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

REUNIÕES DE ESTUDOS
Segunda-feira
14h00 às 15h00 – salas: 1, 2, 4 e auditó-
rio (4 grupos)
20h00 às 21h00 – salas: 1, 2, 4 e 5 (4 
grupos)
Terça-feira
9h00 às 10h00 – sala 1 (1 grupo)
20h00 às 21h00 – Salas: 1, 3, 4 e 5 (4 
grupos)
Quarta-feira
20h00 às 21h00 - salas: 1, 2, 4 e 5 (4 
grupos)
Quinta-feira
20h00 às 21h00 sala: 3 (1 grupo)
Sábado
14h15 às 15H15 – sala: 4 (1 grupo)
16h00 às 17h00 – salas: 2 e 4 (2 grupos)
Domingo
8h00 às 9h00 – sala: 1 (1 grupo)

REUNIÕES MEDIÚNICAS
Segunda-feira
15h15 às 16h15 – salas: 1, 2 e auditório
20h00 às 21h00 – sala: 3 
Quarta-feira
14h00 às 15h00 – sala: 2 
20h00 às 21h00 – salas: 3 e 6
21h15 às 22h15 – salas: 2 e 4
Quinta-feira
08h45 às 10h00 – sala: 4
20h00 às 21h00 – salas: 1, 2, 4 e 5
Sábado
17h15 às 18h15 – salas: 1 e 4
Domingo
08h00 às 9h00 – sala: 2

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

MOCIDADE
Sábado
17h15 às 18h30 – Sala: 2

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

ATENDIMENTO FRATERNO
Segunda-feira
12h00 às 12h45 e 18h45 às 19h30
Terça-feira
18h45 às 19h30
Quarta-feira
12h45 às 13h30 e 18h45 às 19h30
Quinta-feira
9h00 às 9h45 e 18h45 às 19h30
Sexta-feira
18h45 às 19h30
Sábado
14h00às 15h00 (somente para pais e 
evangelizandos)
Domingo
08h00 às 9h00 – (somente passes)

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

ATIVIDADES DO 
C.E.SEAREIROS 

DE JESUSO Jogo da Baleia Azul: Como uma 
notícia falsa traduz um perigo real

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

Anotícia da onda de suicídios causados pelo jogo Baleia 
Azul é falsa. Mas serve de alerta. Chamemos essa histo-

rinha de a lenda da Baleia Azul. Esse é nome de um jogo em 
uma rede social russa que causou pânico global ao se no-
ticiar que ele estava levando os jovens ao suicídio. Trata-se 
de um boato, surgido pela interpretação distorcida de uma 
notícia antiga, de um ano atrás, que voltou às manchetes 
depois de repercutir na imprensa inglesa. O jogo consiste 
numa série de 50 tarefas, progressivamente mais difíceis, 
culminando com o desafio do suicídio – e as manchetes 
diziam que centenas de jovens já teriam chegado ao fim 
e se matado. A verdade, no entanto, é que nenhum caso 
foi ligado de fato ao jogo. O site de verificação de boatos 
Snopes.com trilhou o caminho da história de trás para fren-
te, chegando à notícia original, publicada pelo periódico 
russo Novaya Gazeta, e mostrou como ela era recheada 
de inferências e suposições, sem um fato sequer apurado 
realmente. A equipe da Radio Free Europe, organização de-
dicada a levar informações a regiões com pouca liberdade 
de expressão (como leste europeu), apurou mais profunda-
mente o caso, fazendo-se passar por um adolescente que 
queria jogar o baleia azul. Eles chegaram a estabelecer um 
diálogo com moderadores do jogo, que confirmaram não 
ser possível desistir depois de começar, mas desapareceram 
em seguida. Conseguiram ainda contato com vários jovens 
que haviam se engajado na brincadeira macabra; a maioria 
entrara no jogo por curiosidade, e todos também perderam 
contato com os moderadores em pouco tempo.

Por que então, mesmo sendo um boato, essa história exa-
gerada e pouco crível fez tanto barulho?

Em primeiro lugar, porque ninguém sabe exatamente a 
razão de o suicídio entre jovens crescer no mundo todo, no 
Brasil inclusive. Diante da angustiante ausência de explica-
ções qualquer motivo que tenha ares de resposta encontra 
terreno fértil para se multiplicar. (...) Moral da história: a no-
tícia da baleia azul pode ser exagerada, mas os perigos que 
ela traduz são tão presentes que todo mundo acreditou. Na 
dúvida, então, não custa dar ouvidos ao alerta que ela fez.

Divaldo Franco em um pronunciamento sobre o assunto, 
no jornal A Tarde, coluna Opinião, em 20/04/2017, disse o 
seguinte:

(...) _ O suicídio é um filho espúrio do materialismo, por 
demonstrar que o sentido da vida é o gozo e que, após, 
tudo retorna ao caos do princípio.

É muito lamentável esse trágico fenômeno humano, ten-
do-se em vista a grandeza da vida em si mesma, as opor-
tunidades excelentes de desenvolvimento do amor e da 
criação de um mundo cada vez melhor.

Ao observar-se, porém, a indiferença de muitos pais 
em relação à prole, a ausência de educação condigna e os 
exemplos de edificação humana, defronta-se, inevitavel-
mente, a deplorável situação em que estertora a sociedade. 
Todo exemplo deve ser feito para a preservação do signifi-
cado existencial, trabalhando-se contra a ilusão que domina 
a sociedade e trabalhando-se pelo fortalecimento dos laços 
de família, pela solidariedade e pela vivência do amor, que 
são antídotos eficazes ao cruel inimigo da vida – o suicídio!

Fonte: por Daniel Martins de Barros – Estadão

POR ANTONIO O. CIOLDIN
HISTÓRIAS ESPÍRITAS

CHICO NOS ESTADOS UNIDOS

No início da década de 60, objetando espargir a semen-
teira do Espiritismo em outras terras, como fizeram al-

guns discípulos do Cristo, sobretudo Paulo de Tarso, Lucas, 
Barnabé e outros luminares do Cristianismo nascente, que 
saíram a semear, Chico dirigiu-se com Waldo aos Estados 
Unidos e depois à Inglaterra. Em ambos os países Chico re-
cebeu mensagens psicografadas em inglês, que constam no 
livro “Entre Irmãos de Outras Terras” (edição FEB).

Um dia, junto com o Dr. Eurípedes Tahan Vieira, que na 
época fazia estágio nos Estados Unidos, andavam por uma 
rua no centro de Nova Iorque, quando Chico, que não era 
ainda tão conhecido, foi abordado por um transeunte que 
falava espanhol. Era um porto-riquenho que, tocando-lhe o 
ombro, aflito, pediu-lhe ajuda:

- Eu preciso muito do senhor, minha mulher está passan-
do mal - disse ele.

O Dr. Eurípedes ficou receoso, porém Chico pediu-lhe que 
anotasse o endereço.

No dia seguinte, foram à casa do porto-riquenho. A es-
posa estava obsedada e se contorcia na cama. Chico pediu 
ao marido que colocasse uma vasilha com água sobre um 
móvel do quarto. Ao ministrar o passe, a água se tornou 
leitosa e perfumada, como também todo o ambiente, fenô-
meno que observei muitas vezes com a presença do Chico.

Depois Chico conversou com ela completamente restabe-
lecida, falando em castelhano fluente. Quando saíram o Dr. 
Eurípedes, admirado, comentou:

- Que negócio é esse? Você falando espanhol?
Chico respondeu:
- Não fui eu quem falou, foi a avó dela que falou por mim...
Fonte: da obra “Notáveis casos de Chico Xavier”, de 
Oswaldo de Castro, Ed GEEM
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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.

