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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 JESUSO trabalhador espírita
EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

No Centro Espírita Seareiros de Jesus, no mês 
de junho seguinte ao ano das eleições de 

diretoria, realiza-se também eleições de coorde-
nadores doutrinários. As reuniões de coordena-
dores ocorrem ordinariamente uma vez por ano.

Em 26 de junho, ocorreu o encontro anual de 
coordenadores eleitos e reeleitos neste ano.

Dos 23 grupos de estudos, 16 grupos mediúni-
cos, 9 grupos de atendimento fraterno, 1 grupo 
de fluidificação mediúnica, 2 reuniões públicas, 
2 atividades externas, totalizando 77 coordena-
dores, destes 51 estiveram presentes no encontro.

Os coordenadores presentes dividiram-se em 
grupos e apresentaram propostas/sugestões 
para ações que podem tornar as reuniões de es-
tudos e mediúnicas mais atrativas e produtivas.

As sugestões foram reunidas e enviadas para 
todos, para que possam aproveitá-las da melhor 
forma possível. Todos receberam informações de 
funcionamento de todas as atividades desenvolvi-
das pela Casa. Foram destacadas as funções de um 
modo geral e também das atividades diversas.

Os coordenadores devem conhecer e praticar 
o Regimento Interno Geral e o Regimento Inter-
no Doutrinário, e também levar suas equipes a 
conhecê-los e praticá-los, sempre de forma har-
mônica. O objetivo dos regimentos é manter a or-
dem necessária. Onde muitas pessoas interagem 
é necessário normas de conduta para facilitar a 
vida administrativa da Casa.

As pessoas que procuram o Centro Espírita em 
busca de ajuda, normalmente observam a ima-

gem do trabalhador espírita como referência. Por 
essa razão, consideramos ser de muita importân-
cia o conhecimento do funcionamento de todas as 
atividades que realizamos.

Dos coordenadores depende o bom desempe-
nho dos trabalhos do Centro Espírita e a imagem 
externa que se faz da própria Doutrina.

Diz André Luiz, na obra Sinal Verde que o com-
promisso de trabalho inclui o dever de associar-se 
a criatura ao esforço de equipe na obra a realizar.

Nossa gratidão ao todos os trabalhadores do 
Seareiros!

Deixamos uma mensagem do livro Yvone Entre 
Nós (Yvone do A. Pereira/Emanuel Cristiano):

“A seara do Cristo representa um sagrado e 
sublime convite a todo aquele que efetivamente 
almeja contribuir com os homens.

Dotado das mais sublimes capacidades espi-
rituais, Jesus soube preparar seus colaborado-
res, concedendo-lhes a oportunidade do serviço 
evangélico, na medida em que seus exemplos os 
qualificavam.

O Espiritismo, revivendo a mensagem da Boa 
Nova, qualifica seus operários sob a ética cristã, 
convidando-os à cooperação singela, porém re-
vestida de probidade e autoridade.

O trabalhador espírita deve esforçar-se por ser 
o homem de bem que leciona o Evangelho e co-
locar-se à disposição para testemunhos.

Na senda evangélica, não se pode caminhar 
destituído do compromisso com a mensagem re-
velada por Jesus.

O tarefeiro do Evangelho deve guardar a disci-
plina para bem servir.”

PELO D.C.D.

LEIA, ASSISTA E APRENDA

FILME: CARTAS PARA DEUS

Uma história inspiradora de esperança e 
redenção, o filme mostra o que acontece quando 

a caminhada de fé de um menino vai ao encontro 
de um homem que busca um propósito – a jornada 
transformadora resultante desse encontro toca as 
vidas de todos ao redor deles dois.

Baseado em uma história real, Cartas Para Deus é 
um filme profundo, comovente e até mesmo divertido 
sobre o efeito reanimador que a fé de uma criança 
pode ter na família, nos amigos e na comunidade.
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Ariqueza da fenomenologia anímico me-
diúnica convida-nos a algumas apre-

ciações devido às amplas observações 
realizadas pela ciência. Os efeitos de tais 
fenômenos vêm modificando e acentuando 
novos para paradigmas, de modo a exigir 
esclarecimentos com adequadas posições.

O fenômeno mediúnico, comumente co-
nhecido como incorporação, observa-se 
entre duas partes: a emissora e a recepto-
ra. Esta última, por envolver-se e absorver 
campo vibratório diverso do seu, mostra 
alterações perceptivas da consciência, isto 
é, o receptor, o médium, desenvolve um es-
tado de transe.

Devemos ser cuidadosos com os meca-
nismos da estrutura mediúnica, porquanto 
existem muitas variedades de transes pro-
vocados pelas modificações metabólicas 
da organização física, como no caso das 
taxas de glicose sanguínea (hipoglicemia), 
das variações hormonais e de muitas ou-
tras origens, inclusive as causadas pelos 
quadros patológicos mentais (epilepsia e 
outras distonias).

Devemos destacar os transes causados 
pelos fármacos e até mesmo as drogas 
proibidas (cocaína, heroína, ópio e muitas 
outras). Além dessa diversidade de tran-
ses, consideremos o transe mediúnico de-
sencadeado a expensas de sensibilidade 
específica do médium. Este, desenvolve-se 
de modo espontâneo, com as naturais va-
riações pessoais, sendo um autêntico fenô-
meno fisiológico, jamais patológico.

Em seu aspecto de apresentação, o tran-
se mediúnico pode mostrar-se superficial 
ou profundo, parcial ou total, até mesmo 
fugaz ou demorado. Nos dias atuais, a ciên-
cia está dando importância a um órgão – a 

Evolução e mediunidade
ESPIRITISMO E CIÊNCIA

POR JORGE ANDRÉA glândula pineal – situada na base cerebral 
como o mais específico transdutor das 
energias perispirituais emissoras, condi-
cionando-as às percepções pela zona ma-
terial, porquanto, em sua íntima estrutura, 
foram encontrados cristais de hidróxido 
de apatita, responsáveis pelas respectivas 
conversões energéticas (S.F.Oliveira).

O Espírito André Luiz nos oferece um sig-
nificativo modelo desse mecanismo, ao in-
formar sobre a vontade-resposta (médium). 
Dessa união haveria o que poderemos deno-
minar de ideação do conteúdo informativo.

