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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

REUNIÕES DE ESTUDOS
Segunda-feira
14h00 às 15h00 – salas: 1, 2, 4 e auditó-
rio (4 grupos)
20h00 às 21h00 – salas: 1, 2, 4 e 5 (4 
grupos)
Terça-feira
9h00 às 10h00 – sala 1 (1 grupo)
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
8h00 às 9h00 – sala: 1 (1 grupo)

REUNIÕES MEDIÚNICAS
Segunda-feira
15h15 às 16h15 – salas: 1, 2 e auditório
20h00 às 21h00 – sala: 3 
Quarta-feira
14h00 às 15h00 – sala: 2 
20h00 às 21h00 – salas: 3 e 6
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 9h00 – sala: 2

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

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
14h00às 15h00 (somente para pais e 
evangelizandos)
Domingo
08h00 às 9h00 – (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 JESUS

Histórias Espíritas
A CURA POR BEZERRA DE MENEZES:
Cida estava em um ônibus em São Paulo. Sem ter nada 
para fazer, ficou ouvindo a conversa de duas mulheres 
no banco de trás. Elas comentavam de um tal Bezerra de 
Menezes, um espírito bondoso que atendia aos apelos dos 
doentes, realizando cirurgias espirituais, curas e consola-
ções fantásticas. Como católica praticante, Cida acabou 
por não se interessar muito por essas histórias e esque-
ceu logo o que ouvira. Mas, ao dar à luz sua primeira filha, 
algo dera errado. A enfermeira lhe informou que a meni-
na não mexia uma das mãos, um problema que requeria 
internação para ser avaliado. Eis que, em seu desespero, 
recordou-se de doutor Bezerra, aquele espírito bondoso 
de quem ouvira falar certo dia.

Do fundo de sua alma, rogou a ele que curasse seu 
bebê. Sua rogativa não foi em vão. Durante o sono, Cida 
se viu ao lado de um senhor de olhos iluminados e barbas 
brancas. Dirigiram-se os dois ao berçário, e doutor Bezer-
ra disse para o bebê: “Mexa as mãozinhas”, e a menina 
mexeu. Depois de repetir algumas vezes esse comando e 

os movimentos da menina, a enfermeira entrou no quarto 
empolgada, acordou Cida e informou que sim: a menina 
mexia os braços, as mãos, estava tudo normal. Cida sou-
be, em seu coração, que o doutor Bezerra havia atendido 
ao seu pedido sincero. Quando me relatou este fato, Cida 
nunca havia visto uma imagem do médico que a visitara em 
seu “sonho”. Sua família, católica, não aceitava essas ideias 
de “espíritos”. Entretanto, a partir de sua experiência, repe-
tia sempre: “Sei que ele é cearense”. Levei uma imagem de 
doutor Bezerra para ela, que disse: “Foi mesmo este médico 
quem atendeu a minha filha!”. Mesmo sem poder ter uma 
foto dele em sua cabeceira, agora ela guarda a imagem de 
Bezerra em sua mente e em seu coração. Este caso singelo 
nos mostra que os “lindos casos” continuam acontecendo 
todos os dias, e não são apenas tema de literatura, mas se 
atualizam e ocorrem em nosso cotidiano com frequência. As 
belas histórias estão nos livros, mas estão principalmente na 
vida e no coração de muitas pessoas. É o Amor e o Conheci-
mento em movimento, a favor de toda gente. Simples assim.

Fonte: http://somosespiritos.blogspot.com.br

POR ANTONIO O. CIOLDIN

160 anos da publicação
de O Livro dos Espíritos

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

18 de abril de 1857, data do aparecimento de “O Li-
vro dos Espíritos” – a verdadeira fundação do Es-

piritismo, que, até então, só contava com elementos 
esparsos, sem coordenação e cujo alcance nem toda 
gente pudera apreender. A partir daquele momento, a 
doutrina prendeu a atenção de homens sérios e tomou 
rápido desenvolvimento, afirma o escritor e editor 
Maurice Lachâtre.

O Livro dos Espíritos foi publicado inicialmente 
com 501 perguntas e respectivas respostas, nas três 
partes em que se dividia a obra: “Doutrina Espírita”, 
“Leis Morais”, “Esperanças e Consolações”.

Quando Hippolyte Léon Denizard Rivail acabou de 
editar as perguntas, surgiu um problema: qual seria 
o título e quem deveria assinar a obra? Como não se 
considerava autor, e sim um organizador, deu o nome 
óbvio: O Livro dos Espíritos. Mas alguém precisava 
assiná-lo. Sendo seu nome muito conhecido do mun-
do científico, por seus trabalhos anteriores, podendo 
talvez gerar confusão e mesmo prejudicar o êxito do 
empreendimento, resolveu assinar com o nome Allan 
Kardec, nome que, segundo lhe revelara o guia, ele ti-
vera ao tempo dos druidas.

O luminoso livro contém os princípios da Doutrina 

Espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos 
Espíritos e suas relações com os homens, as leis mo-
rais, a vida presente, a vida futura e o porvir da hu-
manidade. É uma obra de filosofia, porém não aquela 
filosofia inalcançável e sim aquela acessível às inteli-
gências mais humildes.

Só em março de 1860 foi publicada a 2ª edição 
revista e acrescentada de notas e novas perguntas, tal 
como conhecemos hoje. E também rapidamente foi es-
gotada como a 1ª edição.

Nossa eterna gratidão a Allan Kardec por ter trazido 
para a humanidade a doutrina consoladora, fornecen-
do uma visão global do mundo dos Espíritos e suas re-
lações com os seres encarnados, determinando as leis 
que regem a comunhão entre os dois planos da vida. 

A data da publicação de O Livro dos Espíritos deu 
origem ao “Dia do Espiritismo”, no Brasil, conforme 
Decreto Lei nº 291/2007.

Em Americana, o Dia Municipal do Espiritismo 
(18/04) será comemorado antecipadamente no dia 08 
de abril, na Câmara Municipal, com palestra e home-
nagem ao companheiro Jamil Salomão (in memoriam), 
pelo excelente trabalho prestado na divulgação da 
Doutrina Espírita.

Fonte: Allan Kardec (Pesquisa Bibliográfica e Ensaios 
de Interpretação) Zêus Wantuil e Francisco Thiensen
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Ainda não sabemos com exatidão onde o 
hábito de orar foi introduzido na história 

humana. Entretanto, já temos a ciência de que 
a qualidade e o sentimento empregados na 
oração determinam as principais variáveis no 
respectivo efeito, em detrimento ao tempo e às 
palavras.

Emmanuel, mentor do nosso Chico, nos diz 
que a oração é o propulsor das ondas eletro-
magnéticas resultantes do pensamento. A ana-
logia é bem simples: imaginemos uma piscina 
de água parada sobre a qual uma pedra vai 
caindo verticalmente. Naturalmente, teremos 
a formação de ondas de determinado alcance. 
Quanto maior for a pedra, maior o impacto, por-
tanto, originando ondas de maior alcance. Pois 
bem, na analogia, a pedra são os sentimentos e 
as ondas a resultante, os pensamentos. Podemos 
dizer, então, que os pensamentos, precursores 
das ações, são o resultado do que sentimos. Vale 
salientar o elemento determinante da qualidade 
da oração: o sentimento.