Amorte nada acrescenta e nem retira 
de quem morre. Ao desencarnar, ape-

nas deixamos nossos corpos no estado in-
telectual e moral que nos encontramos no 
momento final. Em função do corpo fluídi-
co (períspirito), o desencarnado sente as 
mesmas sensações (e às vezes bem mais 
forte do que quando estava encarnado) 
que sentia quando vivia em seu corpo de 
carne. Assim, o alcoólatra que desencarna 
sofre do outro lado, a pressão do desejo 
de beber, criado pelo condicionamento 
adquirido em vida; o sexomaníaco delira 
e arde de desejo no corpo astral; os de-
pendentes das chamadas drogas pesadas 
caminham desesperado à procura do ob-
jeto de que dependem; o jogador sem seu 
corpo de carne, vai para os cassinos e fica 
ao lado dos que jogam, tentando influen-
ciar sobre eles ou jogando com eles por 
tabela, e assim por diante.

Todas essas formas desencarnadas, sofri-
das e angustiadas, desejam prosseguir com 
o seu vício, porém, sem um corpo material, 
nada podem fazer. A solução neste caso, 
seria a metanoia (ou mudança de espírito); 
deste modo, através deste processo renova-
dor, o espírito sofredor pode buscar ajuda 
dos espíritos bondosos que, em caravanas 
socorristas, visitam regiões sombrias para 
auxiliar estes espíritos sofridos.

Aqueles, porém, que não escolhem a me-
tanoia, mais cedo ou mais tarde, encontram 
outros espíritos em condições idênticas às 
suas, entretanto, com maior experiência no 
astral inferior. Estes desenvolveram técni-
cas por meio das quais conseguem, em par-
te, continuar com o seu vício, valendo-se da 
estrutura espiritual dos encarnados.

Casos há em que, bêbados, alcoólatras 
encarnados são verdadeiros “canecos vi-
vos” de entidades vampirizantes desencar-
nadas que bebem por meio deles. Certa 
vez eu li ou ouvi, não mais me lembro onde 
nem quando, a seguinte frase: Deus protege 
os bêbados e as crianças. Esta frase não é 
apenas um dito poético de efeito, mas pode 
ter um pé na realidade. O espírito vampi-
rizador pode proteger o seu caneco vivo, 
uma vez que não interessa a ele perder este 

O vampirismo e o Espiritismo
ESPIRITISMO E CIÊNCIA

POR JOSÉ CARLOS LEAL

recurso. Daí cuidar dele para que ele possa 
continuar à sua disposição.

Em verdade, porém, não se pode perder 
de vista a relação entre o vampirismo e a 
obsessão. O vampiro neste caso é o obses-
sor e o vampirizador, o obsedado. Há aqui 
também um aspecto que não se poderia 
deixar de lado em se tratando de vampi-
rismo. Refiro-me à simbiose. No campo da 
Biologia, entendesse por simbiose uma re-
lação entre duas criaturas na qual ambos 
possuem alguma forma de vantagem.

Assim, em muitos processos obsessivos, 
o encarnado aceita e, de certo modo, até 
mesmo incentiva a ação do desencarnado. 
Nesse caso, o segundo “sopra” ao primeiro 
ideias sórdidas de literatura barata ou de fil-
mes pornográficos; sugere-lhe desejos per-
versos; enche-lhe de vaidade o ego desvia-
do e o encarnado recebe essas sugestões e 
as aceita gostosamente. Assim seguem os 
dois sem que se saiba quem obsedia quem.

Presos na mesma rede de interesses 
mesquinhos, o encarnado e o desencarna-
do participam como cúmplices das ações 
praticadas e a cura, nesses casos, é muito 
difícil, pois há que se tratar dos dois (en-
carnado e desencarnado), porque ambos 
se encontram doentes.

Certa vez um espírito teria feito uma per-
gunta em linguagem metafórica: _ O que 
seria melhor para o portador de uma feri-
da exposta e dolorida: espantar as moscas 
que nela pousam ou curar a chaga? Por 
certo não seria espantar as moscas, porque 
sempre elas voltariam atraídas pela ferida. 
O certo seria curar a ferida, fazendo com 
que as moscas perdessem o motivo de ali 
pousar. Nessa alegoria, as moscas seriam os 
obsessores e a ferida a alma do obsidiado.

Fonte: http://www.correioespirita.org.
br/categoria-de-materias/ciencia-e-
espiritismo/920-o-vampirismo-e-o-espiritismo
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Amensagem evangélica não comporta, 
pois, apenas leituras ou comentários de 

superfície. O Evangelho de Jesus necessita ser 
apreendido, assimilado e acima de tudo vivi-
do. A propósito, assim se expressa Emmanuel: 
“A lição do Mestre, além disso, não constitui 
tão somente um impositivo para os misteres 
da adoração. O Evangelho não se reduz a bre-
viário para o genuflexório (móvel para rezar). 
É roteiro imprescindível para a legislação e 
administração, para o serviço e para a obe-
diência. O Cristo não estabelece linhas divi-
sórias entre o templo e a oficina. Toda a Terra 
é seu altar de oração e seu campo de trabalho, 
ao mesmo tempo.” (www.febnet.org.br)

A Parábola do Semeador (Mc 4: 3-9), foi 
ensinada e interpretada por Jesus, atenden-
do pedido dos apóstolos (Mc 4: 10-13). 

Apresentamos, em seguida, os dois textos 
evangélicos: a parábola e a sua interpretação. 

Parábola do Semeador: Ouvi: Eis que saiu o 
semeador a semear; e aconteceu que, semean-
do ele, uma parte da semente caiu junto do ca-
minho, e vieram as aves do céu, e a comeram; E 
outra caiu sobre pedregais, onde não havia mui-
ta terra, e nasceu logo, porque não tinha terra 
profunda; mas, saindo o sol, queimou-se; e, por-
que não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre 
espinhos e, crescendo os espinhos, a sufocaram 
e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu 

Interpretação do Novo Testamento
ESTUDO BÍBLICO

POR JUBERY RODRIGUES fruto, que vingou e cresceu; e um produziu trinta, 
outro sessenta, e outro cem. (Marcos, 4:3-9)

A Parábola do Semeador interpretada por 
Jesus: E, quando se achou só, os que estavam 
junto dele com os doze interrogaram-no acerca 
da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado 
saber os mistérios do Reino de Deus, mas aos 
que estão de fora todas essas coisas se dizem 
por parábolas, para que, vendo, vejam e não 
percebam; e, ouvindo, ouçam e não entendam, 
para que se não convertam, e lhes sejam per-
doados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis 
esta parábola? Como, pois, entendereis todas 
as parábolas? O que semeia, semeia a palavra; 
e os que estão junto ao caminho são aqueles 
em quem a palavra é semeada; mas, tendo eles 
a ouvido, vem logo a incerteza e tira a palavra 
que foi semeada no coração deles. E da mesma 
sorte os que recebem a semente sobre pedre-
gais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a 
recebem; mas não têm raiz em si mesmo; antes, 
são temporãos; depois, sobrevindo tribulação 
ou perseguição por causa da palavra, logo se 
escandalizam. E os outros são os que recebem a 
semente entre espinhos, os quais ouvem a pala-
vra; mas os cuidados deste mundo, e os enganos 
das riquezas, e as ambições de outras coisas, 
entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. E 
os que recebem a semente em boa terra são os 
que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, 
um, a trinta, outro a sessenta, e outro, a cem, por 
um. (Marcos 4:10-20)

Nesta formosa parábola, Jesus classifica 
cada um dos que se achegariam ao Evange-
lho. Não somente o Evangelho é o semeador 
das verdades divinas, como também é uma 
bússola que Jesus deixou para a humanidade 
se orientar. Dos que se acercam do Evange-
lho, há os que aceitam os ensinamentos divi-
nos com facilidade; e há os que não aceitam. 
Das religiões que pregam o Evangelho, o 
Espiritismo é a que melhor o explica, con-
correndo assim para que grande número de 
pessoas pautem suas vidas pelos preceitos 
divinos. Contudo, o Espiritismo não se arroga 
o direito de estar com toda a verdade, nem 
disse e nem dirá a última palavra, porque o 
Espiritismo é uma religião progressista, que 
acompanha a evolução das criaturas. 

