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

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

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

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

MOCIDADE
Sábado
17h15 às 18h30 – Sala: 2

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

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

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

ATIVIDADES DO 
C.E.SEAREIROS 

DE JESUSMês espírita
EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

Hippolyte  Leon Denizard Rivail – Allan Kar-
dec,  nasceu em 03 de outubro de 1804 

em Lyon/França, em sua homenagem co-
memora-se em outubro o “Mês Espírita”, ou 
“Mês de Kardec”.

Em o Evangelho Segundo o Espiritismo, Ca-
pítulo I, Allan Kardec diz:

“O Espiritismo é a ciência nova que vem re-
velar aos homens, por meio de provas irrecusá-
veis, a existência e a natureza do mundo espiri-
tual e as suas relações com o mundo corpóreo. 

Ele no-lo mostra, não mais como coisa so-
brenatural, porém, ao contrário, como uma 
das forças vivas, e sem cessar, atuantes da 
Natureza, como a fonte de uma imensidade 
de fenômenos até hoje incompreendidos e, 
por isso, relegados para o domínio do fantás-
tico e do maravilhoso”.

Portanto, o objetivo do Espiritismo é pro-
mover o estudo, a difusão e a prática dos en-
sinamentos da Doutrina, contidos nas obras 

de Allan Kardec, para todos que buscam 
orientação e amparo para os mais diversos 
problemas e também para quem busca co-
nhecer e estudar.

A divulgação da Doutrina Espírita é feita 
por diversos meios, como palestras, grupos 
de estudos, livros, internet, etc.

A USE (União das Sociedades Espíritas) de 
Americana, Nova Odessa e Sumaré, nos últi-
mos anos tem antecipado o mês Espírita para 
setembro, sempre com os objetivos acima 
descritos.

Neste mês de setembro ocorrerão palestras 
especiais em diversas Casas Espíritas, inclusi-
ve no Seareiros. As programações poderão 
ser conferidas neste informativo.

As palestras são abertas ao público em 
geral, independente de religião, sempre gra-
tuitas, assim como toda prática espírita. São 
também oportunidades de confraternização e 
de conhecimentos que iluminam nossas vidas.

Contamos com a sua participação nos 
eventos deste “Mês Espírita”.
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Amedicina se rende a práticas antes 
consideradas alternativas. Está pro-

vado que meditação, ioga e técnicas de 
relaxamento previnem e ajudam a curar 
doenças. Tudo é uma questão de manter 
a mente quieta, a espinha ereta e o co-
ração tranquilo, cantava Walter Franco 
nos anos 70, no que era uma síntese do 
modo de vida hippie.

Hoje, esses versos caberiam num re-
latório médico. Pesquisas recentes dão 
respaldo científico a uma crença que, 
divulgada no Ocidente pelo pessoal do 
paz-e-amor, está na base de filosofias 
orientais milenares – a de que uma men-
te apaziguada ajuda a prevenir doenças, 
acelera a recuperação física e até cura. O 
contrário também se revelou verdadeiro. 
Pensamentos e sentimentos negativos 
contribuem para o surgimento de mo-
léstias e atrapalham o restabelecimento 
de um doente. Rancor, hostilidade, res-
sentimento e angústia podem estar na 
origem de distúrbios cardíacos, hiper-
tensão, depressão, ansiedade, insônia, 
enxaqueca e infertilidade.

Além disso, o peso dos sentimentos 
ruins debilita o sistema imunológico, fa-
zendo com que o organismo se torne um 
alvo fácil de infecções, alergias e doenças 
autoimunes, como a artrite reumatoide. A 
partir dessa constatação, os pesquisado-
res resolveram examinar a fundo métodos 
de aprimoramento mental que, há pouco 
mais de duas décadas, vinham embalados 
numa aura de puro misticismo.

Ioga, meditação e relaxamento viraram 
objeto de inúmeros estudos a respeito de 
sua eficácia terapêutica. As conclusões, 
até o momento, são bastante positivas. 
“Depois de analisarmos com rigor o al-

cance dessas técnicas, passamos a utili-
zar tais métodos como linha auxiliar de 
alguns tratamentos”, diz o psicólogo José 
Roberto Leite, coordenador da unidade 
de medicina comportamental da Univer-
sidade Federal de São Paulo.

Um dos maiores investigadores do 
poder da mente sobre a saúde é o car-
diologista americano Herbert Benson, 
da Universidade Harvard, autor do livro 
Medicina Espiritual. Pesquisas condu-
zidas por ele mostram que, em média, 
60% das consultas médicas poderiam 
ser evitadas, caso as pessoas usassem 
sua capacidade mental para combater 
naturalmente tensões que são causado-
ras de problemas físicos.

A meditação, demonstra Benson, fi-
gura entre as maneiras mais efetivas de 
fortalecer a mente. Meditar, no caso, 
não significa pensar detidamente sobre 
um determinado assunto ou aspecto da 
vida. Quer dizer justamente o contrário: 
não pensar em nada durante uma certa 
parte do dia. É dessa forma, esvazian-
do a mente das atribulações cotidianas, 
que os monges budistas tentam atingir 
o nirvana – aquele estado de absoluta 
suspensão do ego através do qual se 

consegue escapar das aflições que cos-
tumam tumultuar o cérebro da maioria 
das pessoas, prejudicando sua saúde. 
Para os seguidores de Buda, esse é o 
suprassumo do conhecimento e da feli-
cidade. É evidente que não se pretende 
que uma pessoa comum, que só teve 
contato com Buda por referências vagas, 
chegue ao nirvana ou algo que o valha.

Mas, ainda que os limites da meditação 
sejam estreitos para quem está longe de 
ser um lama tibetano, eles são suficientes 
para fazer diferença. Num de seus estudos, 
Benson acompanhou durante cinco anos 
pacientes que aprenderam a meditar, para 
tentar controlar doenças coronárias crôni-
cas e outros problemas. Ele notou que os 
que meditavam de maneira disciplinada, 
todos os dias, tiveram taxas de recupe-
ração superiores às do grupo de doentes 
que não levavam a sério a prescrição. O 
médico americano também verificou que, 
graças à técnica, metade dos homens com 
baixo número de espermatozoides por 
efeito de stress havia melhorado sua pro-
dução. Outro dado impressionante é que 
quase 50% das mulheres com infertilida-
de associada a dificuldades psicológicas 
conseguiram engravidar. Não há nada de 
transcendental nisso. 