A oração, dependendo da aplicação do mais 
puro e fervoroso sentimento, alcança efeitos ain-
da não totalmente conhecidos por nós, interna e 
externamente. Internamente, a oração garante o 
equilíbrio perispiritual, em analisando a contí-
nua troca energética entre o corpo e o períspi-
rito, conectados célula a célula (considerando o 
duplo etérico como intermediário), o bem-estar 
perispiritual experimentado, resultante do ato 
de orar, levará ao respectivo corpo o equilíbrio 

necessário. A oração do atendido no momento 
do passe também se revela de grande utilida-
de ao experimentar o influxo das energias do 
plano extra físico, por vezes operando curas no 
corpo material. A valia da oração é indiscutível, 
inclusive no meio científico, em que pesquisas 
revelam maior percentual de cura dentre pa-
cientes com o hábito de orar.

No âmbito externo, os efeitos são ainda mais 
desconhecidos. Da mesma forma que contamos 
no plano material, quando necessário, com as 
mais diversas fontes de auxílio, prontos-socor-
ros, ambulâncias, médicos em domicílio e até 
mesmo o aparato disponível a intervenção mais 
especializada do Corpo de Bombeiros, no plano 
do espírito temos as diversas caravanas dispos-
tas às assistências mais variadas, estruturadas 
e prontas ao atendimento no momento azado. 
Sabemos dos efeitos da oração no processo de-
sobsessivo, entendemos que o fluxo das ondas 
canalizadas ao desafeto, impulsionadas pelo 
sentimento da vítima atual e unida a mudança 
de atitude, reforma íntima, retira do inimigo de-
sencarnado as motivações, as forças, para o em-
bate, a desdita.

Entretanto, não apenas em caráter desobses-
sivo a oração se faz em efeito. Temo-la, igual-
mente, como fonte de auxílio. Recebemos certa 
vez, em reunião mediúnica, a comunicação de 
um irmão, trabalhador do plano espiritual, en-
gajado em uma destas interessantes tarefas de 
socorro. Ele relatava fazer parte de um grupo 
no qual atuava de forma parecida à de um gru-
po socorrista de ambulância, no nosso plano, 

aguardando o chamado e partindo sem demora 
ao ponto de atendimento, normalmente em re-
giões umbralinas de maior intensidade.

 Entretanto, o resgate não era realizado por 
conta de um acidente e o referido grupo sim-
plesmente aproveitara alguns instantes de re-
flexão, os poucos momentos no qual o espírito 
enfermo refletira os próprios atos, fraquejando 
no orgulho. Era o instante do socorro, do resga-
te. Segundo o relato do irmão, o tempo para a 
chegada à região umbralina era curto, por isso a 
prontidão e agilidade eram, juntamente ao amor 
e disciplina, determinantes para o sucesso da ta-
refa. Onde um ponto de luz se fizesse na região 
de dor e sofrimento, era o sinal para mais uma 
empreitada. Após o relato o irmão despediu-se, 
porém, não sem antes informar que a luz a qual 
servia de sinal para cada nova missão nada mais 
era do que a oração de um ente querido, alcan-
çando o ser em sofrimento.

O amor não se perde jamais, a oração, veícu-
lo do sentimento, portanto, transporte do amor, 
segue a mesma regra. Deus, através das hierar-
quias angelicais não desperdiça as oportunida-
des de atender. Portanto, não devemos nos fur-
tar à lição do amor, sem desperdiçar as chances 
de externar tal ato através da oração que, bem 
realizada, cumpre com os objetivos delegados, 
interna ou externamente.

Fonte: http://www.correioespirita.org.
br/categoria-de-materias/ciencia-e-
espiritismo/954-os-efeitos-ocultos-da-
ora%C3%A7%C3%A3o

Os efeitos ocultos da oração
ESPIRITISMO E CIÊNCIA

POR PEDRO VALIATI

PELO D.C.D.

LEIA, ASSISTA E APRENDA

PERTURBAÇÕES ESPIRITUAIS

“Este livro é um breve relato em torno do inter-
câmbio entre as duas esferas da vida, espe-

cialmente cuidando das perturbações espirituais 
resultantes da suprema ignorância que se per-
mitem os Espíritos infelizes, na sua luta inglória 
contra o Mestre Jesus e Sua doutrina.

De alguma forma, faz parte da série que inicia-
mos com o ‘Transição Planetária’ e o ‘Amanhecer 
de uma Era Nova’, abordando os desafios mo-

dernos em forma de obsessões coletivas e indi-
viduais, especialmente nas Sociedades Espíritas 
sérias dedicadas à renovação da sociedade, bem 
como nos grupamentos humanos que se dedicam 
ao progresso e à felicidade das criaturas.

Desejamos com a presente obra alertar os com-
panheiros inadvertidos ou descuidados dos deve-
res espirituais assumidos antes do renascimento 
carnal, quanto às suas responsabilidades morais na 

condição de trabalhadores da 
última hora, comprometidos 
com os benfeitores da Huma-
nidade que neles confiam.”

Pelo Espírito Manoel 
Philomeno de Miranda, 
psicografia de Divaldo Pereira 
Franco, Editoria Leal, 243 págs.
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ODepartamento Infanto-Juvenil – DIJ 
do Centro Espírita Seareiros de Jesus, 

promoveu no dia 11/03/2017, das 13h30 
às 17h30, no Centro Espírita Caminho do 
Progresso, sito na Rua Prudente de Moraes, 
119 – Centro, em Santa Bárbara d’Oeste/
SP, um Curso de Capacitação de Educado-
res Espíritas da Infância.

Planejado pela USE de Santa Bárbara 
d’Oeste, os evangelizadores do Departa-
mento Infanto-Juvenil, do Centro Espírita 
Seareiros de Jesus através de exposição e 
outras atividades de interação, fizeram com 
que os educadores presentes trocassem 
ideias, cada um dando uma sugestão de 

Entre 25 e 28/02/2017, aconteceu o XXXII 
Curso para Evangelizadores e Educado-

res Espíritas, organizado e executado pela 
Equipe de Evangelizadores do IDE – Insti-
tuto de Difusão Espírita, em Araras/SP, com 
atividades oferecidas a partir das 8h00 e 
que se estendiam durante todo o dia, termi-
nando por volta das 22h00.

A Equipe de Evangelizadores é coordenada 
por Walter Oliveira Alves, pedagogo, que mi-
nistrou as primeiras palestras e introduziu os 
presentes ao mundo das grandes pesquisas e 
conclusões de Jean Piaget e Johann Pestalozzi, 

Curso de capacitação de 
educadores espíritas da infância

INFANTIL I

PELO D.I.J.

C e n t ro  E s p í r i t a  C a m i n h o  d o  P ro g re s s o

como a evangelização funciona nas casas 
espíritas que frequentam, além de um jogo 
e várias dinâmicas que foram apresentadas.

Estavam presentes representantes dos 
centros espíritas Batuira, Maria Goretti, 
ambos de Santa Bárbara d’Oeste/SP e dos 

centros espíritas Universal e Seareiros de 
Jesus de Americana/SP. Foi uma tarde muito 
proveitosa tanto para os expositores quanto 
para aqueles que ouviram as preleções.

