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

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

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

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

MOCIDADE
Sábado
17h15 às 18h30 – Sala: 2

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

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

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

ATIVIDADES DO 
C.E.SEAREIROS 

DE JESUS

Histórias Espíritas
RECEITA PARA MELHORAR,
ATRAVÉS DE CHICO XAVIER:

Em Julho de 1948, o nosso confrade Jacques 
Aboad, de passagem por Pedro Leopoldo, con-
versava, ao lado de outros confrades, na com-
panhia do Chico, sobre os trabalhos de aper-
feiçoamento da alma.

A conversação deu lugar à prece em con-
junto. E, manifestando-se, pelo médium, José 
Grosso, dedicado e alegre companheiro de-
sencarnado, dedicou aos presentes os seguin-
tes apontamentos: 

RECEITA PARA MELHORAR
Dez gramas de juízo na cabeça
Serenidade na mente

Equilíbrio nos raciocínios
Elevação nos sentimentos
Pureza nos olhos
Vigilância nos ouvidos
Lubrificante na cerviz
Interruptor na língua
Amor no coração
Serviço útil e incessante nos braços
Simplicidade no estômago
Boa direção nos pés
Uso diário em temperatura de boa vontade
Supomos descobrir, neste curioso receituário, 
excelentes motivos para sorriso e meditação.

Extraído do livro: “Lindos Casos de Chico Xavier”, 
por Ramiro Gama

POR ANTONIO O. CIOLDIN

Renascimento de esperanças
EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

Desejamos que 2017 seja um ano bom, pro-
dutivo. Sim! Tudo depende de nós. Que a 

esperança seja sempre mantida e a renovação 
seja constante. Contamos com todos caminhan-
do juntos, para nos fortalecermos sempre. Que 
a mensagem de Emmanuel possa nos guiar em 
2017 e nos anos vindouros...

RENASCE AGORA
A própria Natureza apresenta preciosas lições, 
nesse particular...

Sucedem-se os anos com matemática precisão, 
mas os dias são sempre novos. Dispondo, assim, de 
trezentas e sessenta e cinco ocasiões de aprendi-
zado e recomeço, anualmente, quantas oportuni-
dades de renovação moral encontrará a criatura, 
no abençoado período de uma existência?

Conserva do passado o que for bom e justo, belo 
e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e 
as sombras, ainda mesmo quando mascarados de 
encantador revestimento.

Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa 
pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que 
a tua negligência atirará fatalmente sobre os om-
bros de teus benfeitores e amigos espirituais.

Cada hora que surge pode ser portadora de rea-
justamento...

Se é possível, não deixes para depois os laços de 

amor e paz que podes criar agora, em substituição 
às pesadas algemas do desafeto.

Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo 
ou desenovelar o coração, a favor daqueles que nos 
ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxi-
cos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício 
daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos 
compreendem.

Enquanto nos demoramos na fortaleza defensi-
va, o adversário cogita de enriquecer as munições, 
mas se descemos à praça, desassombrados e sere-
nos, mostrando novas disposições na luta, a ideia 
de acordo substitui, dentro de nós e em torno de 
nossos passos, a escura fermentação da guerra.

Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa 
compreensão.

Alguém te não entende? Persevera em demons-
trar os intentos mais nobres.

Deixa-te reviver, cada dia, na corrente cristalina 
e incessante do bem.

Não olvides a assertiva do Mestre: - “Aquele que 
não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus.”

Renasce agora em teus propósitos, deliberações 
e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos 
que te cercam e alcançando a antecipação da vitó-
ria sobre ti mesmo, no tempo...

Mais vale auxiliar, ainda hoje, que ser auxiliado 
amanhã.

Emmanuel/Francisco C. Xavier 
Do livro Fonte Viva – cap. 56 - FEB
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Nos campos da física, talvez a mecânica 
quântica seja hoje aquela que exerça 

um maior fascínio entre as pessoas cujas 
áreas de atividade não estejam ligadas à 
pesquisa ou ensino de física. Esse interesse 
dos espíritas e a curiosidade pelo assunto 
faz com que muitos artigos sejam publi-
cados na imprensa não-científica, muitos 
deles trazendo mais confusão do que a 
elucidação e clarificação a que se propõe. 
Infelizmente a imprensa espírita também 
não está imune a este tipo de artigos. Não é 
incomum a publicação de artigos espíritas 
que, sem fundamentação científica, tentam 
atribuir aos fenômenos espirituais proprie-
dades características da física quântica.

Um dos objetivos deste artigo é mostrar 
que qualquer afirmação que se proponha 
a estabelecer conexões entre as fenome-
nologias espiritual e quântica é, no atual 
estágio de nosso conhecimento científico, 
prematura e, portanto, faz sentido ser feita 
apenas dentro de um contexto puramen-
te especulativo e sem deixar nenhuma 
dúvida de que se trata de afirmação não 
confirmada e não aceita pela comunidade 
científica.

É importante salientar que a física quân-
tica, desde o seu surgimento no início do 
séc. XX até os dias de hoje, cresceu e ama-
dureceu como uma teoria que trata estri-
tamente das interações entre os diversos 
componentes que formam a parte material 
da natureza que podemos observar. A na-

tureza espiritual não é e nunca foi objeto 
de seus tratados. Comprovar ou não se os 
fenômenos espirituais são governados, 
mesmo que em parte, por leis quânticas é 
algo que ainda requer futura investigação. 
Antes de tentarmos estabelecer correla-
ções entre qualquer teoria da Física e Es-
piritismo, é importante que conheçamos o 
contexto no qual essa teoria foi formulada, 
as questões que nesse contexto faziam 
sentido serem perguntadas e as respos-
tas encontradas. Sem esse conhecimento, 
corre-se o risco de fazer-se afirmações 
imprecisas ou errôneas que confundem e 
deseducam. Assim, este artigo também se 
propõe ao leitor recorrer a uma leitura e re-
visão histórica da evolução dos principais 
conceitos da física nos 3 séculos anteriores 
ao surgimento da mecânica quântica bem 
como uma análise nas mudanças que essa 
evolução causou na percepção do homem 
a respeito do universo no qual vivemos.

A Física Quântica surgiu como a tentati-
va de explicar a natureza naquilo que ela 
tem de menor: os constituintes básicos da 
matéria e tudo que possa ter um tamanho 
igual ou menor. Em outras palavras, pense 
o seguinte: tudo o que é maior do que um 
átomo está sujeito as leis da física que cha-
mamos de “física clássica”. Por exemplo, 
elas sofrem a atração da gravidade, as leis 
da inércia, ação e reação, e por aí vai. Mas 
quando analisamos tamanhos menores que 
um átomo, tudo muda e as regras da físi-
ca clássica já não valem mais. Foi preciso 
então admitir que eram necessárias outras 

leis para lidar com essa realidade, e tam-
bém uma física totalmente nova, que ficou 
conhecida como Física Quântica.