“Mas é importante deixar claro que 
nenhum especialista sério minimizaria a 
importância dos remédios”, diz o cardio-
logista Herbert Benson. Segundo ele, a 
longevidade e o bem-estar das pessoas es-
tão baseados num tripé: remédios (não há 
substituto para a penicilina, por exemplo), 
cirurgias (a única saída para uma grande 
quantidade de problemas) e os cuidados 
pessoais (que incluem exercícios para o 
corpo e para a mente). Ou seja, a medici-
na preventiva agora prescreve não só dieta 
e ginástica, como também o cultivo das 
emoções e dos pensamentos positivos.

O corpo é o espelho da mente
ESPIRITISMO E MEDICINA

POR ANNA PAULA BUCHALLA
JUBERY RODRIGUES

"60% das consultas médicas 
poderiam ser evitadas, caso 
as pessoas usassem sua 
capacidade mental para 
combater naturalmente 
tensões que são causadoras 
de problemas físicos”

HERBERT BENSON
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Para dar inicio ao mês de Estudos Es-
peciais no Seareiros, aconteceu no dia 

08/08/2016 (segunda-feira), a partir das 
20h00, a palestra com o tema “O Pão da 
Vida”, tendo como expositor Artur Vala-
dares. Artur, 26 anos, natural de Patro-
cínio/MG, atualmente residindo em São 
Carlos/SP. Cursa doutorado em Engenha-
ria Mecânica na EESC-USP. Estudioso e 
pesquisador do Evangelho e da Doutrina 
Espírita. Trabalhador da Associação Espí-
rita Obreiros do Bem, onde coordena o 
NEPE – Núcleo de Estudo e Pesquisa do 
Evangelho “Paulo de Tarso”.

O Pão da Vida
PALESTRA

POR AUGUSTO CAVALCANTI Cerca de 80 pessoas prestigiaram o even-
to e foram agraciadas com a temática do 
pão da vida, na metáfora eleita pelo próprio 
Cristo, o tão sagrado alimento espiritual de 
que todos temos necessidade de ingerir 
evoluindo e melhorando nossas vidas. O 
jovem palestrante prendeu a atenção do 
público com retórica inspirada descrevendo 
várias obras de escol da Doutrina. Foi uma 
noite muito agradável e todos ali saíram re-
novados sendo assim atingido em prática o 
tema: adquirimos o alimento da alma atra-
vés da meditação nos ensinamentos glorifi-
cados do Evangelho e da Doutrina Espírita.

Fazemos o convite e temos a certeza de 
que todas as demais palestras do mês es-

João 1:1,2 “No princípio era o Verbo, e o 
Verbo estava com Deus, e o Verbo era 

Deus. Ele estava no princípio com Deus.”
Haroldo Dutra Dias traduz desta forma: 

“No princípio havia o verbo”...
No princípio se refere ao início da criação. 

Esta mesma expressão bíblica é vista no pri-
meiro versículo da Bíblia, em Gênesis 1:1.

“No princípio, criou Deus os céus e a 
terra.” – Gênesis 1:1

O objetivo principal deste início do 
Evangelho de João é introduzir o Verbo 
de Deus, nos mostrando quem ele é e 
afirmar a sua divindade. O que a Bíblia 
está dizendo é que o Verbo de Deus é o 
próprio Jesus: e o Verbo era Deus. Esta 
introdução está sendo feita no 1º capí-
tulo do Evangelho de Jesus Cristo, pois 
Jesus é o Autor do Evangelho, logo João 
nos está apresentando Jesus Cristo, tam-
bém chamado de o Verbo de Deus.

João 1:3: “Todas as coisas foram feitas 
por intermédio dele, e, sem ele, nada do 
que foi feito se fez.”

O Evangelho Segundo João
ESTUDO BÍBLICO

POR JUBERY RODRIGUES Observemos que em Gênesis 1:1 está 
escrito que No princípio, criou Deus os 
céus e a terra, e este mesmo fato nos está 
sendo dito por João, pois ele afirma que 
o Verbo era Deus e que todas as coisas 
foram feitas por intermédio dele. Ora, 
se já vimos que o Verbo de Deus é Jesus 
Cristo, e que o Verbo de Deus é o Criador, 
entendemos que o Autor do Evangelho é 
Deus, logo estamos diante não de uma 
coleção de escritos qualquer, mas diante 
da Palavra de Deus. E isto é muito impor-
tante sob diversos aspectos, e um deles é 
a reivindicação da própria Bíblia de que 
ela e somente ela é a Palavra de Deus e 
que Jesus Cristo não foi um homem qual-
quer, mas o enviado de Deus que veio ao 
mundo para a salvação dos homens. E 
vejamos aqui, neste 1º capítulo do Evan-
gelho de João, a afirmação de que Deus 
se fez carne e habitou entre nós:

“E o Verbo se fez carne e habitou entre 
nós, cheio de graça e de verdade, e vimos 
a sua glória, glória como do unigênito do 
Pai.” – João 1:14

Vemos também em Gênesis 1 que 

Deus criou todas as coisas pela Sua Pala-
vra, isto é, pelo Verbo de Deus.

“Disse também Deus: Ajuntem-se as 
águas debaixo dos céus num só lugar, e 
apareça a porção seca. E assim se fez.” – 
Gênesis 1:9

E novamente, nas Escrituras, vemos 
que Jesus Cristo é o Verbo de Deus pelo 
qual Deus criou todas as coisas:

“Havendo Deus, outrora, falado, muitas 
vezes e de muitas maneiras, aos pais, pe-
los profetas, nestes últimos dias, nos fa-
lou pelo Filho, a quem constituiu herdei-
ro de todas as coisas, pelo qual também 
fez o universo.” – Hebreus 1:1,2

Mas por que a Bíblia ressalta que o Ver-
bo estava no princípio com Deus?

Novamente, isto visa ressaltar a divin-
dade do Filho de Deus, Jesus Cristo, e 
demonstrar que ele, Jesus, é o Messias 
(em Hebraico Messiah, e em Grego Ch-
ristos, que significa: O Ungido de Deus). 
Ele estava no princípio com Deus, ou 
seja, ele já existia antes da criação, e o 
Verbo era Deus, ou seja, o Messias Jesus 
é o próprio Deus.

pírita trarão expositores e temáticas que 
atenderão o anseio do público pelo co-
nhecimento e deixarão sentimentos revi-
gorantes, que nos restam na alma, após 
tão belas abordagens. Aguardamos então 
que outros ilustres expositores tragam-
nos suas luzes à nossas reflexões. Para-
béns Artur! Parabéns a todos os presentes.
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PELO D.C.D.

