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

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

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

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

MOCIDADE
Sábado
17h15 às 18h30 – Sala: 2

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

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

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

ATIVIDADES DO 
C.E.SEAREIROS 

DE JESUS

Histórias Espíritas
QUEM DERA QUE VOCÊ FOSSE O CHICO...:
Numa livraria de Belo Horizonte, servia um irmão 
que, pelo hábito de ouvir constantes elogios ao Chi-
co Xavier, tomou-se de admiração pelo médium. 

Leu, pois, com interesse, todos os livros de 
Emmanuel, André Luiz, Néio Lúcio, Irmão X e de-
sejou, insistentemente, conhecer o psicógrafo de 
Pedro Leopoldo. E aos fregueses pedia, de quan-
do em quando:

- Façam-me o grande favor de me apresentar o 
Chico, logo aqui apareça.

Numa tarde, quando o Aloísio, pois assim se 
chamava o empregado, reiterava a alguém o 
pedido, o Chico entra na Livraria. Todos os pre-
sentes, menos o Aloísio, se surpreendem e se 
alegram. Abraçam o médium, indagam-lhe as no-
vidades recebidas. E depois, um deles se dirige 
ao Aloísio:

- Você não desejava ansiosamente conhecer o 
nosso Chico?

- Sim, ando atrás desse momento de felicidade....
- Pois aqui o tem.
Aloísio o examina. Vê-o tão sobriamente vesti-

do, tão simples, tão decepcionante. E correspon-
dendo ao abraço do admirado psicógrafo, com ar 
de quem falava uma verdade e não era nenhum 
tolo, para acreditar em tamanho absurdo:

- Quem dera que você fosse o Chico, quem 
dera!...

E Chico, compreendendo que Aloísio não pu-
dera acreditar que fosse ele o Chico pela maneira 
como se apresentava, responde-lhe, candidamente:

- É mesmo, quem me dera...
E, despedindo-se, partiu com simplicidade e bo-

nomia, deixando no ambiente uma lição, uma gran-
de lição, que irá depois ser melhormente traduzida 
por todos, e, muito especialmente, pelo Aloísio...

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

POR ANTONIO O. CIOLDIN

“Nascer, viver, morrer, renascer
ainda e progredir sempre, tal é a Lei”

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

Em 31/03/1869, em Paris, com 64 anos, entre 11 e 
12 horas, pelo rompimento de um aneurisma, em 

pleno labor de estudo e organização de novas tarefas 
espíritas e assistenciais Kardec desencarna, cumprin-
do, e muito bem, a sua missão.

O lema de Kardec era: Trabalho, Solidariedade e 
Tolerância.

Os despojos do Codificador, enterrados inicialmen-
te no Cemitério de Montmartre (02/04/1869), foram 
transferidos para o do Père-Lachaise em 31/03/1870, 
com a frase esculpida no frontispício do seu dólmen:

“Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir 
sempre, tal é a Lei.”

Kardec recebeu do Espírito de Verdade uma comu-
nicação informando sua missão:

- “A missão dos reformadores está cheia de es-
colhos e de perigos e a tua é rude, disso te previno, 
porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de 
transformar”. 

Mais de dez anos após a comunicação, Kardec con-
firma que de fato experimentou todas as vicissitudes 
anunciadas. Foi alvo de ódio de implacáveis inimigos, 
da injúria, da calunia, da inveja e do ciúme.

Contra ele foram publicadas acusações.
Suas melhores instruções foram muitas vezes des-

naturadas.
Foi traído por aqueles que depositava confiança.
Recebeu ingratidão daqueles que ajudou.
Aqueles que mostravam amáveis à sua frente, o de-

tratavam na sua ausência.
Mas afirma ele que a assistência e proteção dos 

bons Espíritos nunca lhe faltaram.
Kardec sentia-se feliz por não ter experimentado 

o desânimo e ter prosseguido sempre em sua tarefa, 
sem se preocupar com a malevolência de que era alvo.

“Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua trans-
formação moral e pelos esforços que faz para dominar 
as suas más tendências”.

Hoje, passados quase um século e meio de seu de-
sencarne, prestamos nossa homenagem, com muita 
gratidão por ter sido ele o trabalhador infatigável, 
pelo seu exemplo e pela sua obra, que instrui e trans-
forma vidas. Como disse o Espírito Verdade é o mundo 
inteiro que se trata de agitar e transformar...

Eterna gratidão Kardec!

Fontes: - Allan Kardec – vol.III – Zeus Wantuil e 
Francisco Thiensen e - Obras Póstumas – Allan Kardec
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Durante aquele dia inesquecível, Jesus ha-
via curado enfermos e ensinado à multi-

dão. Os corações estavam em festa e o clima 
era de alegria espiritual intensa. Mas a hora 
avançou e, sendo o local deserto, após a ofer-
ta singela de 5 pães e 2 peixinhos, o Cristo 
demonstra outra vez que até os esforços mais 
pequeninos, ao toque do Divino Amor, são 
capazes de operar maravilhas! Sim - naquele 
fim de tarde, a turba presencia, atônita, a pri-
meira multiplicação de pães.

Seus corações sentiam gratidão descon-
certante, antecedendo a intuição certeira 
de que, embora seja importante o alimento 
material, o que diminui a anemia espiritual 
causada pelo afastamento do Pai é o contato 
mais próximo com o Pão da Vida.

Então Jesus pede aos discípulos que em-
barquem para a outra margem do lago, des-
pede-se da multidão após um dia de intenso 
trabalho e sobe a um monte para orar, a sós 
(Mateus, 14:23).

Todos sabemos ser constante no minis-
tério dEle essa parceria trabalho-oração, 

Recarga
ESTUDO BÍBLICO

PELO D.C.D.

mas muitas vezes em nossa condição falível, 
entregues à rotina alucinante de um mundo 
globalizado, ainda nos prendemos somente 
a um desses pilares, com manifesto prejuízo 
à caminhada. 

Embora trabalhar seja muito importante 
- lembrando que todos os lugares podem 
ser consagrados ao Serviço Divino - quando 
nos envolvemos demais no ato de trabalhar, 
preocupando pouco com o descanso, natu-
ralmente nos enfraquecemos e desespera-
mos, ressecando as fibras delicadas de nos-
sas emoções. Com o passar dos anos, cada 
vez mais nos assemelhamos àquele galho 
seco separado da videira (João, 15: 1-8), 
porque a seiva da oração e do repouso edi-
ficante lentamente vai deixando de circular 
em nosso sistema fluídico.

Acontece!

Então, estressados e exaustos, nos entre-
gamos ao desânimo. É quando alguém que 
muito nos ama, no plano da carne ou fora 
dela, nos conduz novamente Àquele que 

tudo cura. E lentamente vamos nos restabe-
lecendo de nossas escolhas erradas.

Às vezes isso faz tão bem que caímos na 
tentação de querer nos retirar das lutas hu-
manas diárias, material de trabalho neces-
sário ao aprimoramento da alma. O para-
doxo é que, ao cultivarmos essa postura de 
ociosidade, também enfraquecemos e para-
lisamos, desta feita pela ausência de frutos!

Trabalho e oração!
Não foi por outro motivo que naquele dia 

ensolarado Jesus produziu bastante, mas, 
à noite, no silêncio de Seu mundo íntimo, o 
Governador Espiritual da Terra igualmente 
Buscou o contato com o Pai através da oração.

Mais que a energia elétrica e as ondas 
magnéticas que conectam informações 
aos nossos sentidos materiais, entre um 
trabalho e outro busquemos recarregar 
as energias de nossa alma com as potên-
cias da prece sentida, interruptor fluídico 
que viabiliza a conexão entre a tomada do 
nosso pensamento e os mananciais da hi-
drelétrica da Vida.

