amigo do movimento es-
pírita. Sua produção mediúnica literária é 
valiosa; sua lucidez na oratória é marcante 
e muito esclarecedora. Apesar do período 
de dificuldade após a enfermidade, os re-
gistros gravados nos possibilitam acesso 
ao valioso material por ele produzido em 
favor da divulgação espírita. Formado em 
Física, Mestre e Doutor em Educação, está 
vinculado à Sociedade Espírita Fraternida-
de, em Niterói, instituição que fundou com 
um grupo de devotados idealistas espí-
ritas. O espírito autor foi sua mãe, tendo 
deixado a vida física há mais de 50 anos, 

quando Raul tinha apenas 4 anos de idade. 
Em páginas curtas e valiosas, especialmen-
te didáticas para os desafios diários, Be-
nedita apresenta uma obra muito especial 
que merece ser amplamente conhecida e 
divulgada.

CAMILO, RAUL E BENEDITA
O benfeitor espiritual Camilo, que orienta a 
mediunidade de Raul, assina a apresenta-
ção da obra. Em texto psicografado no dia 
10/03/2008, o Espírito situa Benedita em 
suas lutas redentoras e assinala seus esfor-
ços para espalhar o bem. Por sua vez, o es-
pírito autor abre o coração, em página que 
intitulou Gratidão a Deus, falando das expe-
riências difíceis de deixar os filhos, especial-
mente o mais novo, com apenas 4 anos, nos 
desafios do mundo, em página comovente. 
Já o médium, na sequência das páginas, traz 
detalhes importantes e esclarecimentos que 
ampliam o entendimento da obra e das vi-
das envolvidas. A edição é da Frater.

AÇÕES CORAJOSAS PARA VIVER EM PAZ
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Homossexualidade
PALESTRA

POR RODRIGO NERIS

Luiz Fernando Lopes, professor universitá-
rio, farmacêutico, mestre em psicologia 
pela USP e autor do livro Sexo e Consciên-

cia, esteve presente no Seareiros no dia 17/08 
para abordar uma das temáticas que compôs 
o mês de Estudos Espíritas, a Homossexuali-
dade. A clareza de seu pensamento acompa-
nhada de uma apresentação envolvente, bem
-humorada, repleta de exemplos e ilustrada 

por muitas imagens manteve-nos conectados 
com sua fala por quase duas horas (tempo es-
tendido dado o interesse de todos). 

Pautado nas obras de Chico Xavier, Dival-
do Pereira Franco, Ivone do A.Pereira e Raul 
Teixeira e no conhecimento da ciência e da 
psicologia ele nos apresentou argumentos e 
exemplos para explicitar e diferenciar as ideias 
de: sexo biológico, identidade de gênero e 
orientação sexual, contextualizando-as com 

Consenso e verdade
ESTUDOS

POR ORSON PETER CARRARA

Como estabelecer critérios de sele-
ção? A sábia e conhecida advertência 
do Espírito Erasto, constante de O Li-

vro dos Médiuns (1), de que “(...) vale mais 
repelir dez verdades do que admitir uma 
só mentira, uma só falsa teoria (...)”, é bem 
um convite ao bom senso que caracterizou 
a personalidade de Kardec e que deve ser 
o norteador de passos e iniciativas do mo-
vimento espírita. A orientação vem bem 
a propósito diante de novidades ou pro-
postas que se fazem insinuantes e tentam 
modificar a clareza com que a Doutrina 
Espírita se apresenta, com a introdução de 
práticas estranhas e alheias ao pensamen-
to espírita, ainda que com seus valores e 
méritos. O critério para aceitar ou rejeitar 
é simples. A receita foi utilizada pelo pró-
prio Codificador. É o princípio da universa-
lidade dos ensinos, do consenso universal. 
Isso significa que os ensinos recebidos, as 
propostas ou novidades apresentadas de-
vem submeter-se, rigorosamente, à con-
cordância de transmissão e aceitação em 
todos os lugares, simultaneamente, e por 
pessoas desconhecidas entre si. 

A própria palavra consenso, que signi-
fica acordo, já traduz um entendimento 
generalizado, de transmissão de um novo 
ensino ou de aceitação recíproca do que 
foi apresentado. Considere-se que qual-
quer novidade, proposta ou novas ideias 

sempre encontram resistências, mas, 
quando são verdades, nada pode impedir 
que prevaleçam, ainda que demorem sé-
culos. E a própria Doutrina Espírita permi-
te essa aceitação ao permanecer disposta 
ao abandono de algum ponto doutrinário 
provado contrário pela ciência e continua-
mente absorver as conquistas da própria 
ciência. Aliás, esses parâmetros nunca a 
deixam ultrapassada, pois a mantém total-
mente atualizada.