Cada pessoa compreenderá os ensina-
mentos espirituais de acordo com seu grau 
de adiantamento e sua elevação moral. Nes-
te particular devemos notar o grande papel 
que a reencarnação desempenha em benefí-
cio de nossos espíritos; por meio dela adqui-
rimos os ouvidos de ouvir os ensinamentos 
divinos. Em cada encarnação passamos por 
experiências que nos aguçam a inteligência 
e despertam nossos sentimentos. Em cada 
vida que vivemos na terra, conseguiremos 
um grau a mais de conhecimentos, até que 
um dia chegaremos a estar convenientemen-
te preparados, não só para a compreensão 
total das leis divinas, como também para res-
peitá-las e aplica-las integralmente.

OEspírito de Verdade é um espírito cita-
do nas obras de Allan Kardec, principal-

mente nas obras da codificação. A primeira 
citação ocorre, em O Livro dos Espíritos, no 
último parágrafo dos prolegômenos, onde 
os participantes ativos da obra (personali-
dades já desencarnadas) são apresentados:

“...Lembra-te de que os Bons Espíritos 
só dispensam assistência aos que servem a 
Deus com humildade e desinteresse e que 
repudiam a todo aquele que busca na senda 
do Céu um degrau para conquistar as coi-
sas da Terra; que se afastam do orgulhoso 
e do ambicioso. O orgulho e a ambição se-
rão sempre uma barreira erguida entre o 
homem e Deus. São um véu lançado sobre 
as claridades celestes, e Deus não pode 
servir-se do cego para fazer perceptível a 
luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, 
São Vicente de Paulo, São Luís, O Espírito da 

O Espírito de Verdade
ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, 
Swedenborg, etc., etc.” 

Alguns estudiosos sustentam que o Espí-
rito da Verdade seria o mentor espiritual de 
uma falange ou a própria falange de espíri-
tos que firmaram os conceitos da codificação 
espírita, já outros sustentam que este espirito 
seria o próprio Jesus Cristo. Tal espirito teria 
usado o pseudônimo “O Espírito da Verda-
de” para assinar as mensagens psicografa-
das nas obras básicas do Espiritismo.

O primeiro contato entre o Espirito de 
Verdade com Allan Kardec se deu no dia 
24/03/1856, quando Kardec estava, em seu 
escritório, escrevendo um texto sobre os Espí-
ritos e suas manifestações, quando, por várias 
vezes, ouviu diversas batidas cuja causa não 
logrou sucesso em encontrar. No dia seguin-
te, durante uma sessão na casa do Sr. Baudin, 
Kardec interroga ao Espírito Z (Zéfiro) sobre 
a origem das batidas tendo recebido como 
resposta que as batidas seriam o Espirito 

Familiar de Kardec, posteriormente denomi-
nado Espirito de Verdade, o qual jamais por 
motivo de discrição não disse absolutamente 
nada sobre si mesmo, aliás, “muita discrição” 
foi a atitude que ele recomendou ao Codifica-
dor, que apenas aos 12/06/1856, na casa do 
Sr. C…, médium Srtª. Aline C…, Kardec, em 
diálogo com o Espírito de Verdade, pede-lhe 
para confirmar se tem mesmo uma missão:

“A missão dos reformadores está cheia 
de escolhos e de perigos e a tua é rude, dis-
so te previno, porque é o mundo inteiro que 
se trata de agitar e de transformar.” – Espíri-
to Verdade (Obras Póstumas)

O Espirito da verdade se manifestou pela 
primeira vez a Allan Kardec em 1856 com 
quem manteria comunicação durante todo 
restante de sua vida, ou seja, até concluir 
seus trabalhos indispensáveis (informação 
esta que foi passada em 10/06/1980).

Todos os dias estais expostos a empreen-
der a maior, a mais importante das viagens, 
aquela que deveis fazer inevitavelmente; e, 
no entanto, não pensais nisto mais do que se 
tivésseis de viver para sempre na Terra! (O 
Espírito de Verdade)



www.seareirosdejesus.com.br Junho de 2017Informativo Peixinho Vermelho 05

Projetos de apoio
desenvolvidos por voluntários

COASSEJE

PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO – COASSEJE

ACOASSEJE que desenvolve os proje-
tos com profissionais contratados no 

“Serviço de Acolhimento Institucional” para 
crianças e adolescentes, “Apadrinhamento 
Afetivo” para crianças e adolescentes aco-
lhidos nos Lares Coasseje e AAMA, “Grupo 
de Apoio à Adoção” em parceria com a Vara 
da Infância e Juventude, também desenvolve 
diversos projetos com voluntários, em apoio 
a esses projetos e à manutenção da entidade. 
Relacionamos na sequência:

BRECHÓ DA COASSEJE – Vendas de vestuá-
rios e outros objetos usados. Abre de segunda 
à sexta, das 12h00 às 16h00. É composto de 
equipes de triagem das doações (separa, con-
serta, passa, coloca preços) e vendas na loja;

PROJETO N F P (Nota Fiscal Paulista) 
– Equipes responsáveis por contatos nos 
estabelecimentos comerciais, entrega das 
caixinhas próprias e retiradas das notinhas 
(cupons fiscais), digitação dos cupons (pode 
ser na sede da entidade ou nas residências 
dos voluntários), controle do serviço;

PROJETO CENTRAL DE ABASTECIMEN-
TO DA COASSEJE – Equipes responsáveis 
pelo controle, campanhas, busca de doações, 
aquisição e distribuição de produtos de utili-
zação na sede da entidade, nos Lares COAS-
SEJE e ao grupo dos eventos diversos;

PROJETO EVENTOS DIVERSOS – Equipes 
responsáveis pelos eventos internos e exter-
nos com objetivos de obtenção de recursos 
para manutenção da entidade.

PROJETO CARDÁPIO ESPECIAL – equipe 
responsável pela confecção de um jantar espe-
cial às quartas-feiras para os Lares COASSEJE e 
congelados para situações emergenciais;

PROJETO PUBLICIDADE NO MURO – 
Contratação e controle de datas e recebi-
mento de empresas que possam fazer publi-
cidade no muro da COASSEJE, na Rua 7 de 
Setembro e Avenida 9 de Julho;

PROJETO “PARABÉNS A VOCÊ” – Contatos 
e controle dos voluntários que se proponham 
a participar do projeto doando R$ 200,00 
quando do aniversário de crianças ou ado-
lescentes acolhidos, cujo valor a equipe de 
cuidados confecciona bolo, quitutes, para co-
memorar a data, bem como aquisição de ves-
tuário ou objetos de necessidade do acolhido;

PROJETO MOTORISTA SOLIDÁRIO – 
Equipe de voluntários que se disponibilizam 
a levar e buscar crianças em atividades fixas 
semanais ou eventuais.