A seguir, acontecerá uma natural elabo-
ração em que o perispírito do médium, pe-
las suas condições evolutivas, de educação, 
compreensão, enfim, biotipológicas, mes-
mo em estado inconsciente, fará a seleção 
do conteúdo informativo, com a respectiva 
autocrítica, a fim de expressar a mensagem 
através da zona intelectiva cerebral. O pro-
cesso mediúnico, em seu natural avanço 
evolutivo e bem equacionado pela doutri-
na espírita, não se tem limitado, tão somen-
te, ao fator humano – o médium.

A correspondência com o mundo es-
piritual e sua respectiva ligação, tem-se 
mostrado também através de aparelha-
gem, desde as ligações telefônicas e até 
mesmo imagens em vídeo, com a sigla TCI 
– TransComunicação Instrumental, ficando 
a denominada TCM de TransComunicação 
Mediúnica.

É necessário que se diga que a TCI não 
veio para substituir a TCM, porém ratifi-
cá-la, porquanto o processo mediúnico 
faz parte da natureza humana, com suas 
imensas variações, graus e tonalidades; é 
processo inerente ao psiquismo. De forma 
resumida, a transcomunicação instrumen-
tal por telefone, foi registrada no Brasil, 
em 1925, por Dargonel, com preciosas e 

Nosso diferencial é o sabor!
Filé mignon à parmegiana, Lasanhas, Nhoques recheados,

 Strogonof, Escondidinhos, Bolinhos de bacalhau, Coxinhas,
Esfirras, Kibes, Almôndegas ao molho, Pimentas recheadas,

caldos 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.

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

Todas as pesquisas 
vêm mostrando 
os valores das 
informações pelo 
descortinar da vida 
em dimensões  outras, 
afirmando assim 
a existência 
da imortalidade

interessantes informações pessoais. Na dé-
cada de 60 do século passado, Raudive e, 
por sua vez, Yurgson, mostraram mediante 
gravadores, imensos e variados registros 
das chamadas vozes do além.

Posteriormente, na década de 70, G.
Meeck e O´Neal construíram um aparelho 
que denominaram de Spiricon, cujas vozes 
possuíam a característica de ser sintetiza-
das. A TCI foi crescendo e já na década de 
80, deste mesmo século, Schereber, como 
também o casal Magee e Jules Fishback, 
em Luxemburgo, recebiam comunicações 
espirituais por computadores, ao lado 
do aparecimento de imagens, no vídeo, 
embora ainda sem movimento. Todas as 
pesquisas vêm mostrando os valores das 
informações pelo descortinar da vida em 
dimensões outras, afirmando assim a exis-
tência da imortalidade.

http://www.correioespirita.org.br/categorias/
ciencia-e-espiritismo/1762-evolucao-e-
mediunidade
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“Havia um proprietário que plantou uma vi-
nha, cercou-a com uma sebe, cavou aí um 

lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns 
lavradores e partiu para outro país. Ao aproxi-
mar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos 
aos lavradores, para receber os frutos que lhe 
tocavam. Estes, agarrando os servos, feriram 
um, mataram outro e a outro apedrejaram. En-
viou ainda outros servos em maior número; 
e trataram-nos do mesmo modo. Por último, 
enviou-lhes seu filho, dizendo: Terão respeito 
ao meu filho. Mas, os lavradores, vendo-o, dis-
seram entre si: este é o herdeiro; vinde, ma-
temo-lo e apoderemo-nos da sua herança: e, 
agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e ma-
taram-no. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, 
que fará àqueles lavradores? Responderam-
lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malva-
dos, e arrendará a vinha a outros, que lhe darão 
os frutos no tempo próprio.”  (Mateus, XXI, 33 
– 42. – Marcos, XII, 1 – 9 – Lucas, XX, 9 – 16.)

A confusão religiosa é a mais espessa escu-
ridão que infelicita as almas.  A crença é como 
o fruto da videira que alimenta, encoraja e vivi-
fica. Assim como este alimenta o corpo, aquela 
alimenta a alma. A religião de Jesus Cristo não 
é o culto, as exterioridades, os sacramentos, a 
fé cega; também não é o fogo que aniquila e 
consome o mal que vence o bem, o Diabo que 
vence a Deus. A religião de Jesus Cristo é o bál-
samo que suaviza, é a caridade que consola, é 
o perdão que redime, é a luz que ilumina; não 
é o aniquilamento, mas a Vida não é o corpo, 
mas, sim, o Espírito.  A religião de Jesus Cristo 
deve, pois, ser ministrada em espírito e ver-
dade e não em dogmas e com exterioridades 

Parábola dos lavradores maus
ESTUDO BÍBLICO

POR JUBERY RODRIGUES aparatosas, para que possa ser compreendida, 
observada e praticada pelo Espírito. 

O corpo é nada; o Espírito é tudo. O corpo 
existe porque o Espírito aciona; o vivifica e o 
movimenta. No dia em que o Espírito dele se 
separa, nenhuma vida mais resta a esse invó-
lucro, a esse instrumento.  Que é o violino sem 
o músico? Que é o relógio sem que se lhe dê 
corda? Que é a máquina sem maquinista?

O corpo sem o Espírito é morto e se desa-
grega, como uma casa que cai e se converte 
em escombros.  O corpo “pulvis est et in pul-
veris reverteris”.  E se assim for, qual o efeito 
dos sacramentos e práticas sibilinas que não 
atingem o Espírito? 

O princípio da religião é a Imortalidade e 
os rendeiros da Vinha têm por dever salientar 
e demonstrar este princípio, para que o Tem-
plo da Religião, assentado sobre esta base 
inamovível, abrigue com a Verdade os cora-
ções que desejam a paz e a felicidade. 

Os pastores e os sacerdotes, “arrendatários 
da Vinha”, “maus obreiros” que conspurcam os 
sentimentos cristãos, transformando a religião 
de Jesus em missas, imagens, procissões, apa-
ratos, músicas, girândolas e sacramentos, serão 
chamados às contas e o látego da Verdade des-
de já os vem expulsando da herdade, que será 
entregue a outros, para que os frutos da Vinha 
sejam dados aos famintos de justiça, aos deser-
dados de consolação, aos que procuram a luz 
que encaminha e conduz à perfeição.

Desde tempos que vão longe, a religião tem 
sido causa de abjeta exploração. O sacerdócio, 
por várias vezes, tem feito periclitar o senti-
mento religioso. A desgraça da religião tem 
sido, em todas as épocas, o padre. O padre he-
breu, o padre egípcio, o padre budista, o padre 

brâmane; sempre o padre, a corporação ecle-
siástica, com toda a sua hierarquia, a sua esco-
lástica, os seus princípios rígidos, os seus cul-
tos aparatosos, os seus sacramentos arcaicos. 