Fontes: Novo Testamento, Mateus, 14:23 e João, 
15:1-8; livro Caminho, Verdade e Vida, cap.6 
(esforço e oração).
Referência da imagem: https://www.meu-
smartphone.com/mitos-e-verdades-a-respeito-
das-baterias-do-seu-smartphone-e-tablet/

Franz Anton Mesmer (1734-1815) nasceu 
na Suábia em 23/05/1734. Com 9 anos 

entrou em uma escola monástica. Recebeu 
uma graduação com 15 anos e transferiu-se 
3 anos após para a Universidade de Ingols-
tadt. Depois de cuidadoso estudo de Descar-
tes e Wolff, Mesmer voltou-se para o exame 
do pensamento de Paracelso e seu trabalho 
rendeu-lhe o grau de Doutor em Filosofia. 
Embora estudasse Direito durante algum 
tempo em Viena, seu amor pelos escritos de 
Paracelso levaram-no a abraçar a Medicina.

Tendo completado seus exames com 32 
anos, escreveu uma tese sobre Paracelso inti-
tulada ‘De Planetarium Influxu’, ‘Da Influência 
dos Planetas’ sobre o corpo humano. Ele su-
geria que os planetas liberavam emanações 
que fluíam para dentro e através de toda vida 
pela “intensificação e remissão”. Embora um 
trabalho controverso e visionário, seu enten-
dimento superior da prática médica deu-lhe 
a graduação médica em 1766.

Mesmer apresentava uma permanente 
sensibilidade para com as necessidades dos 
pobres, assistindo-os sem cobrar, enquanto 
que ganhava sua vida tratando daqueles que 
poderiam pagar por seus cuidados. Também 
devotava algum tempo à música. Leopold Mo-
zart veio a ele para tratar-se e logo Mesmer 

Franz Anton Mesmer
ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES encontrou o jovem Wolfgang Amadeus, cujo 
prodigioso gênio ele reconheceu imediata-
mente. Mesmer convidou o Barão von Stoerck, 
Presidente da Faculdade de Medicina em 
Viena e Médico-Chefe da Imperatriz Maria 
Theresia, para testemunhar suas operações e 
curas. O Barão replicou que ele não queria ou-
vir nada sobre a teoria e método do magnetis-
mo animal, pois isso poderia comprometer a 
Faculdade. Mesmer respondeu a esta recusa 
publicando uma ‘Carta a um Médico Estran-
geiro’, em janeiro de 1775. Ele notou que o 
magnetismo animal apresentava proprieda-
des análogas à eletricidade e ao magnetismo. 
“Todos os corpos, como o magneto, são ca-
pazes de transmitir este princípio magnético; 
este fluido penetra em tudo e pode ser arma-
zenado e concentrado, como o fluido elétrico; 
ele age à distância; corpos animados são divi-
didos em duas classes, uma sendo suscetível 
a este magnetismo e a outra a uma qualidade 
oposta que suprime sua ação”.

Em 1776, Mesmer foi visitado pelo Conde 
de Saint-Germain. O encontro foi mantido 
no mais estrito sigilo por ambos os homens, 
embora pareça que eles tenham discutido os 
aspectos mais elevados do magnetismo e a 
necessidade de distinguir completamente 
o magnetismo animal do magneto. Mesmer 
escreveu mais tarde: “No desejo de refutar 
todos estes erros de uma vez por todas, e 

fazer justiça à verdade, determinei-me a não 
fazer mais uso nenhum da eletricidade ou do 
magneto de 1776 em diante”.

