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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 JESUSA importância da
divulgação espírita

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

Emmanuel recomenda: Auxilia a página 
espírita esclarecedora, a transitar no 

veículo das circunstâncias, a caminho 
dos corações desocupados de fé, à 
maneira de semente bendita que o vento 
instala no solo devoluto e que amanhã se 
transformará em árvore benfeitora.

Ampara o livro espírita em sua função 
de mentor da alma, na cátedra do 
silêncio.

Prestigie o templo espírita com 
o respeito e a presença, com o 
entendimento e a cooperação, 
valorizando-lhe cada vez mais a missão 
de escola para a Vida Superior.

Como possas e quanto possas 
relaciona as bênçãos que já recebeste 
da Nova Revelação, reanimando e 
orientando os irmãos do caminho.

Disse-nos Jesus: - “Não coloques a 
lâmpada sob o alqueire”.

Podes e deves expor a tua ideia 
espírita, através da vitrine do exemplo 
e da palavra, na loja de tua própria 
vida, para fazê-la brilhar.” André Luiz 
- Não podemos relaxar a educação 
espírita, desprezando os instrumentos 
da divulgação de que dispomos a fim de 
estendê-la e honorificá-la.

Allan Kardec começou o trabalho 
doutrinário publicando as obras da 
codificação e instituindo uma sociedade 
promotora de reuniões de palestras 
públicas, uma revista e uma livraria para 
a difusão inicial da Revelação Nova.

Mas não é só.
Que Jesus estimou a publicidade, não 

para si mesmo, mas para o Evangelho, é 
afirmação que não sofre dúvida.

Para isso, encetou a sua obra aliciando 
doze agentes respeitáveis para lhe 
veicularem os ensinamentos e ele 
próprio fundou o cristianismo através de 
assembleias públicas.

O “ide e pregai” nasceu-lhe da palavra 
recamada de luz.

E compreendendo que a Boa Nova 
estava ameaçada pela influência 
judaizante em vista da comunidade 
apostólica confinar-se de modo extremo 
aos preceitos do Velho Testamento, 
após regressar às Esferas Superiores, 
comunicou-se numa estrada vulgar, 
chamando Paulo de Tarso para publicar-
lhe os princípios junto à gentilidade a 
que Jerusalém jamais se abria.

Visto isso, não sabemos como estar 
no Espiritismo sem falar nele ou, em 
outras palavras, se quisermos preservar 
o Espiritismo e renovar-lhe as energias, 
a benefício do mundo, é necessário 
compreender-lhe as finalidades de 
escola e toda escola para cumprir 
seu papel precisa divulgar.” Bezerra 
de Menezes – Sem comunicação não 
teremos caminho. Compreendamos 
que a vossa tarefa na divulgação do 
Espiritismo é ação gigantesca, de que 
não vos será licito desertar.

A divulgação espírita é muito 
importante, porém deve ser feita com 
base em conhecimento e com critério.

E falando em divulgação da Doutrina 
Espírita, não poderíamos deixar 
de lembrar que um dos grandes 
divulgadores do Espiritismo, aquele que 
levou os ensinamentos espíritas para 
muitos países, estará em Americana. 
Divaldo Pereira Franco, que neste ano 
completou 90 anos, fará palestra aqui 
em 30/09, a partir das 19h00, no Parque 
de Eventos CCA – Americana Hall. 
Evento imperdível promovido pela USE 
Intermunicipal de Americana, Nova 
Odessa e Sumaré.

Fontes: do livro Cura - Autores Diversos - Psicografia 
de Francisco Cândido Xavier; André Luiz, Opinião 
Espírita, cap. 37, FCXavier, Editora CEC e Bezerra 
de Menezes, mensagem recebida em 06/12/1969, 
psicografia Chico Xavier - Livro “Bezerra, Chico e Você”
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Tivemos a oportunidade de entrevistar um 
membro do Conselho Diretor do conheci-

do CVV, instituição que disponibiliza plantões 
telefônicos para ouvir os dramas humanos e 
de alguma forma ajudar criaturas em situa-
ções difíceis. Antonio Carlos Braga dos San-
tos é espírita há 30 anos, nasceu e reside na 
capital paulista, é economista, vincula-se à 
Aliança Espírita Evangélica e sensibilizado 
por capítulo específico do livro Memórias de 
um Suicida (edição FEB, de Yvonne Pereira) e 
especialmente pelo grande flagelo social do 
suicídio, respondeu-nos entre outras, pergun-
tas sobre o enfrentamento natural que pre-
cisamos conquistar para tratar do doloroso 
tema e também sobre a questão das mortes 
repentinas, acidentais ou de outras causas 
que sempre surpreendem a vida humana. 
Acompanhe as duas respostas selecionadas:

(...) 
3 - Na experiência de prevenção com 

pessoas no caminho do suicídio, o que gos-
taria de relatar?

Atordoados, anestesiados, 
sofridos: Todos podemos auxiliar!

COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA Primeiro o tema suicídio precisa sair das 
sombras, precisa da luz do esclarecimento, 
retirarmos o medo e o tabu. Precisamos fa-
lar abertamente sobre o assunto. O CVV é a 
referência no Brasil, seu trabalho precisa ser 
divulgado, seu conhecimento de mais de 50 
anos de experiência precisa ser difundido. 
A prevenção começa com o esclarecimento. 
Há 20 anos não falávamos “Câncer”,  mas 
“aquela doença”. Uma intensa campanha 
de prevenção ao câncer de mama tomou 
conta do Brasil e do Mundo. Foi esclarecido 
que câncer de mama pode ser identificado 
e tratado.

O mesmo precisa ser feito com o suicídio. 
Não é uma doença, mas 90% das pessoas 
que cometem suicídio estão vivendo um 
transtorno mental sendo a depressão o de 
maior prevalência. Por isso que a OMS fala 
que a suicídio é um questão de saúde públi-
ca e pode ser prevenido.

4 - E no atendimento aos espíritos que ex-
terminaram a própria vida, o que mais lhe 
chama atenção?