PROJETO ATIVIDADE DE SAÚDE – Equipe 
que coordena contatos e agendamentos de 
profissionais voluntários em atividades de 
atendimentos prioritariamente a crianças e 
adolescentes acolhidos nos Lares COASSE-
JE, educadoras dos Lares COASSEJE e outras 
pessoas da comunidade conforme disponi-
bilidades na agenda. São agendados atendi-
mentos nas seguintes áreas:
• Atendimento Pediátrico Básico (quartas-fei-
ras na sede da COASSEJE);
• Atendimento psicológico (na sede ou nos 
consultórios dos voluntários);
• Saúde Bucal (atendimento no consultório 
dentário do Seareiros ou nos consultórios 
dos voluntários);
• Consultas médicas com especialistas (aten-
dimento nos consultórios dos voluntários);
• Exames Laboratoriais (atendimentos nos 
laboratórios parceiros);
• Óculos para os acolhidos (doações de ótica 
parceira);
• Reflexologia (na sede da entidade)

PROJETO “INVESTIMENTO SOCIAL” – 
Participação voluntária de colaboradores fi-
nanceiros com doações de recursos mensais 
ou trimestrais através de boletos bancários, 
ou doações na sede da entidade;

PROJETO “DOE PRODUTOS PARA OS 
LARES COASSEJE” – Participação voluntá-
ria de colaboradores em doar mensalmente 
determinados produtos de utilização nos La-
res COASSEJE;

PROJETO DE MANUTENÇÃO PATRIMO-
NIAL DA COASSEJE – Voluntários colabo-
radores na manutenção do patrimônio (con-
sertos, adaptações, solução de problemas 
elétricos, hidráulicos, pinturas, etc...);

PROJETOS DE COMUNICAÇÃO E DI-
VULGAÇÃO – Confecção de cartazes, maté-
rias para mídias, página do facebook, site da 
COASSEJE, confecção de artes, etc...;

PROJETOS DE INFORMÁTICA – Manuten-
ção dos computadores, instalação de progra-
mas, formatação, etc...;

PROJETO DE REFORÇO ESCOLAR – Pro-
fissionais da área de pedagogia que se pro-
ponham a auxiliar as crianças e adolescentes 
dos Lares COASSEJE em tarefas e temas de 
dificuldades para os acolhidos. 

Todos que tenham interesse em atividades 
voluntárias podem fazer contato na sede 
da entidade pessoalmente, por e-mail ou 
telefone.

e-mail: coasseje@coasseje.com.br
face: facebook.com/coasseje

site: www.coasseje.com.br

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 
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Oraciocínio lúcido do Codificador do 
Espiritismo, Allan Kardec, sempre pre-

sente e atualizado frente aos desafios en-
frentados pela sociedade humana, uma vez 
mais nos oferta a qualidade do pensar im-
parcial e objetivando o bem geral. O texto 
que o leitor vai ler abaixo, em transcrição 
parcial, é um verdadeiro roteiro de entendi-
mento frente às adversidades da atualidade.  
Apresenta-se até como solução para tais de-
safios, sempre crescentes e agravados por 
contínuas situações que parecem insuperá-
veis. Mas o raciocínio do autor é muito claro 
e faz perceber o quanto deixamos de lado 
os verdadeiros valores que regem a vida hu-
mana. Acompanhe comigo:

“(...) 17 – A fraternidade deve ser a pedra 
angular da nova ordem social; mas, não há 
fraternidade real, sólida, efetiva, se não es-
tiver assentada sobre uma base inabalável; 
essa base é a fé, não a fé em tais ou tais dog-
mas particulares, que mudam com os tempos 
e os povos e que se apedrejam mutuamente, 
porque, em se anatematizando, alimentam 
o antagonismo; mas a fé nos princípios fun-
damentais que todo o mundo pode aceitar: 
Deus, a alma, o porvir, O PROGRESSO IN-
DIVIDUAL, INDEFINIDO, A PERPETUIDADE 
DAS RELAÇÕES ENTRE OS SERES. Quando 
todos os homens estiverem convencidos de 
que Deus é o mesmo para todos, de que esse 
Deus, soberanamente justo e bom, não pode 
querer nada de injusto, que o mal vem dos 
homens e não Dele, se considerarão como 
os filhos do mesmo Pai e se estenderão as 
mãos. (...) Com tal pensamento, onde estão 
realmente os direitos e os deveres? Qual é o 
objetivo do progresso? Somente essa fé fez 
o homem sentir sua dignidade pela perpe-
tuidade da progressão de seu ser, não em 
um porvir mesquinho e circunscrito à per-
sonalidade, mas grandioso e esplêndido: 
este pensamento o eleva acima da Terra; se 
sente crescer sonhando que possui sua parte 
no universo; que esse universo é seu domí-
nio que ele poderá percorrer um dia, e que 
a morte não fará dele uma nulidade, ou um 
ser inútil a si mesmo e aos outros. 18 – O pro-
gresso intelectual realizado até este dia nas 
mais largas proporções, é um grande passo, 

Pedra Angular
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA e marca uma primeira fase da Humanidade; 
mas sozinho é impotente para regenerá-la; 
enquanto o homem estiver dominado pelo 
orgulho e o egoísmo, utilizará sua inteligên-
cia e seus conhecimentos para proveito de 
suas paixões e de seus interesses pessoais; 
por isso que os aplica no aperfeiçoamento 
de meios de prejudicar os outros e de se des-
truir entre si. 19 – Somente o progresso moral 
pode assegurar aos homens a felicidade na 
Terra, colocando um freio às paixões más; 
somente ele pode fazer reinar entre os ho-
mens a concórdia, a paz, a fraternidade. É ele 
que derrubará as barreiras entre os povos, 
que fará cair os preconceitos de casta e ca-
lar os antagonismos de seitas, ensinando os 
homens a se considerarem irmãos chamados 
a se auxiliarem mutuamente e não a viver à 
custa uns dos outros. Será ainda o progres-
so moral, secundado aqui pelo progresso da 
inteligência, que reunirá os homens numa 
mesma crença estabelecida sobre as verda-
des eternas, não sujeitas a controvérsias e, 
em por isso, aceita por todos.(...)”

O texto continua, mas fica longo transcre-
ver aqui na íntegra. Está no livro A Gênese, 
que o leitor não terá dificuldade em encon-
trar. Exatamente no cap.XVIII, itens 17 a 19.

A fraternidade, indicada com pedra angu-
lar de uma nova ordem social, é a virtude a 
que devemos nos empenhar para alcançar. 
Sem ela todos os nossos esforços estarão 
manchados pelo câncer social do egoísmo, 
verdadeiro tumor maligno das relações so-
ciais, gerador de todos os conflitos em an-
damento na sofrida humanidade.

Na transcrição parcial acima apresenta-
da, omitimos propositalmente um trecho 
para usar como conclusão. É o último §, do 
item 17 - “(...) É esta fé que o Espiritismo dá 
e que será doravante o eixo sobre o qual 
moverá o gênero humano, quaisquer que 
sejam o modo de adoração e as crenças 
particulares”.

Muito expressivo lembrar a fé raciocina-
da, citada no § em destaque, e especialmen-
te o uso da expressão “o eixo sobre o qual 
moverá o gênero humano”, independente 
do modo de adoração e das crenças, como 
ali constante. É o eixo da fraternidade, que 
modifica totalmente as relações humanas, 
quando entendida e devidamente vivida.