Tomara que logo tenhamos outras ativida-
des semelhantes a esta.

XXXII Curso para Evangelizadores
e Educadores Espíritas

INFANTIL II

PELO D.C.D. no estudo das crianças de como aprendem e 
se desenvolvem de acordo com sua faixa etá-
ria, sempre nos trazendo a luz do Espiritismo.

O Curso, que teve cerca de 100 pessoas 
inscritas, ainda contou com uma etapa prá-
tica, onde foi possível assistir algumas au-
las ministradas pelos Evangelizadores do 
Instituto, para todas as idades: de 0 a 2 anos 
até a Mocidade. Além disso, foram ofereci-
das oficinas que os evangelizandos também 
frequentam; aulas de música, dança, teatro, 
artes plásticas e literatura. No último dia, so-
licitaram que os participantes elaborassem 
propostas para aulas com temas preestabe-
lecidos pela Equipe do Curso, colocando 

em prática o que havia sido aprendido.
A todo momento era possível sentir o clima 

de receptividade, amizade e carinho por par-
te da organização, o que contagiava a todos os 
participantes e os nutria de encorajamento e 
motivação para aprender a cada dia mais e não 
desistir do grande objetivo que é a qualidade 
cada dia maior na Educação Espírita Infantil, 
vendo sempre em nossas crianças uma nova 
oportunidade para aflorar boas tendências e 
nos desenvolver enquanto espíritos imortais.

O Curso para Evangelizadores e Educado-
res Espíritas do IDE acontece todos os anos du-
rante o período do Carnaval e é uma excelente 
oportunidade para aprender e se aprimorar.
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A COASSEJE – 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

Acesse o site da COASSEJE:  www.coasseje.com.br
Acesse o facebook da COASSEJE:  facebook.com/coasseje.socorristas/

VEM AÍ EVENTO ESPECIAL DA COASSEJE  “PORCO NO ROLETE”
Data: 28/05/2017 (domingo)   |   Local: Chácara Luz do Campo  | Reserve esta data!

Começa em 20 de abril o próximo curso 
para pretendentes à adoção. O curso 

terá 6 (seis) módulos e será realizado no au-
ditório da COASSEJE.

O curso para pretendentes à adoção é rea-
lizado numa parceria da COASSEJE com a 
Vara da Infância e Juventude de Americana.

Os três primeiros módulos tem a coorde-
nação da equipe técnica do Fórum, da Vara 
da Infância e Juventude e os três módulos 
seguintes tem a coordenação das técnicas 
do Programa Abraçar da COASSEJE.

O curso visa capacitar pessoas interes-
sadas em adotar crianças. Após o curso os 
pretendentes recebem um certificado de 
participação e ficam aptos a participarem 
das entrevistas com a equipe técnica da 
Vara da Infância e posteriormente serem 
inseridos no Cadastro Nacional de Preten-
dentes à Adoção.

O próximo curso será realizado nos dias 
20 e 27 de abril e 04, 11, 18 e 25 de maio, 
quintas-feiras. O curso que já completou a 
quantidade de inscritos começa às 17h30.

Pessoas interessadas poderão inscrever-
se para os próximos cursos na COASSEJE ou 
mesmo na Vara da Infância e Juventude.

Dia 20 de Abril começa novo
curso para pretendentes à adoção

COASSEJE

PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO – COASSEJE

INSCRIÇÕES ABERTAS 
PARA CAPACITAÇÃO DE 
PADRINHOS E MADRINHAS 
DE CRIANÇAS ACOLHIDAS
Estão abertas as inscrições para 
capacitação de famílias que desejem 
apadrinhar crianças acolhidas na AAMA 
e nos LARES COASSEJE.
A capacitação, realizada pela COASSEJE, 
através das técnicas do Programa 
Abraçar, visa preparar famílias para 
apadrinhar crianças e adolescentes 
acolhidas nas instituições de Americana. 
O objetivo do Projeto “Apadrinhamento 

Afetivo” é de proporcionar às crianças 
e adolescentes a partir de 8 anos e 
que estão sob medida de proteção, 
afastados de seu convívio familiar (em 
serviço de acolhimento institucional), 
uma alternativa de convívio familiar 
e comunitário, quando as chances de 
retorno à família ou a possibilidade de 
adoção são remotas.
Os cursos e encontros preparatórios 
são realizados aos sábados. Maiores 
informações podem ser obtidas no site 
da COASSEJE “www.coasseje.com.br”, 
na página no facebook www.facebook.
com/coasseje/ ou pelo telefone 3461-
4050. Veja abaixo fotos do encontro de 
18/03/2017.
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PELO D.C.D.

NOSSA GENTE

LEILA HELENA DUARTE DE CAMARGO

Sou a Leila, nasci em Ame-
ricana no dia 08/11/67, sou 

casada há 9 anos e tenho duas 
filhas com 14 e 12 anos. Nasci 
em berço espirita, meus pais 
frequentavam a mocidade es-
pirita no C.E. Amor e Caridade 
(Monteiro Lobato), cresci lá, 

mas depois da infância me afastei. Frequentei a 
reunião pública no C.E. Paz e Amor, na época do 

Sr. José Rampazzo e as reuniões públicas no C.E. 
Caminho de Damasco, em Nova Odessa, ambas 
junto com minha mãe.

Quando morei em Santa Bárbara d’Oeste, fre-
quentei as reuniões públicas do C.E. Batuira.

Depois que tive minhas filhas parei, e em 2015 
iniciei os estudos no C.E. Seareiros de Jesus junta-
mente com meu marido.

Minhas filhas frequentam a evangelização, e 
isso faz muito bem a nossa família.

O Espiritismo traz luz as questões mais difíceis 
de lidarmos no dia a dia, tais como: morte, difi-
culdades, obstáculos; enfim tudo que de alguma 
maneira dá errado na nossa vida.

Deixamos de ser egoístas e aprendemos 
que a maior satisfação é poder ajudar, e isso 
nos fortalece. Ao ajudar o próximo, ao exerci-
tar esse amor ao próximo nos tornamos pes-
soas melhores e isso é que traz a verdadeira 
felicidade.

Reiniciando nossos esclarecimentos acer-
ca da mediunidade, continuemos então 

com a obra Mediunidade e Animismo – um 
diálogo entre o médium e o espírito, dos au-
tores Carlos Bacelli e Odilon Fernandes.

A seguir, questões e respostas bastante 
esclarecedoras acerca da tarefa mediúnica, 
enquanto um dom conquistado e a atuação 
dos médiuns nas casas espíritas. 

Questão 65 – Todo médium reencarna com 
a tarefa previamente traçada?

- Não. Os planos de trabalho que o Mundo 
Espiritual estabelece junto a este ou àque-
le medianeiro, dependendo da correspon-
dência ou não das expectativas, podem ser 
alterados. É lógico que não estamos nos re-
ferindo ao espírito investido de responsabili-
dades que nos escapam à apreciação.

Questão 66 –- Esses “planos de trabalho” po-
dem ser alterados para mais ou para menos?