O sofrimento emocional que viviam 

antes do ato se soma agora ao tormen-
to por não entender o estado em que se 
encontram, tiraram a própria vida, mas 
continuam vivos. Estão atordoados, anes-
tesiados, impossibilitados de até perce-
ber a ajuda dos irmãos espirituais em seu 
favor. Nos chamou a atenção que não são 
somente os espíritos de suicidas a serem 
socorridos, mas todos aqueles vítimas de 
mortes violentas. Acidentes, catástrofes, 
homicídios, guerras e conflitos. São mi-
lhões de almas em desespero, dor e so-
frimento.

Nosso entrevistado organizou a cartilha 
SUICIDIO – UMA EPIDEMIA SILENCIOSA, 
que está disponível gratuitamente para do-
wnload no site www.idelivraria.com.br. O 
objetivo é sensibilizar grupos a se unirem 
para vibrar em favor dessas pessoas vitima-
das fatalmente por essas situações para ate-
nuar-lhes o desalento, a perturbação.

É uma tarefa que todos podemos fazer em 
auxílio de assistência a esses irmãos em di-
ficuldade.

Todos podemos ajudar.

Oconhecido livro Nosso Lar, que trans-
formou-se posteriormente com a in-

clusão de novos livros na conhecida Série 
André Luiz ou Coleção Vida no Mundo Es-
piritual, ditado pelo Espírito André Luiz ao 
médium Chico Xavier, traz na apresentação 
de Emmanuel, com o título Novo Amigo, a 
significativa advertência: “(...) Não basta 
investigar fenômenos, aderir verbalmente, 
melhorar a estatística, doutrinar consciên-
cias alheias, fazer proselitismo e conquistar 
favores de opinião, por mais respeitável que 
seja, no plano físico. É indispensável cogitar 
do conhecimento de nossos infinitos poten-
ciais, aplicando-os, por nossa vez, nos servi-
ços do bem. (...)”.

Como já se sabe, a conhecida Série rela-
ta as experiências vividas – e aprendizados 
daí decorrentes – pelo Espírito que identi-
ficou-se com o pseudônimo de André Luiz, 
imediatamente após o fenômeno natural da 
morte biológica, defrontando-se com a reali-
dade da vida espiritual no enfrentamento da 
própria consciência. Composta de mais de 
uma dezena de obras, constitui valioso pa-

Na apresentação de Emmanuel
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA trimônio doutrinário cultural para ampliar o 
entendimento dos postulados espíritas.

A advertência constante da referida apre-
sentação, contudo, comporta reflexões de 
expressão para nossos aprendizados. Soli-
cito ao leitor voltar ao 1º § e reler o citado 
trecho transcrito do original da obra, que foi 
lançada em 1944. O texto de apresentação 
está datado de 03/10/1943.

Após as considerações sobre a não restri-
ção de uma postura meramente formal ou 
para fora de nós mesmos, convoca o autor 
à cogitação do “conhecimento de nossos 
infinitos potenciais, aplicando-os, por nossa 
vez, nos serviços do bem.”

Isso é um convite de auto verificação 
pessoal, de busca interior dos próprios po-
tenciais, com a devida aplicação no bem ao 
nosso alcance. Essa busca, essa cogitação 
das próprias potencialidades, é fundamen-
tal para uma vida de harmonia e trabalho 
que pode e deve ser direcionado para o 
bem geral e, claro, pessoal também.

Afinal, somos seres potencialmente capa-
zes para os grandes saltos de evolução, nos 
aprendizados contínuos, desde que a eles 
nos dediquemos com afinco e perseverança.

Isso leva à lembrança do confortante 
texto incluído por Kardec, no Item 23, do 
capítulo XXVII – Pedi e obtereis, em O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, com o título 
Alegria da Prece. O espírito autor, Santo 
Agostinho, afirma: “Vinde, vós que quereis 
crer: os Espíritos Celestes acorrem e vêm 
vos anunciar grandes coisas. Deus, meus 
filhos, abre seus tesouros para vos dar to-
dos os seus benefícios. (...) Se soubéssemos 
quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma 
ao arrependimento e à prece! (...) A prece é 
um orvalho divino que destrói o maior calor 
das paixões; filha primogênita da fé, ela nos 
conduz ao caminho que leva a Deus (...). (...) 
orai com o Cristo (...) e sentireis as doces 
emoções que passavam em sua alma, em-
bora carregando um madeiro (...)”.

É que a prece, sentida e espontânea nas 
cogitações morais, abre esses caminhos aos 
tesouros espirituais, conduz ao bem, abre 
nossas potencialidades e atrai a presença 
carinhosa dos benfeitores amigos, trazendo 
paz, harmonia e felicidade ao coração. Me-
ditemos nas sábias palavras de Emmanuel e 
busquemos reler a página indicada na obra 
de Kardec. Vai nos fazer enorme bem.
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Otítulo da presente abordagem é o 
mesmo utilizado por Allan Kardec no 

cap.XVII de A Gênese, obra integrante 
da Codificação Espírita e publicada em 
1868. A significativa expressão englo-
ba estudos de Kardec sobre diferentes 
passagens anotadas pelos evangelistas e 
com a perspectiva de previsão, ou anún-
cio do que vai acontecer, predito, previs-
to até por conjectura, em recurso didático 
bastante utilizado por Jesus nos diálogos 
com seus discípulos.

O capítulo em referência traz diversos 
subtítulos com essa finalidade de estudo 
e análise dos textos dos Evangelhos. No 
item 30, no texto do subtítulo Parábola dos 
Vinhateiros Homicidas, traz importante 
advertência às nossas distrações ou negli-
gências com a evolução moral.

Peço ao leitor ler novamente a parábo-
la, que bem é uma predição do compor-
tamento geral humano frente às lições de 
amor enviadas por Deus aos filhos, por 
meio de mensageiros diversos em todos 
os tempos, culminando com a presença 
viva de Jesus, que não foi compreendido e 
morto pela ignorância reinante.

O notável texto de Kardec é de uma 
atualidade impressionante. Ele inicia as-
sim no item citado (30): “O pai de família 
é Deus; a vinha que plantou é a lei que es-
tabeleceu; os vinhateiros aos quais arren-
dou a sua vinha são os homens que devem 
ensinar e praticar a sua lei; os servidores 
que enviou para eles são os profetas que 
fizeram perecer; seu filho que enviou, en-
fim, é Jesus, que fizeram perecer do mes-
mo modo. (...)”.