EVANGELHO NO LAR: 

PORTA ESTREITA

“Porfiai por entrar pela porta 
estreita, porque eu vos digo que 
muitos procurarão entrar, e não 
poderão.” - Jesus (Lucas, 13:24).

 

Antes da reencarnação necessá-
ria ao progresso, a alma estima 
na “porta estreita” a sua opor-

tunidade gloriosa nos círculos carnais.
Reconhece a necessidade do sofri-

mento purificador. Anseia pelo sacri-
fício que redime. Exalta o obstáculo 
que ensina. Compreende a dificulda-
de que enriquece a mente e não pede 
outra coisa que não seja a lição, nem 
espera senão a luz do entendimento 
que a elevará nos caminhos infinitos 
da vida.

Obtém o vaso frágil de carne, em 
que se mergulha para o serviço de re-
tificação e aperfeiçoamento.

Reconquistando, porém, a oportu-
nidade da existência terrestre, volta a 
procurar as “portas largas” por onde 
transitam as multidões.

Fugindo à dificuldade, empenha-se 
pelo menor esforço.

Temendo o sacrifício, exige a van-
tagem pessoal. Longe de servir aos 
semelhantes, reclama os serviços dos 
outros para si.

E, no sono doentio do passado, 
atravessa os campos de evolução, 
sem algo realizar de útil, menospre-
zando os compromissos assumidos.

Em geral, quase todos os homens 
somente acordam quando a enfermi-
dade lhes requisita o corpo às trans-
formações da morte.

“Ah! se fosse possível voltar!...” – 
pensam todos.

Com que aflição acariciam o desejo de 
tornar a viver no mundo, a fim de apren-
derem a humildade, a paciência e a fé!... 
com que transporte de júbilo se devota-
riam então à felicidade dos outros! ...

Mas... é tarde. Rogaram a “porta es-
treita” e receberam-na, entretanto, re-
cuaram no instante do serviço justo. E 
porque se acomodaram muito bem nas 
“portas largas”, volvem a integrar as fi-
leiras ansiosas daqueles que procuram 
entrar, de novo, e não conseguem.

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

MEDIUNIDADE

POR MARIANA V.MIANO

Aobra “Mediunidade e Animismo – um 
diálogo entre o médium e o espírito”, 

dos autores Carlos Bacelli e Odilon Fernan-
des, apresenta 509 perguntas e respostas 
acerca do tema presente no título, objeti-
vando o esclarecimento e o auxilio dos mé-
diuns, no exercício de suas faculdades.

Assim, a proposta deste artigo é trazer 
algumas dessas perguntas e respostas 
no sentido de auxiliar os leitores de nos-
so IPV à se familiarizarem com questões 
mediúnicas tão relevantes pertencentes à 
Doutrina Espírita.

Iniciando as questões, vale lembrar que 
o tema Animismo por muito tempo foi o 
“terror” das Casas Espíritas, porque muitos 
diziam que se ocorre animismo então não 
se pode dar credibilidade ao médium. Mas 
vale aqui uma reflexão: se o médium se dis-
põe a trabalhar na seara espírita, auxiliando 
no intercâmbio de irmãos desencarnados, 
o primeiro que deve ser ajudado é o espí-
rito do próprio médium, que muitas vezes 
encontra-se desequilibrado. Mas superada 

essa fase, esse médium estará ainda em 
melhores condições de ajudar.

Vamos então às questões e respostas:
1 – Que relação poderia ser estabele-

cida entre animismo e mediunidade? Se-
riam, porventura, fenômenos completa-
mente antagônicos?

- No que tange, principalmente, à me-
diunidade de efeitos intelectuais, não 
existe mediunidade sem animismo, e 
isto porque, na produção do fenômeno, 
a participação do médium é imprescin-
dível. Mediunidade, a nosso ver, se evi-
dencia cada vez mais sendo um processo 
de parceria. A semente seria incapaz de 
germinar sem os ingredientes da terra.

2 – Seria lícito dizer que a mediunidade 
procede do animismo?

- O médium não é um instrumento in-
teiramente passivo. Se mediunidade é sin-
tonia, sem o concurso do médium o inter-
câmbio torna-se inviável – concurso físico, 
intelectual e moral. Quanto mais o médium 
se habilita para o espírito, e vice-versa, me-
nores os obstáculos que entre ambos se 
interpõem no momento do transe.

Mediunidade
e animismo Parte I

Os autores nos lembram também a im-
portância do estudo para os médiuns, ve-
jamos na questão 3:

3 – Por que o médium deve estudar?
- Para ser um coadjuvante à altura ou 

mesmo para suprir possíveis deficiências 
do espírito comunicante. Se não fosse 
para contar com o concurso responsável 
dos médiuns, o Mundo Espiritual teria 
preferido continuar se manifestando atra-
vés de “mesas girantes”... À semelhança 
do leito de um rio, todo médium, direta ou 
indiretamente, influencia na “corrente de 
pensamentos” que, da mente do espírito, 
flui para sua mente.

4 – Dentro deste contexto, toda influên-
cia mediúnica é nociva?

- De modo algum. Toda influência do 
médium, quando positiva, é mesmo de-
sejável. Neste sentido é que, na condição 
de desencarnados, temos insistido com os 
medianeiros para que se nos façam me-
lhores instrumentos. Passividade mediúni-

ca deve ser entendida como flexibilidade 
e não como absoluta isenção da parte 
do médium, no esforço que necessita ser 
compartilhado com os espíritos que pro-
curam contatá-lo.

E na questão 6, os autores sinalizam a 
importância da separação dos conceitos 
de animismo e mistificação:

6 – O que entender por mistificação?
- Não se confunda animismo com mis-

tificação. Separar o espírito do médium da 
mediunidade, na produção do fenômeno, 
é uma tarefa, por assim dizer, impossível; 
mais fácil seria separar-se o espírito comu-
nicante... O animismo é pertinente tanto 
ao médium quanto ao espírito, que igual-
mente retira de si o que deseja transmitir. 
A mistificação é o logro, o embuste, a falta 
de sinceridade de propósitos.