- Tanto para menos quanto para mais, depen-
dendo – repetimos – da fidelidade do espírito 
reencarnante aos compromissos esboçados em 
linhas gerais. “... Àquele que tem, lhe será dado, 
e lhe será dado em abundância; mas àquele que 
não tem, mesmo o que tem lhe será tirado”.

Questão 67 – Que dizer do médium que se 
isola, com a finalidade de maior recolhimento?

- O médium que pretendesse priorizar a 
convivência com os espíritos, tendo o intuito 
de melhor servir os homens, estaria incor-

rendo em grave equívoco de interpretação, 
de vez que, de sua estreita convivência com 
os encarnados, é que os espíritos recolhem 
indispensável material de trabalho para que 
o intercâmbio entre os Dois Mundos alcance 
os seus objetivos.

Questão 68 – O médium, então, para os es-
píritos?...

 - Seria uma espécie de “sensor”, auscul-
tando, na alma e no corpo, as necessidades 
imediatas dos homens, sobre as quais os de-
sencarnados desenvolvem as suas ativida-
des de consolo e esclarecimento.

Questão 69 – Também, neste sentido, de-
vemos entender a participação do medianei-
ro na produção do fenômeno?

- Perfeitamente. Conforme já tivemos 
oportunidade de enfatizar, o médium é mé-
dium tanto do Mundo Espiritual para a Terra, 
quanto da Terra para o Mundo Espiritual.

Questão 70 – Todavia insistimos: o médium 
que procurasse trabalhar em clima de maior re-
colhimento lograria melhores resultados, não?

- É no clima da luta cotidiana, esforçando-se 
para conciliar o cumprimento do dever espi-
ritual com as obrigações pertinentes à exis-
tência no mundo, que o médium se faz melhor 
médium para encarnados e desencarnados.

Questão 71 – Existem medianeiros que não 
frequentam a casa espírita, que não convivem 
com o povo... O que o senhor teria a dizer?

- É evidente que nos cabe respeitar a livre 
escolha e o temperamento de cada um; não 

olvidemos, porém, que o Evangelho nasceu 
no meio do povo e que o Mestre jamais fugiu 
ao convívio com os seus contemporâneos, 
sendo, aliás, esta sua postura que o difere dos 
demais espíritos que, em épocas diversas, se 
constituíram em luminares da Humanidade.

Questão 72 – E o médium centralizador 
de tarefas, que estima monopolizar atenções 
nas atividades da casa espírita?

- Personalismo.
Questão 73 – Determinados grupos de espí-

ritos podem dominar determinados centros?
- Sim, e o fazem com relativa frequência. 

Influenciando medianeiros e dirigentes, pas-
sam a controlar as atividades da casa e se im-
põem aos seus frequentadores, que, quando 
ousam questioná-los, são “convidados” a se 
retirar, como se o templo espírita tivesse pro-
prietários encarnados ou desencarnados.

Diante dos questionamentos e explica-
ções elencados acima, podemos concluir 
que o médium, dentro da casa espírita, deve 
sempre manifestar, de coração sincero, a hu-
mildade e o desejo de servir... a humildade 
o afastará da dominação de espíritos prepo-
tentes e manipuladores que possam obsidiá
-lo para atuarem sobre dirigentes de casas 
espíritas que não tenham ainda o suficiente 
esclarecimento acerca de todas essas situa-
ções. Assim, “vigiai e orai” deve ser nosso 
lema e a instrução espírita, através do estudo 
das obras básicas, o nosso dever!

Até o próximo IPV!!!

Mediunidade e animismo
MEDIUNIDADE

POR MARIANA V.MIANO

PARTE V

E-mail: akme@akmenet.com.br
www.akmenet.com.br
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Francisco Cândido Xavier, filho do operá-
rio João Cândido Xavier e da doméstica 

Maria João de Deus. Nasceu a 02/04/1910, 
na cidade de Pedro Leopoldo. A desencar-
nação de dona Maria João de Deus, deu-se 
a 29/09/1915, quando Chico tinha apenas 5 
anos. Dos nove filhos (Maria Cândida, Luzia, 
Carmosina, José, Maria de Lourdes, Chico, 
Raimundo, Maria da Conceição e Geralda), 
seis foram entregues a padrinhos e amigos. 
Chico sofreu muito em companhia de sua 
madrinha, que era obsidiada.

Conta ele, que apanhava três vezes por 
dia, com vara de marmelo. O pai de Chico 
casou-se novamente; desta feita com Ci-
dália Batista, de cujo casamento advieram 
mais 6 filhos (André Luiz, Lucília, Neusa, 
Cidália, Doralice e João Cândido). Por essa 
ocasião, deu-se o seu retorno à companhia 
do pai, dos irmãos e de sua segunda mãe 
dona Cidália, que tratava a todos com mui-
to carinho. Sua escolaridade vai até o curso 
primário, como se dizia antigamente.

Vida e obra de
Francisco Cândido Xavier

ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES Trabalhou a partir dos 8 anos de idade, das 
15h00 às 02h00, numa fábrica de tecidos. Ca-
tólico até o ano de 1927, o Padre Sebastião 
Scarzelli era seu orientador religioso. Com a 
obsessão de uma de suas irmãs, a família teve 
que recorrer ao casal de espíritas, Sr. José Her-
mínio Perácio e dona Carmem Pena Perácio, 
que após algumas reuniões e o esforço da fa-
mília do Chico, viu-se curada. A partir daí, foi 
mantido o Culto do Evangelho no Lar, até que 
naquele ano de 1927, o Chico, respeitosamen-
te, despediu-se do bondoso padre, que lhe de-
sejou amparo e proteção no novo caminho.

No ano de 1927, funda em Pedro Leo-
poldo, junto com outras pessoas, o Centro 
Espírita Luiz Gonzaga. Em 08/08/44, Chico 
Xavier, através do advogado Dr. Miguel Tim-
poni, em coautoria com a FEB - Federação 
Espírita Brasileira, inicia contestação à ação 
declaratória movida pela Srª. Dª. Catharina 
Vergolino de Campos, viúva do famoso es-
critor desencarnado Humberto de Campos, 
sob a fundamentação de ser necessário 
concluir se efetivamente a obra psicogra-
fada pelo Chico, como sendo do notável 

escritor patrício, Humberto, após sua de-
sencarnação. Ao final desse longo pleito, 
através de críticos literários, os mais consa-
grados, concluiu-se ser autêntica a obra em 
questão (ver o assunto completo no livro “A 
Psicografia ante os Tribunais”, de autoria do 
advogado Dr. Miguel Timponi - Ed. FEB).

Dos quatro empregos que teve, por 32 
anos trabalhou na Escola Modelo do Minis-
tério da Agricultura, em Pedro Leopoldo e 
Uberaba, nesta última cidade, a partir de 
1959, quando para lá se transferiu.