O sacerdócio, tornando-se arrendatário da 
Vinha, como tem acontecido, só conhece um 
“deus” a quem obedece cegamente: “deus” 
constituído eclesiasticamente e tirado ou es-
colhido de um dos seus próprios membros. 
Todas as religiões têm tido e continuam a ter o 
seu papa, o seu maioral, o seu patriarca, o seu 
chefe a quem todos prestam obediência em 
detrimento do Supremo Senhor e Criador.  Daí 
a luta cruenta que o sacerdotalismo tem desen-
volvido contra os profetas em todas as épocas. 

Esta Parábola é a comparação de todas as 
lutas que os gênios, os grandes missionários, 
os profetas que falam em nome da Divindade 
e da Religião, têm sustentado contra a cleresia. 

Desde que o Grande Proprietário plantou 
na Terra a sua Vinha; desde que fez brilhar no 
mundo o Sol vivificador da Religião, cercando 
a Vinha com uma sebe, aí estabelecendo um 
lagar e edificando uma torre; desde que os 
princípios religiosos foram estabelecidos e fi-
caram gravados nos Códigos dos divinos pre-
ceitos, os lavradores maus dela se apoderaram 
como rendeiros relapsos, deixando perecer as 
videiras e massacrando os enviados que em 
nome do Senhor lhes vinham pedir ou recla-
mar, como o fazemos hoje, os frutos da Vinha! 

O sacerdócio cai, mas a Religião prossegue; 
os dogmas são abatidos, mas a Verdadeira Fé 
aparece, robustecendo consciências, consolan-
do corações, e, principalmente, fazendo raiar na 
Terra a aurora da Imortalidade, para realçar o 
Deus Espírito, o Deus Justo, o Deus Poderoso e 
Sábio que reina em todo o Universo.

Os espíritos elevados não descem à Terra, 
senão em missão, maiores ou menores. 

Depois que a alma atinge uma posição nobi-
litante, pode continuar sua evolução em qual-
quer parte do universo. “Na casa do meu Pai, 
há muitas moradas”. Se o ambiente terrestre é 
o mais propício à quitação do debito que o ser 
tem para com a Lei Divina, se, aqui ele deve 
realizar, também a sua missão, para o bem da 
humanidade, então, desce, cumpre com o seu 
dever e retorna em paz consigo mesmo.

Pietro Ubaldi nasceu e viveu em Foligno e 
assistiu à passagem do século XIX para o sécu-
lo XX, conviveu com aquela geração que fazia 
de Foligno um dos grandes celeiros italianos. 
Conheceu as pessoas modestas, operários de 

Pietro Ubaldi
ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES

seus pais, gente humilde e trabalhadora. Pie-
tro Ubaldi era religioso, desde a sua infância. 
Gostava de frequentar as igrejas, conversar 
com os padres, interrogá-los sobre a vida de-
pois da morte. Desde menino, os dois mundos, 
o espiritual que trazia consigo e o material a 
que deveria adaptar-se, pareceram-lhe con-
flitantes. “Mas nem tudo, no seu espírito, era 
trágica tristeza. Havia luz também, e quanta luz! 
Lembrava-se de haver sido tocado, em criança, 
mais na vista interior do que nos olhos, certa 
tarde, numa igreja, por uma luz amiga que fluía 
do alto, não sabia como, contou o fato, mas nin-
guém o compreendeu, e então se calou”.

Aqui se encontra exposto, com toda clare-
za, que a Obra inspirada a Pietro Ubaldi não 
veio para substituir, nem tão pouco combater 
tantas outras existentes, criando rivalidades 
ou polêmicas entre seus adeptos. Ela é ofe-
recida ao mundo, aos desejosos de maior 
enriquecimento espiritual e cultural, porque 
contém as duas asas indispensáveis à evolu-

ção do homem: Amor e Sabedoria; e seu au-
tor terreno nunca objetivou outra finalidade.

É do conhecimento de todos que o céu não 
é conquistado pelo rótulo religioso, filosófi-
co ou científico que o viajor assume em sua 
curta passagem pela vestimenta corporal. 
A ninguém deverá ser perguntado, quando 
transpuser os umbrais da morte, qual foi a 
religião, filosofia ou ciência que professou ou 
se não foi adepto de nenhuma delas. A inda-
gação vai ser à consciência de cada um, que 
pode ser feita desde hoje: qual a contribui-
ção dada ao progresso espiritual do planeta? 
Quais as qualidades positivas conquistadas? 
Nossa alma viveu órfã das virtudes divinas? 
Tudo isto a Obra de Pietro Ubaldi nos ensina 
a buscar e incorporar em nosso espírito.

Ratificando o caráter imparcial e universal 
de seus escritos, Pietro Ubaldi escreveu uma 
carta, no ano de 1952, em Gúbio, Itália, rea-
firmando os “Princípios” de sua Obra, que 
podem também servir de roteiro a todos nós.
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CMAS com nova presidente: 
Tereza Pompermayer

COASSEJE

PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO – COASSEJE

A COASSEJE – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus tem sua sede localizada na
Rua 7 de Setembro, 25, Centro -  Americana-SP, tendo como mantenedor o  Centro Espírita Seareiros de Jesus

Horário de Atendimento: 09h00 às 16h00      |      e-mail: coasseje@coasseje.com.br
face: facebook.com/coasseje                  |       site: www.coasseje.com.br 

Em Cerimônia de Posse do novo mandato 
do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS, de Americana, realizada 
em 26/06 último, no Plenarinho da Câmara 
Municipal, os conselheiros que compõem 
o CMAS elegeram Tereza Luiza Arduino 
Pompermayer, representante da COASSE-
JE, para presidente, em substituição à Maria 
Aparecida Pirassoli Brás Conte, cujo manda-
to encerrou-se.

Rodrigo Santhiago Martins Buer, conselheiro 
indicado pelo poder público, representante da 

SASDH, foi eleito vice-presidente. No evento do 
dia que contou com a participação do Secretá-
rio de Ação Social e Desenvolvimento Humano 
– SASDH, Valter Veneciano, e de todos os con-
selheiros, aqueles que tiveram seus manda-
tos encerrados receberam um certificado e o 
agradecimento pelo trabalho realizado. 