Por ora, ficamos por aqui, já com ele-
mentos fundamentais para uma reflexão 
inicial sobre “Mediunidade e Animismo”.

Espíritas, instruí-vos! Até a próxima!
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Recordamos as duas notáveis persona-
lidades para destacar um dos aspectos 

mais importantes do pensamento espírita. 
Como se sabe, o tríplice aspecto da Dou-
trina Espírita: Ciência, Filosofia e Religião, 
têm sido, muitas vezes, motivo de polê-
micas e discussões inúteis. Especialmente, 
quando se trata sobre o caráter religioso 
do Espiritismo. Estão esquecidos os prota-
gonistas de defesas exclusivas do aspecto 
científico em detrimento do aspecto reli-
gioso, da existência desse tríplice aspecto, 
tão claro para os que estudam o Espiritis-
mo. Verdadeiramente causaremos enor-
me prejuízo ao entendimento doutrinário 
dos postulados espíritas, se desejarmos 
excluir ou mesmo marginalizar o fun-
damental aspecto da moral religiosa em 
nossos estudos, reflexões e esforços para 
divulgação do Espiritismo.

Kardec abordou a temática muitas ve-
zes e Emmanuel, espírito, entre outros 
autores, se postou firme em defesa do 
aspecto religioso de nossa incompará-
vel Doutrina Espírita. Claro que ela tem 
embasamento científico, desdobramen-
tos filosóficos e, não há qualquer dúvida, 
suas inevitáveis consequências religiosas. 
Como negar isso?

No livro Emmanuel, do Espírito Emma-
nuel, na psicografia de Chico Xavier, e de 
edição da FEB, diz o nobre benfeitor em 
seu cap.IV, com o significativo título A 
Base Religiosa: 

“No futuro, viverá a humanidade fora 
desse ambiente de animosidade entre 
a ciência e a religião e julgo mesmo que 
em nenhuma civilização pode a primei-
ra substituir a segunda. Uma e outra se 
completam no processo de evolução de 
todas as almas para o Criador (...). As suas 
aparentes antinomias, que derivam, na 
atualidade, da compreensão deficiente do 
homem, em face dos problemas transcen-
dentes da vida, serão eliminadas, dentro 
do estudo, da análise e do raciocínio. (...)”

Destaco pequenos trechos do valioso 
capítulo e peço ao leitor consultá-lo na 
íntegra. Parece que estamos esquecidos 
de tão importantes reflexões. No subtítu-
lo seguinte O Tóxico do Intelectualismo, 
pondera o autor espiritual:

“Nos tempos modernos, mentalidades 
existem que pugnam pelo desapareci-
mento das noções religiosas do coração 
dos homens, saturadas do cientificismo 
do século e trabalhadas por ideias excên-
tricas, sem perceberem as graves respon-
sabilidades dos seus labores intelectuais, 
porquanto hão de colher o fruto amargo 
das sementes que plantaram nas almas 
jovens e indecisas. (...)”.

Em Kardec e em Emmanuel
ESTUDOS

POR ORSON PETER CARRARA E prossegue no que podemos conside-
rar autêntica advertência:

“Pede-se uma educação sem Deus, o 
aniquilamento da fé, o afastamento das 
esperanças numa outra vida, a morte da 
crença nos poderes de uma providência 
estranha aos homens. Essa tarefa é inútil. 
Os que se abalançam a sugerir semelhan-
tes empresas podem ser dignos de res-
peito e admiração, quando se destacam 
por seus méritos científicos, mas asseme-
lham-se a alguém que tivesse a fortuna 
de obter um oásis entre imensos desertos. 
Confortados e satisfeitos na sua felicidade 
ocasional, não vêem as caravanas inume-
ráveis de infelizes, cheias de sede e fome, 
transitando sobre as areias ardentes. (...)”

Claro, é fácil descartar o aspecto da 
moral religiosa, que inclui a fé – ainda 
que em diferentes manifestações na cul-
tura popular – quando estamos satisfei-
tos materialmente. 

E pondera nos tópicos seguintes, que 
peço ao leitor consultar na íntegra, face à 
claridade de suas expressões:

“O sentimento religioso é a base de 
todas as civilizações. Preconiza-se uma 
educação pela inteligência, conceden-
do-se liberdade aos impulsos naturais 
do homem. A experiência fracassaria. É 
ocioso acrescentar que me refiro aqui à 
moral religiosa, que deverá inspirar a for-
mação do caráter e do instituto da famí-
lia e não ao sectarismo do círculo estrei-
to das igrejas terrestres, que costumam 
envenenar, aí no mundo, o ambiente das 
escolas públicas, onde deverá prevalecer 
sempre o mais largo critério de liberdade 
do pensamento. (...)

Sobre a falibilidade humana, diz o co-
nhecido Espírito:

“Em cada século o progresso científico 
renova a sua concepção acerca dos mais 
importantes problemas da vida. Rara-
mente os verdadeiros sábios são com-
preendidos por seus contemporâneos. 
Se as contradições dos estudiosos são 
o sinal de que a Ciência evolve sempre, 
elas atestam, igualmente, a fraqueza e in-
consistência dos seus conhecimentos e a 
falibilidade humana.”

E conclui com farto material para nossa 
reflexão:

“Diz-se que o pensamento religioso 
é uma ilusão. Tal afirmativa carece de 
fundamento. Nenhuma teoria científica, 
nenhum sistema político, nenhum pro-
grama de reeducação pode roubar do 
mundo a ideia de Deus e da imortalidade 
do ser, inatas no coração dos homens. 
(...) A religião viverá entre as criaturas, 
instruindo e consolando, como um subli-
me legado. (...) O que se faz preciso, em 
vossa época, é estabelecer a diferença 

entre religião e religiões. A religião é o 
sentimento divino que prende o homem 
ao Criador. As religiões são organizações 
dos homens, falíveis e imperfeitas como 
eles próprios (...).

Mas busquemos Kardec. É na Conclu-
são de O Livro dos Espíritos, item V, o 
que afirma o Codificador em meio a im-
portantes considerações: “(...) O Espiritis-
mo é forte porque ele se apóia sobre as 
próprias bases da Religião (...)”. E no item 
VII, comentando os efeitos sobre os que 
compreendem o Espiritismo, comenta 
com muita propriedade: “(...) o primeiro, 
e o mais geral, é desenvolver o sentimen-
to religioso (...)”. 