Depois prossegue no texto que deseja-
mos destacar pensando nas desorienta-
ções generalizadas que encontramos na 
atualidade do planeta:

“(...) Que fizeram os homens das máxi-
mas de caridade, de amor e de tolerância 
de Jesus? Que fizeram das recomendações 
que fez a Seus apóstolos para que conver-
tessem os homens pela brandura e pela 
persuasão; da simplicidade, da humilda-
de, do desinteresse e de todas as virtudes 
que Ele exemplificou?!   Em Seu nome, os 
homens se anatematizaram mutuamente e 
reciprocamente se amaldiçoaram; estran-
gularam-se em nome d`Aquele que disse: 
“Todos os homens são irmãos”. Do Deus 
infinitamente justo, bom e misericordioso 
que Ele revelou, fizeram um Deus cioso, 
cruel, vingativo e parcial; àquele Deus, de 
paz e de verdade, sacrificaram nas foguei-
ras, pelas torturas e perseguições, muito 
maior número de vítimas do que as que 
em todos os tempos os pagãos sacrifica-
ram aos seus falsos deuses; venderam-se 

Predições do Evangelho
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA as orações e as graças do Céu em nome 
d`Aquele que expulsou do Templo os ven-
dedores e que disse a Seus discípulos: 
“Dai de graça o que de graça recebestes”.

E conclui com sabedoria:
“Que diria o Cristo, se viesse hoje en-

tre nós? Se visse os que se dizem Seus 
representantes a ambicionar as hon-
ras, as riquezas, o poder e o fausto dos 
príncipes do mundo, ao passo que Ele, 
mais rei do que todos os reis da Terra, 
fez a Sua entrada em Jerusalém monta-
do num jumento? Não teria o direito de 
dizer-lhes: “Que fizestes dos meus en-
sinos, vós que incensais o bezerro de 
ouro, que dais a maior parte das vossas 
preces aos ricos, reservando uma parte 
insignificante aos pobres, sem embargo 
de haver eu dito: Os primeiros serão os 
últimos e os últimos serão os primeiros 
no Reino dos Céus?”. Mas se aqui não 
está carnalmente, ele o está em Espírito, 
e, como o senhor da parábola, virá pedir 
contas aos seus vinhateiros do produto 
de sua vinha quando o tempo da colheita 
houver chegado.”

Valemo-nos, diante de tanta clareza, to-
davia, do cap.XV – Fora da Caridade não 
há salvação, de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, onde estão os belíssimos 
textos da Parábola do Bom Samaritano, 
da Necessidade da caridade segundo 
São Paulo e a extraordinária “bandeira” 
do Espiritismo: Fora da Caridade não há 
salvação.

É desse luminoso capítulo que extraí-
mos do comentário de Kardec, no item 3: 
“Toda a moral de Jesus se resume na cari-
dade e na humildade, quer dizer, nas duas 
virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgu-
lho (...)”. É aqui que queríamos chegar. As 
desorientações em curso, com as pertur-
bações sociais de variados graus de in-
tensidade, com desdobramentos desafia-
dores, provém do egoísmo e do orgulho.

E Kardec abrilhanta com seu raciocínio 
objetivo, no mesmo item: “(...) Em todos os 
seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes 
como sendo o caminho da felicidade eterna. 
Bem-aventurados, disse ele, os pobres de es-
pírito, quer dizer, os humildes (...)”.

A humildade é a virtude que nos tem 
faltado ao coração; o egoísmo ainda nos 
avassala os sentimentos. Paulo, o Apósto-
lo, nos chama a atenção em sua conheci-
da Epístola sobre o sentimento contrário 
ao egoísmo em trecho também destacado 
por Kardec no mesmo capítulo: “(...) A ca-
ridade é paciente, é doce e benfazeja; a 
caridade não é invejosa; não é temerária e 
precipitada; não se enche de orgulho; não 
é desdenhosa; não procura seus próprios 
interesses; não se melindra e não se irrita 
com nada; não suspeita mal; não se rego-

zija com a injustiça, mas se regozija com a 
verdade; tudo suporta, tudo crê, tudo es-
pera, tudo sofre (...)”.

Percebe-se com clareza que o momento 
aflitivo, de conturbação, com guerras, con-
flitos, prevalência dos interesses pessoais 
em detrimento do interesse coletivo, é fru-
to do egoísmo ainda imperante no com-
portamento humano. A parábola em refe-
rência é bem uma advertência para que 
prestemos atenção aos “chamados” de 
fraternidade, incessantemente enviados 
ao nosso sentimento individual e coletivo.

A conclusão da parábola – que neces-
sita ser entendida além das palavras – é 
verdadeiramente um predição: “(...) o se-
nhor (...) arrendará a sua vinha a outros 
vinhateiros, que lhe entregarão os frutos 
em sua época.”, conforme anotou Mateus 
no cap.XXI, v. de 33 a 41. 

Por isso, para aqueles que nos conside-
ramos cristãos, o apelo é direto, como afir-
ma o mesmo Paulo, igualmente no mesmo 
cap.XV, de O Evangelho Segundo o Es-
piritismo, item 10: “(...) Submetei todas 
as vossas ações ao controle da caridade; 
(...) não somente ela vos evitará de fazer o 
mal, mas vos levará a fazer o bem: porque 
não basta uma virtude negativa, é preciso 
uma virtude ativa; para fazer o bem, é pre-
ciso sempre a ação da vontade; para não 
fazer o mal, frequentemente, a inércia e a 
negligência (...)”.

Ação da vontade! Afinal, conclui o após-
tolo: “(...) todos aqueles que praticam a 
caridade são os discípulos de Jesus, qual-
quer seja o culto a que pertençam.”
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Programa Abraçar,
ações do 1º semestre

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 

Neste primeiro semestre de 2017, o Pro-
grama ABRAÇAR (Programa de Promo-

ção do Direito de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar e Comunitária) rea-
lizou diversas atividades.