A casa de Mesmer agora era um hospital. 
Diversos pacientes eram livres de desordens 
nervosas, incluindo cegueira. Herr von Para-
dis, Secretário do Imperador e da Imperatriz 
da Áustria, tinha uma filha, Marie-Therese, 
que se tornara inexplicavelmente cega na 
idade de 3 anos. Depois de anos de tentati-
vas infrutíferas de aliviar sua condição, Ma-
rie-Therese foi entregue aos cuidados de 
Mesmer. O titânico esforço de restaurar sua 
vista tomou tempo e sofreu diversos recuos, 
mas por fim ela teve sua visão completamen-
te de volta. Herr von Paradis publicou um re-
lato integral da cura nos jornais e expressou 
publicamente sua gratidão. Funcionários da 
Faculdade de Medicina testemunharam os 
resultados, e até mesmo o Barão von Stoerck 
desculpou-se por ter anteriormente ignora-
do o trabalho de Mesmer. Mesmer publicou 
uma ‘História da descoberta do Magnetismo 
Animal’ em 1779, na qual ele enumerava seus 
experimentos, e acrescentava a eles 27 pro-
posições.

Honrado no século XIX, mas largamente 
despercebido, salvo pelos intuitivos, no sécu-
lo XX, Mesmer deixou uma clara delineação 
das bases da cura mental e fisiológica. “Con-
siderado do ponto de vista privilegiado da 
história, quando os fios trançados do destino 
humano aparecem coordenados no desenho 
de toda a grande tapeçaria, a vida de Mes-
mer aparece como um fio de ouro brilhante”.
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Na tarde do dia 28/01/17, das 13h15 às 
17h00, no auditório do Seareiros de Je-

sus, os evangelizadores e a coordenação do 
Departamento Infanto-Juvenil – D.I.J. realiza-
ram um Curso de Capacitação de Educado-
res Espíritas da Infância.

Além dos educadores do Seareiros de 
Jesus já atuantes e alguns pretendentes, 
tivemos a presença de educadores da A.E.
Mensageiros de Luz, do C.E.Flora Luz e do 
C.E.Chico Xavier.

Os educadores trocaram ideias, cada um 
dando uma sugestão de como a evangeli-

Curso de capacitação de
educadores espíritas da infância

INFANTIL

PELO D.I.J. zação funciona nas casas espíritas que fre-
quentam, além de um jogo e várias dinâmi-
cas que foram apresentadas.

Todos os participantes saíram extrema-
mente satisfeitos, pois além das apresenta-
ções serem instrutivas, o público interagiu e 
a tarde deste sábado foi maravilhosa, acres-
centando boa companhia e aprendizado.

Dado o sucesso da realização, já encon-
trasse agendado para dia 11/03/17, no C.E. 
Caminho do Progresso em Santa Bárbara 
D’Oeste, mais um Curso de Capacitação de 
Educadores Espíritas da Infância, com horá-
rio das 13h30 às 17h30.

Todos serão muito bem-vindos! 

“As pessoas incluídas no estudo foram di-
vididas em dois braços: um deles recebia 

o passe, o outro recebia um placebo (impo-
sição de mãos de uma pessoa que não tem 
habilidade na aplicação de passe)”, explica 
Ricardo de S. Cavalcante, médico infectolo-
gista do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Botucatu (HCFMB), presi-
dente da Associação Médico-Espírita de 
Botucatu e um dos pesquisadores responsá-
veis pelo estudo.

Ao todo, 50 indivíduos realizaram a ex-
periência uma vez por semana durante oito 
semanas; 23 voluntários receberam o passe 
espírita e outros 27 foram inseridos no gru-
po que recebeu a simples imposição das 
mãos. “Observamos, no final do tratamento, 
que os dois grupos tiveram melhora, mas 
ela foi mais significativa nas pessoas que re-
ceberam o passe do que nos indivíduos que 
foram submetidos à simples imposição das 
mãos”, destaca Cavalcante.