Tudo começou em 1900, quando o físico 
alemão Max Planck introduziu a ideia de 
que a energia era enviada em “pacotes” 
chamados quanta (meio que parecido com 
a transmissão de dados pela internet), com 
o fim de derivar uma fórmula para a de-
pendência da frequência observada com 
a energia emitida por um corpo negro. Em 
1905, Einstein explicou o efeito fotoelétrico 
por um postulado sobre que a luz, ou mais 
especificamente toda a radiação eletromag-
nética, pode ser dividida num número finito 
de “quanta de energia”, que são localizados 
como pontos no espaço.

Estes quanta de energia seriam chama-
dos mais tarde de fótons, termo introduzido 
por Gilbert N. Lewis em 1926. A ideia que 
cada fóton teria de consistir de energia em 
termos de quantas foi um notável feito, já 
que efetivamente eliminou a possibilidade 
de que a radiação de um corpo negro al-
cançasse energia infinita, o que se explicou 
em termos de formas de onda somente. Em 
1913, Niels Bohr explicou as linhas espec-
trais do átomo de hidrogênio, novamente 
utilizando a ideia dos quanta, em seu artigo 
On the Constitution of Atoms and Molecules 
(Sobre a Constituição de Átomos e Molécu-
las), publicado em julho de 1913.

A expressão “física quântica” foi usada 
pela primeira vez em Universe in Light of 
Modern Physics (O Universo à Luz da Física 
Moderna), de Max Planck, em 1931.

O que é essa Física Quântica?
ESPIRITISMO E CIÊNCIA

POR JUBERY RODRIGUES
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Em 03 de dezembro de 2016, realizou-se 
no Seareiros a eleição para os Conse-

lhos Deliberativo e Fiscal, além da Diretoria 
Executiva para o biênio 2017-2018. Enquan-
to uma comissão trabalhou na apuração, os 
demais integrantes do Seareiros participa-
ram da confraternização de final de ano, 
com sorteio de livros e quitutes e agradável 
interação. Apurou-se o seguinte resultado:

CONSELHO DELIBERATIVO
Izildinha Aparecida Vieira Cioldin
Antonio Orlando Cioldin
Paulo Augusto Justen
Adauto Reami
Maria das Graças R.Q. Carvalho
Vanilde Sueli Cesar Reami
Eris Gomes Ribeiro
Marcus Silva Agostinetto
Maria Cristina Frezzarin
Tereza Luiza A. Pompermayer
Luiz Carlos Affonso
Jose Carlos Barbosa
Ana Karina Dian Guilherme
Adriana Batista S. Koide
Geralda Rosa Gomes da Silva

CONSELHO FISCAL
Nelson Jose Schlosser
Walter Neves Júnior
Hamilton Hubirajara Meneghel

DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENTE: Izildinha Aparecida Vieira 
Cioldin
VICE-PRESIDENTE: Eris Gomes Ribeiro
1ª Tesoureira: Tereza Luiza A. Pompermayer
2ª Tesoureira: Eunice Ap. Paulino Meneghel
1ª Secretária: Denise de Toledo Mendes
2ª Secretária: Tania Gonçalves de S. Andrade

Na tarde do dia 26/11/2016, no auditório 
do Seareiros de Jesus, os evangeliza-

dores e a coordenação do Departamento 
Infanto-Juvenil – D.I.J. promoveram o encer-
ramento do ano letivo da evangelização in-
fantil com o tema PAZ.

O objetivo do evento foi satisfatoriamen-
te cumprido, pois as apresentações foram 
instrutivas, o público interagiu e foi apre-
sentado um vídeo com fotos das crianças 
executando as atividades da evangelização. 
O retorno foi muito positivo.

O D.I.J., desde já, comunica a todos os pais 
sobre o “Encontro entre Pais e Evangeliza-
dores”, que acontecerá no dia 11/02/2017, 
com exposição do Sandro Cosso, de Cam-
pinas/SP, com o tema: “O Desafio de Educar, 
além de Instruir na Casa Espírita”.

PELO D.I.J.

PELO D.C.D.

INFANTIL

ELEIÇÕES – SEAREIROS

ENCERRAMENTO E ABERTURA DE ANO LETIVO DA EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
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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 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/

Em 13 de dezembro de 2016 foram realizadas 
eleições para a diretoria executiva da COAS-

SEJE – Casa de Orientação e Assistência Social 
Seareiros de Jesus, para o biênio 2017/2018.

Atendendo o disposto no Estatuto Social da 
entidade, os associados presentes elegeram ini-
cialmente 5 (cinco) membros titulares e 3 (três) 
suplentes para compor o Conselho Deliberativo, 
somando-se a outros 6 (seis) indicados pelo man-
tenedor, o Centro Espírita Seareiros de Jesus, tota-
lizando 11 pessoas para este Conselho.  Na mesma 
cédula os associados também votaram para com-
por o Conselho Fiscal, elegendo 3 (três) membros 
titulares e 3 (três) suplentes. Após apuração dos 
votos realizada por uma comissão apuradora, os 
membros do Conselho Deliberativo elegeram o 
presidente e o vice que, conforme constante no 
Estatuto Social, o mais votado seria considerado o 
presidente e o segundo mais votado, o vice-presi-
dente.  O Estatuto Social não prevê montagem de 
chapas, onde todos os associados podem ser vo-
tados para os conselhos e serem votados também.

Seguindo o que rege o Estatuto, o presidente 
eleito indicou os associados para compor a nova 
Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo 
aprovou por unanimidade.

Dessa forma, encerrando o evento “Eleições 
para do biênio 2017/2018”, apresentamos aqui os 
conselheiros e a diretoria executiva eleitos para 
os próximos 2 anos da COASSEJE.

Eleições de Diretoria
COASSEJE

CONSELHO DELIBERATIVO
MEMBROS TITULARES: 

ELEITOS:
Vanil de Oliveira Beca
Maria José Faion da Rocha
Helena Furlaneto da Silva
Ivani Belizário
Geralda Rosa Gomes da Silva
Indicados pelo Mantenedor:
Antonio Orlando Cioldin
Tereza Luiza Arduino Pompermayer
Maria das Graças R Q Carvalho
Neide Donizeti Nunes
Luiz Carlos da Silva
Izildinha Aparecida Vieira Cioldin

CONSELHO DELIBERATIVO
Membros Suplentes: 
Maria Cristina Frezzarin
Rodrigo R Guimarães
Elizabete L M G G Vasquez

CONSELHO FISCAL:
Titulares
Ailton Cucatti
Ana Maria dos Santos
Milton Antonio de Souza
Suplentes
Rosely Belisário
Silvana Cristina Arnosti
Sandra Aparecida Painelli Saia

DIRETORIA EXECUTIVA E
COORDENADORES

A Diretoria Executiva ficou assim formada:
- Presidente: Antonio Orlando Cioldin
- Vice-Presidente: Neide Donizeti Nunes
- 1ª Secretária: Ana Maria dos Santos
- 2ª Secretária: Helena Furlaneto da Silva
- 1ª Tesoureira: Tereza Luiza Arduino Pompermayer
- 2ª Tesoureira: Geralda Rosa Gomes da Silva