Não é preciso continuar. Tais transcri-
ções desdobram estudos amplos e opor-
tunidades valiosas de raciocínio, entre 
outras tantas disponíveis no pensamen-
to de Kardec e no ensino dos Espíritos. 
É verdade que a palavra religião sofreu 
desgastes, mas isso não invalida, de for-
ma alguma, sua extrema utilidade na vida 
humana, os benefícios que espalha, as 
lúcidas orientações que oferece a tanta 
gente, independente de crença. Como 
vamos desprezar isso, como desconsi-
derar aspecto tão genuíno, tão marcante 
na própria índole do Espiritismo? Afinal o 
próprio Kardec afirmou na Revista Espíri-
ta, de dez1868, que “A caridade é a alma 
do Espiritismo”. Caridade que também é 
ciência e filosofia, mas essencialmente é 
originária da moral religiosa.

Estamos perdendo muito tempo com 
discussões inúteis, que só desviam de 
foco a proposta viva de renovação moral 
trazida pelo Espiritismo. Ninguém deverá 
desprezar a Ciência, como o próprio Kar-
dec propôs, mas igualmente não deve-
remos desprezar a Religião e a Filosofia, 
aspectos inseparáveis do magnífico Pen-
tateuco Espírita.

Será muito oportuno, para o tema, re-
lermos a Conclusão de O Livro dos Espí-
ritos, na íntegra e com a devida atenção 
que o assunto requer.

"Estamos perdendo 
muito tempo com 
discussões inúteis, que 
só desviam de foco 
a proposta viva de 
renovação moral trazida 
pelo Espiritismo"
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POR ORSON PETER CARRARA

LEIA, ASSISTA
E APRENDA

LIVROS: DUAS PRECIOSIDADES
DE CHICO/EMMANUEL:

O Espírito Emmanuel, pela mediunidade de 
Chico Xavier, entre tantas obras valiosas que 

produziu, ofertou-nos também duas incompará-
veis obras. Ambas são compostas por apenas 20 
capítulos de mensagens compactas, objetivas e 
de imenso valor.

A primeira delas, intitulada Companheiro, com 
prefácio de 1977, foi lançada originariamente em 
formato de bolso e agora disponível em belíssima 
edição com capa dura na 35ª edição, é a atenciosa 
resposta do bondoso Espírito às inúmeras solici-
tações para que trouxesse uma obra de leitura rá-
pida, com respostas e orientações que pudessem 
ser rapidamente assimiladas e especialmente tra-
tando dos complexos desafios da vida humana, no 
cotidiano diário da existência. Temas como Tensão 
Emocional, Temas da Esperança, Ânimo e fé e Tem-
po de crise, estão à disposição do leitor.

 A outra obra 
é Abrigo, com 
prefácio de 1986, 
em 6ª edição, 
constituindo-se 
em verdadeiro 
tesouro de sábias 
reflexões envol-
vendo a presen-
ça carinhosa do 
Cristo junto à 
vida humana. Os 
vinte capítulos 
situam a salutar 
influência de Je-
sus para a feli-
cidade humana, 

traduzindo em capítulos igualmente compactos 
a orientação do Evangelho para os desafios do 
aprimoramento moral. As suaves exortações 
emocionam pelo conteúdo de apelo à fraternida-
de, à bondade, à renúncia aos caprichos em prol 
da harmonia na convivência, considerando as di-
ferenças humanas, sempre geradoras de conflitos 
de toda ordem.

Ambas as obras trazem a sabedoria do autor 
espiritual frente aos desafios da evolução, espe-
cialmente no relacionamento uns com os outros 
onde a receita principal de felicidade situa-se 
“(...) no sacrifício individual pelo bem comum (...) 
para solucionar na melhoria de cada um de nós, 
o problema de regeneração da Humanidade in-
teira (...)”, como pondera Emmanuel no final do 
capítulo Cumprimento da Lei, da obra Abrigo, 
ou ponderando que “(...) trabalhando e servin-
do sempre, sem esperar outra recompensa que 
não seja a benção da paz na consciência própria, 
nenhuma tensão emocional te criará desencanto 
ou doença (...)”, no capítulo Tensão Emocional do 
livro Companheiro.

São obras de cabeceira para estudar continua-
mente, até como orientação de vida.

João Nunes Maia nasceu em Glaucilân-
dia, antiga Juramento, norte de Minas 

Gerais. Foi um importante médium bra-
sileiro de psicofonia, clarividência, des-
dobramento, conferencista além de ter 
psicografado mais de 100 obras, traduzi-
das e distribuídas em diversos países, das 
quais podemos citar: “Ave Luz”, “Chão de 
Rosas”, “Cura-te a ti mesmo”. “Francisco 
de Assis”. “O Cristo em nós”. 

Sua mediunidade 
despertou quando 
ainda era muito novo, 
o que lhe trouxe mui-
tos contratempos, mas 
sempre recebeu gran-
de apoio de sua mãe 
que orava muito.

João Nunes Maia era 
o segundo de cinco 
irmãos, seus pais Joa-
quim da Silva Maia e 
sua mãe, Maria Nunes 
Maia não tinham infor-
mações sobre a Dou-
trina Espírita e, como 
frequentemente con-
versava sozinho e era 
tido como “estranho”, motivo pelo qual 
à procura de equilíbrio e ajuda conheceu 
Dona Lozinha, que era uma conhecida 
benzedeira da região quando passou a 
frequentar as reuniões em sua casa.

Médium e conhecedora da Doutri-
na Espírita, Dona Lozinha alertou João 
Nunes Maia obre as suas tarefas futu-
ras e sobre a necessidade de conhecer 
as obras de Allan Kardec, prontamente 
adquiridas, além do hábito de conver-

sar com Deus, no nascer e ao por do sol. 
Certo dia, teve a inspiração sobre o lema 
que nortearia a Sociedade Espírita Maria 
Nunes: “Pão e Livro”.

Em 1950 mudou-se para Belo Horizon-
te e, em 1951 conheceu Francisco Cândi-
do Xavier, que o orientou no desenvolvi-
mento de sua faculdade de psicografia.

Após sua mudança para Belo Horizon-
te, além de fundar a Sociedade Espírita 
Maria Nunes- SEMAN pôde contribuir 
ainda mais para a divulgação da Doutri-

na Espírita, já que incen-
tivou, orientou e, parti-
cipou da fundação de 
várias casas espíritas na 
cidade de Belo Horizon-
te e, em muitos estados 
brasileiros, sempre ins-
pirado pelo Espírito de 
Fernando Miramez de 
Olivídeo, seu orientador 
e guia espiritual e autor 
de vários livros psicogra-
fados.