Chico sempre se sustentou com seu mo-
desto salário, não onerando a ninguém. Apo-
sentou-se como datilógrafo subordinado ao 
Ministério da Agricultura. Jamais se locuple-
tou como médium. Ganhava, dos mais simples 
aos mais valorizados presentes (canetas, fazen-
das, carros), mas, de tudo se desfazia educada-
mente. Dos 412 livros psicografados, os quais 
pela lei dos homens lhe pertenciam os direitos 
autorais, de todos se desfez doando-os a fede-
rativas espíritas e a instituições assistenciais 
beneficentes, num verdadeiro exemplo vivo 
de cidadania e amor ao próximo.

Sempre se revelara de maneira impac-
tante para o ser humano a questão da 

faculdade mediúnica, em todas as épocas 
da Humanidade, mormente quando o ho-
mem, adquiriu recursos para a investigação 
da verdade utilizando-se da metodologia 
científica. A psicologia não escapou de ter 
sido desafiada por fenômenos mediúnicos, 
porquanto eles sempre fizeram parte, tanto 
da formação dos povos e das civilizações, 
quanto da formação do próprio pensamen-
to científico. (Wallace Leal, 1980). 

A psicologia reverencia nomes que pela se-
riedade com que procuraram encaminhar seus 
estudos, ergueram bases fundamentais para 
posteriores descobertas, especialmente no que 
concerne aos estudos psicopatológicos.

Citamos Karl Jung, que deixou em aberto 
a possibilidade da vida extrafísica, e da me-
diunidade, debruçando-se, entretanto, so-
bre os aspectos intrapsíquicos e universais. 
Em decorrência da diversidade de manifes-
tações dos chamados distúrbios mentais ou 
patologias da mente, é que a psicologia não 
pode se esquivar dos fenômenos que pa-
ralelamente solicitavam dela e de seus re-

presentantes, dignidade e isenção, até para 
compreendê-los melhor.

As pesquisas e informações transmitidas 
pelo eminente pedagogo e codificador Hi-
ppolytte Léon Denizard Rivail, cognominado 
Allan Kardec, dá-nos conceito elucidativo que 
retira a faculdade mediúnica daquelas per-
tencentes ao rol de uma personalidade evo-
luída, ou de uma manifestação patológica.

O Espiritismo esclarece, situa a mediunida-
de como auxiliar na evolução intelecto-moral 
do ser humano: “...; a faculdade mediúnica se 
radica no organismo; independe do moral. O 
mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que 
pode ser bom ou mau, conforme as qualida-
des do médium.” (O L.M.- Cap. XX, item 226).

É de se notar a relevância que a investiga-
ção da faculdade mediúnica teve nesses es-
forços iniciais de se entender o inconsciente e 
a dissociação (capacidade que o médium ad-
quire em transe, mediúnico ou hipnótico, bem 
como, sonambúlico, de diversificar atividades 
motoras e perceptivas ao mesmo tempo, uti-
lizando, supõe-se, áreas do cérebro diversas).

William James, além de ter sido um emi-
nente filósofo pragmatista, fundou, na Uni-
versidade de Harvard, o primeiro laborató-
rio americano de psicologia, dedicando-se, 

nos 30 últimos anos de sua existência, a pes-
quisas intensas no campo da mediunidade. 
Por mais de duas décadas investigou Leonor 
Piper, uma das mais renomadas médiuns do 
séc.XIX (James, 1886, p. 95; 1890p. 102.). Em 
1909, publicou um substancioso relato da 
manifestação mediúnica de um falecido pes-
quisador psíquico (Richard Hodson) através 
da médium (James, 1909, p. 115).

James declarou: “Os fatos chamados psí-
quicos apenas começaram a ser tocados e 
investigados com propósitos científicos. Eu 
estou persuadido que é através da investiga-
ção destes fatos que as maiores conquistas 
científicas da próxima geração serão alcan-
çadas” (James, 1909).

Realmente, uma legião de devotados servi-
dores do Cristo, como verdadeiros apóstolos 
Dele e sob a orientação do evangelho redivi-
vo e do conhecimento da Doutrina Espírita, 
têm levado ao mundo com o instrumental da 
mediunidade, o sustento de que carece.

Como O Consolador que é, orienta com a 
fé raciocinada os estudos científicos de hoje, 
porquanto, a sabedoria espírita pode intervir 
em todas as frentes de atividades humanas, 
aprimorando-as para atingirem os seus des-
tinos gloriosos.

Fonte:http://www.correioespirita.org.
br/categoria-de-materias/mediunidade-
espiritismo/2000-psicologia-e-mediunidade

Psicologia e mediunidade
MEDIUNIDADE

POR COARACI DIAS DA SILVA
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Todos os estudiosos da doutrina espírita tem 
conhecimento, através de inúmeras obras 

psicografadas, da existência do “Ministério da 
Reencarnação” nas colônias espirituais liga-
das à esfera terrestre. Equipes especializadas 
no retorno ao mundo físico estudam, intensa-
mente, e trabalham, procurando propiciar a 
situação mais adequada às necessidades evo-
lutivas dos irmãos que necessitam voltar ao 
planeta.

Ao contrário do que se pensa, não são os 
mentores espirituais que determinam os defei-
tos físicos ou anomalias congênitas de um feto. 
NÃO É CORRETO Imaginar que Seres de Luz, 
Amor e Sabedoria, determinem: “você vai re-
nascer com microcefalia”, mas observam que 
a lei Universal de Causa e Efeito é inexorável. 
O “modus vivendi” do Espírito, os traumas que 
sofreu ou fatos vivenciados no passado gera-
ram campos de força, circuitos vibratórios, no 
seu corpo espiritual e esses sim que determi-
nam, agora, campos modeladores nas matrizes 
perispirituais.

Os mentores especializados, profundos 
conhecedores da dinâmica das energias, sa-
bem ser inexorável a consequência e podem 
informar ao Espírito ou mesmo aos seus seres 
amados, da anomalia orgânica que surgirá no 
seu novo corpo físico, seja por via congênita 
ou genética. Um Espírito que renasce com mi-
crocefalia, está ainda com dolorosas marcas no 
seu corpo astral que necessitam ser drenadas, 
expiadas para um corpo físico, visando a sua 
cura. Há também, raras situações, de Espíritos 
superiores que se ofereceram para renascer 
assim, com objetivos de auxiliarem os envolvi-
dos e também adquirirem uma grande expe-

Microcefalia e assistência 
espiritual na gestação

ESPIRITISMO E MEDICINA

POR JUBERY RODRIGUES riência nesta área. São exceções, mas existem.           
As obras psicografadas por Francisco Cân-

dido Xavier descrevem com detalhes essa 
assistência. Entre outras obras, citaríamos o 
livro “Missionários da Luz”, obra que detalha 
a reencarnação do Espírito de Segismundo, 
mostrando a participação dos dois planos no 
processo.

Uma vez tendo sido escolhidos os pais, pelo 
critério considerado mais adequado à situa-
ção evolutiva do espírito, e o merecimento dos 
genitores, inicia-se uma laboriosa assistên-
cia espiritual às pessoas mais envolvidas na 
reencarnação. Habitualmente: pai, mãe e filho. 
Ninguém tem um filho microcéfalo por mera 
casualidade, por azar do destino. São histó-
rias seculares ou até milenares que unem os 
envolvidos em reencontros construtivos e ne-
cessários para o desenvolvimento espiritual e 
superação de antigas dificuldades.