OUTRAS FUNÇÕES
- Departamento Patrimonial: Luiz Carlos da Silva
- Administradora Voluntária das Casas Lares: Ma-
ria das Graças R. Q. Carvalho
- Coordenadora Voluntária do “Programa Abra-
çar”: Neide Donizeti Nunes
- Coordenadoras do “Programa de Voluntariado 
do Serviço de Acolhimento Institucional”: Iva-
ni Belizário, Ana Maria dos Santos e Maria José 
Faion da Rocha:
- Coordenadora do Projeto “Brechó da Coasseje”: 
Vania Belizário Ribeiro
- Coordenadora do Projeto de “Atividades de 
Saúde”: Vanil de Oliveira Beca
- Coordenador do Projeto da “Central de Abaste-
cimento da Coasseje”: Ailton Cucatti
- Coordenador do Projeto NFP: Francisco Jeroni-
mo Bissoli
- Coordenadora do Projeto “Cardápio Especial”: 
Helena Furlaneto da Silva
- Coordenadora do Projeto “Motoristas Solidá-
rios”: Ivani Belizário
- Coordenadoras do Projeto “Eventos Diversos”: 
Elizabeth de Moraes Cucatti, Sandra Aparecida 
Painelli Saia e Eugeny Arruda Nelson Ribeiro
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E-mail: akme@akmenet.com.br
www.akmenet.com.br

A História da Família de Ló

Ló era sobrinho de Abraão. O pai dele mor-
reu antes da família sair de Ur dos caldeus, 

e Ló acompanhou Abraão nas suas jornadas 
depois (Gênesis 11:26-31; 12:5; 13:5). Ló, como 
seu tio, se tornou rico. Os rebanhos dos dois 
aumentaram tanto que decidiram se separar. 
Abraão deixou Ló escolher a melhor terra, e 
este foi na direção de Sodoma, na campina do 
Jordão. Ele viu terra fértil, boa para a criação 
dos seus rebanhos, e tomou uma boa decisão 
profissional. Ao mesmo tempo, se colocou 
num deserto espiritual. Além de se separar 
de um homem bom e justo, seu tio Abraão, Ló 
levou a família na direção de Sodoma, uma 
cidade conhecida por sua imoralidade e mal-
dade. Com tempo, ele acabou mudando para 
a própria cidade de Sodoma.

Alguns anos passaram, e Deus resolveu des-
truir Sodoma e as cidades vizinhas, pois não 
achou quase nenhuma pessoa justa nelas (leia 
o relato em Gênesis, 19). Naquele dia, Ló per-
deu praticamente tudo. Os noivos de suas filhas 
não acreditaram nos anjos de Deus, e ficaram 
na cidade condenada (19:14). A mulher de Ló, 
em desobediência aos mensageiros de Deus, 
olhou para trás e se tornou numa estátua de sal 
(19:17,26). Logo em seguida, as duas filhas de 
Ló deram vinho para o pai e cometeram inces-
to com ele (19:30-38). O lugar de Ló na história 
é como pai das tribos nômades de Moabe e 
Amom, que se tornaram inimigos do povo de 
Israel, os descendentes de seu tio, Abraão.

No final de contas, a “boa” decisão profissio-
nal de Ló lhe custou caro. Perdeu as suas rique-
zas, a sua mulher, a inocência de suas filhas, e a 
sua participação com o povo de Deus. Foi uma 
boa decisão em termos financeiros? Talvez sim. 
Mas em termos da família e de sua vida espiri-
tual, a mudança para Sodoma foi uma péssima 
decisão que estragou a vida de Ló.

As Nossas Decisões Profissionais e Financeiras
Todos nós tomamos decisões financeiras e 
profissionais: promoções na empresa, oportu-
nidades de novos empregos, mudanças, com-
pras de casas e terrenos, etc. Quando encara-
mos tais escolhas, devemos lembrar daquela 
estátua de sal e responder honestamente a 
algumas perguntas. Se eu fizer tal coisa, isso 
vai me ajudar espiritualmente? Vai ajudar a 
minha família espiritualmente? É um passo 

para o céu, ou um passo mais longe de Deus?
Considere algumas aplicações. Encontra-

mos um terreno bom e barato num local gos-
toso. Se construirmos em tal lugar, será que 
conseguiremos manter a nossa participação 
com nossos familiares? Será que os nossos fi-
lhos terão a boa influência que precisam para 
crescer no caminho de Deus?

Por motivos profissionais ou financeiros, 
pensamos em mudar para outra cidade com 
a intenção de achar algum apoio ou algum 
lugar de crescimento. Mas antes de finalizar 
os planos, devemos investigar e avaliar as op-
ções. Há Paz naquele lugar? Que realmente 
siga a palavra de Deus e que ajudará no cres-
cimento espiritual da minha família?

Se não houver paz onde pretendemos morar, 
poderemos começar com a própria família? 
Duas pessoas podem se reunir em casa, ou mi-
lhares podem participar da mesma congrega-
ção. Antes de decidir mudar para algum lugar 
distante e se reunir com a própria família em 
casa, considere os riscos. Pode ser que seu tra-
balho levará à conversão de várias outras pes-
soas, causando crescimento da congregação. 
Mas não é fácil servir a Cristo quando se sente 
isolado de outros cristãos. Quando a igreja é 
basicamente a própria família, enfrentará de-
safios muito grandes. Muitas pessoas em tais 
circunstâncias acabam se desanimando, até o 
ponto de abandonar a fé. Quando o templo co-
meça com apenas duas ou três pessoas, deve 
fazer tudo para ficar fiel e crescer em Cristo. 
Mas antes de mudar ou decidir ficar em casa 
com a própria família, pense nos perigos. Lem-
bre-se da estátua de sal na campina do Jordão!

Em Relação aos Bens Materiais
Por que a mulher de Ló olhou para trás? Tudo 
que ela possuía, tudo que lutaram para conse-
guir durante toda a vida, estava se tornando 
cinzas. Os bens materiais e a vida que ela tinha 
em Sodoma chamaram a atenção dela, e olhou 
para trás. Nós teríamos feito diferente?

Jesus sugere a mesma tendência a nos 
prendermos às coisas materiais quando fala 
de comprar, vender, plantar e construir (Lucas 
17:28). Não tem nada de errado nessas tran-
sações, e nada de errado em possuir algumas 
coisas. O problema não está em possuir, mas 
em nossas prioridades. O perigo de acumular 
bens materiais e de chegar a amar o senhor 
errado, “porque, onde está o teu tesouro, aí 
estará também o teu coração” (Mateus 6:21).