Em 1973, João Nu-
nes Maia recebe através 
do Espírito Franz Anton 
Mesmer, a fórmula da 
Pomada Vovô Pedro, 

que cura diversas enfermidades, princi-
palmente os males da pele, cujo forneci-
mento deve ser gratuito.

Missão cumprida João Nunes Maia, 
desencarna em 04 de setembro de 1991.

“Vamos materializar o Bem, em todos 
os ângulos da existência, e fazer com que 
o Amor não perca a luminosa estrada 
dos nossos corações, onde deve nascer 
o Cristo de Deus a nos mostrar a felicida-
de.” (João Nunes Maia)

João Nunes Maia
ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO
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E-mail: akme@akmenet.com.br
www.akmenet.com.br

No dia 23/07/16, das 9h00 às 13 h00, 
nas dependências do C. E. Searei-

ros de Jesus foi realizado um curso de 
capacitação de educadores espíritas da 
infância.

Estiveram presentes os educado-
res da Casa e também do C. E. Cristão 
Amor e Luz – CECAL, de Sumaré, do 
Posto Avançado Dr. Bezerra de Mene-
zes, da A. E. Mensageiros de Luz e do 
C.E. Paz e Amor, todos de Americana.

O curso foi ministrado pela Martinha 
Rios Guimarães que é diretora da USE 
(União das Sociedades Espíritas) – São 
Paulo. Atualmente é também primeira 
secretária do C. E. Gabriel Ferreira, em 
São Paulo. É autora do livro “Comece 
pelo Comecinho”, que trata de uma 
proposta de trabalho para a educação 
espírita da infância.

Martinha destacou a importância da 
educação espirita infantil, cujo objetivo 
é ensinar a doutrina espirita e formar o 
homem de bem.

Todo o ensinamento deve ser basea-
do em Kardec, reforçou Martinha.

Sendo Kardec um pedagogo, a pro-
gramação para a elaboração das aulas 
está em O Livro dos Espíritos, apenas 
adaptando para a idade das crianças e 
adolescentes.

Lembrou também a importância do 
envolvimento dos pais e da direção da 
Casa Espírita na educação das crianças. 
O curso foi muito produtivo, houve mui-
ta interatividade entre todos os partici-
pantes e todos ficaram com um gosti-
nho de quero mais, inclusive a Martinha.

Em 13/08/2016, realizou-se no auditó-
rio do Seareiros mais uma edição do 

“Doce Amizade e Solidariarte”.
O evento, desde a sua criação tem por 

objetivo a confraternização dos frequen-
tadores do Seareiros – Família Seareiros, 
e também angariar recursos para a ma-
nutenção da Casa e projetos sociais. 

No início era apenas uma tarde com 
vendas de sobremesas doadas e compra-
das pelos frequentadores.

Doce Amizade
do Dia dos Pais

EVENTOS

POR VANILDE REAMI Com a boa aceitação, foi ampliado e 
incorporado o Solidariarte, que objetiva 
apresentar o trabalho das voluntárias dos 
projetos Oficina de Costura e Oficina de 
Artesanato realizados com materiais rece-
bidos em doação, e também arrecadar ver-
ba para manter estes projetos. Este Evento 
é realizado pelo Departamento de Eventos 
(DE) com participação ativa do Departa-
mento de Autossustentação (DAS) e apoio 
dos demais departamentos. Acontece 
duas vezes ao ano, sempre na véspera do 
dia das Mães e véspera do dia dos Pais.

Curso Capacitação
de Educadores
Espíritas da Infância

EVENTOS

POR ROSANA TRAVAGLIA VERZIGNASSI

"Todo o ensinamento 
deve ser baseado 
em Kardec, reforçou 
Martinha."
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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

Reunião de Diretoria, Conselho
Deliberativo e voluntários da Coasseje

COASSEJE

PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO – COASSEJE

Foi realizado em 19 de julho último, 
uma terça-feira, 14h00, mais uma 

reunião do Conselho Deliberativo e Vo-
luntários com a Diretoria da entidade. Na 
oportunidade todos os diretores de de-
partamentos relataram as atividades que 
estão realizando, os respectivos projetos 
em desenvolvimento, onde, também, 

>> Reunião de diretoria e voluntários >>Reunião diretoria e Voluntários - confraternização

coordenadores de projetos e líderes das 
atividades tiveram a possibilidade de 
apresentar o trabalho voluntário que está 
sendo realizado para conhecimento de 
todos os associados.

Presentes, também, a equipe técnica 
do Serviço de Acolhimento Institucional 
(Lares Coasseje), representada pela coor-
denadora Talita Salati Lahr, a psicóloga do 
Programa Abraçar, que engloba os proje-

tos de Apadrinhamento Afetivo e Grupo 
de Apoio à Adoção, Cristiane Estevam e 
a coordenadora do programa, Neide Nu-
nes, puderam esclarecer a todos sobre 
o andamento dos projetos profissionais 
realizados pela Coasseje.

Após a reunião, uma confraternização 
entre os presentes que fechou o encon-
tro dos trabalhadores da entidade. Veja 
fotos da reunião e da confraternização.

Festa Julina da OAB
PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO – COASSEJE

Pelo segundo ano consecutivo a Coas-
seje, através do seu Departamento de 

Autossustentação, participou da Festa 

2º Festival de Massas
da Coasseje
PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO – COASSEJE

Veja abaixo o cartaz de mais um evento 
que será realizado na COASSEJE. Lem-

bramos que os eventos tem a finalidade de 
arrecadação de recursos para a manuten-
ção da entidade e principalmente o pro-
jeto de Acolhimento Institucional para de 
Crianças e Adolescentes, os Lares Coasseje.

Julina da OAB, que foi realizada no espa-
ço “Camisa 1” em 29 de julho de 2016.

A barraca da Coasseje ficou responsá-
vel pelos caldos e bebidas quentes.