O trabalho de assistência espiritual, por ve-
zes, necessita estender-se a outros membros 
da família, cuja interferência na gestação se 
fazia de forma negativa como, por exemplo, 
mecanismo de pressão induzindo ao aborto, 
ou outras formas de interferência que prejudi-
cariam a planificação superior.

Através da sensibilidade espiritual das cria-
turas, como sensibilidade paranormal ou me-
diúnica, os mentores espirituais procurarão 
constantemente intuir para que sejam toma-
das as decisões mais equilibradas e saudáveis, 
as quais refletirão no ser que se prepara para 
voltar ao convívio dos encarnados. No caso do 
microcéfalo, um ser que necessita muito de ca-
rinho e amparo em todos os níveis.

Quando a resistência dos assistidos (pai e 
mãe principalmente) é muito forte, no sentido 
de acatar as ideias que lhe são sugeridas, a es-

piritualidade passa a buscar formas indiretas 
para veicular a mensagem harmonizadora. São 
enviadas   sugestões   mentais   a   parentes, 
vizinhos ou profissionais, que poderão influir 
construtivamente no processo da aceitação 
do filho microcéfalo ou amparo com relação a 
esta entidade reencarnante.

Durante o sono, habitualmente, sucede o 
desdobramento ou projeção astral dos encar-
nados. Nesta oportunidade, são fornecidos 
esclarecimentos ou informações preciosas aos 
pais.

Comumente, é feita a apresentação do espí-
rito reencarnante aos futuros pais e se existir 
um desafeto importante por parte de algum 
deles, com relação ao futuro filho, passa a ser 
executado um intenso trabalho de doutrinação 
visando amenizar as dificuldades mútuas. A 
projeção astral consciente e inconsciente dos 
pais, tem um papel de relevo neste trabalho de 
amparo amoroso dos mentores espirituais.

A assistência recebida pela constelação fa-
miliar ocorre antes mesmo da fecundação, já 
nas fases de aproximação da entidade.  Nos 
lares onde reina o equilíbrio psíquico, no am-
paro dos Espíritos Superiores, é possível se 
preservar a intimidade do casal no momento 
íntimo que determinará a fecundação.

As vibrações de amor que envolve os côn-
juges criam uma aura energética de alta fre-
quência, estabelecendo um campo de sinto-
nia com os mentores espirituais, propiciam o 
isolamento no recesso do lar e evitam a apro-
ximação de entidades espirituais não partici-
pantes do processo reencarnatório.

Lembra-nos o autor espiritual, André Luiz, 
que a privacidade do casal é respeitada pe-
los mentores espirituais, e que o momento da 
fecundação ocorre algumas horas após o ato 
sexual, quando o espermatozoide alcança o 
óvulo em sua longa caminhada pelo interior 
dos ductos femininos.

Fonte: http://medicinaespiritual.blogspot.com.
br/2017_01_01_archive.html
texto de autoria de Dr. Ricardo Di Bernardi
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PELO D.C.D. 

EVANGELHO NO LAR:
 

APLIQUEMO-NOS

“E os nossos aprendam também a apli-
car-se às boas obras, nas coisas neces-
sárias, para que não sejam infrutuosos.” 
– Paulo (Tito, 3:14)

Épreciso crer na bondade, todavia, é in-
dispensável movimentarmo-nos com 

ela, no serviço de elevação. É necessário 
guardar a fé, contudo, se não a testemunha-
mos, nos trabalhos de cada dia, permane-
ceremos na velha superfície do palavrório.

Claro que todos devemos aprender o 
caminho da iluminação, entretanto, se nos 
não dispomos a palmilhá-lo, não passare-
mos da atitude verbalista.

Há no Espiritismo cristão palpitantes 
problemas para os discípulos de todas as 
situações.

É muito importante o conhecimento do 
bem, mas que não esqueçamos as boas 
obras; é justo se nos dilate a esperança, 
diante do futuro, à frente da sublimidade 
dos outros mundos em glorioso porvir, 
mas não olvidemos os pequeninos deve-
res da hora que passa.

De outro modo, seríamos legiões de 
servidores, incapazes de trabalhar, belas 
figuras na vitrina das ideias, sem qualquer 
valor na vida prática.

A natureza costuma apresentar lindas 
árvores que se cobrem de flores e jamais 
frutificam; o céu, por vezes, mostra nuvens 
que prometem chuva e se desfazem sem 
qualquer benefício à terra sedenta.

As escolas religiosas, igualmente, re-
velam grande número de demonstrações 
dessa ordem. São os crentes promissores 
e infrutuosos, que a todos iludem pelo as-
pecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se 
certificarão de que é sempre melhor fazer 
para ensinar depois, que ensinar sempre 
sem fazer nunca.

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

No dia 28/02/17 foi rea-
lizada uma palestra 

com o tema “Renovar Sem-
pre” com a nossa amiga e 
colaboradora Kesi Adria. O 
exposto é um convite para 
olhar a si mesmo despro-

vido de julgamento, crítica e insatisfação. 
Todo aquele que se dispõe a renovar-se, 
é porque compreendeu que já está apto a 
dar um passo adiante. Já extraiu tudo o que 
precisava dessa fase da vida e agora pode 
recomeçar uma nova etapa, com novas es-
colhas, novas oportunidades, novos olhares 
e novas experiências. 

A questão é saber se chegou a nossa hora 
de renovar-se. Quando sabemos? Quando 
sentimos que a nossa vida precisa de algo 
mais e temos a necessidade de saborear no-
vas conquistas?

O autoconhecimento é um importante 
passo para conquistar a renovação. Essa re-
comendação aparece na pergunta 919 d’O 
Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec per-
gunta aos colaboradores da espiritualidade 
qual é o meio para se chegar ao autoconheci-
mento. A resposta é que devemos promover 
um diálogo interior para checar como anda 
nossa conduta, nossos sonhos e nossa moti-
vação. Para ilustrar esse ensinamento, aqui 
está uma resposta dada por Santo Agostinho 
para essa questão: “_Fazei o que eu fazia, 
quando vivi na Terra: ao fim do dia, interro-

gava a minha consciência, passava revista ao 
que fizera e perguntava a mim mesmo se não 
faltara a algum dever, se ninguém tivera mo-
tivo para de mim se queixar”.

O autoconhecimento é a percepção e 
compreensão dos nossos pensamentos, 
emoções, sentimentos e ações físicas. É es-
tarmos conscientes da nossa realidade, cada 
vez mais. A nossa transformação precisa es-
tar alicerçada em um trabalho de investiga-
ção interna. Devemos aprender a olhar para 
nossa realidade íntima com sinceridade, 
com imparcialidade, mas também com aco-
lhimento, com carinho, sem autojulgamento 
e autopunição. Na palestra, foi apresentado 
10 ações cristãs para quem busca renovar-se. 
Compartilhamos ao leitor aqui, agora:

DEZ AÇÕES CRISTÃS PARA
QUEM BUSCA SE RENOVAR
1 – Perdoe a si mesmo e ao outro
2 – Dê menos desculpas e realize mais
3 – Recupere a confiança em si fazendo coi-
sas que manda muito bem
4 – Retoma seu esforço de crescimento
5 – Caminhe olhando para frente. Se preci-
sar, dê só uma espiadinha para trás para ver 
que o que passou, passou
6 – Valorize o momento atual
7 – Invista mais nas possibilidades
8 – Não julgue sob a ótica do certo e errado. 
Seja um observador e não um juiz
9 – Tente outra vez, não tenha medo e nem 
preguiça de recomeçar
10 – Agradeça por tudo.