Passe espírita contra a ansiedade
ESPIRITISMO E MEDICINA

POR RODRIGO NERIS

Estudo desenvolvido pela Unesp comprovou ef icácia

De acordo com os pesquisadores, a me-
lhoria obtida pelos dois grupos decorre de 
toda preparação realizada antes do passe. 
“Esse preparo era comum tanto para quem 
tomava o passe quanto para as pessoas que 
passavam pela imposição das mãos. Eles fi-
cavam todos em uma mesma sala, com uma 
luz mais baixa, uma música ambiente para 
relaxar, colocávamos um áudio com mensa-
gens de situações do dia a dia para reflexão, 
de maneira que isso já gerava um certo re-
laxamento”, lembra. Utilizando a mesma es-
cala de pontuação que classifica o indivíduo 
como ansioso, os pesquisadores verificaram 
que, no final do tratamento, “no grupo do 
passe 83% dos indivíduos não tinham mais 
critério de ansiedade, enquanto que no gru-
po da simples imposição das mãos apenas 
37% alcançaram níveis normais de ansieda-
de”, finaliza o pesquisador.

PROJETOS FUTUROS
Um novo estudo deve avaliar se o passe es-
pírita possui eficácia em pessoas que têm 

o Transtorno de Ansiedade Generalizada 
(TAG), distúrbio caracterizado pela “preo-
cupação excessiva ou expectativa apreen-
siva”, de acordo com a quarta edição do 
Manual Diagnóstico e Estatístico de Trans-
tornos Mentais (DSM-IV). 

Neste novo estudo, que terá duração 
de dois meses, será realizada a compa-
ração entre o passe espírita e o uso de 
medicamentos para controle desta en-
fermidade (TAG). O projeto já foi apro-
vado pelo Comitê de Ética da FMB e se 
iniciará em março de 2017. 

Pessoas que tenham interesse em sa-
ber mais e contatar a FMB devem en-
trar em contato com o telefone (14) 
3811.6547, falar com a enfermeira Ariane 
ou comparecer na rua Coronel José Vito-
riano Villas Boas, 1.188, na região central 
de Botucatu.

Fonte: www.unesp.br/portal#!/noticia/25582/
passe-espirita-contra-a-ansiedade
Assessoria de Comunicação e Imprensa da FMB
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A COASSEJE – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus, tem sua sede localizada na Rua 7 de Setembro, 25 – Centro de Americana/
SP e atende no horário das 09h00 às 16h00, tendo como mantenedor o Centro Espírita Seareiros de Jesus

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

ACOASSEJE – Casa de Orientação e As-
sistência Social Seareiros de Jesus é 

uma entidade filantrópica que desenvol-
ve projetos na área socioassistencial e na 
proteção especial de alta complexidade. A 
Coasseje tem como mantenedor de apoio o 
Centro Espírita Seareiros de Jesus. 

Citamos aqui, alguns dos projetos desen-
volvidos:

• “Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes” com capaci-
dade para 20 crianças e adolescentes, através 
de duas Casas Lares (LAR COASSEJE I e II);

• “Programa Abraçar” que envolve os 
Projetos Especiais de “Apadrinhamento 
Afetivo” para as crianças e adolescentes 
acolhidos nos Lares Coasseje e AAMA (ca-
pacitação de padrinhos e acompanhamento 
dos apadrinhamentos) e “Apoio e Orienta-
ção à Adoção” (capacitação de pretenden-
tes à adoção para o Cadastro Nacional de 
Adoção em parceria com a Vara da Infância 
e Juventude de Americana);

• Projetos com equipes de voluntários es-
pecializados, como apoio de atendimento das 
crianças e adolescentes acolhidas e integração 
social de outros indivíduos e famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social: (“Orientação 
Jurídica”, “Atendimento Pediátrico Básico”, 
“Atendimento Psicológico”, “Atendimento Psi-
copedagógico”, “Encaminhamento Médico de 
Emergência”, “Atendimento Odontológico”, 
“Motoristas Solidários” e outros).