Veja foto.
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Entrevistei o engenheiro agrônomo e 
professor da Faculdade de Medicina Ve-

terinária e Zootecnia da UNESP-Botucatu/
SP, Edson Ramos de Siqueira – que é espí-
rita desde 1993 e vincula-se ao C.E. Irmão 
Thomaz, na mesma cidade. Palestrante e 
ministrando cursos de Espiritismo, é autor 
do livro Alimentação e Evolução Espiritual, 
com abordagem sobre os animais, inclusi-
ve sobre a alimentação humana. A íntegra 
da entrevista, com lúcidas respostas, ainda 
inédita, oferece a lucidez do pensamento 
espírita. Reproduzimos aqui os trechos 
mais expressivos das respostas.

Na resposta 2: Em minha atuação pro-
fissional, a principal experiência foi agu-
çar a percepção para entender que os 
outros animais são sencientes sim, como 
o ser humano. Senciência é a capacidade 
de sentir prazer, dor, alegria, tristeza, etc.; 
e a ciência moderna comprovou que to-
dos os animais a têm. O mais intrigante, 
como achado científico bem recente: os 
outros animais também têm consciência. 
Concomitantemente, aprendi na literatu-
ra espírita que o espírito origina-se sim-
ples e ignorante, encarnando-se no mais 
simples instrumento físico, que caracteri-
za os animais situados nos primeiros de-
graus da escala zoológica; e o destino de 
todos é a angelitude. Portanto, eles são 
nossos irmãos menores. Ingerir seus res-
tos mortais é um dos hábitos mais primi-
tivos que o homem terreno ainda carre-
ga. É uma questão cultural enraizada em 
nosso subconsciente, mas que deverá ser 
mudada, pois em Planetas de Regenera-
ção é algo impensável.

Consumo de carne
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA Na resposta 3: Mesmo aqueles que 
já despertaram para o vegetarianis-
mo, não devem criticar os que ainda 
consomem carne. A sociedade huma-
na é bombardeada com informações 
a respeito da necessidade da carne à 
perfeita saúde física (paradigma que 
pode ser mudado, pois a Ciência Mé-
dica e da Nutrição comprovaram que 
isso não é verdade). Propagandas mi-
diáticas tocantes, dão a entender que 
esse alimento provém de canteiros de 
flores. E a Humanidade ingênua, con-
tinua a ser enganada. Existem aqueles 
que afirmam que os animais existem 
para isso e que a própria Bíblia au-
toriza a matança deles para a nossa 
alimentação; o que também não é 
verdade. Então, o Poder Econômi-
co, juntamente com a fé cega, criam 
a normose (a patologia da normali-
dade), que enraiza ainda mais, algo 
que já está arraigado há milênios. As 
mudanças para a Regeneração estão 
acontecendo, mesmo que de forma 
muito lenta e quase que impercep-
tível. Apenas a Educação é capaz de 
empreender a evolução; não as criti-
cas, nem o radicalismo de qualquer 
natureza. O Espiritismo tem um papel 
fundamental nesse processo educa-
cional, já que nos ensina, claramente, 
a dinâmica da evolução espiritual, des-
de a origem até a Divindade. O assun-
to precisa ser mais abordado nas Casas 
Espíritas e estudado pelos irmãos de 
Doutrina, já que ela é clara em rela-
ção à realidade espiritual dos animais. 
Abolir a carne da alimentação é um ato 
de não violência; consequentemente, 
um aprimoramento moral. 

Na resposta 4: O que mais me cha-
mou a atenção, ao efetuar a pesquisa 
de literatura para embasar o livro, foi ter 
encontrado informações concretas sobre 
os animais, oriundas dos principais au-
tores espirituais, desde a obra de Kardec 
(O Livro dos Espíritos e A Gênese, princi-
palmente). Cabe salientar, no entanto, no 
caso do Codificador, que muitas informa-
ções estão escritas de forma velada; e não 
poderia ser diferente, já que na época em 
que foi publicado O Livro dos Espíritos, a 
dúvida era se as mulheres teriam alma. 
Como quereríamos que Kardec explicitas-
se a questão da alma dos outros animais? 
Se determinadas verdades, que hoje já 
temos condição de entender, fossem es-
critas naquela ocasião, certamente o Espi-
ritismo teria nascido morto. Ao consultar 
a Revista Espírita, de janeiro de 1866 (nove 
anos após o lançamento da 1ª edição de 
O Livro dos Espíritos), encontramos artigo 
escrito por Allan Kardec, cujo título é: “As 
mulheres têm alma?” Portanto, tudo tem 
seu momento. Mas, não tenhamos dúvi-
da: pelo menos o processo reflexivo sobre 
o significado da carne na alimentação, 
tem que ser iniciado urgentemente.

Na resposta 8: (...) um outro aspec-
to profissional determinante, foi o fato 
de ter frequentado abatedouros, onde 
pude sentir de perto a desumanidade 
do processo de abate, o sofrimento dos 
nossos irmãos menores, bem como a 
energia extremamente pesada que cir-
cula nesses ambientes lúgubres, fruto 
da ação de espíritos de baixo padrão 
vibratório, em mecanismo de vampiri-
zação do fluido vital liberado pela ma-
tança em série, naquilo que André Luiz 
(Chico Xavier) denominou de a indústria 
da morte. Portanto, quando escrevo ou 
falo sobre o assunto, traduzo uma triste 
realidade que pude pessoalmente sentir.

Histórias Espíritas
O RECEIO DA PRISÃO
Os sustos e apreensões de Chico, no decorrer do processo Hum-
berto de Campos, foram enormes, acrescidos pela pouca expe-
riência no que tange à justiça terrena. Ao receber no Rio de Janei-
ro, uma carta precatória convocando-o a depor, os falatórios dos 
moradores da sua pequena cidade a respeito de sua iminente 
prisão, deixam-no apavorado. Nesta hora, esqueceu-se de tudo. 
Pensou mesmo em “dar um jeitinho” de salvar a pele.

Não tendo a quem apelar, para maior esclarecimento sobre o 
assunto, só lhe restava, muito a contragosto, orar e acalmar-se e 
implorar a Deus, aguardando o que viesse. Quem sabe a cadeia, 
humilhações, desprezos, chacotas. Nossa imaginação é sempre 
muito fértil numa hora desta! Terminada a prece, Emmanuel 
vem em seu auxílio. Ele não lhe deu sequer tempo de pronun-
ciar uma só palavra. Foi logo apelando:

- Meu Pai! Será que serei preso aqui, em Belo Horizonte, ou 
no Rio de Janeiro? Estou receoso e apreensivo. Se for aqui, tal-
vez sofra menos, porque sou conhecido e todos os irmãos são 
piedosos e compreensivos, mas se for no Rio...?