Palestra Renovar Sempre
PALESTRAS

PELO D.C.D.
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Léon Denis nasceu em 1º/01/1846 em uma 
aldeia chamada Foug, situada nos arredores 

de Tours, na França. Foi pensador espírita, mé-
dium e continuador da obra de Allan Kardec.

Fez conferências por toda a Europa em 
congressos internacionais espíritas e espiri-
tualistas, sempre defendendo a ideia da so-
brevivência da alma e suas consequências no 
campo da ética nas relações humanas. É co-
nhecido como sendo o “Consolidador do Es-
piritismo” em toda a Europa, e também como 
“Apóstolo do Espiritismo”, tendo em vista sua 
devoção ao estudo da doutrina espírita.

Deve-se a ele as ampliações sob o aspecto 
filosófico da Doutrina Espírita, pois as suas 
obras, em geral, focalizam diversas questões 
que inquietam os homens, relacionadas à so-
brevivência da alma em seu processo evoluti-
vo, além de dissecar problemas referentes às 
aflições que acometem os encarnados, ofere-
cendo subsídios para lançar novas luzes so-
bre a problemática das tribulações terrenas, 
através de ensinamentos altamente consola-
dores, baseados na Doutrina dos Espíritos.

Nascido em família humilde, precisou in-
terromper seus estudos ainda jovem, mas, 
tempos depois, sendo autodidata e através 
de sua energia e força de vontade permiti-
ram que ele aprendesse Desenho, História, 
Geografia, Ciências Sociais e Contabilidade. 

Léon Denis teve seu primeiro contato com 
o Espiritismo aos 18 anos, ao ler O Livro dos 
Espíritos, de Allan Kardec, afirmando sobre 
esta obra: “Nele encontrei a solução clara, 
completa e lógica, acerca do problema uni-

Léon Denis – O apóstolo do espiritismo
ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO versal. A minha convicção tornou-se firme. A 
teoria espírita dissipou a minha indiferença e 
as minhas dúvidas”.

Após a leitura d’O Livro dos Espíritos, tor-
nou-se adepto e grande divulgador da Dou-
trina Espírita, mesmo tendo que enfrentar na 
época as críticas do positivismo materialista, 
do ateísmo e reações do Catolicismo. Foi ain-
da membro atuante da Maçonaria. 

A partir de 1910, Léon Denis começou 
a perder a visão, o que não lhe impediu de 
prosseguir em seu trabalho de defesa e di-
vulgação da Doutrina Espírita, para tanto logo 
após a 1ª Guerra Mundial, aprendeu a lingua-
gem Braille.

Com idade bastante avançada, cego e já 
fisicamente fraco, vivia ainda cheio de afaze-
res, mantendo sua rotina diária normal. Desde 
as primeiras horas da manhã ditava volumo-
sa correspondência, em resposta aos apelos 
das inúmeras sociedades que fundara ou de 
que era presidente honorário. Onde quer que 
comparecesse, ali davam-lhe sempre o lugar 
de maior destaque.

Leon Denis trabalhava na compilação do 
seu livro “O Gênio Celta e o Mundo Invisível”, 
quando foi acometido de grave pneumonia 
que o prostrou, mas mesmo enfermo, con-
tando com a cooperação de duas secretárias 
conseguiu concluir a obra.

No dia 12/04/1927, Léon Denis desencarnou 
e, a seu pedido o enterro foi modesto, sendo 
sepultado no cemitério de La Salle, em Tours.

Léon Denis, no decorrer de sua vida man-
teve estreita ligação com a Federação Espíri-
ta Brasileira, tendo sido aprovada por unani-
midade a sua indicação para sócio distinto e 

Presidente ho-
norário da insti-
tuição.

A obra de 
Léon Denis 
consta de vas-
ta bibliografia 
na qual desta-
camos os se-
guintes títulos: 
“Cristianismo 
e Espiritismo 
(FEB), Depois 
da Morte (FEB), 
Espíritos e Médiuns (CELD), Joana D’Arc, 
Médium (FEB), No Invisível (FEB), O Além e 
a Sobrevivência do Ser (FEB), O Espiritismo 
e o Clero Católico (CELD), O Espiritismo na 
Arte (Lachâtre), O Gênio Céltico e o Mundo 
Invisível (CELD), O Grande Enigma (FEB), O 
Mundo Invisível e a Guerra (CELD), O Porquê 
da Vida (FEB), O Problema do Ser, do Destino 
e da Dor (FEB), O Progresso (CELD), Provas 
Experimentais da Sobrevivência, Socialismo e 
Espiritismo (O Clarim).

“Recorda-te de que a vida é curta; esfor-
ça-te, pois, por conquistar, enquanto o po-
des, aquilo que vieste aqui realizar: o verda-
deiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito 
partir desta Terra mais puro do que quando 
nela entrou! Pensa que a Terra é um campo 
de batalha, onde a matéria e os sentidos as-
sediam continuamente a alma; corrige teus 
defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua 
vontade; eleva-te pelo pensamento, acima 
das vulgaridades da Terra e contempla o 
espetáculo luminoso do céu.” (Léon Denis)

Aconteceu no teatro Paulo Autran, em 
Americana/SP, na noite de 11 de março, 

a apresentação da peça que já tem 19 anos 
em cartaz “Violetas na Janela”, do livro de 
mesmo nome psicografado por Vera Lúcia 

Peça “Violetas na Janela”
ARTES

POR TÁSSIA LUCENA Marinzeck de Carvalho, ditado pelo espírito 
Patrícia. Uma jovem que desencarna aos 19 
anos via aneurisma cerebral e narra sua ex-
periência no plano espiritual.

As relações entre encarnados e desencar-
nados é retratada também, e os ensinamentos 
nos inspira a crer que o amor vencerá o tem-

po e a “distância” que acreditamos existir. A 
peça tem direção e atuação da atriz global e 
espírita Ana Rosa. Patricia é autora de outros 
livros, o último “Casa do escritor” também é 
uma excelente obra para quem busca enten-
der como é o plano espiritual e como vivem 
os espíritos com uma linguagem fácil e do 
nosso cotidiano. Sempre muito esclarecedor 
quando podemos contar com a poesia do 
teatro para retratar os conhecimentos de um 
livro, o sucesso da peça já foi consagrado!



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 ABRIL DE 2017
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Livros mais vendidos no Seareiros em Março
PELA BIBLIOTECA

1 – Evangelho Por Emmanuel - Comentários ao Evangelho Segundo Lucas – 
        Francisco Cândido Xavier;
2 – Diversidades dos Carismas – Teoria e Pratica da Mediunidade – Hermínio C. Miranda
3 – Vitória Sobre a Depressão – Divaldo Pereira Franco – Joanna de Ângelis
4 – Atualidade do Pensamento Espírita – Divaldo Franco/Vianna de Carvalho;
5 – Mais Luz – Francisco Cândido Xavier/Batuira.