Este texto foi encontrado na porta de um 
consultório médico numa cidade distante.
Encontra-se no site http://muitoalem2013.
blogspot.com.br/2014/02/o-corpo-fala.html e 
é aparentemente de autoria de Nelson Torres. 
Pela lógica apresentada, é muito oportuno 
trazer aos leitores para conhecimento, análise 
e reflexão de todos nós:

QUANDO A BOCA CALA, O CORPO GRITA...:
A enfermidade é um conflito entre a 
personalidade e a alma.
O resfriado escorre quando o corpo não 
chora.
A dor de garganta entope quando não é 
possível comunicar as aflições.
O estômago arde quando as raivas não 
conseguem sair.
O diabetes invade quando a solidão dói.
O corpo engorda quando a insatisfação aperta.
A dor de cabeça deprime quando as 
dúvidas aumentam.
O coração desiste quando o sentido da 
vida parece terminar.
A alergia aparece quando o 
perfeccionismo fica intolerável.
As unhas quebram quando as defesas 
ficam ameaçadas.
O peito aperta quando o orgulho escraviza.
A pressão sobe quando o medo aprisiona.
As neuroses paralisam quando a “criança 
interna” tiraniza.
A febre esquenta quando as defesas 
detonam as fronteiras da imunidade.
Os joelhos doem quando o orgulho não se 
dobra.
O câncer mata quando não se perdoa e/ou 
cansa de viver.
E as dores caladas? Como falam em nosso 
corpo?
A enfermidade não é má, ela avisa quando 
erramos a direção.
O caminho para a felicidade não é reto, 
existem curvas chamadas EQUÍVOCOS.
Existem semáforos chamados AMIGOS.
Luzes de precaução chamadas FAMÍLIA.
Ajudará muito ter no caminho uma peça de 
reposição chamada DECISÃO.
Um potente motor chamado AMOR.
Um bom seguro chamado FÉ.
Abundante combustível chamado PACIÊNCIA.
Mas há um maravilhoso Condutor e 
solucionador chamado DEUS!!!

Texto na porta de um 
consultório médico

ESPIRITISMO E MEDICINA

PELO D.C.D.

A mulher de Ló
ESTUDOS BÍBLICOS

POR JUBERY RODRIGUES
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Porque o ser humano anseia tanto para 
alterar seu invólucro carnal? Diante dos 

modismos da sociedade, dificilmente al-
guém consegue resistir aos impulsos das 
massas. Essa sensação de domínio e poder 
leva milhares de pessoas nas ultimas déca-
das à prática de alterações corporais, tais 
como, tatuagem, colocação de piercings, 
chifres, cirurgias plásticas, fisiculturismo 
(nas academias), bulimia (comer muito sem 
ter fome), anorexia (distúrbio de conduta 
alimentar, perda de apetite), mudança de 
sexo, mulheres que desejam ficar parecidas 
com a famosa boneca Barbie e homens pa-
recidos com o boneco Ken.

Em fim as tatuagens tem se fortalecido 
com o aparecimento de equipamentos mo-
dernos, ambientes mais higienizados e bom 
atendimento. Isto fez com que muitos se 
tatuassem, desde promotores, advogados, 
médicos, personal trainers, empresários, 
além de modelos, punks, hippies e até do-
nas de casa. Mas sem nos restringir a esse 
ou aquele grupo, esse comportamento é 
observado muito mais em adolescentes de-
vido à busca de identidade em que se en-
contram, busca de uma visão subjetiva de 
si mesmos, de serem aceitos nos grupos so-
ciais (ou “tribos”). Visão essa que vai além 
de traços anatômicos, como altura, peso, 
músculos querem também manifestar sua 
personalidade através de sinais materiais, 
visíveis, aparentes, exteriores, nas roupas, 
tatuagens, piercings e assim por diante.

Pelas mudanças que lhes impõe a puber-
dade apresentam-se inquietos, irreverentes, 
irresponsáveis, inconsequentes e quase 
indomáveis. A questão 985, d’O Livro dos 
Espíritos diz que a juventude _“é o espírito 
que retorna sua natureza e se mostra como 
ele era” (a partir dos 7 anos). E agora esses 

Tatuagens, piercings
e mudança de sexo

COMPORTAMENTO

POR ADAUTO REAMI grupos se comprazem em chocar a cultu-
ra e os hábitos sadios que desconsideram, 
preferindo o descaso e o cinismo em que 
se prendem em lastimável promiscuidade 
e desrespeito à vida, num confronto entre 
o ético e o banal, o saudável e o sórdido, o 
promocional e o rebaixamento. 

Alguns líderes espíritas afirmam que 
pessoas que tatuam o corpo são espíritos 
primitivos, que ainda carregam lembranças 
intensas de experiências nas existências 
anteriores, sobretudo dos tempos dos bár-
baros, quando, serviam-se destas marcas 
para se impor ante o adversário; tribos que 
praticavam o canibalismo, outras que para se 
adornarem feriam-se com objetos dilacera-
dores para provar a própria resistência, etc.

Não se consegue enxergar caráter prá-
tico ou útil nisso, a não ser mero capricho. 
Quem se tatua deve procurar seus motivos 
íntimos. O que estaríamos buscando, por 
exemplo, numa cirurgia plástica? Autoesti-
ma, bem estar? Recorrendo novamente ao 
LE, questão 719:  _“O bem estar é um dese-
jo natural. Deus não proíbe senão o abuso, 
porque o abuso é contrário a conservação 
(tudo que é excesso e abuso é nocivo à saú-
de). Deus não incrimina a procura do bem 
estar, se este bem estar não é adquirido às 
custas de ninguém e se não deve enfraque-
cer nem vossas forças morais e nem vossas 
forças físicas”.

Para muitos essas alterações tem por ob-
jetivo a preservação da juventude, por medo 
da degradação orgânica, da decadência, da 
velhice implacável. Entre esses aficionados 
do corpo e do prazer encontram-se aqueles 
que se dizem cristãos, que vão ao culto, a 
missa, a casa espírita sem se importar com a 
fé que dizem esposar. Será que tais motivos 
sobrepujam as qualidades morais?

Se uma pessoa faz uma cirurgia plástica 
para aumentar sua autoestima e leva uma 

vida voltada ao bem, com responsabilidade, 
segundo os preceitos do amor e da carida-
de, é certo que levará sua melhor aparência 
para o mundo espiritual; com plástica ou sem 
plástica, se vivenciarmos no bem, o que nos 
conforta é que não teremos rugas no além e  
nos apresentaremos mais joviais. As aparên-
cias horrorosas e às vezes animalescas que 
certos espíritos se mostram são reflexos de 
seu estado de inferioridade moral (ex: a figu-
ra do diabo criada pela cultura antiga).

A cirurgia plástica não muda o períspiri-
to, ao contrário, o nosso corpo é modelado 
pelo períspirito (nosso corpo espiritual), 
conforme nossas necessidades de expiação 
e reeducação à que estamos subordinados. 
As partes anatômicas da sexualidade a que 
fomos dotados tem por finalidade o resgate 
de nossos delitos de ordem sexual em vidas 
pretéritas e com a finalidade de nos reedu-
car para que nas próximas reencarnações 
possamos voltar a possuir uma sexualidade 
melhor definida. Quando fazemos uma cirur-
gia de mudança de sexo estamos agredindo 
nosso períspirito. Em resumo as cirurgias 
não mudam o períspirito, o que interfere na 
aparência e estrutura do períspirito são nos-
sas ações no campo do bem ou do mal. No 
Evangelho Segundo o Espiritismo, capitulo 
17–11, temos: _“Amai, pois a vossa alma, mas 
cuidai também do vosso corpo, ele é o ins-
trumento que a alma se serve para progredir 
e por isso é preciso que ele esteja na melhor 
forma possível. Não é o corpo que devemos 
punir e martirizar, mas nos empenhar na re-
forma do Espírito, dobrando-o e submeten-
do-o à vontade de Deus ...”.