Omomento decisivo da evolução humana 
pede persistência, coragem, mas tam-

bém calma.
Se pensarmos no alcance no final da co-

nhecida expressão de Jesus: Amai-vos uns 
aos outros como eu vos amei, podemos am-
pliar seu entendimento e entender seu di-
vino convite.

Afinal o “como eu vos amei”, como deve-
mos entender?

Como é que Ele nos amou?
Em boa síntese didática-educativa, pode-

mos entender que:
a) Ele sempre respeitou nossa posição 

evolutiva. Tanto que sempre valorizava 
quem dele se aproximava. Às diferentes 
personalidades que o procuraram, da mu-
lher adúltera ao doutor da lei, respeitou-
lhes o estágio moral.

b) Nada pediu em troca pelos inúmeros 
benefícios que trouxe à humanidade. Isso 
é uma demonstração de amor. Ama e por-
que ama ampara, consola, conforta, orienta. 
Nada exigiu, aguarda nosso despertar.

c) Importou-se conosco. Esse importar-
se conosco foi demonstrado na prática 
pelas expressivas manifestações de enten-
dimento de nossa precária condição evo-
lutiva, estendendo-nos seu divino amparo 
e orientação.

Daí a recomendação fraterna: “Amai-vos 
uns aos outros”. Mas apresentou também 
a proposta de como fazê-lo, acrescentando 
o “como eu vos amei”. Até porque - e hoje 
entendemos com mais exatidão - ele é o 
Modelo e Guia, referência mais alta que 
possuímos no planeta para seguir e nos es-
forçarmos como exemplo para incorporar-
mos ao comportamento.

Essa adoção de postura no comporta-
mento é capaz de vencer obstáculos, ex-
tinguir contendas e dispensar mágoas, res-
sentimentos ou sentimentos de vingança ou 
mesmo temores infundados, uma vez que 
estamos todos protegidos por sua grandeza 
e bondade.

É a calma, a resignação ativa, que traba-
lha, compreende e encontra outros cami-
nhos que sejam de paz para superação dos 
imensos desafios da atualidade.

A calma
que se precisa

COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA
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E-mail: akme@akmenet.com.br
www.akmenet.com.br

70 anos - Conheça a história da U.S.E – 
União das Sociedades Espíritas do Es-

tado de São Paulo. A USE foi fundada em 05 
de junho de 1947, no 1º Congresso Espírita 
Estadual.

 
1º CONGRESSO ESPÍRITA -1947
Nessa época, quatro instituições espíritas se 
destacavam na Capital: Sinagoga Espírita 
Nova Jerusalém, União Federativa Espírita 
Paulista, Federação Espírita do Estado de 
São Paulo e Liga Espírita do Estado de São 
Paulo. Essas quatro instituições lançaram o 
manifesto “PROCLAMAÇÃO AOS ESPÍRI-
TAS”, conclamando à união. Num exemplo 
de renúncia, essas quatro entidades patro-
cinadoras, com o apoio de associações do 
interior, trabalharam pela criação de um 
único órgão de unificação oficial e per-
manente, surgindo a União Social Espírita, 
que, depois, passou a se denominar União 
das Sociedades Espíritas do Estado de São 
Paulo. A USE não é um centro espírita, mas a 
soma dos centros espíritas do Estado de São 
Paulo. USE é o resultado da união dos cen-
tros espíritas. A instituição espírita é a base 
da USE e, por isso, é ela que delibera sobre 
o que é melhor e mais conveniente para o 
movimento espírita estadual.

FINALIDADE
A USE tem por finalidade:  unir as institui-
ções espíritas;  difundir o Espiritismo nos 
seus aspectos filosófico, cientifico e religio-
so; e realizar trabalhos, que, por sua nature-
za, não possam ser realizados, individual-
mente pelas instituições espíritas.

Para atender às finalidades para as quais 

Fundação da USE – União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo

ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES foi criada, a USE facilita a troca de informa-
ções sobre experiências realizadas pelas 
casas espíritas, incentiva, orienta e organiza 
eventos para o ensino metódico da Doutrina 
Espírita, bem como estimula a realização de 
obras e serviços assistenciais.

Tendo por finalidade dinamizar as ações 
em todo o estado, a Diretoria Executiva da 
USE mantém vários departamentos espe-
cializados que planejam, executam e coor-
denam as atividades nas áreas de artes, 
comunicação social, educação, infância, 
finanças e contábil, livro, mocidade, orien-
tação administrativa e jurídica, orientação 
doutrinária, relações públicas e serviço 
assistencial, podendo criar outras áreas, de 
acordo com a necessidade do momento.

Mais de 1.400 associações espíritas lo-
calizadas no Estado de São Paulo formam 
a USE. São instituições que se dão as mãos 
para a manutenção, expansão e o fortale-
cimento do movimento espírita. Debatem 
sobre a preservação dos princípios doutri-
nários e promovem a confraternização da 
família espírita. Realizam encontros, semi-
nários e congressos, cujos resultados se re-
fletem na própria casa espírita, que amplia 
seus horizontes de informações e melhora 
sua capacidade de atendimento ao público. 
Esta é a grande vantagem proporcionada 
pela participação compartilhada.

 
A USE fará realizar o 17º Congresso Esta-

dual de Espiritismo, de 23 a 25/06/2017, na 
estância turística de Atibaia, revestindo-se 
de significado especial. Afinal, foi também 
no calor de um congresso — em junho de 
1947, na Capital, há justos 70 ANOS — que 
surgiu a União das Sociedades Espíritas do 
Estado de São Paulo. Por isso, ao lado da rica 

programação, o conclave incluirá homena-
gens à Entidade federativa que representa o 
estado bandeirante no Conselho Federativo 
Nacional (CFN-FEB), com:

• Lançamento de carimbo e selo da ECT, 
que constará das postagens e correspon-
dências no mês de aniversário da USE (Ce-
rimônia de abertura);

• Lançamento do livro USE – Passado, 
Presente e Futuro em Nossas Mãos, obra 
comemorativa, em capa dura, contando 300 
páginas aproximadamente. (Cerimônia de 
abertura);

• Homenagem aos Bandeirantes da Unifi-
cação (noite de sábado);

• Conferência de Divaldo Pereira Franco e 
homenagem ao orador e amigo da USE por 
seus 70 anos de Oratória.

CONFERENCISTAS
Divaldo Pereira Franco
Divaldo Franco, na Câmara Federal, em 
Brasília, DF
André Luiz Peixinho
A espontaneidade baiana estará garantida 
também nas boas pitadas de humor de An-
dré Luiz Peixinho, presidente da Federação 
Espírita do Estado da Bahia (FEEB). Velho 
conhecido dos paulistas, presente nos últi-
mos três congressos estaduais.
Haroldo Dutra Dias
Alberto Almeida
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Escreveu a amiga de Campina Gran-
de/PB, profª. Denise Lino, uma notável 

apreciação sobre a produção mediúnica 
do Espírito Emmanuel, pela mediunidade 
de Chico Xavier, especialmente aquelas de 
estudo e análise dos textos dos Evangelhos, 
que ela intitulou Tesouro em Português. A 
matéria será publicada no jornal Tribuna 
do Espiritismo, edição de jun/16 e que tam-
bém estará disponível virtualmente no site 
do Instituto Cairbar Schutel – www.instituto-
cairbarschutel.org.