Após a eleição e posse da presidente e 
vice, foram formados os Grupos de Traba-
lho (Comissões) para análises dos assuntos 
que deverão ser deliberados nas reuniões 
plenárias do Conselho.

Tereza Pompermayer, representante de 
Entidades e Serviço de Assistência Social 

inscritas no CMAS é 1ª Tesoureira da COAS-
SEJE e do C. E. Seareiros de Jesus. 

A COASSEJE – Casa de Orientação e As-
sistência Social Seareiros de Jesus tem nas 
organizações municipais outros membros 
com funções de direção: Neide Donizete 
Nunes, vice-presidente da COASSEJE e asso-
ciada do Seareiros é presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA. Talita Bueno Salati Lahr, 
coordenadora do Serviço de Acolhimento 
Institucional da COASSEJE é presidente da 
Comissão Municipal Intersetorial – CMI, de 
Americana. Veja Foto da Posse do CMAS:

EVENTO BELLAS KIDS DAY
Em 16/07/2017, no salão de eventos “Villa 
São Vito”, numa realização da promotora de 
eventos e apresentadora da TV IN Gisele 
Sherma, foi realizado concurso de miss e 
mister, onde a entrada era uma doação de 
itens de higiene pessoal e toalhas de banho 
em prol da COASSEJE.

A confeitaria “Bolos Petit” confeccionou 
gratuitamente um enorme bolo de chocola-
te representando o prédio da sede da Coas-

seje. As fatias foram vendidas no local e a 
renda revertida para a entidade. 

Algumas das crianças acolhidas nos Lares 
Coasseje foram convidadas a desfilar, numa 
apresentação muito emocionante. Foi uma 
grande festa.

A COASSEJE agradece a promotora Gi-
sele Scherma pelo evento e divulgação das 
atividades da entidade e a Samuel Scalian-
te, proprietário da “Bolos Petit – Confeitaria 
Fina” pela doação. Veja fotos do evento.

EVENTO DE AGOSTO – 
JANTAR NA CACHAÇARIA
Dia 30/08/2017, última quarta-
feira do mês, está agendado 
o Jantar Beneficente na 
Cachaçaria Água Doce em 
prol da COASSEJE. O evento 
será das 20h00 às 22h30 e os 
convites terão o preço de R$ 
48,00. Crianças até 8 anos não 
pagam.  O cardápio: caldo de 
feijão – pão de alho – 03 tipos 
de salada – arroz branco – 
batata frita – banana a milanesa 
– feijão tropeiro – espaguete 
alho e óleo – escondidinho 
de carne de sol - frango a 
passarinho e panceta.  Os 
convites podem ser adquiridos 
na recepção da COASSEJE ou 
do Seareiros.
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POR ANTONIO O. CIOLDIN

HISTÓRIAS
ESPÍRITAS

ODr. Bezerra de Menezes, quando ainda 
era estudante de Medicina, estava em 

sérias dificuldades financeiras, precisando da 
quantia de cinquenta mil réis (antiga moeda 
brasileira), para pagamento das taxas da Fa-
culdade e para outros gastos indispensáveis 
em sua habitação, pois o senhorio, sem qual-
quer contemplação, ameaçava despejá-lo.

Desesperado – uma das raras vezes em 
que Bezerra se desesperou na vida 
– e como não fosse incrédulo, 
ergueu os olhos ao Alto e 
apelou a Deus.

Poucos dias após bate-
ram-lhe à porta. Era um 
moço simpático e de ati-
tudes polidas que pre-
tendia tratar algumas 
aulas de Matemática. Be-
zerra recusou, a princípio, 
alegando ser essa matéria 
a que menos gostava, en-
tretanto, o visitante insistiu, 
e, por fim, lembrando-se de 
sua situação desesperadora, re-
solveu aceitar.

O moço pretextou então que poderia es-
banjar a mesada recebida do pai, pediu licen-
ça para efetuar o pagamento de todas as au-
las adiantadamente. Após alguma relutância, 
convencido, Bezerra acedeu. O moço entre-
gou-lhe então a quantia de cinquenta mil réis. 

Combinado o dia e a hora para o início das 
aulas, o visitante despediu-se, deixando Be-
zerra muito feliz, pois conseguiu assim pagar 
o aluguel e as taxas da Faculdade. Procurou 
livros na biblioteca pública para se preparar 
na matéria, mas o rapaz nunca mais apareceu.

No ano de 1894, em uma conversa com Bit-
tencourt Sampaio, Bezerra criticou a Federa-
ção Espírita Brasileira porque o Departamen-

UM “CASO” DO DR. BEZERRA

Durante uma era glacial muito remota, 
quando parte do globo terrestre esteve 

coberto por densas camadas de gelo, muitos 
animais não resistiram ao frio intenso e mor-
reram por não se adaptarem às condições do 
clima hostil. Foi então que uma grande ma-
nada de porcos-espinhos, numa tentativa de 
se proteger e sobreviver começou a se unir, 
a juntar-se mais e mais. Assim, cada um podia 
sentir o calor do corpo do outro, e todos jun-
tos, bem unidos, aqueciam-se mutuamente 
naquele inverno tenebroso.

Porém, os espinhos de um começaram a 
ferir o outro, justamente o que estava mais 
próximo e fornecia mais calor, aquele calor 
vital, que para eles era questão de vida ou 
morte. Então, feridos e magoados, eles foram 
se afastando. Dispersaram-se por não supor-
tarem por mais tempo os espinhos de seus 
semelhantes. Cada espetada doía muito.

Algumas pessoas têm tanto medo da vida 
que acabam consumidas pela asfixiante soli-
dão. Uma pessoa assim não arrisca nada, ela 
prefere viver na “zona de conforto”, onde se 
sente segura, do que arriscar ser feliz. Tem 
medo de arriscar e fracassar, acreditando 
que ”mais vale um pássaro na mão do que 
dois voando”. Essas pessoas se esquecem de 
que “quem não arrisca não petisca”.

Desde pequenos, aprendemos que cair 
machuca e dói, então evitamos qualquer si-
tuação de risco. Acontece que não podemos 
viver afastados uns dos outros, com medo 
da dor que o outro pode nos causar. Algu-
mas pessoas vão te machucar mesmo, mas a 
maioria delas poderá te fazer feliz. Reflita um 
pouco, veja se você não está desperdiçando 
uma oportunidade de ser feliz por medo de 
se machucar. Muitas vezes, são nos relaciona-
mentos improváveis que está a nossa felici-
dade. E então, está disposto a correr o risco?