Para desenvolver os projetos e serviços, a 
entidade conta com equipes técnicas especia-
lizadas contratadas e é mantida estruturalmen-
te com uma diretoria totalmente voluntária.

A COASSEJE, fundada em 2001 desen-
volveu suas atividades socioassistenciais 
até 2014 como um departamento dessa 
área do Centro Espírita Seareiros de Jesus. 
Em 2015, a pedido da Secretaria de Ação 
Social e Desenvolvimento Humano – SAS-
DH, da Prefeitura de Americana, assumiu 
a Instituição Beneficente Socorristas Cris-
tãs, fundada em 1956, então prestes a en-
cerrar suas atividades.

Desde 01/01/2015, portanto, a COASSEJE 
desenvolve os projetos e serviços na antiga 
sede da “Socorristas Cristãs”, atendendo as 
necessidades da sociedade, procurando co-
laborar com o bem estar social.

Esclarecemos que as atividades voluntárias 
acima descritas são realizadas na sede da 
entidade, na Rua 7 de Setembro, 25 – Centro, 

Conheça a Coasseje
COASSEJE

PELA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO – COASSEJE exceto o Serviço de Acolhimento Institucional 
que se desenvolve em casas-lares específicas.

A manutenção dos projetos e serviços de-
senvolvidos são custeados com recursos de 
convênio com a Prefeitura (o mesmo valor 
acordado em 2015, sem reajuste, portanto 
defasado), doações de produtos de consu-
mo da sociedade, projetos como “Brechó da 
Coasseje” -  “Nota Fiscal Paulista”  - “Investi-
mento Social” – “Doe produtos para os Lares 
Coasseje” – Eventos Diversos”. 

Outras informações podem ser obtidas 
pelo site (www.coasseje.com.br), página do 
facebook (“facebook.com/coasseje/”), tele-
fone (19) 3461.4050 ou na sede da entidade.

PROJETO “DOE PRODUTOS PARA OS 
LARES COASSEJE”
A COASSEJE tem realizado campanhas para 
a manutenção dos Lares. Entre outros, está 
desenvolvendo em 2017 o Projeto “Doe pro-
dutos para os Lares COASSEJE”. Trata-se de 
uma campanha que visa buscar colabora-
dores que se comprometam a manter du-
rante o ano de 2017 a doação de um produto 
de utilização nos Lares. Para isso, relacionou 
diversos produtos e a quantidade média 
mensal utilizados nos Lares.

Aqui descrevemos alguns dos produtos e 
a quantidade média utilizada mensalmente 
nas duas Casas-Lares:

- óleo (10) - farinha de trigo (10 kg) – ma-
carrão (9 kg) – fubá (4 kg) – café (9 kg) – latas 
de leite condensado (20) – latas de creme de 
leite (20) – sacos de lixo 50 litros (50) – álcool 
gel (4)  - fio dental (4) – shampoo (10) – con-
dicionador (10) – pacotes de absorvente (36) 
– prestobarba (10) – esponja de lavar louça 
(10) – desodorante masculino (10) – desodo-
rante feminino (10) e outros.

Se você pode colaborar mensalmente 
com um desses produtos, entre em contato 
conosco, seja por e-mail, telefone ou pes-
soalmente na sede. 

NOVA SALA DAS CRIANÇAS NA COASSEJE
Num espaço reorganizado, com seleção de 
livros infantis e brinquedos pedagógicos, a 
equipe de trabalho profissional, juntamente 
com voluntários prepararam a nova sala in-
fantil com design apropriado.

Agora as crianças em espera nos projetos 
de saúde, pediátrico e psicológico poderão 
curtir o espaço. Os psicólogos também po-
derão utilizar a sala nos agendamentos para 
trabalhar a terapia com as crianças.