_“ Desde tempos muito remotos, antes 
mesmo de Jesus, vamos encontrar no Velho 
Testamento a crença que quanto mais ma-
cerado e flagelado o corpo era motivo de 
regozijo aos tementes a Deus, consideran-
do-se candidatos ao céu, com os pecados 
perdoados e ainda hoje há quem pense as-
sim,  flagelando-se. Não é quem mais sofre 
que tem mais mérito, mas quem mais ama”.

A cirurgia plástica ou qualquer outra forma 
de alteração no corpo físico deve ser substi-
tuída ou senão acompanhada paralelamente 
pela necessidade da reforma íntima?

Todos os instrumentos necessários já nos 
foram apresentados por Jesus.

À nós espiritas não cabe apresentar solu-
ções, nem tornar-se um guia de comporta-
mento para aqueles que chegam a busca de 
orientação espiritual, principalmente pela 
porta do Atendimento Fraterno, o importan-
te é que cada um receba a palavra amiga 
que ajuda sem ferir, que ampara sem humi-
lhar e que esclarece sem condenar. Inde-
pendente do conflito que a pessoa esteja vi-
vendo, devemos oferecer-lhe a mensagem 
do Cristo, que é caminho seguro e de paz.

FONTES: - Entre os Dois Mundos (Divaldo 
P.Franco, pelo Espírito Manoel Philomeno de 
Miranda)
- Homem Integral (Divaldo P.Franco, pelo 
Espírito Joanna de Ângelis)  
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POR MARILUCIO E.VIDEIRA

POR TÁSSIA LUCENA

ENTREVISTAS

EVENTOS

FÁBIO FADEL

26º ANIVERSÁRIO DO SEAREIROS

Opalestrante Fábio Fadel, de São Paulo, 
esteve recentemente na nossa região, 

proferindo palestra no Centro Espírita Allan 
Kardec de Nova Odessa, e gentilmente ce-
deu ao Informativo Peixinho Vermelho esta 
pequena entrevista.

- Primeiramente, fale-nos um pouco so-
bre você:
Fábio Fadel Sper - 49 anos. Tecnólogo e projetista 
mecânico. Tenho me dedicado a divulgação da 
doutrina espírita através de palestras e seminários.

- Como você conheceu o Espiritismo?
Frequentava uma religião que, apesar de 
respeitável, não satisfazia minha ânsia por 
respostas. Falavam-me de um Deus bom po-
rém eu via uma muita injustiça divina a pon-
to de, em determinado momento, tornar-me 
materialista. Um dia fui convidado a ir com 
um amigo em uma casa espírita, eu aceitei 
e gostei muito do ambiente, procurei infor-
mar-me sobre a doutrina e fiquei maravilha-

do diante da lógica que a espiritualidade 
nos passa sobre as principais dúvidas que 
tinha. Nunca mais deixei de estudar.

- Frequenta ativamente alguma Casa Espí-
rita?  Qual, onde e quais suas atividades?
Centro Espírita Ismael - Jaçanã 
Instrutor no Curso de Educação Mediúnica

- Na sua visão nos dias de hoje o Espiri-
tismo e a Mediunidade ainda sofrem al-
gum tipo de preconceito?
Infelizmente sim, os que não são espíritas 
confundem nossa doutrina com diversas 
religiões. No entanto, tenho ido em várias 
casas e percebo que seus dirigentes as en-
chem de práticas místicas que fogem total-
mente dos ensinamentos trazidos por Allan 
Kardec o que dá oportunidade da nossa 
doutrina ser confundida mesmo. 

- E como você tem visto na atualidade a reper-
cussão do Espiritismo nas diversas mídias?

Um misto de alegria e tristeza. Alegria por 
ver que a vida depois da vida tem sido divul-
gada amplamente através de filmes, novelas, 
internet, etc. Triste em ver que passam diver-
sas informações como sendo ensinamentos 
espíritas e que deturpam os ensinamentos 
dos Espíritos Superiores confundindo quem 
possa se interessar pela doutrina.

- Deixe uma mensagem para os leitores 
do Peixinho Vermelho.
Caros leitores, gostaria de parabenizá-los por 
estarem interessados no conhecimento do 
espiritismo. Quando alguma informação pa-
recer estranha à razão, recorram às obras de 
Allan Kardec e se não encontrarem informa-
ção nessas obras simplesmente não leve em 
consideração. Não foi à toa que Erasto, um dos 
Espíritos que trouxeram a codificação nos dis-
se: “MAIS VALE REJEITAR DEZ VERDADES DO 
QUE ADMITIR UMA ÚNICA MENTIRA, UMA 
ÚNICA TEORIA FALSA”. Muita paz e prosperi-
dade a todos vocês e às suas famílias.

Sábado, dia 21 de janeiro, aconteceu no 
Centro Espírita Seareiros de Jesus a co-

memoração do 26º Aniversário da casa, com 
a presença do orador espírita Arthur Vala-
dares, 27 anos, engenheiro de São Carlos, 
e a presença do Coral do Centro Espírita 
Allan Kardec, de Campinas que abrilhantou 
ainda mais esta noite especial. O momento 
foi de grandes reflexões conduzido através 
da Boa Nova pelo jovem expositor.

Perguntas como: _ Porquê mesmo com o 
conhecimento espírita, ainda vivemos can-
sados e desesperançosos?

“..Tomai sobre vós o meu Jugo, e aprendei 
de mim, que sou manso e humilde de coração; 
e encontrareis descanso para as vossas almas”

Esta foi a instrução dada por Jesus a mais 
de 2000 anos, na qual Artur se debruçou 
para acalentar e confortar a todos os pre-
sentes. Demonstrou interpretação da cul-
tura e leis judaicas de muita importância 
para o entendimento de todos mostrando 
de que forma podemos construir a paz em 
nós, para vencermos as atribulações que o 
mundo nos apresenta. O jugo do amor, pro-
posto pelo Cristo, e a busca da sabedoria 
são pontos chave para esta conquista.

Aos poucos, a luz do Cristo vem iluminan-
do mentes e corações com o passar dos sé-
culos construindo o novo homem e a nova 

humanidade. Façamos a nossa parte nos 
conectando com o bem, promovendo-o a 
todos sem distinção. Assim, evitaremos de 
terceirizar a nossa felicidade e sentiremos 
o amor do Cristo em nós.

Após esta palestra edificante, todos pude-
ram cantar os parabéns para “O Seareiros”, 
e os convidados ainda desfrutaram de um 
delicioso bolo com guaraná tão tradicional 
nos aniversários da casa.
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PELO D.C.D. 