É claro que não devemos ser imprudentes, 
impulsivos, ou inconsequentes, avaliar o risco 
faz parte do nosso instinto de conservação. 
Tome atitudes refletidas, mas não deixe que 
o medo te bloqueie. Às vezes, correr riscos é 
necessário e saudável. Quantas pessoas re-
solveram enfrentar seus medos, deram uma 
virada na vida, conquistaram saúde física e 
emocional, saíram da solidão e se abriram 
para a vida? Quem se afasta das pessoas, 
compromete sua vida afetiva e social.

MORAL DA HISTÓRIA: O melhor relacio-
namento não é aquele que une pessoas per-
feitas, mas aquele onde cada um aprende a 
conviver com o outro, admirando suas quali-
dades e tolerando seus defeitos.

Fonte: Baseado na obra do filósofo alemão 
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)

Em 01 de agosto de 1865, foi lançado na 
França o quarto título da chamada Co-

dificação Espírita, por Allan Kardec, qual 
seja: O Céu e o Inferno – A Justiça Divina 
Segundo o Espiritismo.

A obra em comento foi elaborada com 
o mesmo critério e cuidado das demais 
obras de Allan Kardec, ou seja, foi feita 
através de pesquisas metódicas, obtenção 
de informações através de reuniões mediú-
nicas onde Kardec questionava e dialogava 
com os Espíritos e após efetuava avaliação 
extremamente rigorosa e racional de todo 
material coletado.

O livro O Céu e o Inferno – A Justiça Di-
vina Segundo o Espiritismo tem o objetivo 
de demonstrar a imortalidade do Espírito 
e a condição que ele usufruirá no mundo 
espiritual, em decorrência de seus pró-
prios atos, ou seja, reúne elementos para 
esclarecer o homem quanto ao seu destino. 
Compara entre diversas crenças conceitos 
como céu, inferno, anjos e demônios, der-
ruba a tese das penas eternas e ainda traz 
comunicações de espíritos que narram suas 
experiências durante e após o desencarne.

Na primeira parte desta obra são expos-
tos fatos sobre a justiça divina como: anjos, 
céu, demônios, inferno, penas eternas, pur-
gatório, temor da morte, a proibição sobre 
a evocação dos mortos, apresenta também 
um exame comparado de várias doutrinas 
religiosas sobre a vida após a morte; mostra 
fatos como a morte de crianças, seres nasci-
dos com deformações, acidentes coletivos e 
uma gama de problemas que só a imorta-
lidade da alma e a reencarnação explicam 
satisfatoriamente. Demonstra ainda que não 
devemos temer a morte, já que o desencar-
ne é apenas uma mudança de condição, já 
que o Espírito é imortal.

Na segunda parte são apresentados de-
poimentos de espíritos desencarnados 
(como por exemplo: criminosos arrepen-
didos, espíritos endurecidos, espíritos 
felizes, medianos, sofredores, suicidas e 
em expiação terrestre), que relatam as 
impressões que têm do além-túmulo, as 

experiências carnais vividas e como elas 
influenciaram na volta ao Plano Espiritual, 
demonstrando que cada um, segundo sua 
conduta e evolução moral, recebeu a devi-
da “sentença”, que pode ser descrita como 
as condições que estes espíritos encontra-
ram após o desencarne, após ser levado 
em conta as ações que praticou quando 
encarnado, causando uma reflexão sobre a 
Lei de Causa e Efeito e sua conformidade 
com a Justiça Divina.

Não há como ler esta obra e não sentir um 
amor ainda maior pelo nosso Pai Criador 
que, em sua infinita sabedoria e bondade, 
permite que caminhemos em ritmo próprio, 
utilizando-se de nosso livre arbítrio, rumo 
ao esclarecimento, o que nos oferece um alí-
vio por reforçar ainda mais a fé na continui-
dade da vida e a constatação de que tudo no 
universo evolui.

“O homem é assim o árbitro constante de 
sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu su-
plício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua 
felicidade ou sua desgraça dependem da 
sua vontade de fazer o bem” (Allan Kardec, 
“O Céu e o Inferno”)

Benditos 152 anos desta obra maravilhosa!

to de Assistência aos Necessitados estava 
adotando exclusivamente a Homeopatia 
no tratamento dos enfermos, terapêutica 
que ele adotava em seu tratamento pes-
soal, de sua família e recomendando aos 
seus amigos, sem ser, entretanto, médi-
co homeopata. Isto, aliás, lhe tinha criado 
sérias dificuldades, dizendo que isso lhe 

tornara um médico inútil e deslocado 
que não cria na medicina oficial 

e aconselhava a dos Espíritos, 
não tendo assim o direito de 

exercer a profissão. O diá-
logo transcorria assim:

Bittencourt - E por que 
não te tornas médico 
homeopata? 

Bezerra - Não enten-
do patavinas de Ho-
meopatia. Uso a dos 
Espíritos e não a dos 

médicos. Nessa altura, o 
médium Frederico Júnior, 

incorporando o Espírito 
de Santo Agostinho, deu um 

aparte:
Espírito de Santo Agostinho - Tanto 

melhor. Ajudar-te-emos com maior facili-
dade no tratamento dos nossos irmãos.

Bezerra - Como, bondoso Espírito? Tu me 
sugeres viver do Espiritismo?

Espírito de Santo Agostinho - Não, por 
certo! Viverás de tua profissão, dando ao 
teu cliente o fruto do teu saber humano, 
para isso estudando Homeopatia como 
te aconselhou nosso companheiro Bitten-
court. Nós te ajudaremos de outro modo: 
Trazendo-te, quando precisares, novos dis-
cípulos de Matemática...

Fonte: http://www.espiritbook.com.br

O Céu e o Inferno
ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO

Lançamento dia 01/08/1865

Capa da 1ª Edição de “O Céu e o 
Inferno”, de Allan Kardec

A Parábola
do porco espinho

ESTUDOS BÍBLICOS

POR JUBERY RODRIGUES

A N T E C I P A N D O  O  M Ê S  E S P Í R I T A
PELO D.C.D.

Dia 09/09/2017
CECAL - Sumaré

Palestrante: Marco Milani

Dia 15/09/2017
C.E.Caminho de Damasco - Nova Odessa

Palestrante: Demerval Carinhana Jr.