Particularmente fiquei empolgado com 
a apreciação e destaquei alguns trechos ao 
leitor, indicando para que no início do pró-
ximo busque o texto integral no site referi-
do, acessando o jornal Tribuna do Espiritis-
mo, disponível no citado portal.

Escreveu ela:
“(...) Além de coordenador espiritual da 

tarefa mediúnica de Chico, Emmanuel é au-
tor de dezenas de livros. Nessa condição, 
deixou-nos uma obra de rara beleza cujo 
cerne é a exegese de o Novo Testamento. 
Essa interpretação inicialmente foi apresen-
tada em 4 livros: Caminho, Verdade e Vida; 
Pão Nosso, Vinha de Luz, e Fonte Viva, todos 

Um tesouro à disposição
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA publicados pela FEB, bem como Ceifa de 
Luz que veio à lume depois. Posteriormente, 
livros publicados por outras editoras, am-
pliaram a coleção: Palavras de Vida Eterna, 
Segue-me e Livro da Esperança.  

Mesmo esparsos, esses livros formavam 
um tesouro de inestimável valor e certa-
mente a maior exegese sobre o Novo Tes-
tamento que já veio do céu à Terra, cujas 
mensagens seguem um mesmo padrão: tí-
tulo formado por um sintagma nominal, isto 
é, substantivo sozinho ou acompanhado de 
adjetivo; epígrafe composta por um versícu-
lo do Novo Testamento; e comentário sobre 
esse versículo. Esse comentário tem tam-
bém uma estrutura própria que será maté-
ria de um outro artigo. (...) 

Essa coleção é um verdadeiro tesouro em 
português sobre o NT que não requer mais 
que os primeiros anos de escolarização 
para ser entendida. Evidentemente, quanto 
mais soubermos língua portuguesa, Espiri-
tismo e cultura geral mais interagimos com 
Emmanuel. (...)”

A frase do último parágrafo que transcre-
vemos faz pensar. Notem o detalhe: “(...) 
quanto mais soubermos língua portuguesa, 
Espiritismo e cultura geral mais interagimos 
com Emmanuel (...)”.

Que apreciação fabulosa! A cultura do 
citado Espírito, benfeitor que coordenou as 
atividades mediúnicas de Chico, demonstra 
o esforço de pesquisa e o quanto esse espí-
rito dedicou-se a estudar, pesquisar, inclu-
sive a língua portuguesa, para nos ofertar o 
tesouro, como carinhosamente se refere a 
amiga Denise.

Caminho que todos podemos seguir, pes-
quisando e estudando continuamente, não só 
Doutrina Espírita, mas também cultura geral, 
porque essa soma acumulada de informa-
ções sobre história, sociologia, ciências em 
geral e especialmente psicologia e biogra-
fias fornecerão amplos subsídios para mais 
entender as lutas, as conquistas, dificuldades 
e ângulos diferenciados do complexo rela-
cionamento humano e seus desafios. O que, 
diga-se de passagem, encontra perfeita co-
nexão com os postulados progressistas apre-
sentados pelo Espiritismo. Estudar, analisar, 
pesquisar, refletir, eis o caminho para enten-
der a vida, suas propostas, seus caminhos, as 
leis sábias do Criador, para que amadureça-
mos com as experiências e possamos sentir 
como hoje sente um espírito do alcance e es-
tágio de Emmanuel. Breve raciocínio sobre o 
conteúdo de seus textos já demonstram a lu-
cidez, grandeza e bondade desse benfeitor 
amigo tão querido de todos nós.

Não foi ao acaso que o respeitado escri-
tor Clóvis Tavares escreveu o livro Amor e 
Sabedoria de Emmanuel. Realmente uma 
pérola que indicamos aos leitores.
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PELO D.C.D. 

EVANGELHO NO LAR:

INDICAÇÃO 
DE PEDRO

“Aparte-se do mal, e faça o bem; busque a 
paz, e siga-a.” - Pedro (I Pedro, 3:11)

Aindicação do grande apóstolo, para que 
tenhamos dias felizes, parece extrema-

mente simples pelo reduzido número de 
palavras, mas revela um campo imenso de 
obrigações.

Não é fácil apartar-se do mal, consubs-
tanciado nos desvios inúmeros de nossa 
alma através de consecutivas reencarna-
ções, e é muito difícil praticar o bem, den-
tro das nocivas paixões pessoais que nos 
empolgam a personalidade, cabendo-nos 
ainda reconhecer que, se nos conservarmos 
envolvidos na túnica pesada de nossos ve-
lhos caprichos, é impossível buscar a paz 
e segui-la.

Cegaram-nos males numerosos, aos 
quais nos inclinamos nas sendas evoluti-
vas, e acostumados ao exclusivismo e ao 
atrito inútil, no desperdício de energias 
sagradas, ignoramos como procurar a 
tranquilidade consoladora. Esta é a situa-
ção real da maioria dos encarnados e de 
grande parte dos desencarnados que se 
acomodam aos círculos do homem, porque 
a morte física não soluciona problemas que 
condizem com o foro íntimo de cada um.

A palavra de Pedro, desse modo, vale 
por desafio generoso. Nosso esforço deve 
convergir para a grande realização.

Dilacere-se-nos o ideal ou fira-se-nos a 
alma, apartemo-nos do mal e pratiquemos 
o bem possível, identifiquemos a verdadei-
ra paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos 
as primeiras expressões do sublime serviço, 
referente à própria edificação, lembremo-
nos de que não basta evitar o mal e sim 
nos afastarmos dele, semeando sempre o 
bem, e que não vale tão-somente desejar 
a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a 
persistência de nossa fé.

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

Veja “A Cabana”
ESPIRITISMO E A MÍDIA

POR ORSON PETER CARRARA

Não sei se quando o leitor ler essa matéria 
haverá possibilidade de ainda ver o fil-

me A CABANA, porque ignoro se há sala de 
cinema com essa exibição próxima do leitor. 
Mas não posso deixar de trazer esse estímu-
lo, mesmo que seja visto depois pelo youtu-
be ou pelo netflix. O fato é que além da emo-
ção própria das situações apresentadas pela 
produção, destaque-se a profunda reflexão 
filosófica trazida pela história. De inspiração 
religiosa e, claro, com as adaptações todas, 
próprias para um filme que aborda um tema 
que somente a reflexão isenta de preconcei-
tos ou prevenções pode produzir.

Com as fantasias próprias e mesmo as 
perfeitas metáforas com comparações bem 
construídas para tornar possível a transmis-
são da essência pretendida, o texto empol-
ga pela lógica e bom senso aplicado nos 
diálogos entre os personagens.

Para quem está acostumado a estudar e 
especialmente conhece as grandezas do 
conhecimento espírita – que pode ser apli-
cado com facilidade para acompanhar os 
raciocínios – é uma delícia acompanhar o 
desenrolar da história. Deliciei-me às lágri-
mas nos raciocínios do personagem com o 
outro personagem representante da Sabe-
doria, que construiu expressivo diálogo so-
bre as noções da Justiça Divina e o Amor de 
Deus para com seus filhos.

Para quem está acostumado com o capítulo 
II – Deus – do livro A Gênese, de Allan Kardec, 
obra integrante da Codificação Espírita, de 

pouco mais de uma dezena de páginas (o ca-
pítulo específico), é sensacional pensar junto 
com o personagem citado e que transmitia as 
reflexões. Para quem ainda não teve a curiosi-
dade didática de pesquisar o citado capítulo, 
eis uma excelente oportunidade de estudo.