APADRINHAMENTO AFETIVO: Foram 
realizados 4 Encontros e com 20 pessoas ca-
pacitadas. A capacitação é a primeira etapa 
quando os candidatos apreciam o Projeto 
em sua totalidade e tomam conhecimento 
do perfil das crianças e adolescentes que 
estão nos Serviços de Acolhimento aguar-
dando serem apadrinhados; compreendem 
o perfil necessário para se tornarem padri-
nho/madrinha, momento que podem ama-
durecer a decisão, dando ou não continui-
dade nas demais etapas.

Foi realizado também um Encontro entre 
padrinhos e afilhados, possibilitando um 
momento de descontração entre eles com 
a equipe técnica do Projeto, momento que 

além de ter sido possível observar os víncu-
los que estão sendo construídos, os padri-
nhos/madrinhas e afilhados conseguiram 
expressar os sentimentos envolvidos no 
processo de apadrinhamento. 

Hoje no Município estamos com 5 crianças 
e/ou adolescentes dos Serviços de Acolhi-
mento COASSEJE e AAMA sendo apadrinha-
dos. Temos ainda 7 crianças/adolescentes 
aguardando para serem apadrinhados. (Veja 
foto Capacitação Apadrinhamento Afetivo)

GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO: Foram 
realizadas várias Oficinas Temáticas e Encon-
tros de Pais, onde foram abordados os seguin-
tes temas: “Adoção: Compartilhando essa de-
cisão com familiares e amigos”; “Adoção e o 

Em 28/05, na Chácara Luz do Campo, a 
COASSEJE realizou o evento “4º Porco no 

Rolete”, uma grande confraternização e que 
arrecadou recursos para os Lares COASSEJE.  
A realização do evento teve a participação do 
grupo “100 Limites” e colaboração de “Silma-
ra Cs Buffet”, além de um grande número de 
colaboradores e voluntários.  O C.E.Seareiros 
de Jesus teve um espaço onde montou um Ba-
zar com produtos confeccionados por volun-
tários. Tudo foi um sucesso! Vejam fotos.

Processo de Destituição Familiar”; “O Impacto 
da Devolução de Crianças e Adolescentes na 
Adoção”; “As nossas ações e as dificuldades 
de aprendizagem”; “A Contação de Histórias 
como Ferramenta para Interação Familiar”; “A 
Importância de usar a Linguagem Afetiva com 
as Crianças e Adolescentes” e “Roda de Con-
versa sobre Adoção”.

Tivemos, também, mais uma edição do 
Curso para Pretendentes à Adoção, que é 
realizado em parceria com equipe técnica 
do judiciário (Vara da Infância e Juventude 
de Americana), sendo que 22 pessoas rea-
lizaram o curso. 

Em 25 de maio é comemorado o “Dia Nacio-
nal da Adoção” e em decorrência disso reali-
zamos o mês da conscientização do Direito a 
Convivência Familiar e Comunitária através 
da distribuição de panfletos informativos em 
diversos locais comerciais, faculdades, consul-
tórios médicos e estabelecimentos públicos.

Todas as atividades ofertadas pela COAS-
SEJE através do programa ABRAÇAR são 
abertas a todos os interessados em saber 
sobre a Adoção ou Apadrinhamento Afetivo. 

Nossas atividades podem ser acompa-
nhadas pelo site www.coasseje.com.br e 
também pelo facebook. Agradecemos aos 
palestrantes voluntários e às famílias ado-
tivas que enriqueceram nossos encontros 
compartilhando com o grupo conhecimen-
tos e vivências familiares de sucesso.

EVENTO PORCO NO ROLETE
POR EQUIPE DE COMUNICAÇÃO – COASSEJE
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E-mail: akme@akmenet.com.br
www.akmenet.com.br

Encerramento de semestre
da Evangelização

INFANTIL I

PELO D.I.J.

No sábado, dia 17/06/2017, no auditório 
do C.E.Seareiros de Jesus, aconteceu o 

encerramento do 1º Semestre da Evange-
lização Infantil com a palestra intitulada “O 
caráter educativo d’O Livros do Espíritos”, 
com explanação do nosso companheiro e 
trabalhador incansável em prol da Doutrina 
Espirita Sandro Cosso, do C.E.Allan Kardec, 
de Campinas/SP.

A explanação foi feita das 14h00 às 15h30 
e planejada pelo Departamento Infanto-Ju-
venil do Seareiros de Jesus, sendo que o pú-
blico de aproximadamente 40 pessoas, den-
tre eles, pais, evangelizadores e associados 
em geral da casa puderam compartilhar o 
desenvolvimento do tema, esclarecendo-se 
objetivamente.

Todos os presentes adoraram a excelên-
cia com que o assunto foi tratado e desen-
volvido, obtendo-se um retorno bastante 
positivo.

As férias da evangelização se iniciam dia 
01/07/2017 e o retorno para o 2º Semestre 
se dará dia 05/08/2017, aos sábados.
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Continuando com as questões e respos-
tas da obra “Mediunidade e Animismo 

– um diálogo entre o médium e o espírito”, 
dos autores Carlos Bacelli e Odilon Fernan-
des, trataremos neste momento da influen-
ciação do médium - dentro e fora da casa 
espírita, por encarnados e desencarnados e 
as críticas que recebe durante seu tempo de 
atuação, pela inveja e pelo ciúme. 

Questão 108 –- Os espíritos inferiores 
sempre atuam de maneira direta sobre o 
médium, visando a prejudicá-lo em seu 
trabalho?
- Em muitas ocasiões, servem-se de instru-
mentos encarnados – instrumentos que con-
vivem com o médium no cotidiano e que lhe 
têm fácil acesso, como por exemplo, familia-
res e amigos.

Questão 109 – Os espíritas podem ser 
instrumentos de desânimo para outros 
companheiros de ideal?
- Podem e, frequentemente, o são, movidos 
pela inveja e pelo ciúme.

Questão 110 – A crítica, não obstante, não 
é necessária?
- A desprovida de interesses escusos, sim; 
infelizmente, porém, a crítica construtiva é 
muito rara. Na maioria das vezes, o que se 
pretende é anular o esforço do companhei-
ro que se projeta pelo trabalho que desen-
volve.