Dia 19/09/2017
C.E.Paz e Amor - Americana
Palestrante: Sandro Cosso

Dia 30/09/12017
CCA - Clube dos Cavaleiros de Americana
DIVALDO PEREIRA FRANCO

Tema principal: “Reencarnação, Lei de Solidariedade Universal”
P A L E S T R A S :

Solicitamos a todos os dirigentes que evitem ao máximo marcar eventos nessas datas.
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Oclima vibratório da reunião sempre 
se altera, portanto o preparo deve ser 

muito cuidadoso. Antes de tudo, a sessão 
mediúnica de desobsessão não é um local 
de cortesias sociais. Entidades espirituais 
enfermas, desequilibradas ou sofredoras 
não pode ser motivo de mera curiosidade; 
ao contrário, são dignas de todo o respeito.

Cabem visitantes em circunstâncias es-
peciais, com permissão prévia do dirigente 
que deve dialogar antes com todo o grupo 
mediúnico.

Os motivos das visitações devem se pren-
der à instrução de novos trabalhadores que 
estejam estudando e se preparando para 
essas atividades.

Não podem chegar a número expressivo, 
sendo ideal um ou dois, podendo, conforme 
o caso e o tamanho do grupo estabelecido 
ser EXCEPCIONALMENTE até de quatro 

Visitas em sessões
mediúnicas de desobsessão

ESPIRITISMO E MEDICINA

PELO D.C.D. pessoas por vez.
O clima vibratório da reunião sempre se 

altera, portanto o preparo deve ser muito 
cuidadoso.

As visitas devem ocorrer muito raramen-
te, não se estabelecendo como uma rotina, 
e devem priorizar as pessoas que estão fun-
dando um novo grupo de desobsessão ou 
irão integrar uma atividade congênere.

Em caso de dificuldade do dirigente ou 
do grupo em definir a aceitação ou não de 
um pedido de visita, pode-se estabelecer 
um diálogo com os mentores a esse res-
peito, mas lembramos de que não se deve 
depender dos mentores para decisões do 
grupo. O conhecimento sólido da Doutrina 
nos oportuniza o discernimento.

Deve se estabelecer que os visitantes não 
necessitem de comparecimento que exce-
da a três ou quatro reuniões.

Chegada inesperada de um obsediado
A regra geral é não se atender uma ob-

sessão com o paciente obsediado presente 
no local da reunião.  O choque emocional 
da comunicação do obsessor, ameaçando 
ferozmente a “vítima”, provocaria descarga 
de adrenalina que pode ser extremamente 
prejudicial a corações muito sensíveis.

No entanto, pode ocorrer que um traba-
lhador da casa espírita ou alguém próxi-
mo seja trazido de forma inesperada. O 
enfermo e os acompanhantes podem ser 
admitidos, por momentos rápidos, na fase 
preparatória do trabalho de desobsessão, 
receberem passes e imediata orientação 
para se dirigirem a outro setor da casa es-
pírita onde serão atenciosamente atendidos 
por alguns componentes do grupo designa-
dos pelo coordenador. Será um socorro bre-
ve e inicial. Após este socorro breve devem 
se retirar o recinto.

Fonte: Jornal O Clarim - jul2017, autoria de Dr. 
Ricardo Di Bernardi

Sim, ele é o maior tratado sobre mediuni-
dade, já publicado. É o segundo livro da 

Codificação Espírita e surgiu em 1861, qua-
tro anos depois de O Livro dos Espíritos.

Falamos sobre O Livro dos Médiuns, a 
notável obra da Codificação, que contém 
os fundamentos doutrinários do Espiritis-
mo sobre essa faculdade humana que nada 
mais é do que a do intercâmbio entre o pla-
no daqueles que estão encarnados e, por-
tanto utilizando corpos carnais, e os espíri-
tos, aqueles que já deixaram o mundo físico.

A mediunidade não é exclusividade nem 
invenção do Espiritismo. Trata-se de uma 
capacidade humana, estudada e orientada 
pela Doutrina Espírita, pois que lhe constitui 
um dos pilares de seus fundamentos.

A comunicabilidade dos espíritos liga-se 
à nossa condição de imortalidade e, sendo 
que todos somos espíritos, o fato de habi-
tarmos outra dimensão não nos separa dos 
laços de afeto ou desafeto, daí o permanen-
te intercâmbio entre os planos dos encarna-
dos e dos espíritos.

Imagina-se, equivocadamente, que os es-
píritos são seres envoltos em fumaça ou que 
aparecem revestindo lençóis esvoaçantes 

O maior tratado
MEDIUNIDADE

POR ORSON PETER CARRARA com dois furos no lugar dos olhos. Não! Os 
Espíritos somos todos nós, filhos de Deus, 
seres capazes de amar e pensar. Ocorre 
que utiliza-se a expressão espírito para de-
signar a condição daqueles que virão ao 
planeta, aliás retornando a ele, ou que dele 
partiram, mas vivendo intensamente a natu-
ral continuidade da vida humana.

Por questão didática, Allan Kardec de-
nominou espíritos os seres desprovidos do 
corpo carnal e alma para aqueles ligados à 
existência material. Mas são palavras sinô-
nimas, significando apenas nossa condição 
de seres individuais e pensantes.

Na página de rosto da obra, encontramos 
Espiritismo Experimental e o subtítulo de 
Guia dos Médiuns e dos Evocadores, além 
do acréscimo indicativo do conteúdo da 
obra: o ensinamento especial dos Espíri-
tos sobre a teoria de todos os gêneros de 
manifestações, os meios de comunicação 
com o mundo invisível, o desenvolvimento 
da mediunidade, as dificuldades e os esco-
lhos que se podem encontrar na prática do 
Espiritismo, em continuação de O Livro dos 
Espíritos.

Composto de duas partes, sendo a primei-
ra com quatro e a segunda com 32 capítulos, 
além da esclarecedora introdução, a obra é 

um desdobramento natural do livro II (com-
posto de 11 capítulos e 538 perguntas e que 
recebeu o título Do mundo espírita ou mun-
do dos Espíritos de O Livro dos Espíritos), 
justamente ampliando o importante tema da 
mediunidade, essa capacidade humana que 
se apresenta em graus distintos, que não é 
doença, nem privilégio, mas compromisso 
de trabalho com o próprio aprimoramento 
e com o progresso da humanidade.