Dê-se essa chance, vá ver o filme. Para ra-
ciocinar e refletir junto com os personagens 
da história. É impossível não fazer paralelos 
com o capítulo citado de A Gênese, e ao 
mesmo tempo, buscar as lúcidas páginas 
de O Céu e o Inferno (outra obra de Allan 
Kardec, integrante também da Codificação 
Espírita), para entregar-se ao estudo dos 
capítulos todos da primeira parte da obra, 
especialmente buscando o extraordinário 
documento Código Penal da Vida Futura. 
Abstenho-me de acrescentar comentários, 
mas quero motivar o leitor a buscar a obra.

Fato concreto, todavia, é que o filme tra-
balha as feridas da alma, como a mágoa e a 
ausência de perdão, ou a falta de fé e todos 
os seus desdobramentos. Mas, como não 
poderia deixar de ser, leva à construção da 
fé, com raciocínios lógicos, bem embasados 
e muito bem construídos, fazendo do filme 
uma produção daquelas em que a gente diz: 
“Gostei demais!”. Foi minha sensação e es-
pontânea frase. Principalmente pelas profun-
das reflexões filosóficas e para quem está ha-
bituado a pensar utilizando-se da grandeza 
do Espiritismo, foi um “prato cheio”!

Abstenho-me das informações técnicas 
do filme, como sinopse, diretor, atores, etc. 
Isso é facilmente encontrável na net. Objeti-
vo mesmo foi estimular o leitor: Vá ver!
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PELO D.C.D.

PELO D.C.D.

VISITA DO MÊS

NOSSA GENTE

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA MENSAGEIROS DE LUZ

Este mês estivemos vi-
sitando a Associação 

Espírita Mensageiros de 
Luz e fomos recepciona-
dos pelo companheiro 
Presidente Eduardo Au-
gusto Lourenço, na Rua 
Noruega, 332- Jardim Pau-
listano – Americana/SP, 

que nos apresentou a casa bem como seus 
objetivos e atividades.

IPV – Quais as atividades e desempenho 
do Centro na divulgação da Doutrina?
R. A principal atividade da Casa são as Cirur-
gias Espirituais e o atendimento as pessoas 
com problemas de saúde mental, os grupos 
de estudos estudando as obras de Kardec, e 
também o Livro O que é o Espiritismo para os 
novatos. Atendimento Fraterno interno e nas 
residências das pessoas que não podem se 
locomover ao Centro.  E tem mais de 120.000 
acompanhamentos através do facebook. 
Arrecadação ingredientes e distribuição de 
Cestas Básicas às pessoas cadastradas.

IPV – Quais os planos e metas presentes 
e futuros?
R. Iniciando as Quartas-Feiras e Sábados; 
projeto DES – Desenvolvimento Emocional 
do Ser, apoio terapêutico às pessoas com 
Síndrome do Pânico, Stress, Depressão, An-
siedade. Projeto CD Novas Sementes, no dia 
21 julho 2017, no Teatro Municipal de Ame-
ricana Lulu Benencase.

IPV – Como vislumbra o crescimento e 
conhecimento da Doutrina?

R. Momento especial da Doutrina Espirita, de 
forma crescente e muito firme, sadia e con-
sistente, com propagação através da mídia, 
filmes e com farta literatura e redes sociais.
A Associação Espírita Mensageiros de Luz 
foi fundada propositadamente aos 10 de ou-
tubro de 2002, que é o “Dia da Saúde Men-
tal”, pois seus fundadores eram trabalhado-
res voluntários do SEARA.
Tem como Presidente: Eduardo Augusto 
Lourenço e como Vice-Presidente: Isabel 
Monteiro Gabão.
Funciona:
Reuniões Públicas
Segunda-Feira, das 19h30 às 21h00
• Estudo das Obras Básicas
• Reunião mediúnica 
Terça-Feira, das 19h30 às 22h00
• Estudo das Obras Básicas (O Livro dos Es-
píritos)
• Passes
• Tratamento Fraterno
• Cirurgia espiritual 
Quarta-Feira, das 13h30 às 16h00
• Estudo das Obras Básicas (Evangelho Se-
gundo o Espiritismo, O Livro dos Espíritos 
e dos Médiuns)
• Passes
• Tratamento Fraterno
• Cirurgia espiritual 
Quarta-Feira, das 19h30 às 21h00
•  Estudo das Obras Básicas
• Reunião mediúnica 
Quinta-Feira, das 19h30 às 22h00
Estudo das Obras Básicas (Evangelho Se-
gundo o Espiritismo e O Livro dos Médiuns)
• Passes
• Tratamento Fraterno

• Cirurgia espiritual
Tudo que é realizado é feito a luz do Evan-
gelho, consolando e amparando a todos que 
chegam até nossa casa. Temos a consciência 
que a caridade é a nossa bandeira e o leme 
para o aperfeiçoamento do nosso espirito.

IPV – Quanto tempo esta no cargo de Pre-
sidente?
R. 8 anos desde 2009. Este ano terá eleições.

IPV – Como você se aproximou do Espi-
ritismo?
R. Pela dor, através de tratamento espiri-
tual, obsessão, depressão e álcool. Foi após 
a fundação dessa instituição espírita que o 
autor começou a psicografar. Sua primeira 
obra, Tempo de Despertar, é composta por 
mensagens recebidas durante as reuniões 
mediúnicas, com o objetivo de fazer des-
pertar o autoconhecimento, o otimismo e a 
caridade nos assistidos. Outras obras psico-
grafadas por Eduardo Lourenço são: O Ser 
Consciencial, Ajuda-te e o Céu te Ajudará e 
O Homem Transcendental.

IPV – E que o conhecimento Espirita alte-
rou em sua vida?
R. Tudo, a tabua de salvação, sendo a mola 
propulsora para se tornar uma nova pessoa.
 
IPV – Considerações Finais:
R. Vejo os Centros Espiritas como Pronto 
Socorro com a porta aberta e amparo físi-
co emocional, espiritual das pessoas, sendo 
o Espiritismo o Consolador Prometido por 
Jesus, ensinando o Auto Conhecimento da 
nossa realidade atual.

JOSEFINA FRANZIN

Meu nome é Josefina Franzin 
e tenho 56 anos. Sou casada 

com Luiz Cabral e optamos por não 
termos filhos. Frequento o Seareiros 
há uns dois anos e fui apresentada 
ao Espiritismo e a casa pela Elisan-

dra Pinheiro, que frequenta a casa há muitos anos. 
Não posso dizer que comecei a frequentar o Sea-
reiros porque tinha algum interesse na Doutrina. 
Fui criada na igreja católica, mas também não fui 
uma frequentadora assídua, e nenhuma religião 
ou seita me despertou muito interesse, porém ti-

nha algumas experiências, não muito agradáveis, 
com espíritos ou com algo que eu não compreen-
dia e me dava medo. Fui convencida pela Elisandra 
a participar dos estudos para, pelo menos, tentar 
entender o que acontecia, e estou atualmente no 
grupo de estudos das quartas-feiras às 20h00.



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 JUNHO DE 2017
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Livros mais vendidos no Seareiros em Maio
PELA BIBLIOTECA

1 – O Novo Testamento – Tradução de Haroldo Dutra Dias
2 – O Evangelho por Emmanuel – Comentários ao Evangelho segundo Ma-
teus, Francisco Cândido Xavier
3 – Mediunidade e Autoconhecimento – Cleyton Levy, pelo Espírito Augusto
4 – Triunfo Pessoal – Divaldo Franco, pelo Espírito Joanna de Ângelis
5 – O Evangelho por Emmanuel – Comentários ao Evangelho segundo Lucas, 
Francisco Cândido Xavier

 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 Junho/2017:

“A Batalha pelo Poder”, romance espírita escrito pelo Espírito João Maria, 
psicografia de Assis Azevedo, com 307 páginas, da Boa Nova Editora.