Questão 111 – Como reconhecer a crítica 
realmente construtiva?
- Pela não agressividade. A crítica que deixa 
de apreciar a tarefa para censurar o tarefei-
ro, não merece ser levada a sério.

Mediunidade e animismo  (Parte VII)

MEDIUNIDADE

POR MARIANA V.MIANO Questão 112 – Os espíritos inimigos da 
Doutrina agem, de maneira ardilosa, 
contra os seus tarefeiros?
- Sempre que um companheiro se destaca 
pelo seu devotamento à Causa, os adversá-
rios da doutrina pelejam para derrubá-lo, 
assediando-o sem trégua. Estudam, meti-
culosamente, o seu ponto vulnerável e ten-
tam, aos poucos, minar-lhe a resistência. O 
objetivo é o de promover escândalo, com 
repercussão pública, para desacreditar a 
Mensagem.

Questão 113 – Neste sentido, os médiuns 
são os mais atacados?
- Todos os adeptos da Doutrina com ativi-
dade de caráter público são alvos preferen-
ciais: médiuns, dirigentes, oradores, articu-
listas...

Questão 114 – Em quais aspectos, na 
atualidade, os espíritas mais se têm 
comprometido?
- Citaríamos dois: dinheiro e falta de humil-
dade.

Questão 115 – E a questão sexual?
- É uma mazela que, na maioria das vezes, 
se restringe ao mundo íntimo de cada um. 
Para a Doutrina, não chega a ser tão com-
prometedora quanto a desonestidade e a 
vaidade, que se traduzem por corrupções 
mais abrangentes.

Questão 116 – As distorções intelectuais 
são mais difíceis de serem corrigidas 
que as de ordem moral?
- Disse Jesus: “Em verdade, vos digo que 
publicanos e meretrizes vos procedem no 
reino de Deus” (Mateus, cap.22 – v.31). En-
quanto Maria de Magdala de convertia ao 
evangelho, os doutores da lei tramavam a 

morte do Senhor.

Questão 117 – O que teria a considerar 
em torno da vaidade intelectual de al-
guns espíritas?
- Neste sentido, infelizmente, muitos mé-
diuns, oradores e dirigentes têm feito esco-
la e, com certeza, arcarão com a responsabi-
lidade de sua invigilância e insensatez, por 
se consentirem incensar pelas almas que os 
idolatram equivocadamente.

Questão 120 – O que caracteriza um mé-
dium portador de mandato mediúnico?
- Além, é óbvio, da excelência de suas facul-
dades medianímicas, a sua constante preo-
cupação com a vivência pessoal da Mensa-
gem que prega.

Com todas essas questões elencadas, po-
de-se perceber que o Mandato Mediúnico 
não é tarefa fácil – deve-se buscar acima de 
tudo o aprimoramento moral, a reforma ínti-
ma, que é uma luta constante consigo mes-
mo, sem tréguas – por tudo isso, em especial 
os médiuns, nunca devem se esquecer da 
oração sincera, que os mantém conectados 
às melhores influências e os afasta, ou mini-
mamente, diminui a atuação de espíritos de 
esferas inferiores sobre sua mente e conse-
quentemente, suas ações! Lembrando ainda 
que, na maioria dos 
casos, o mandato 
mediúnico é uma 
benção conquis-
tada e concedida 
para resgate de 
grandes débitos... 
Cabe aqui uma 
grande reflexão!

Até o próximo 
IPV!

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.
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Ocorreu no dia 13 de maio, no auditório 
do Seareiros, o evento “Doce Amizade” 

e “Solidariarte” do Dia das Mães:  com bas-
tante artesanatos, salgados e doces!

O evento se repete na véspera do Dia dos 
Pais em 12 de agosto. Todos os eventos rea-
lizados são para manutenção da instituição 
e de projetos socioassistenciais.

Viemos a conferir mais uma atividade da 
Casa que deve ser sempre prestigiada por 
todos nós que a frequentamos! Os momen-
tos em que podemos nos reunir para pres-
tigiar e colaborar são experiências únicas!

Consulte o Peixinho vermelho, e saiba 
mais os próximos eventos! Paz!

SOLIDARIARTE DIA DAS MÃES
POR TASSIA LUCENA

Gustav Geley
ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES

Formado pela Faculdade de Lyon, clinicou 
até 1918 em Annecy, tendo alcançado 

grande reputação.
Interessando-se pelos fenômenos pa-

ranormais, realizou muitos estudos que fi-
caram registrados em anais científicos da 
época. Destacaram-se as investigações com 
a médium de efeitos físicos Eva Carriére 
em 1916. Pouco depois, a convite de Jean 
Meyer, em 1919 abandonou a prática mé-
dica e passou a dedicar-se integralmente 
às pesquisas metapsíquicas, tornando-se o 

primeiro presidente do Instituto de Metap-
síquica Internacional (I.M.I.), onde obteve 
novos fenômenos com o médium polonês 
de materializações Franek Kluski.

Com ele obteve moldes em parafina de 
mãos e braços de espíritos materializados, 
ainda hoje em exposição no IMI em Paris.

Em 1920 fundou o “Bulletin de IMI” (mais 
tarde “Revue Metapsychiquee”) onde di-
vulgou grande parte das suas pesquisas e 
experimentos acerca da ideoplastia, clarivi-
dência, telepatia, correspondência cruzada, 
entre outros. Em 1922 e 1923 acompanhou 
um novo ciclo de sessões de ectoplasmia, 

com o médium Jean Guzik, do que resultou o 
documento chamado de “Manifesto dos 34”, 
assinado por eminentes homens de ciência, 
médicos, escritores e peritos da polícia. De 
1921 a 1923 realizou, quer em Varsóvia, quer 
em Paris, experiências com o médium polo-
nês Stephan Ossoviecki. 