Alguém poderá levantar as questões 
litigiosas, que ainda não chegaram a um 
acordo geral. Deixemos a resposta com o 
próprio Kardec: “A força do Espiritismo não 
reside na opinião de um homem nem de 
um Espírito; ela está na universalidade do 
ensinamento dado pelos últimos; o con-
trole universal, como o sufrágio universal, 
decidirá no porvir as questões litigiosas; 
fundirá a unidade da Doutrina bem melhor 
do que um concílio de homens. Esse prin-
cípio, disso estamos certos, senhores, fará 
o seu caminho, como fez o Fora da Cari-
dade não há salvação, porque está funda-
mentado sobre a mais rigorosa lógica e na 
abdicação da personalidade. Não poderá 
contrariar senão os adversários do Espiri-
tismo, e aqueles que não têm fé senão em 
suas luzes pessoais.”(2)

Quanto à verdade, somos incapazes ainda 
de sua compreensão absoluta. Ela vai sendo 
conquistada gradativamente, a lentos e pe-
nosos passos de progresso. Porém, podemos 

nos entender no consenso geral, critério uti-
lizado por Kardec para aceitação de novas 
ideias, ensinos ou propostas apresentadas.

Trazemos tais reflexões em virtude do 
que o próprio Codificador escreveu na Re-
vista Espírita, de janeiro de 1862, que trans-
crevemos parcialmente: “(...) mas ainda há 
questões duvidosas, seja que não hajam 
sido resolvidas, seja que hajam sido em 
sentido diferente pelos homens, e mes-
mo pelos Espíritos (...) O melhor critério, 
em caso de divergência, é a conformida-
de do ensino pelos diferentes Espíritos, e 
transmitidos por médiuns completamente 
estranhos uns aos outros. Quando o mes-
mo princípio for proclamado ou condena-
do pela maioria, será necessário render-se 
à evidência. Se é um meio de se chegar à 
verdade, seguramente, é pela concordân-
cia tanto quanto pela racionalidade das 
comunicações, ajudadas pelos meios que 
temos para constatar a superioridade ou 
a inferioridade dos Espíritos; cessando a 
opinião de ser individual, por tornar-se co-
letiva, adquire um grau de mais autentici-
dade, uma vez que não pode ser conside-
rada como o resultado de uma influência 
pessoal ou local. Aqueles que ainda estão 
incertos terão uma base para fixar suas 
ideias, porque seria irracional pensar que, 
aquele que está só, ou quase, em sua opi-
nião, tem razão contra todos (...)”.

Com tais pensamentos, não há o que 
temer. Havendo dúvidas e falta de consen-
so, fiquemos com o critério de Kardec: o 
controle universal dos ensinos, cujas bases 
estão solidificadas no consenso geral. 

(1) item 230, cap.XX – 2ª parte, pág.265, da 49a 
edição IDE, com tradução de Salvador Gentile.
(2) Revista Espírita, de 1864, p. 141.

os conhecimentos acerca da sexualidade no 
Espírito, em especial sua neutralidade. 

No que se refere às questões culturais, 
apresentou uma linha com tempo com alguns 
dados históricos mais significativos e o pano-
rama geral sobre como a homossexualidade 
vem sendo encarada nos diferentes países e 
culturas na atualidade, destacando e proble-
matizando as recentes conquistas de direitos 
civis, entre eles a constituição de núcleos fa-
miliares e a adoção. 

Abordou ainda, segundo seus estudos, as 
origens e as possibilidades da homossexua-
lidade como experiência para o Espírito en-
carnado. Ao final trouxe orientações a todos 
nós, em especial aos atendentes do serviço 
fraterno, quanto à necessidade da empatia e 
da indulgência para uma convivência fraterna 
pautada na lei do amor. 
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Comemora-se no dia 29/09/1914 o aniver-
sário de nascimento de José Herculano 
Pires. Escritor, filósofo, repórter, redator, 

secretário, cronista parlamentar, crítico literá-
rio e professor. José Herculano Pires nasceu 
na cidade de Avaré/SP, aos 25/09/1914, e de-
sencarnou na capital em 09/03/1979. Filho do 
farmacêutico José Pires Correia e da pianista 
Bonina Amaral Simonetti Pires. Fez, fez primei-
ros estudos em Avaré, Itaí e Cerqueira César.