EVANGELHO NO LAR:
 

E OLHAI POR VÓS

“E olhai por vós, não aconteça que os vos-
sos corações se carreguem de glutonaria, 
de embriaguez e dos cuidados desta vida, 
e venha sobre vós de improviso aquele 
dia.” - Jesus. (Lucas, 21:34)

Em geral, o homem se interessa por 
tudo quanto diga respeito ao bem

-estar imediato da existência física, 
descuidando-se da vida espiritual, a so-
brecarregar sentimentos de vícios e in-
quietações de toda sorte.

Enquanto lhe sobra tempo para com-
prar aflições no vasto noticiário dos pla-
nos inferiores da atividade terrena, nun-
ca encontra oportunidade para escassos 
momentos de meditação elevada.

Fixa com interesse as ondas destruido-
ras de ódio e treva que assolam nações, 
mas não vê, comumente, as sombras que 
o invadem.

Vasculha os males do vizinho e distrai-
se dos que lhe são próprios.

Não cuida senão de alimentar conve-
nientemente o veículo físico, mergulhan-
do-se no mar de fantasias ou encarceran-
do-se em laços terríveis de dor, que ele 
próprio cria, ao longo do caminho.

Depois de plasmar escuros fantasmas 
e de nutrir os próprios verdugos, clama, 
desesperado, por Jesus e seus mensa-
geiros.

O Mestre, porém, não se descuida em 
tempo algum e, desde muito, recomen-
dou vele cada um por si, na direção da 
espiritualidade superior.

Sabia o Senhor quanto é amargo o so-
frimento de improviso e não nos faltou 
com o roteiro, antecedendo-nos a solici-
tação, há muitos séculos. Retire-se cada 
um dos excessos na satisfação egoística, 
fuja ao relaxamento do dever, alije as in-
quietações mesquinhas - e estará prepa-
rado à sublime transformação.

Em verdade, a Terra não viverá inde-
finidamente, sem contas; contudo, cada 
aprendiz do Evangelho deve compreen-
der que o instante da morte do corpo 
físico é dia de juízo no mundo de cada 
homem.

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

PELO D.C.D.

ESPIRITISMO E CIÊNCIA

RELIGIÃO E ESPIRITUALIDADE
A religião não é apenas uma, são centenas.
A espiritualidade é apenas uma. 
A religião é para os que dormem. 
A espiritualidade é para os que estão despertos. 
A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. 
A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua Voz Interior. 
A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. 
A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. 
A religião ameaça e amedronta. 
A espiritualidade lhe dá Paz Interior. 
A religião fala de pecado e de culpa. 
A espiritualidade lhe diz: “aprenda com o erro”.
A religião reprime tudo, te faz falso. 
A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro! 
A religião não é Deus. 
A espiritualidade é Tudo e, portanto é Deus. 
A religião inventa. 
A espiritualidade descobre. 
A religião não indaga nem questiona. 
A espiritualidade questiona tudo. 
A religião é humana, é uma organização com regras. 
A espiritualidade é Divina, sem regras. 
A religião é causa de divisões. 
A espiritualidade é causa de União. 
A religião lhe busca para que acredite. 
A espiritualidade você tem que buscá-la. 
A religião segue os preceitos de um livro sagrado. 
A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. 
A religião se alimenta do medo. 
A espiritualidade se alimenta na Confiança e na Fé. 
A religião faz viver no pensamento. 
A espiritualidade faz Viver na Consciência.
A religião se ocupa com fazer. 
A espiritualidade se ocupa com Ser. 
A religião alimenta o ego. 
A espiritualidade nos faz Transcender. 
A religião nos faz renunciar ao mundo. 
A espiritualidade nos faz viver em Deus, não renunciar a Ele. 
A religião é adoração. 
A espiritualidade é Meditação. 
A religião sonha com a glória e com o paraíso. 
A espiritualidade nos faz viver a glória e o paraíso aqui e agora. 
A religião vive no passado e no futuro. 
A espiritualidade vive no presente. 
A religião enclausura nossa memória. 
A espiritualidade liberta nossa Consciência. 
A religião crê na vida eterna. 
A espiritualidade nos faz consciente da vida eterna. 
A religião promete para depois da morte. 
A espiritualidade é encontrar Deus em Nosso Interior durante a vida.
“Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual,
Somos seres espirituais passando por uma experiência humana...”

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
Nascido aos 01/05/1881, em Orcines, na França, desencarnado aos 10/04/1955, em Nova Iorque, EUA. Foi um 
padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo que tentou construir uma visão integradora entre ciência e teo-
logia. Através de suas obras, legou para a sua posteridade uma filosofia que reconcilia a ciência do mundo 
material com as forças sagradas do divino e sua teologia. Disposto a desfazer o mal entendido entre a ciência 
e a religião, conseguiu ser mal visto pelos representantes de ambas. Muitos colegas cientistas negaram o valor 
científico de sua obra, acusando-a de vir carregada de um misticismo e de uma linguagem estranha à ciência. 
Do lado da Igreja Católica, por sua vez, foi proibido de lecionar, de publicar suas obras teológicas e submetido 
a um quase exílio na China. (in Wikipédia, 19jan2017)
Fonte: http://fraterluz.blogspot.com.br/2016/12/religiao-e-espiritualidade-as.html
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Filho de Ezequiel Leal e de Alexandrina Leal, 
nasceu na Bahia em 06/02/1837, desencar-

nando no Rio de Janeiro, aos 22/11/1897, vítima 
de uma febre palustre que contraíra na cidade 
de Macaé, onde exercia o cargo de inspetor da 
Alfandega. Jornalista, poeta, romancista, teatrólo-
go e polemista vigoroso, foi um dos mais antigos 
pioneiros do Espiritismo em nosso País.

Como espírita, foi, de fato, um dos primeiros no 
território brasileiro, e sua conversão se dera na ca-
pital baiana. Estavam, ele e mais quatro amigos, reu-
nidos numa sala de certa loja maçônica de Salvador, 
quando a conversa em que se entretinham se des-
viou para o Espiritismo. As obras de Allan Kardec, 
em francês, começavam a aparecer naquela “ leal 
e valorosa” cidade, já dando o que falar nos meios 
mais cultos. Em dado momento, o referido grupo 
concertou em fazer uma experiência: colocariam 
papel e lápis dentro de uma manga de vidro que se 
achava sobre uma mesa, no quarto fronteiro a sala 
onde conversavam. Depois fecharam a porta do re-
ferido quarto e, concentrados, pediram o auxílio dos 
bons Espíritos, para que um deles lhes fornecesse 
a prova de uma vida pós-morte. Assim fizeram. Pas-
sados quinze minutos, ouviram bater na porta pelo 
lado de dentro: abriram-na e, estupefatos, acharam 
uma mensagem escrita e assinada. Esse fato bastou 
para conduzi-los ao estudo do Espiritismo, e eis que 
Júlio César Leal se torna, em pouco tempo, propa-
gandista da Doutrina Espírita, logo surgindo nele a 

Júlio César Leal
ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES mediunidade de incorporação: em estado sonam-
búlico, transmitia, oralmente, belas e esclarecedo-
ras mensagens de elevados Espíritos.