Faleceu em um acidente de avião, aos 56 
anos de idade, quan-
do regressava a Paris, 
após haver assistido, 
em Varsóvia, a várias 
sessões com Franek 
Kluski. Retirado dos 
destroços, ainda segu-
rava a valise que con-
tinha fragmentos de 
moldes em parafina 
obtidos nas sessões.
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EVANGELHO NO LAR:

EM PEREGRINAÇÃO

“Porque não temos aqui cidade 
permanente, mas buscamos a futura.” - 
Paulo. (Hebreus, 13:14)

Risível é o instinto de apropriação in-
débita que assinala a maioria dos ho-

mens.
Não será a Terra comparável a grande 

carro cósmico, onde se encontra o espírito 
em viagem educativa?

Se a criatura permanece na abastança 
material, apenas excursiona em aposen-
tos mais confortáveis.

Se respira na pobreza, viaja igualmente 
com vistas ao mesmo destino, apesar da 
condição de segunda classe transitória.

Se apresenta notável figuração física, 
somente enverga efêmera vestidura de 
aspecto mais agradável, através de curto 
tempo, na jornada empreendida.

Se exibe traços menos belos ou caracte-
rizados de evidentes imperfeições, vale-
se de indumentária tão passageira quan-
to a mais linda roupagem do próximo, na 
peregrinação em curso.

Por mais que o impulso de propriedade 
ateie fogueiras de perturbações e discór-
dias, na maquinaria do mundo, a realida-
de é que homem algum possui no chão do 
Planeta domicílio permanente.

Todos os patrimônios materiais a que 
se atira, ávido de possuir, se desgastam e 
transformam. Nos bens que incorpora ao 
seu nome, até o corpo que julga exclusi-
vamente seu, ocorrem modificações cada 
dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-
se para a eternidade. Se não estás cego, 
pois, para as leis da vida, se já despertaste 
para o entendimento superior, examina, a 
tempo, onde te deixará, provisoriamente, 
o comboio da experiência humana, nas 
súbitas paradas da morte.

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

Estagiários
ESTUDO BÍBLICO

PELO D.C.D.

Na cultura judaica da época de Jesus, as 
melhores posições à mesa eram aque-

las próximas ao anfitrião, pois comer junto 
era manifestação de íntimo companheirismo 
e lealdade. Normalmente eram os próprios 
convidados que escolhiam seus assentos e 
às vezes acontecia de alguém ter que mudar 
de posição por ter chegado um amigo mais 
íntimo do dono da casa. Era embaraçoso!

Naquele jantar, observando como os pre-
sentes escolhiam aleatoriamente seus as-
sentos, Jesus narra a inesquecível parábola 
dos primeiros lugares. E recomenda que es-
tes não sejam objeto de nosso desejo, pois 
o anfitrião pode chegar a qualquer momen-
to e dizer: “Dá o lugar a este. E então, com 
vergonha, voltes a ocupar o último lugar” 
(Lucas, 14:9).

A grande questão é que a nossa natureza 
íntima ainda faz com que desejemos os me-
lhores lugares. Mas é preciso compreender 
que não é o nosso ego quem determina o 
que nos compete! Será que os lugares que 
buscamos nos trazem evolução? São primei-
ros e melhores em que sentido? Que tipo de 
emoção temos alimentado com essa busca? 
O que temos aprendido?

A depender das construções internas 
que fazemos rotineiramente, a consciência, 
tabernáculo das Leis Divinas e anfitriã por 
excelência, nos convida a recomeçar!

Então nos sentimos os últimos dos mor-
tais! Mas isso acontece porque não lembra-
mos, na jornada, que somos imortais...

Podemos e devemos nos esforçar pelo 
melhor, sempre, mas conscientes de que so-
mos espíritos em evolução! Ao longo do dia, 
nossa conduta seria diferente se lembrás-
semos mais vezes de que estamos apenas 
estagiando na carne, com vistas ao nosso 
crescimento interior, que nos permitirá al-
çar voos mais altos... 

Não desejaríamos tomar lugares à for-
ça, porque lembraríamos que a própria 
Lei de Causa e Efeito se encarrega de nos 
colocar magneticamente onde o anfitrião, 
a Lei Divina, determina que estejamos, 
para nosso maior e melhor aproveitamen-
to! Essa compreensão conduz à postura 
íntima de humildade, tão amorosamente 
colocada na parábola.

Nossas relações afetivas, a cidade em que 
moramos, o local em que trabalhamos – to-
dos são fantásticos materiais didáticos cor-
respondentes às nossas escolhas. Entretan-
to, nos fixarmos em pequenas parcelas da 
imortalidade, quais sejam, as circunstâncias 
da presente encarnação, faz com que perca-
mos o foco, que é a construção do Reino de 
Deus em nosso mundo íntimo!

Muito atuais, portanto, as palavras de Je-
sus quando aconselhou: “Buscai primeira-
mente o Reino e a sua justiça, e todas estas 
{coisas} vos serão acrescentadas” (Mateus, 
6:33). Nesse sentido ensina o Benfeitor Ani-
ceto a André Luiz no livro Os Mensageiros, 
capítulo 33, que: “Todo aquele que opere, e 
coopere de espírito voltado para Deus, po-
derá aguardar sempre o melhor. Não é pro-
messa de amizade. É lei.”

Tenhamos a convicção de que, na oca-
sião exata, será a mesma Lei Divina que nos 
puxará para os melhores lugares, da pers-
pectiva do Mais Alto, pelos mecanismos 
da sintonia vibracional. Tanto assim que 
na continuação da parábola, no v.10, Jesus 
diz: “Mas quando fores convidado, vai e re-
clina-te no último lugar, para que, quando 
vier aquele que te convidou, te diga: Amigo, 
sobe mais para cima”.

Fonte: Novo Testamento, Lucas, 14:9-10 e 
Mateus 6:33; livros O Espírito da Verdade, 
cap.64 (O primeiro) e Os Mensageiros, cap.33
Imagem: http://www.embasa.ba.gov.br/
content/inscricao_estagio

Podemos e devemos nos 
esforçar pelo melhor, sempre, 
mas conscientes de que somos 
espíritos em evolução! Ao longo 
do dia, nossa conduta seria 
diferente se lembrássemos 
mais vezes de que estamos 
apenas estagiando na 
carne, com vistas ao nosso 
crescimento interior, que nos 
permitirá alçar voos mais altos.
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VISITA DO MÊS

NOSSA GENTE

CENTRO ESPÍRITA FLORA LUZ

FATIMA GASPAR

Este mês estive-
mos visitando 

o Centro Espirita 
Flora Luz que fica 
na Rua das Violetas, 
184 – Cidade Jardim 
– Americana/SP e 
fomos recepciona-
dos pelo Presidente 
o companheiro Ori-
valdo da Costa, que 

nos apresentou a casa bem como seus obje-
tivos e atividades.