É obra para orientar e disciplinar o uso e 
prática dessa sensibilidade variável e pre-
sente em todo ser humano. Por isso deve ser 
consultada e estudada continuamente, para 
evitar-se os excessos do fanatismo, da cren-
ça cega e mesmo do misticismo que tantas 
vezes está presente nas referências aos cha-
mados médiuns.

Foi através dela que surgiu a Codifica-
ção Espírita. É através dela que vieram e 
continuam a vir as instruções, o consolo e o 
conforto moral que ilumina a vida, através 
de textos e verbos lúcidos que nos ajudam 
a compreender a vida, provindos de inteli-
gências lúcidas e moralizadas que trabalham 
igualmente pelo bem e pelo progresso.

Para entendê-la, todavia, é preciso es-
tudar. Pois que também é usada, quando 
praticada sem conhecimento, sem discer-
nimento, por mentes invigilantes e descom-
promissadas com a verdade e com o bem. É 
quando surge a fraude, o embuste, a explo-
ração. Daí a necessidade de conhecer em 
profundidade.
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EVANGELHO NO LAR:

GUARDEMOS 
O CORAÇÃO

“O homem de coração dobre é 
inconstante em todos os seus caminhos.” 
- (Tiago, 1:8)

Urge reconhecer que no sentimento re-
side o controle da vida. Na romagem 

terrestre, múltiplos são os caminhos que 
conduzem ao aperfeiçoamento. 

Fartura e escassez; formosura e feal-
dade, alegria e sofrimento, liberdade e 
tolhimento, podem aliciar excelentes pos-
sibilidades de realização humana para a 
espiritualidade superior. 

O homem de coração dobre, porém, é 
infiel às bênçãos divinas em todos os se-
tores da luta construtiva.

Se recebe talentos da riqueza terrestre, 
entrega-se, comumente, às alucinações 
da vaidade. 

Se detém os dons da pobreza, liga-se, qua-
se sempre, aos monstros da inconformação. 

Se possui belo corpo, dá-se, em via de 
regra, aos excessos destruidores. 

Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, 
na maioria dos casos perde o tempo em 
desespero inútil.

No prazer, é incontido.
Na dor, é revoltado.
Quando livre, oprime os irmãos e escra-

viza-os.
Quando subalterno, perturba os seme-

lhantes e insinua a indisciplina.
O sentimento é o santuário da criatura. 

Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz 
luminosa que flui incessantemente de Cima.

Ofereçamos ao Senhor um coração fir-
me e terno para que as Divinas Mãos nele 
gravem os Augustos Desígnios. Atendida 
semelhante disposição em nossa vida ín-
tima, encontraremos em todos os cami-
nhos o abençoado lugar de cooperadores 
da Divina Vontade.

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

Lançamento CD
Novas Sementes

ARTES

POR MÁRCIO NÓRA

Aconteceu no dia 21/07/17, no Teatro 
Municipal Lulu Benencase, em Ameri-

cana, o show de lançamento do CD Novas 
Sementes.

Segue, um pouco da história das músicas:
”Foi em uma noite de 2011 que o Espírito 

de um jovem chamado Luiz Sérgio, desen-
carnado aos 23 anos, se apresentou ao mé-
dium Eduardo Lourenço trazendo consigo 
um pedido: transmitir, através da psicogra-
fia, as letras de músicas cantadas por ele a 
jovens desencarnados pelo uso de drogas 
que retornavam ao Plano Espiritual necessi-
tados de reencontrar a lucidez e equilíbrio 
espiritual.

Um trabalho iniciado por Luiz Sérgio na 
espiritualidade e que se estendeu a outras 
colônias, levando acordes de esperança e 
novas energias para o devido recomeço.

Através de linhas céleres, os versos fluí-

ram do ambiente etéreo para as páginas 
de papel. A primeira letra foi “Amor Fonte 
Viva”, seguida por “Esperança”. No silêncio 
das madrugadas, mãos invisíveis se con-
jugavam a do médium para transmitir as 
criações de diversos outros artistas desen-
carnados, cujas histórias de vida tinham as 
drogas como ponto em comum. O resultado 
foi um conjunto de letras que foram então 
repassadas aos músicos da Associação Es-
pírita Mensageiros de Luz para que a melo-
dia lhes fosse adicionada, ganhando novos 
matizes e sonoridade.

Finalmente, após 2 meses de trabalho e 
dedicação, as músicas brotavam para os ou-
vidos físicos à semelhança de sementes de 
luz... novas sementes.”

Os compositores musicais são Jefferson 
Ferreira, Mara Moura, Paulo Oliveira, Maria 
Socorro e Marina Duarte, com Direção Mu-
sical de Valterci Hulkinho e Direção Artística 
de André Oliveira.
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PELO D.C.D. PELO D.C.D.

VISITA DO MÊS NOSSA GENTE

CENTRO ESPÍRITA NOSSO LAR

CRISTIAN ROBERTO SIMÕES

Olá! Sou o Cristian, tenho 27 anos e sou 
solteiro. Comecei a ter contato com 

a Doutrina Espírita quando tinha 9 anos. 
Meus pais na época frequentavam outra 
religião, e eu mesmo criança não concor-
dava com algumas coisas, com 15 anos li 
meu primeiro livro espírita, foi um roman-
ce, mas fiquei mais atento e observador na 
doutrina do que já era. 

Para mim sempre foi normal acreditar 
nos espíritos, mas ainda não estudava a 
doutrina. Em 2011, minha amiga Sandra 
Fernandes fez o atendimento fraterno co-
migo, ela foi muito especial e carinhosa, 
em seguida me deu um presente enorme, 
além de sua amizade me apresentou o 
Seareiros, e com muita alegria faço parte 
desta casa desde então, são 6 anos mui-
to felizes de minha vida, e pretendo me 
“aposentar” nele. 

Atualmente participo do grupo de estu-
dos aos sábados as 16h00, da reunião me-
diúnica as quintas as 20h00, além de fazer 
parte do Departamento de Marketing.

Este mês estivemos visitando o recém 
fundado Centro Espirita Nosso Lar 

e fomos recepcionados pelo Presiden-
te e confrade José Edson Colpas. A casa 
fica na Rua Benedito Otavio de Campos, 
78 – Campo Limpo – Americana/SP, es-
tão instalados nesta sede recém cons-
truída a 6 meses, tendo sido fundada aos 
06/08/2012. Conversando sobre os objeti-
vos e atividades da casa, obtivemos.