Revelou sua vocação literária desde que co-
meçou a escrever. Aos 9 anos fez o seu primei-
ro soneto, um decassílabo sobre o Largo São 
João, da sua cidade natal. Aos 16 anos publi-
cou seu primeiro livro, Sonhos Azuis (contos), 
e aos 18 anos o segundo livro, Coração (poe-
mas livres e sonetos). Já possuía seis cadernos 
de poemas na gaveta, colaborava nos jornais 
e revistas da época, da província de São Paulo 
e do Rio. Teve vários contos publicados com 
ilustrações na Revista da Semana e no Malho.

Foi um dos fundadores da União Artística do 
Interior (UAI), que promoveu dois concursos 
literários, um de poemas na sede da UAI, em 
Cerqueira César, e, outro de contos pela Seção 
de Sorocaba. Mário Graciotti o incluiu entre os 
colaboradores permanentes da seção literária 
de A Razão, em São Paulo, que publicava um 
poema de sua autoria todos os domingos.

Transformou em 1928 o jornal político de 
seu pai em semanário literário e órgão da 
UAI. Mudou-se para Marília em 1940 (com 26 
anos), onde adquiriu o jornal Diário Paulista e 
o dirigiu durante seis anos. Com José Geral-
do Vieira, Zoroastro Gouveia, Osório Alves de 
Castro, Nichemaja Sigal, Anthol Rosenfeld e 
outros promoveu, através do jornal, um movi-

José Herculano Pires

Pedro Richard

ESTUDOS

ESTUDOS

POR AUGUSTO CAVALCANTI

POR SILVIA DO PRADO

mento literário na cidade e publicou Estradas 
e Ruas (poemas), que Érico Veríssimo e Sérgio 
Millet comentaram favoravelmente.

Em 1946 mudou-se para São Paulo e lan-
çou seu primeiro romance, O Caminho do 
Meio, que mereceu críticas elogiosas de Afon-
so Schimidt, Geraldo Vieira e Wilson Martins.

Repórter, redator, secretário, cronista par-
lamentar e crítico literário dos Diários Asso-
ciados, são funções que exerceu na Rua 7 de 
Abril por cerca de trinta anos.

Autor de 81 livros de filosofia, ensaios, his-
tórias, psicologia, pedagogia, parapsicologia, 
romances e espiritismo, vários em parceria 
com Chico Xavier, sendo a maioria inteira-
mente dedicada ao estudo e divulgação da 
Doutrina Espírita. Lançou a série de ensaios 
“Pensamento da Era Cósmica” e a série de 
romances e novelas de “Ficção Científica Pa-
ranormal”. Alegava sofrer de grafomania, 
escrevendo dia e noite. Não tinha vocação 
acadêmica e não seguia escolas literárias. Seu 
único objetivo era comunicar o que acha-
va necessário, da melhor maneira possível. 
Graduado em Filosofia pela USP em 1958, 
publicou uma tese existencial: O Ser e a Sere-
nidade. De 1959 a 1962, foi docente titular da 
cadeira de filosofia da educação na Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara.

Foi membro titular do Instituto Brasileiro de 
Filosofia, seção de São Paulo, onde lecionou 
psicologia. Foi presidente do Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais no Estado de São Paulo 
de 1957 a 1959. Foi professor de sociologia no 
curso de jornalismo ministrado pelo Sindicato.

Foi presidente e professor do Instituto 
Paulista de Parapsicologia de São Paulo. Or-
ganizou e dirigiu cursos de parapsicologia 
para os centros acadêmicos da Faculdade de 

Medicina da USP, da Stª. Casa de Misericórdia 
de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina 
e em diversas cidades e colégios do interior. 
Fundou o Clube dos Jornalistas Espíritas de 
São Paulo em 23/01/1948, que funcionou por 
22 anos. Foi membro da Academia Paulista de 
Jornalismo, onde ocupou a cadeira “Cornélio 
Pires” em 1964, e pertenceu à União Brasileira 
de Escritores, onde exerceu o cargo de diretor 
e membro do Conselho no ano de 1964.

Exerceu ainda o cargo de chefe do Sub-Gabi-
nete da Casa Civil da Presidência da República 
no governo de Jânio Quadros, no ano de 1961, 
onde permaneceu até a renuncia do mesmo.