- Quais as Atividades e desempenho do 
Centro na divulgação da Doutrina?
R. As principais atividades da Casa são as 
Palestras Publicas, Trabalho de Desobses-
são, Estudo da Doutrina para Iniciantes (O 
Livro dos Espíritos), Atendimento Fraterno 
e Reuniões Mediúnicas.

- Quais os planos e metas presentes e 
futuros?
R. Ampliar o Salão de Palestras e fazer no 
andar superior, mais salas para estudos e 
mediúnicas.

- Como vislumbra o crescimento e co-
nhecimento da Doutrina?
R. “A hora é chegada a todos”, com propa-
gação através da mídia, filmes e com farta 
literatura, nas redes sociais e Palestras. 
O Centro foi fundado em outubro de 1971, 
portanto com 46 anos de existência.

Dias e Horários de funcionamento:
2ª Feira: Curso de Artesanato 14h00 - Ban-
ca de Livros 19h30 - Atendimento Fraterno 
19h30 - Palestra Publica 20h00 - Aplicação 
de Passes 20h45.
3ª Feira: Curso de Artesanato 13h00 - Aten-
dimento Fraterno 19h15 - Leitura do Evan-
gelho 19h30 - Aplicação de Passe 20h00 - (*) 
Reunião de Desobsessão 20h30.
4ª Feira: Atendimento Fraterno 19h15 - Lei-
tura do Evangelho 19h30 - (*) Reunião de 
Estudos 19h30 - Aplicação de Passe 19h45 
- (*) Reunião Mediúnica 20h00.
5ª Feira: Curso de corte e costura 14h00 - 
Leitura do Evangelho 14h00 - Aplicação de 
Passe 14h15 -Atendimento Fraterno 19h15 - 
Leitura do Evangelho 19h30 - (*) Reunião de 
Estudos 19h30 - Aplicação de Passe 19h45 
- (*) Reunião Mediúnica 20h00.
6ª Feira: Preparação de Sopa 08h00 - Dis-
tribuição de Sopa 11h00 - Curso de Corte 
e Costura 14h00 - (*) Reunião de Estudo e 
Mediúnica 19h30.
Sábado: Curso de Corte e Costura 08h45 
- Bazar Beneficente 09h15 - Reunião com a 
Família 09h15 - Evangelização 09h15 - Apli-
cação de Passe 10h45.
Domingo: Ensaio do Grupo Vocal 08h00 - 
Reunião da Mocidade 10h00.
(*) As Atividades são privativas, não abertas 
ao público.

Diretoria Executiva:
Nome do Presidente: Orivaldo da Costa.
Vice Presidente: Aparecido Andreola.

1º Tesoureiro: Antônio Carlos Machia.
2º Tesoureiro: Batista Salles Luliu.
1ª Secretária: Maria Antonia Loureiro.
2ª Secretária: Zoé Alves da Costa Machia.

- Quanto tempo está no cargo de Presi-
dente?
R. 1 ano e 8 meses, em outubro haverá elei-
ção, fui presidente em  mandatos anteriores.

- Como você se aproximou do Espiritismo?
R. Orivaldo informou que nasceu em berço 
espírita, aos 6 anos de idade, acompanhava 
sua mãe (médium) nos trabalhos mediúni-
cos, como era chamado na época, sendo a 
reunião na casa (sítio) a 10 kms da cidade 
de Altair de seu avô que também era dia-
logador, utilizavam o livro Preces Espiritas. 
Família de seis irmãos somente ele seguiu a 
Doutrina Espírita.

- E em que o conhecimento Espirita alte-
rou sua vida?
R. Tudo. Aprendo cada dia à fortaleza da 
Doutrina Espirita, desde criança serve 
como minha lição. 

- Considerações Finais:
Esclarecer a criança do Evangelho de Jesus, 
sem envergonhar-se. O futuro da humanida-
de está no aprendizado das crianças, trazen-
do na educação, a moral e o amor ao pró-
ximo, que ficará arraigada em seu caráter, 
este conhecimento, está disponível através 
do Espiritismo.

Chamo-me Fátima Gaspar, tenho 57 
anos, sou casada e tenho 2 filhos.

Iniciei na Doutrina Espírita no ano de 
1982, após me casar, percebi que o meu 
marido lia muitos livros espiritas então 
comecei a ler a séries psicografadas pelo 
Chico Xavier (coleção André Luiz). Nesta 

época morava em Rio Claro, e ia tomar pas-
ses em um Centro Espírita da cidade junto 
com meu marido.

Por motivos de trabalho mudei-me para 
Americana e comecei a frequentar o Sea-
reiros de Jesus onde atualmente realizo es-
tudos e mediúnicas as quartas-feiras.



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 JULHO DE 2017
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Livros mais vendidos no Seareiros em Maio
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 Julho/2017:

“Os Inocentes”, romance espírita escrito pelo Espírito Bento José, psicografia de 
Sandra Carneiro, com 276 páginas, da Editora Vivaluz.