- Meu filho, você é uma planta muito fraca para suportar a 
força das ventanias... Tem ainda muito que lutar para um dia 
merecer ser preso e morrer pelo Cristo.

Ouvindo esta pequena, mas objetiva lição, ele caiu em prantos, 
disposto a aceitar corajosamente qualquer provação. Sua fé au-
mentou, tornou-se inexpugnável. Na verdade, ninguém podia cri-
ticá-lo. Ser humano, como qualquer um de nós, era natural que se 
sentisse apavorado e perdido frente a tal inquérito. Não sabemos 
se cabe a lembrança, mas Cristo, na cruz, teve também seu mo-
mento de angústia ao exclamar: “Pai, por que me abandonaste?”

Fonte: sorriso.mforos.com 

POR ANTONIO O. CIOLDIN
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Livros mais vendidos no Seareiros em Agosto
PELA BIBLIOTECA

1 – Os Animais na Obra de Deus – Geziel Andrade
2 – O Tempo do Autoencontro e a Necessidade e o Papel do Deserto em Nossas 
Vidas – Rossandro Klinjey
3 – Comece Pelo Comecinho - Martha Rios Guimarães
4 – Primícias do Reino – Divaldo Pereira Franco/Amélia Rodrigues
5 – Leis Morais da Vida – Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis

 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 Setembro/2016:
“O Despertar da Borboleta”, romance espírita inspirado de Jô Andrade, 328 páginas, 

Editora Solidum..

02/9

06/9

08/9

09/9

10/9

16/9

17/9

26/9

26/9

27/9

27/9

28/9

28/9

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

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

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

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

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

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

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

Marcus Agostinetto
CE Seareiros de Jesus

Hamilton Ubirajara
CE Seareiros de Jesus

Jaime Facioli
CE Paz e Amor

Edson Lopes
Assoc. Espírita de Americana

José Geraldo 
CE Seareiros de Jesus

Cláudio Schiavi
CE Pátria do Evangelho

Aurélio Robles
CE Pátria do Evangelho

Nilton Linareli
CE Fonte de Siloé

Ed Martino
AE Mensageiros de Luz

Elaine Cristina
PA Bezerra de Menezes

Ailton de Oliveira
CE Paz e Amor

Maria de Lourdes
CE Caminho de Damasco

Valdecir Borges
CEE Augusto Elias da Silva

20h00

19h30

19h30

19h30

20h00

19h30

19h30

19h50

20h00

19h30

19h30

19h45

19h30

A fé, mãe da esperança 
e da caridade

A paciência

As dores do mundo

O poder do perdão

Desistir não éa solução

Tema livre

Oração dominical

Aliança da ciência 
e da religião

Lidando com a sombra 
e tornar-se luz

Virtudes, fortaleza da alma

Suicídio e loucura

Não fique na fila 
dos magoados

Espiritismo que ilumina 
e consola

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
06/09 – terça-feira – às 20h00 – no auditório – 
“Antecipando o Mês Espírita - USE” – Tema: Acerte 
Mais e Viva Melhor – Expositor: Isaias Claro.
26/09 – segunda-feira – às 13h00 – no 
auditório – Tema: Liberte-se pelo Perdão 
(palestra virtual). 

ESTUDO
03/09 – sábado – das 14h00 às 15h30 – no 
auditório – estudo do Novo Testamento – 
Aberto a todos.

SÁBADO CULTURAL
24/09 – sábado – às 14h00 – no auditório – 
“Cine Pipoca”, com o filme Se Eu Ficar.

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

Centro Espírita
Humberto de Campos

VISITAS DO MÊS

PELO D.C.D.

Situa-se no Bairro Morada do Sol em 
Americana/SP na Rua Nacim Elias, 
623 (esquina com Avenida Estados 

Unidos) e foi fundado aos 10/11/2000.
Entrevistamos a Presidente Leda Al-

meida eleita a um mês, e como Vice-Pre-
sidente Marco Antonio Fernandes. A Pre-
sidente destacou as principais atividades 
da casa na divulgação da Doutrina Espiri-
ta sendo: Reuniões de Grupo de Estudos, 
Reuniões Mediúnicas e de Desobsessão, 
Atendimento Fraterno e distribuição de 
Cestas Básicas às pessoas carentes.

As metas para o futuro são a reforma e 
melhoria da estrutura do prédio onde se 
localiza o Centro e também o aumento 
de número de cestas básicas a serem dis-
tribuídas aos necessitados.

A presidente acredita que o crescimen-
to da Doutrina acredita se dá através dos 
livros e do conhecimento, melhorando 
assim interiormente o ser.

Informou ainda que é originária de fa-
mília católica praticante, que desde crian-
ça registrava a presença de espíritos, ti-
nha premonições e nunca era entendida 
pelas pessoas que a ouviam. A avó, que 
também era católica praticante, a acon-
selhava não contar para ninguém para 
que não fosse mal interpretada.

Pelo convite e persistência de seu 
marido, fez uma visita ao Centro Espiri-
ta Humberto de Campos, recepcionada 
pelo então presidente da casa Norinho.

A partir deste momento passou a fre-
quentar o Centro onde está há 16 anos. 
Sente-se privilegiada em ter uma família 
de moral elevada e unida, mesmo que os 
filhos ejam católicos, pois o intuito é de 
ajuda ao próximo. O Espiritismo lhe trou-

xe uma nova visão de vida, pois  tornou-
se uma pessoa mais paciente, tranquila, 
que realiza trabalho social com crianças e 
pessoas carentes.

Acredita que todos podem fazer o me-
lhor em prol de irmãos carentes  e assim 
crescer espiritualmente, através da bon-
dade, da gentileza e do respeito a todos.

CRONOGRAMA DE
ATIVIDADES DA CASA
Segundas-Feiras: 19h30 às 21h00, Grupo 
de Estudos e Reunião de Desobsessão;
Terças-Feiras: 19h30 às 21h00, Reunião 
Mediúnica e Trabalho de Cura;
Quartas-Feiras:19h30 às 21h00,Reunião 
Mediúnica;
Quintas-Feiras:19h30 às 21h00,Grupo de 
Estudos e Reunião Mediúnica;
Sextas-Feiras: 19h30 às 21h00, Reunião 
Mediúnica e Tratamento Interno e
Sábado: 16h30 às 18h00, Reunião Me-
diúnica e Grupo de Estudos.