Espírita desde a idade de 22 anos, não pou-
pou esforços na divulgação falada e escrita da 
doutrina codificada por Allan Kardec, tarefa 
essa à qual dedicou a maior parte da sua vida. 
Durante 20 anos manteve uma coluna diá-
ria sobre espiritismo nos Diários Associados, 
com o pseudônimo de Irmão Saulo. Durante 
quatro anos manteve no mesmo jornal uma 
coluna em parceria com Chico Xavier sob o 
título “Chico Xavier pede Licença”. Foi diretor 
fundador da Revista Educação Espírita, publi-
cada pela Edicel.

Em 1954 publicou Barrabás, que recebeu 
um prêmio do Departamento Municipal de 
Cultura de São Paulo, constituindo o primeiro 
volume da trilogia “A Conversão do Mundo”. 
Publicou em 1975, Lázaro e, com o romance 
Madalena, concluiu a trilogia.

Traduziu cuidadosamente as obras da codi-
ficação de Allan Kardec, enriquecendo-as com 
notas explicativas nos rodapés. Essas traduções 
foram doadas a diversas editoras espíritas no 
Brasil, Portugal, Argentina e Espanha. Colabo-
rou ainda com o Dr. Júlio Abreu Filho na tradu-
ção da Revista Espírita de Allan Kardec.

Ao desencarnar deixou vários originais, que 
vêm sendo publicados pela Editora Paidéia.

Fonte: site da Fundação Maria Virgínia e 
J.Herculano Pires

Pedro Richard, “Peregrino do Evangelho” nas-
ceu, aos 09/09/1853, na cidade de Macaé/RJ, 
sendo que aos 9 anos ficou órfão de pai, tor-

nando-se o responsável pelo sustento de sua mãe e 
irmãos menores. Necessitou abandonar seus estu-
dos para trabalhar.

Conheceu o Espiritismo após o desencarne de 
seu filho primogênito Mário aos 2 anos de idade 
após grande sofrimento, onde foi buscar respostas 
para o que havia ocorrido, pois não entendia como 
diante da bondade de Deus era permitido que uma 
criança sofresse tanto, o que acreditava ser incoe-
rente, tendo recebido de um médium chamado 
Nascimento noções de como age a Justiça Divina, 
através da reencarnação, dando-nos oportunidade 
de quitar dívidas do passado e assim entender e 
aprender o porque da vida e da morte.

Pedro Richard era admirador do Dr. Bezerra de Me-
nezes, além de grande conhecedor, como poucos, dos 
Evangelhos e da Doutrina Espírita, donde buscava ins-
piração e rumos para nortear sua vida e seu trabalho 
com a mediunidade de cura que possuía a qual o tor-
nou um eficaz instrumento dos Espíritos que laboram 
para aliviar os sofrimentos da humanidade. 

Além da mediunidade que colaborou na cura 
dos enfermos do corpo, através da palavra mansa e 
persuasiva, pela fé em Deus, Jesus e Maria Santíssi-
ma, socorreu os doentes da alma.

Desprovido de vaidade ou orgulho, assinava seus 
escritos como “Discípulo de Max” (Max era o pseu-
dônimo de Bezerra de Menezes no jornal “O País”), 
e, como tal seguiu os passos de humildade, amor 
ao próximo, caridade e de disseminador da paz, do 
Dr. Bezerra de Menezes.

Foi um dos fundadores do “Grupo Ismael” (Gru-
po de Estudos Evangélicos do Anjo Ismael) em 

15/07/1880, juntamente com Antonio Luís Sayão, 
Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes e outros 
companheiros vindos de diversos núcleos.

Pedro Richard desencarnou no dia 25/10/1918, 
no Rio de Janeiro/RJ. Nítido que, apesar de não pos-
suir fortuna material, Pedro Richard possuía a rique-
za de que nos falam os Evangelhos, que a traça não 
corrói, nem excita a cobiça dos ladrões: possuía a 
riqueza de sentimentos, distribuída generosamente 
com os desventurados. Quem semeia o bem, colhe 
bênçãos. Possivelmente inspirado, Pedro Richard 
traçou este “Pai Nosso”, belo e simples:

“Pai Nosso, que estais no Infinito, santificado seja 
o Vosso Nome. Venha a nós o Vosso Reino de Amor 
e Caridade, seja feita a Vossa Vontade, na Terra, no 
Espaço e em todos os mundos habitados. Dai-nos o 
pão da alma e do corpo, Senhor. Perdoai as nossas 
ofensas e dai-nos a graça de perdoar àqueles que 
nos ofenderem. Livrai-nos das tentações dos maus 
Espíritos e enviai-nos os bons para nos esclarece-
rem. Amo-vos, meu Deus, de toda a minh’alma e 
quero amar os meus semelhantes que, por Vosso 
Amor, são todos meus irmãos.”