04/07

07/07

08/07

13/07

14/07

15/07

21/07

25/07

25/07

26/07

26/07

31/07

31/07

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, 623, Morada do Sol, Americana

Centro de Difusão do Espiritismo Casa de Luz
Rua Honorino Fabri, 396, Vila Valle, Sumaré

Centro Espírita Cristão Amor e Luz – CECAL
Rua Allan Kardec, 89, Jd. Marchissolo, Sumaré

Associação Espírita Mensageiros de Luz
Rua Noruega, 332, Jd. Paulistano, Americana

Centro Espírita Allan Kardec
R. Vanderley Willis Klava, 75, São Manoel, N.Odessa

Centro Espírita Fraternidade
Rua Comendador Müller, 275, V, Redher, Americana

Centro Espírita Caminho de Damasco
Rua Olímpio Bodini, 47, B. Sta. Rosa, N.Odessa

Grupo Espírita Renascer
R. das Pitangueiras, 72, V. das Nogueiras, Americana

Centro Espírita Amor e Caridade
Rua dos Estudantes, 540, Cordenonsi, Americana

Posto Avançado Bezerra de Menezes
Av. Álvaro Lins, 30, N. Sra. Aparecida, Americana

Grupo de E. Esp. Augusto Elias da Silva, o Reformador
R. Serra de Borborema, 407, Liberdade, Americana

Centro Espírita Pátria do Evangelho
Rua Olivindo Fonseca, 385, Campo Verde, Americana

Centro Espírita Flora Luz
Rua das Violetas, 184, Cidade Jardim, Americana

A definir

Valdecir Borges
GEE Augusto Elias da Silva

José Geraldo Carvalho
CE Seareiros de Jesus

Fábio Boni
CE Pátria do Evangelho

Jaime Facioli
CE Paz e Amor

Ricardo Galdino
CDE Casa de Luz

Marta Alves
CE Fraternidade

Ailton de Oliveira
CE Paz e Amor

Marcus Agostinetto
CE Seareiros de Jesus

A definir 

Everaldo Alves
GEE Terezinha de Oliveira

A definir

Andreia Gomes
Caminho do Progresso – 

SBd’O

19h30

20h00

20h00

19h30

19h30

19h30

19h30

19h30

19h30

19h30

19h45

19h50

20h00

Trabalhadores Espíritas

Tema Livre

Mãos não lavadas

Tema Livre

Discurso sobre a vida futura

Tema Livre

Tema Livre

Destinação da Terra. Causa 
das misérias Humanas

Programação Especial

Tema Livre

FM 104,9 mgzPROGRAMA

Das 7h30 às 9h
transmissão ao vivo pela internet

www.fmvidanova.com.br

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

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

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

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

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

Sinal Verde
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PELA PRESIDÊNCIA POR ANTONIO O. CIOLDIN

CURTAS DO
SEAREIROS

HISTÓRIAS
ESPÍRITAS

ESTUDO
01/07 – sábado - das 14h00 às 15h30 – 
sala 1 - Estudo das Parábolas do Novo 
Testamento – Será estudada a Parábola 
dos Talentos – (Mt 25:14-30) – Todos são 
convidados.

CAPACITAÇÃO
22/07 – sábado – das 13h30 às 17h30 
– No Centro Espírita “Amor e Caridade” 
(Monteiro Lobato) – Capacitação para 
Evangelizadores da Infância e Juventude 
– com Rosana Verzignassi do Seareiros 
– aberto para todas as Casas Espíritas 
interessadas.

PALESTRA
31/07 - segunda-feira – 13h00 – no 
auditório – Tema: A Árvore e seus Frutos 
– Expositor: Sandro Cosso – do C.E.Allan 
Kardec de Campinas.

EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
Férias no mês de julho somente aos 
sábados. Na terça-feira funcionará em 
sistema de plantão.

ATIVIDADES EXTERNAS
10/07 - Evangelho na Casa Dia – às 
20h00 – Tema: Não Vim Destruir a Lei – 
Evangelho Segundo o Espiritismo - cap. 1.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira 
às 14h00, para pessoas fisicamente 
impossibilitadas de vir ao Seareiros.

José Petitinga era o expositor do tema 
“O Perdão das Ofensas”, de “Evangelho 

Segundo o Espiritismo”, em uma reunião 
pública na União Espírita Baiana, quando 
um conhecido senhor de respeitável 
família, médium em desequilíbrio, 
avançou na direção da tribuna e bradou, 
referindo-se ao expositor:
- Hipócrita! Quem és para pregar? 
Imperfeito como tu, como se atreve a falar 
da verdade e ensinar pureza, possuindo 
largas faixas de desequilíbrio íntimo, que 
ocultas dos que te escutam?
Depois, desafiou-o que abandonasse a 
tribuna religiosa ou a vida que levava. 
Petitinga, imperturbável, retomou a 
palavra e disse à plateia atenta que o 
amigo espiritual tinha toda a razão e 
contou que lutava com dificuldades para 
aprimorar-se intimamente, lapidando 
grossas arestas e duras angulações 
negativas de sua personalidade enferma. 
Dizia, porém, que jamais abandonaria o 
arado, apesar de suas imperfeições e que 
preferia a condição de enfermo ajudando 
doentes, a ser ocioso buscando a saúde 
para poder ajudar com eficiência... 
- Embora imperfeito – disse Petitinga 
– deixo luzir minha alma quando 
contemplo a Grande Luz; vasilhame 
imundo, aromatizo-me ao leve rocio do 
perfume da fé; Espírito infeliz, mas não 

infelicitador, banho-me na água lustral da 
esperança cristã...”
O auditório, compungido e emocionado, 
chorava comovido, e lágrimas 
transparentes adornavam a face do 
servidor do Cristo. De repente, o 
perturbador espiritual arrojou ao chão o 
médium de que se servia, e, dominado 
por crua emotividade, bradou: 
 - Perdoa-me, tu! A tua humildade 
vence-me a braveza, velhinho bom! 
Deus meu! Deus meu! Blasfemo! O ódio 
gratuito cega-me. Perdoa-me, velhinho 
bom, e ajuda-me com a tua humildade a 
encontrar-me a mim mesmo. Infeliz que 
sou. Tudo mentira, mendacidade inditosa, 
a que me amarga os lábios. Ajuda-me, 
velhinho bom, na minha infelicidade...” 
José Petitinga desceu os degraus da 
tribuna, aproximou-se do sofredor e, 
falando-lhe bondosamente, envolveu 
o médium com gesto de carinho, 
convidando-o a sentar-se: 
- Perdoe-nos o Senhor de nossas vidas! - 
falou em discreto pranto. E levantando a 
voz, rogou: - Oremos todos a Jesus, pelo 
nosso irmão sofredor, por todos nós, os 
sofredores.

Fonte: da obra “Nos Bastidores da Obsessão”, 
de Manoel Filomeno de Miranda, por Divaldo 
Pereira Franco, cap.11

O PERDÃO DAS OFENSAS