02/06

06/06

08/06

09/06

10/06

16/06

17/06

26/06

26/06

27/06

27/06

28/06

28/06

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, 396, Vila Valle, Sumaré

Centro Espírita Humberto de Campos
Rua Nacim Elias, 623, Morada do Sol, Americana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ed Martino
Mensageiros de Luz

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Marcus Agostinetto
Seareiros de Jesus

Janaína Assis
Allan Kardec

Jaime Facioli
Paz e Amor

Valdecir Borges
Augusto Elias

Marta Alves
Fraternidade

Jamiro dos Santos Filho

Hamilton Ubirajara
Seareiros de Jesus

Claudio Schiavi
Pátria do Evangelho

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Andreia Gomes
Caminho do Progresso - 

SBdO

20h00

19h30

19h30

19h30

20h00

19h30

19h30

19h50

20h00

19h30

19h30

19h45

19h30

Sofrer na alma,  
Sentir no Corpo

Mãos não lavadas

Tema livre

Destinação da Terra. Causa 
das misérias humanas

Quem é teu amigo?

Tema livre

Trabalhadores Espíritas

Perdoai, para que Deus 
vos perdoe

Programação Especial

A paciência

Injúrias e violências

Tema Livre

Tema Livre

FM 104,9 mgzPROGRAMA

Das 7h30 às 9h
transmissão ao vivo pela internet

www.fmvidanova.com.br

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

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

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

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

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

Sinal Verde
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PELA PRESIDÊNCIA

CURTAS DO
SEAREIROS

ESTUDO
03/06 – das 14h00 às 15h30 – sala 
1 - Estudo das Parábolas do Novo 
Testamento – Serão estudadas as 
parábolas do casamento, da veste e 
do odre – (Lc: 5;33-39) – Todos são 
convidados.

ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO 
SEMESTRE DA EVANGELIZAÇÃO 
INFANTIL
17/06 – sábado – 14h – no auditório 
– Encontro de pais e evangelizadores - 
Palestra – Tema: O Caráter Educativo d’O 
Livro dos Espíritos – Expositor: Sandro 
Cosso. O convite é extensivo a todos.

REUNIÃO DE DIRETORIA
18/06 – Reunião do Conselho 
Deliberativo e Diretoria Executiva.

SÁBADO CULTURAL
24/06 – sábado – 14h00 – no auditório 
- “Cine Pipoca” – com o filme Deixe-me 
Viver.

ELEIÇÃO DE COORDENADORES 
DOUTRINÁRIOS
No período de 01/06 a 19/06/2017 haverá 
eleição de coordenadores em todos os 
grupos de estudos e mediúnicos com 
mais de 2 anos de existência.

REUNIÃO DE COORDENADORES 
DOUTRINÁRIOS ELEITOS
25/06 – domingo – 09h30 – no auditório

PALESTRAS
26/06 - segunda-feira – 13h00 – no 
auditório – Tema: Harmonia Fluídica – 
Expositor: José Geraldo Carvalho.
27/06 - terça-feira – 19h30 – no auditório 
– Apresentação do documentário “NOS 
PASSOS DE JESUS” – Solicitamos, se 
possível trazer produtos de higiene 
pessoal para as crianças e adolescentes 
da COASSEJE.

ATIVIDADES EXTERNAS
12/06 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00 
– Tema: Coletânea de Preces Espíritas – 
Evangelho Segundo o Espiritismo - cap. 28.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira 
às 14h00, para pessoas fisicamente 
impossibilitadas de vir ao Seareiros.

“11Um certo homem tinha dois filhos. 12 E 
o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-

me a parte da fazenda que me pertence. E 
ele repartiu por eles a fazenda. 13 E, pou-
cos dias depois, o filho mais novo, ajuntando 
tudo, partiu para uma terra longínqua e ali 
desperdiçou a sua fazenda, vivendo disso-
lutamente.14 E, havendo ele gastado tudo, 
houve naquela terra uma grande fome, e 
começou a padecer necessidades. 15 E foi 
e chegou-se a um dos cidadãos daquela ter-
ra, o qual o mandou para os seus campos a 
apascentar porcos. 16 E desejava encher o 
seu estômago com as bolotas que os por-
cos comiam, e ninguém lhe dava nada.17 E, 
caindo em si, disse: Quantos trabalhadores 
de meu pai têm abundância de pão, e eu 
aqui pereço de fome! 18 Levantar-me-ei, e 
irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei 
contra o céu e perante ti. 19Já não sou digno 
de ser chamado teu filho; faze-me como um 
dos teus trabalhadores. 20 E, levantando-
se, foi para seu pai; e, quando ainda estava 
longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima 
compaixão, e, correndo, lançou-se lhe ao 
pescoço, e o beijou. 21 E o filho lhe disse: 
Pai, pequei contra o céu e perante ti e já não 
sou digno de ser chamado teu filho. 22 Mas 
o pai disse aos seus servos: Trazei depressa 
a melhor roupa, e vesti-lo, e põe lhe um anel 
na mão e sandálias nos pés, 23 e trazei o be-
zerro cevado, e matai-o; e comamos e ale-
gremo-nos, 24 porque este meu filho estava 
morto e reviveu; tinha-se perdido e foi acha-
do. E começaram a alegrar-se. 25 E o seu fi-
lho mais velho estava no campo; e, quando 

veio e chegou perto de casa, ouviu a música 
e as danças. 26 E, chamando um dos servos, 
perguntou-lhe que era aquilo. 27 E ele lhe 
disse: Veio teu irmão; e teu pai matou o be-
zerro cevado, porque o recebeu são e salvo. 
28 Mas ele se indignou e não queria entrar. 
E, saindo o pai, queria conciliar com ele. 29 
Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que 
te sirvo há tantos anos, sem nunca transgre-
dir o teu mandamento, e nunca me deste um 
cabrito para alegrar-me com os meus ami-
gos. 30 Vindo, porém, este teu filho, que des-
perdiçou a tua fazenda com as meretrizes, 
mataste-lhe o bezerro cevado. 31 E ele lhe 
disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas 
as minhas coisas são tuas. 32 Mas era justo 
alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque 
este teu irmão estava morto e reviveu; tinha-
se perdido e foi achado.” O pai de ambos 
aqueles filhos, simboliza Deus.

Uma pequena, pequeníssima parte da hu-
manidade personificada no filho obediente 
se esforça por guardar a lei divina e perma-
nece, portanto, na casa do pai. A outra parte 
personifica o filho desobediente, que, de 
posse dos haveres celestiais, dissipa todos 
esses bens e vive dissolutamente, até che-
gar ao extremo de ter de comer das alfar-
robas que os porcos comem. Esse extremo 
é que o força a voltar à casa paterna, onde, 
acolhido com benemerência e conforto, vol-
ta a participar das regalias concedidas aos 
outros filhos.

... Mas a humanidade progride, e este 
mundo passará à hierarquia mais elevada 
com a vinda de espíritos melhores, que nos 
orientarão para o bem e o belo, para a reali-
zação total dos nossos destinos! 

O filho pródigo
ESTUDO BÍBLICO

POR JUBERY RODRIGUES