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

Dando continuidade ao mês de 
Estudos Especiais, no Seareiros, 
realizou-se no dia 27/8, sába-

do, a terceira palestra programada, 
sob o tema “Libertação” apresentada 
pelo eminente palestrante Dr. Milton 
Santiago Júnior.  Foi um sábado aben-
çoado: Primeiro um filme excelente, 
(“Se eu ficar...”) no já tradicional “Cine 
Pipoca”. Depois esta palestra tão agra-
dável, esclarecedora e até divertida. 

Dispensável é a apresentação do 
curriculum do apresentante, pois se 
trata de pessoa ultra conhecida nos 
meios espíritas, com uma habilidade 
muito grande de expor seus temas, 
de forma leve, objetiva e até lúdica, 
mantendo a atenção de todos, que se 
permaneceram absorvidos pela temá-
tica, nem percebendo passar e o ultra-
passar do tempo e restando ainda um 
gostinho de “quero mais”. 

A maneira como o tema foi apre-
sentado, a interação com a plateia e 
a ilustração com tirinhas em quadri-
nhos, bem como a projeção de “slides” 
transformou a palestra em um agra-
dável encontro de companheiros, para 
aquisição de mais conhecimentos es-
píritas. O subtítulo “Livre Arbítrio” nos 
mostrou que fatores como determinis-
mo, ética, cultura, convenções sociais, 
dentre outros, influenciam vigorosa-
mente sobre a nossa possibilidade de 
escolher caminhos, de tomar decisões. 
O livre arbítrio, não é tão livre assim. 
Além do determinismo imposto por 
fatores genéticos, geográficos, tem-
porais e até familiares, a possibilidade 
de escolha, certa ou errada, decorre 
da forma como somos influenciados 
por todos os nossos valores, próprios 
ou adquiridos.

Temos o grande consolo de poder-
mos nos recuperar, sempre que errar-
mos, mas lembrando sempre da gran-
de lei do retorno: tudo que fazemos 
de bom ou mau, colheremos de volta.

A conclusão é que quanto mais evo-
lução tiver no caminho do bem, mais 
condições terão de exercer com sa-
bedoria o nosso livre arbítrio e nisto 
consiste o alcance gradativo da nossa 
libertação.

Libertação
PALESTRA

POR ANTONIO NUNES

Dando início as 
comemorações 
do Mês Espírita, 

promovido pela USE-I 
Americana (União das 
Sociedades Espíritas 
de Americana, Nova 
Odessa e Sumaré), o 

Seareiros recepcionou no dia 06/09/2016 (terça-fei-
ra), a partir das 20h00, a palestra com tema “Acer-
te Mais e Viva Melhor”, com o palestrante espírita 
Isaías Claro. 

Isaías é fundador da Comunidade Espírita Joanna 
de Angelis, em Oswaldo Cruz/SP (1986). Em pouco 
mais de 20 anos, no abrigo foram acolhidos mais 
de 250 crianças e adolescentes. Atualmente, possui 
uma clínica para ampla assistência a irmãos depres-
sivos e com outras necessidades.

Também é orador Espírita conhecido nacional-
mente e já esteve em alguns países da América do 
Sul, participando de seminários e congresso em vá-
rios estados do país.

Distribui mensagens para todas as localidades 
brasileiras que constam do código de endereça-
mento postal (mais de nove mil localidades). Se-
manalmente realiza o programa “Como Superar 
as Aflições”, pelas emissoras Rádio Boa Nova, de 
Guarulhos/SP e Alternativa, de Junqueirópolis/SP, 
sua cidade natal. Ingressou no Ministério Público 
do Estado de São Paulo em maio de 1978.

O auditório estava lotado, pois muitos estavam 
ali para prestigiar está que foi uma noite de apren-
dizado e de agradáveis palavras proferidas pelo ex-
positor estudioso é apreciador da doutrina espírita.

Em uma linguagem fácil e descontraída ia des-
crevendo momentos de sua vida e mostrando com 
sábias palavras as maneiras e caminhos para que 
possamos acertar mais é assim viver melhor.

Trecho deste momento que nos levou a reflexão.
“... Perdoa acima até do próprio merecimento do 

resgate da reparação...
... Diz, você é filho de Deus.

Deus te ama, te conhece, conhece tuas fraque-
zas seus limites, desde sempre, então confia espere 
e trabalhe. Não fuja, enfrente. Se foge, não foge de 
Deus, de você e de sua consciência. O esquecimento 
do passado só é bom quando se tem maturidade....”