Formou-se em Direito e foi professor de huma-
nidades, não sabemos onde e nem por quanto 
tempo. Bastante respeitado pela sua cultura e eru-
dição, deixou em várias cidades brasileiras, a elas 
levado por suas funções de inspetor alfandegário, 
um nome benquisto e preciosa colaboração inte-
lectual, pois que fora escritor de grande inspira-
ção e orador de largos voos. A sua palavra era fácil 
e por vezes eloquente, utilizando sempre esses 
dotes para melhor servir a Doutrina Espírita.

Tornou-se membro do Conservatório Dramáti-
co da Bahia, instalado na cidade de Salvador, em 
1857, pelo Dr. Agrário de Souza Menezes.

De passagem pelo Rio de Janeiro, em 1881, a 
Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade 
inscreveu-o em seu quadro social e ele pronun-
ciou nos dias 12 e 19 de Abril, na Escola Pública 
da Glória, duas conferências sobre o tema: _” O 
Materialismo e o Espiritismo”. A imprensa leiga 
deu notícia desenvolvida a respeito dessas con-
ferências, aplaudindo as ideias manifestadas pelo 
eloquente orador.

Em julho de 1881, fundou, na cidade do Recife, 
o semanário espírita “A Cruz”, o primeiro órgão 
do Espiritismo em Pernambuco. Era um jornal de 
quatro páginas, impresso pela Tip Universal, sita 
na rua do Imperador, nº 50. Infelizmente, curta foi 
sua duração, diante dos intransponíveis obstácu-
los que se lhe depararam.

Anália Emília Franco (Anália Franco Bastos, nome 
de casada), nasceu na cidade de Resende/RJ em 

01/02/1856, foi professora, jornalista, poetisa, filantropa 
brasileira, criadora de várias instituições educativas e 
de assistência social. Filha de Teresa Emília de Jesus e 
Antônio Mariano Franco Júnior, casou-se com Francisco 
Antônio Bastos em 1906. Sob orientação de sua mãe a 
qual era professora, iniciou seus estudos, em Resende, 
onde nasceu e cresceu. Em 1861, transferiu-se com a 
família para São Paulo, onde foi matriculada na escola 
dirigida pela mãe, tendo se formado como professora, 
aos quinze anos. Com 16 anos de idade passou em um 
Concurso da Câmara de São Paulo, para exercer o car-
go de professora primária. Nesta época já se destacava 
como excelente literata, jornalista e poetisa, mas sua 
verdadeira vocação se exteriorizou após a Lei do Ven-
tre Livre, quando trocou seu cargo na Capital de São 
Paulo por outro no interior, com objetivo de socorrer 
crianças necessitadas, para isto aluga uma fazenda e 
inaugura a primeira “Casa Maternal”, o que não durou 
muito tempo, já que a proprietária da fazenda decidiu 
acabar com aquele projeto.

Para dar continuidade a seu trabalho, Anália Franco, 

Residindo no Rio de Janeiro, Júlio César Leal 
pertenceu a Assistência aos Necessitados da 
Federação Espírita Brasileira, que então funcio-
nava na Rua da Alfândega, 342, 2º andar, ali de-
senvolvendo, junto a outros abnegados compa-
nheiros, amplos serviços de socorro a enfermos 
do corpo e da alma.

Nos primeiros sete meses de 1895, presidiu 
a Federação Espírita Brasileira, num período de 
grave crise interna que só conseguiu ser ultra-
passado quando, com a renúncia dele (J. C. Leal), 
o Dr. Bezerra de Menezes assumia, a 03/08/1895, 
a direção da Casa. Bezerra procurou, desde logo, 
congregar as forças dispersas, frisando a necessi-
dade de um movimento espírita organizado, com 
unidade de direção, e demonstrando, ainda, que a 
Federação preenchia todas as condições para ser 
o centro da união dos espíritas brasileiros.

Entre outras obras espíritas por ele escritas, 
destacam-se além da que já foi aqui menciona-
da, as seguintes e algumas com várias reedições: 
“ Compêndio de Filosofia Moral”, Maceió, 1872; 
“Evangelho dos Espíritos, Religião Universal, fun-
dada na verdadeira interpretação das doutrinas 
de Jesus-Cristo e seus apóstolos “, por Júlio César 
Leal e José Ricardo Coelho Júnior, Recife, 1881; “ 
A Casa de Deus”, romance instrutivo, precedido 
de páginas científicas, Rio, 1894; “ Padre, Médico 
e Juiz “, Rio, 1896; “ Os Loucos “, romance.

O Dr. Júlio César Leal pregou desassombrada-
mente o Espiritismo até o fim de sua existência, e 
defendeu-o numa época em que os adeptos preci-
savam ter elevado espírito de desprendimento e 
verdadeira coragem, sendo por tudo isso digno de 
relevo que ocupa no movimento espírita nacional. 

Fonte: www.febnet.org.br

Professora Anália Franco
ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO decidiu alugar uma casa na cidade, para acolher suas 
crianças, que chamava em seus escritos de “meus alu-
nos sem mães”, o que atraiu a seu favor um grupo de 
abolicionistas e republicanos, contra o grande grupo 
de católicos, escravocratas e monarquistas.

Anália Franco fundou em abril de 1898 uma revis-
ta própria chamada de “Álbum das Meninas”, após 
a união com vinte senhoras amigas, fundou o institu-
to educacional “Associação Feminina Beneficente e 
Instrutiva”. Isto foi apenas o início, já que após ainda 
criou diversas “Escolas Maternais” e “Escolas Ele-
mentares”, além do “Liceu Feminino”. Em 1903, deu 
início à publicação de uma revista mensal chamada 
de “A Voz Maternal”, além de ter sido romancista, es-
critora, teatróloga e poetisa. Escreveu muitos livretos 
utilizados em escolas na educação de crianças, peças 
de teatro além de três romances: “A Égide Materna”, 
“A Filha do Artista”, e “A Filha Adotiva”.

Anália Franco era espírita fervorosa, revelando 
sempre inusitado interesse pelas coisas atinentes à 
Doutrina Espírita.

Em 1911 conseguiu, sem qualquer recurso finan-
ceiro, adquirir a “Chácara Paraíso”, onde fundou a 
“Colônia Regeneradora D. Romualdo”, onde fica-
vam os garotos aptos para a lavoura, a horticultura 

e outras atividades agropastoris, recolhendo ainda 
moças desviadas, conseguindo assim regenerar cen-
tenas de mulheres.

O desencarne de Anália Franco ocorreu precisa-
mente quando havia decidido ir ao Rio de Janeiro fun-
dar mais uma instituição, ideia essa concretizada pos-
teriormente pelo seu esposo, que ali fundou o “Asilo 
Anália Franco”. Essa brasileira retornou ao mundo es-
piritual no dia 20/01/1919, vítima de gripe espanhola, 
após uma vida dedicada a mudar a situação das mu-
lheres e seus filhos das incompreensões e preconcei-
tos arraigados, sempre através da educação.

Ao final da vida, a vasta sementeira de Anália Franco 
consistiu em 71 Escolas, 2 albergues, 1 colônia regene-
radora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, 1 
Banda Musical Feminina, 1 orquestra, 1 Grupo Dramáti-
co, além de oficinas para manufatura de chapéus, flores 
artificiais, etc., em 24 cidades do Interior e da Capital.