- Quais as Atividades e desempenho do 
Centro na divulgação da Doutrina?
R. As principais atividades da Casa atual-
mente são a reunião pública, passe e acolhi-
mento fraterno.

- Quais os planos e metas presentes e fu-
turos?
R. Vivenciar a doutrina e o evangelho, levan-
do aos irmãos o conceito da fé raciocinada.

- Como vislumbra o crescimento e co-
nhecimento da Doutrina?
R. O crescimento tem sido grande e o co-
nhecimento também. Necessitamos do en-
tendimento e aplicação dos postulados.

Dias e Horários de funcionamento:
Segunda-feira – 19h30 – Reunião Pública, 
aplicação de Passes e Atendimento Fraterno
Terças-feiras – Acolhimento Fraterno (so-
mente com agendamento)
Quarta-feira – 19h00 – Reunião Mediúnica
Sábado – 14h30 – Reunião de Estudos Dou-
trinários e Passes
Diretoria:
Presidente: José Edson Colpas
Vice-Presidente: José Ossuna

- Quanto tempo esta no cargo de Presi-
dente:
R. Desde a fundação.

- Como você se aproximou do Espiritismo?
R. Pela dor.

- E que o conhecimento Espirita alterou 
em sua vida?
R. Tudo! E continua alterando para melhor.

- Considerações Finais:
R. Nossos agradecimentos ao Centro irmão, 
Seareiros de Jesus, pela oportunidade que 
nos foi dada.



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 AGOSTO DE 2017
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Livros mais vendidos no Seareiros em Julho
PELA BIBLIOTECA

1 - Morro Alto - O Velho, a Árvore e a Vaca, de Aluízio Elias;
2 - Os Prazeres da Alma - Uma Reflexão sobre os Potenciais Humanos, de 
Hammed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto;
3 - Coleção Cartas Psicografadas “Retornaram Cantando”, de Hermínio M. C. 
Arantes, psicografia de Francisco Cândido Xavier;
4 - Renovando Atitudes, de Hammed, psicografia de Francisco do Espírito 
Santo Neto;
5 - O Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias.

 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 Agosto/2017:

Doutrinário: “Uma Receita de Vida”, autoria de Richard Simonetti, da CEAC 
Editora, com 148 páginas;

Romance: “Um Quarto Vazio”, romance espírita ditado pelo Espírito Francisco, 
psicografia de Roberto de Carvalho, da Boa Nova Editora, com 208 páginas.

01/08

04/08

10/08

11/08

12/08

18/08

19/08

23/08

28/08

28/08

29/08

29/08

30/08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elaine Cristina da Silva
Bezerra de Menezes

Andreia Gomes
Caminho do Progresso – SBdO

Marcus Agostinetto
Seareiros de Jesus

Ed Martino
Mensageiros de Luz

Rogélio Bonil
Casa de Luz

Ailton de Oliveira
Paz e Amor

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Rita de Cássia
Seareiros

Jaime Facioli
Paz e Amor

Dr. Milton Santiago Jr
Ass. Espírita de Americana

Janaína Assis
Allan Kardec

Cláudio Schiavi
Pátria do Evangelho

Valdecir Borges
Augusto Elias 

19h30

20h00

19h30

19h30

20h00

19h30

19h30

19h45

19h50

20h00

19h30

19h30

19h30

Otimismo

Tema Livre

Destinação da Terra. Causa 
das Misérias Humanas

Lidando com a sombra, 
tornar-se luz

Tema Livre

Tema Livre

Perdão das ofensas

Pai nosso

Se alguém vos bater na 
face direita, apresentai-lhe 

também a outra

Programação Especial

Simplicidade e pureza 
de coração

Tema Livre

Bezerra de Menezes,  
médico dos pobres

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

ESTUDO
05/08 – sábado - das 14h00 às 15h30 
– sala 1 – Estudo das Parábolas do 
Novo Testamento – Será estudada a 
Parábola do Servo Vigilante (1ª parte – 
Lc; 12:35-40) – Em 02/09 será estudada a 
continuação da parábola (12:41-48).
Todos são convidados.

EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
05/08 – sábado – 14h00 - Retorno da 
evangelização Infanto-Juvenil.

EVENTO ESPECIAL
12/08 - sábado – 13h30 às 16h30 
– no auditório – DOCE AMIZADE E 
SOLIDARIARTE DO DIA DOS PAIS – tarde 
com sobremesas, salgados e muito 
artesanato. Convidamos a todos para 
uma tarde de confraternização no 
Seareiros. Obs.: Haverá artesanatos 
especiais para os pais.

MÊS DE ESTUDOS ESPECIAIS – 
(PALESTRAS E SEMINÁRIO)
07/08 – segunda-feira - 20h00 – 
Palestra - Tema: Comportamento Suicida 
da Criança e Adolescente, na Visão 
Espírita – Palestrante: Clara Lila Gonzalez 
de Araújo (CEAK, Campinas);
15/08 - terça-feira – 20h00 – Palestra 
– Tema: Santo Agostinho – Palestrante: 
Fábio Dionisi (Centro Espírita Recanto de 
Luz, Ribeirão Pires);
19/08 – sábado – das 14h00 às 17h00 
– Seminário – Tema: Espiritismo e Física 
Quântica – Palestrante: Alexandre Fontes 
da Fonseca (Unicamp);
30/08 - quarta-feira – 20h00 – Palestra 
– Tema: O Salto de Fé e a Mudança de 
Perspectiva – Palestrante: Dr.Milton 
Santiago Junior (Associação Espírita de 
Americana).

DIRIGENTES DE GRUPOS MEDIÚNICOS
26/08 – sábado – das 14h00 às 17h00 
– Seminário – “O Método das 5 Fases da 
Comunicação Mediúnica” – Com Rosa 
Benatti, do Centro Espírita Allan Kardec, 
de Campinas.
Evento especialmente para os dirigentes 
mediúnicos, mas aberto a todos que 
queiram participar.

ATIVIDADES EXTERNAS
14/08 - Evangelho na Casa Dia – 
às 20h00 – Tema: Meu Reino não é 
deste Mundo – Evangelho Segundo o 
Espiritismo - cap.II
Visitas fraternas – Toda quinta-feira 
às 14h00, para pessoas fisicamente 
impossibilitadas de vir ao Seareiros.