É assim fomos abençoados e iluminados nesta 
que foi uma noite agradável e de muita alegria para 
nossos pensamentos.

Em seguida ainda fomos agraciados com músi-
cas de seu repertório e depois finalizamos com au-
tógrafos em CD e livros de sua autoria.

POEMA GRATIDÃO A DEUS
João Cabete

Quando a sombra da tristeza
Cobrir seus sonhos de ventura
Quando você quiser chorar
Diante da taça da amargura

Quando a dor bater à porta
Ferindo bem fundo o coração
Quando a esperança é morta
E a vida é amarga ilusão

Olhe para trás
Veja quanta dor
Súplicas de paz clamando amor
Olhos sempre em trevas
Mãos mendigam pão
Bocas que não falam
E risos sem razão

Deixe de chorar
Volte a sorrir
Você é tão feliz
Volte a cantar

Faça uma prece
Seja grato a Deus
Ele sempre abençoa
Os filhos Seus

Deixe de chorar...

Acerte mais e viva melhor
PALESTRA

POR Mª. INÊS FERREIRA



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 OUTUBRO DE 2016
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Livros mais vendidos no Seareiros em Setembro
PELA BIBLIOTECA

1 – O Evangelho por Emmanuel – Comentários aos Atos dos 
       Apóstolos – Francisco Cândido Xavier
2 – Dimensões Espirituais do Centro Espirita – Suely Caldas Schubert
3 – Magali em Outras Vidas – Mauricio de Souza – Luis Hu Rivas
4 – Fonte de Luz – Divaldo P.Franco/Joanna de Ângelis
5 – Peça e Receba – José Lázaro Boberg

 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 Outubro/2016:

 “Rastros de Dor”, romance Espírita de Roque Jacinto, 284 páginas, Editora IDE

04/10

07/10

08/10

14/10

20/10

21/10

22/10

25/10

25/10

26/10

26/10

27/10

28/10

31/10

31/10

Livraria do Seareiros
Está procurando um bom livro para ler?

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

Se não encontrar algum livro, encomendamos para você.

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

Venha e faça-nos uma visita!

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

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

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

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

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

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

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

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

Ed Martino
GE Mensageiros de Luz

Valdecir Borges
GEE Augusto Elias da Silva

Fábio Boni
CE Pátria do Evangelho

Nilton Linareli
GE Fonte de Siloé

Mariana Vazquez Miano
CE Seareiros de Jesus

Ricardo Galdino
CDE Casa de Luz

Jaime Facioli
CE Paz e Amor

Benedito Maia
CE Seareiros de Jesus

Elaine Silva
PA Bezerra de Menezes

André Gonçalves
CE Seareiro de Jesus

Edson Lopes
Assoc. Espírita de Americana

Marta Alves
CE Fraternidade

Mariana Vazquez Miano
CE Seareiros de Jesus

Marcus Agostinetto
CE Seareiros de Jesus

Arnaldo Camargo
Editora EME

19h30

20h00

20h00

19h30

19h30

19h30

19h30

19h30

19h30

19h45

19h30

19h30

19h50

19h50

20h00

O valor de si mesmo

Viver é a melhor opção

A vida futura/A realeza 
de Jesus

Tema livre

Sonhos e reencontros

Tema livre

O bem e o mal sofrer

Conflitos familiares

Tema livre

Tema livre

O poder do perdão

Três imperativos

Magnetismo e Cura

Destinação da Terra. Causa 
das misérias humanas

Jesus e a atualidade

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

PELA PRESIDÊNCIA

CURTAS DO SEAREIROS

PALESTRAS
25/10 - terça-feira – às 20h00 – no auditório 
–Tema: “A Cura Interior” - Expositor: José Geraldo 
Carvalho
31/10 – segunda-feira – às 13h00 – no auditório 
– Tema: “Os Animais na Visão Espírita” - Expositora: 
Solange Pinese

ESTUDO:
01/10 – sábado – das 14h00 às 15h30 – no 

auditório – Estudo do Novo Testamento – “A 
Parábola do Bom Samaritano”.  Aberto a todos os 
interessados
Sábado Cultural
29/10 – sábado – 14h00 – no auditório – Cine 
Pipoca – filme a definir.

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

EVENTO ESPECIAL
Vem aí em 06/11/2016 – Grande show de 
Prêmios – aguardem maiores informações no 
comunicado semanal do Seareiros.