A obra e as lições da vida de Anália Franco foram, 
incontestavelmente, uma das mais salientes e meritó-
rias da História do Espiritismo.

“Honrarias externas servem por marcos ao respei-
to humano e títulos convencionais exprimem valiosas 
oportunidades de trabalho, mas terminam nas roupas 
que os transportam ou nas mãos que os empunham, 
se não foram mobilizados com humildade no cultivo 
do bem.” (Analia Franco)

“A verdadeira caridade não é acolher o desprote-
gido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar” 
(Analia Franco)
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Livros mais vendidos no Seareiros em Janeiro
PELA BIBLIOTECA

1 - Diversidades dos Carismas – Teoria e Pratica da Mediunidade – Hermínio C. Miranda
2 - Desmitificando o Mundo Espiritual – O Despertar de Uma Nova Consciência – 
Breno Ortiz Tavares Costa/Emanoel Tavares Costa 
3 - Vitória Sobre a Depressão – Divaldo Pereira Franco – Joanna de Ângelis
4 - Pílulas de Amor – Andrei Moreira – Dias da Cruz
5 - Kit Pílulas Diárias – Andrei Moreira – Dias da Cruz

 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 Fevereiro/2017:
Doutrinário: “Vencendo a dor da morte”, escrito por Célia Diniz, da 

Editora Inter-Vidas, com 416 páginas.
Romance: “Simão Pedro e os Primeiros Cristãos”, escrito pelo Espírito 

José, psicografia de Léa Caruso, da Editora IDE, com 416 páginas.

03/02

07/02

09/02

10/02

11/02

17/02

18/02

22/02

22/02

27/02

27/02

28/02

28/02

Livraria do Seareiros
Está procurando um bom livro para ler?

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

Se não encontrar algum livro, encomendamos para você.

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

Venha e faça-nos uma visita!

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

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

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

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

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

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

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

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

Hamilton Ubirajara
Seareiros de Jesus

A definir

Vagner Garcia Fernandes
Fraternidade

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

A definir

Aurélio Robles
Pátria do Evangelho

A definir

A definir

Rita de Cássia Figueiredo
Associação Espírita

Jaime Facioli
Amor e Luz

Janaína Assis
Allan Kardec

Marcus Agostinetto
Seareiros de Jesus

Ricardo Galdino Toledo
Casa de Luz

20h00

19h30

19h30

19h30

20h00

19h30

19h30

19h30

19h45

19h50

20h00

19h30

19h30

A Paciência

Terra: planeta em transição

Motivos de Resignação

Mortes Prematuras

Tema Livre

Tema livre

Tema livre

A fé, mãe dá esperança 
e dá caridade

Deus não se vinga

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

RETORNO DAS ATIVIDADES DE 
EVANGELIZAÇÃO
04/02 – 17h15 – sala 2 – retorno da 
Mocidade do Seareiros.
11/02 – 14h00 – retorno da 
Evangelização Infanto-juvenil. 
Haverá um encontro de pais e 
evangelizadores no auditório – 
PALESTRA – Tema: O DESAFIO DE 
EDUCAR, ALÉM DE INSTRUIR 
NA CASA ESPÍRITA – com Sandro 
Cosso, de Campinas. Todos são 
convidados.

ESTUDO
04/03 – das 14h00 às 15h30 – 
Retorno do Estudo das Parábolas do 
Novo Testamento – aberto a todos.

REUNIÃO DE DIRETORIA
05/02 – Reunião do Conselho 
Deliberativo e Diretoria Executiva – 
Para planejamento das atividades 
do ano de 2017.

CONFRATERNIZAÇÃO
07/02 – terça-feira – 14h00 – no 
auditório - Encontro de voluntários 
do Seareiros – Todos são 
convidados.

ATIVIDADES EXTERNAS
13/02 - Evangelho na Casa Dia – 
às 20h00 – Tema: Não Ponhais a 
Candeia Sob o Alqueire – Evangelho 
Segundo o Espiritismo – cap. 24.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira 
às 14h00, para pessoas fisicamente 
impossibilitadas de vir ao Seareiros.

PELO D.C.D

NOSSA GENTE

SUELI DE FÁTIMA ALVES CORRÊA

Nosso diferencial é o sabor!
Coxinhas, Esfirras, Kibes, Croquetes, 

Porpetas, Pimentas Mexicanas, Lasanhas, 
Nhoques recheados e Escondidinhos.

WhatsApp: 
(19) 9 9248.0368

Esse espaço pode ser seu!
Para anunciar ligue:

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

Chamo-me Sueli de Fátima Alves Cor-
rêa, nasci em Botucatu/SP, no dia 13 de 

outubro de 1963, sou casada a 24 anos e te-
nho duas filhas com idade de 21 e 18 anos. 
Em 2002 mudamos para Americana devido 
transferência profissional do meu marido.

Conheci o Espiritismo atra-
vés de livros de Chico Xavier 
e outros autores quando tinha 
uns 20 anos e frequentava even-
tualmente para receber passes, 
o Centro Espírita Caminho da 
Verdade, em Botucatu.

Apesar de ser de família cató-
lica, ter feito alguns sacramen-
tos, tinha muitos questionamen-
tos que só encontrei resposta na 
Doutrina Espírita, entretanto não participa-
va ativamente dos estudos.

Estando em Americana e residindo pró-
ximo ao Centro Espírita Seareiros de Jesus, 
comecei a frequentar as reuniões públicas 
esporadicamente. Em 2012 aposentei-me e 
nesse mesmo período minha filha passou 
no vestibular e mudou-se de cidade, o que 
resultou numa fase muito difícil para mim 
que acabei ficando com depressão.

Através do atendimento fraterno tomei 

conhecimento dos trabalhos voluntários 
realizados pelo Seareiros e passei a traba-
lhar com a equipe de visitas domiciliares 
para pessoas carentes, que necessitavam 
de cestas básicas, enxoval de bebê, móveis 
e roupas usadas. Durante dois anos executei 

esse trabalho e comecei a parti-
cipar do grupo de estudos.

Hoje faço parte do Grupo de 
Estudos, Reunião Mediúnica e 
aplico passes às segundas feiras, 
às terças trabalho com Evangeli-
zação Infantil e às quartas aten-
do no bazar.

Agradeço a Deus, a Jesus, a 
Doutrina Espírita, ao Centro 
Espírita Seareiros de Jesus e as 

pessoas que me acolheram quando precisei 
e me deram a oportunidade de trabalhar 
para ajudar o próximo e assim vivenciar os 
ensinamentos de Jesus. Pretendo intensifi-
car os estudos através da leitura e palestras. 
Planejo dedicar mais tempo aos trabalhos 
da casa.

O crescimento e conhecimento da Dou-
trina se dão através da prática de amor ao 
próximo, à família, a natureza e a gratidão 
pela vida que nos impele a evoluir sempre.

Sinta o prazer de comer bem no aconchego do 
seu lar! Reserve já o seu pedido.