 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 Abril/2017:

“O Faraó Merneftá”, romance mediúnico de J. W. Rochester, pela 
médium Vera Kryzhanovskaia, da.Editora EME, com 303 páginas.

04/04

07/04

08/04

13/04

14/04

15/04

21/04

24/04

24/04

25/04

25/04

26/04

26/04

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

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

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

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

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

Centro Espírita Amor e Caridade
Rua dos Estudantes, nº 540, Cordenonsi, 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
Seareiros de Jesus

Jarbas Martins
Fraternidade

Valdecir Borges
Augusto Elias

A confirmar

Rogélio Bonil
Casa de Luz

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Edson Lopes
Associação Espírita

Janaína Assis
Allan Kardec

Rafael Stefani
Amor e Caridade

Hamilton Ubirajara
Seareiros de Jesus

A confirmar

Jaime Faciolli
Paz e Amor

A confirmar

19h30

20h00

20h00

19h30

19h30

19h30

19h30

19h50

20h00

19h30

19h30

19h45

19h30

Destinação da Terra. Causa 
das misérias humanas

Tema Livre

Viver é a melhor opção

Caridade para com 
os criminosos

Sacrifício da Própria Vida 
(E.S.E. cap. V)

A felicidade não 
é deste mundo

Simplicidade e  
pureza de coração

Dor e amor

Viver é a melhor opção

Tema Livre 

FM 104,9 mgzPROGRAMA

Das 7h30 às 9h
transmissão ao vivo pela internet

www.fmvidanova.com.br

P R O G R A M A Ç Ã O
 s e g u n d a - f e i r a :  “ M e n s a g e m  P a r a  V o c ê ”

 T E R Ç A - f e i r a :  “A  J u s t i ç a  D i v i n a ”

 q u a r t a - f e i r a :  “ E s p i r i t i s m o  e  V i d a ”

 Q U I N T A - f e i r a :  “ O  E v a n g e l h o  n o  L a r ”

 s e x t a - f e i r a :  “ Fa t o s  E s p í r i t a s ”

Sinal Verde
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PELA PRESIDÊNCIA

CURTAS DO
SEAREIROS

PALESTRAS
24/04 – segunda-feira – 13h00 – PALESTRA – 
Tema: A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade         
Expositor: Marcus Silva Agostinetto.
25/04 - terça-feira – 20h00 – PALESTRA – Tema: 
Os Animais na Visão Espírita - Expositora: Solange 
Pinese.

ESTUDO
01/04 – das 14h00 às 15h30 – Retorno do Estudo 
das Parábolas do Novo Testamento – Será estudada 
a Parábola do Grande Banquete – (Lc 14: 15-24). 
Todos são convidados. O estudo acontece em todos 
os primeiros sábados de cada mês.

SÁBADO CULTURAL
Sem atividade no mês de abril, devido a feriados.
Atividades Externas
10/04 - Evangelho na Casa Dia - às 20h00 – Tema: 
Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes 
– Evangelho Segundo o Espiritismo - cap. 26.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, para 
pessoas fisicamente impossibilitadas de vir ao 
Seareiros.

PELO D.C.D

VISITA DO MÊS

GRUPO ESPÍRITA RENASCER

Nosso diferencial é o sabor!
Lasanhas, Nhoques recheados, 

Escondidinhos, Coxinhas, Esfirras, Kibes, 
Almôndegas ao molho, Pimentas recheadas e 

muito mais! Comida caseira! 
WhatsApp: 

(19) 9 9248.0368
Sinta o prazer de comer bem no aconchego do 

seu lar! Reserve já o seu pedido.

Quem não é visto não é lembrado!
ANUNCIE! LIGUE:

3407.4552
Ou mande um e-mail: dcd.seareiros@gmail.com

Este mês estivemos visitando o Grupo Espí-
rita Renascer, situado na Rua das Pitanguei-
ras, 78 – Vila das Nogueiras – Americana/SP 

e fomos recepcionados pelo um dos representan-
tes da casa o Sr. Francisco Maia de Almeida, que 
nos apresentou a casa, bem como seus objetivos.
O Grupo Espírita Renascer foi fundado em 1996.

IPV – Quais as Atividades e desempenho do 
Centro na divulgação da Doutrina?
F: Atendimento ao público, estudo e palestras.

IPV – Quais os planos e metas presentes e futuros?
F: Aquisição de um terreno para construção de 
sede própria.

IPV – Como vislumbra o crescimento e conhe-
cimento da Doutrina.
F: Através do estudo para maior conhecimento da 
Doutrina Espírita.

IPV – Dias e Horários de funcionamento:
Segunda feira: 19h30 – 21h00 Grupos de Estudos 
/ Reuniões Mediúnicas
Terça feira: 11h30 – 17h00 – Funcionamento do Bazar
Terça feira: 19h30 – 20h00 – Musical Espírita
Terça feira: 20h00 – 21h00 – Palestras e Passes
Quarta feira: 19h30 – 21h00 Grupos de Estudos / 
Reuniões Mediúnicas
A casa possui uma equipe de oito pessoas que 
coordenam e dirigem o Grupo Espírita Renascer.

IPV – Como você se aproximou do Espiritismo?
F: Quando criança minha mãe possuía a mediuni-
dade e algumas vezes eu a via recebendo um ir-
mão. Então meu pai saia atrás de uma pessoa mais 
experiente da cidade para tentar ajudar. Antiga-
mente existia as figuras das benzedeiras e come-
cei a ir e também levar meus filhos quando uma 
das senhoras me falou que tinha também um dom 
da cura. Em meados de 1987 minha esposa foi vi-
sitar o Monteiro Lobato e em seguida comecei a ir 

também. Iniciei realizando cursos de passes e logo 
em seguida já estava em salas de estudos onde 
atualmente continuo a estudar a Doutrina Espírita.

IPV – E que o conhecimento espirita alterou 
em sua vida?
F: Realizando o Evangelho do Lar com meus fa-
miliares, esse trabalho foi estendido também aos 
amigos e crianças na época. E atualmente ver es-
sas crianças hoje chefes de famílias vivendo com 
dignidade e respeito ao próximo nos proporcio-
naliza um sentimento de bem estar muito grande 
e em saber que até os dias de hoje cada um deles 
lembra do Evangelho do Lar é um acontecimento 
muito marcante em minha vida.

Considerações Finais
A falta de conhecimento e de aprofundamento em 
alguns assuntos faz com que acreditemos em coisas 
absurdas ou vivamos distantes da realidade dos fa-
tos. Algumas vezes, infelizmente isso acontece com 
a Doutrina Espírita, principalmente quando muitos 
procuram o Centro Espírita como se fosse um pron-
to-socorro. Depois que a dor passa acaba se afas-
tando. Quando todos tiverem o conhecimento, rea-
lizando a nossa reforma íntima e souber que existe 
uma lei divina que nos ampara constantemente 
e ter fé no nosso Deus e nas suas leis, iremos sem 
dúvidas progredirmos em favor da nossa evolução.