Veja acima fotos da sala:

PROGRAMA ABRAÇAR
Divulgamos aqui o agendamento das ativi-
dades do programa Abraçar, envolvendo o 
projeto “Apadrinhamento Afetivo e Grupo 
de Apoio à Adoção” para os meses de mar-
ço e abril/2017:

- 04/03 – sábado – 10h00 às 11h00 – Gru-
po de Apoio a Adoção – Oficina Temáti-
ca – “Adoção e o processo de destituição 
familiar”  - Palestrante: Drª. Neide Donizeti 
Nunes;

- 04/03 – sábado – das 13h00 às 14h00 – 
Encontro trimestral de padrinhos, madri-
nhas e afilhados;

- 18/03 – sábado – 10h00 às 11h00 – Gru-
po de Apoio a Adoção  - Encontro de Pais – 
“A Contação de Histórias como ferramentas 
para interação familiar”;

- 20/04 – quinta – 17h30 – Curso de Apoio 
à Adoção – Módulo 1;

- 27/04 – quinta – 17h30 – Curso de Apoio 
à Adoção – Módulo 2. 

Outras informações podem ser obtidas pelo 
e-mail, telefone ou na sede da COASSEJE.
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PELO D.C.D.

NOSSA GENTE

GILDA SALES PEREIRA SERIACOPI

Otema “O Desafio de Educar, Além de 
Instruir na Casa Espírita” foi proposto 

por Sandro Cosso na tarde do dia 11 de fe-
vereiro para a abertura do ano de 2017, na 
evangelização do C.E.Seareiros de Jesus.

O amigo e trabalhador espírita reprisou 
parte de suas considerações expostas em 
conjunto com Marco Milani, no C.E.Luiz 
Gonzaga, em Itapira/SP, quando da realiza-
ção da segunda prévia das rodas de con-
versa que acontecerá no 17º Congresso 
Estadual de Espiritismo, em Atibaia/SP, em 
2017; levando pais e evangelizadores pre-
sentes a pensar sobre a responsabilidade 
na educação dos filhos, e como o Espiritis-
mo pode, e muito, contribuir conosco.

Uma tarde de profundas reflexões, onde 
as diferenças entre instruir e educar foram 
relacionadas para que todos tenham a cla-
reza de exercer funções e papéis diferentes 
na condução da infância e da adolescência.

A casa espírita como educandário da alma 
abre espaços de formação auxiliando pais 
nesta tarefa à luz da Doutrina dos Espíritos.

Passeando pelo O Livro dos Espíritos, 
Sandro foi ainda as perguntas nºs. 167 e 208 

Sou Gilda Sa-
les, casada, 

tenho 01 filho e 
01 filha, que me 
deu duas netas.  
Nasci em Pra-
tápolis/MG, em 
25/01/63, tendo 
atualmente 54 
anos e sendo 
que comemoro 
aniversário jun-

to com o Seareiros, ambos aos 25 de janeiro.
Em 1994, viemos de São Paulo para Ame-

ricana já com nossos filhos (6 e 4 anos) em 
busca de uma vida mais tranquila.

Fui criada por meus pais em outra reli-
gião e em minha adolescência cheguei a 
ser bastante participativa nas atividades 
desta religião, inclusive despertando em 
mim a vocação para cuidar do próximo, pois 
na época ajudei a cuidar de uma senhorinha 
acamada, onde havia uma escala diária de 

duplas das voluntárias envolvidas. Amava 
fazer isto, com 14 anos de idade.

Mas veio faculdade, trabalho, casamento, 
filhos e afastei-me de frequentar qualquer 
atividade religiosa. Mas confesso que sentia 
muita falta dentro de mim.

Como sou enfermeira, sempre tive mui-
tos questionamentos e oportunidades é que 
não faltaram para que presenciasse desen-
carnes prematuros, sofrimentos que por 
mais que tentemos ser fortes, muitas vezes 
é impossível não ficarem aquelas perguntas 
sem respostas, como: ”porque tanta prova-
ção?”; “o que esta criança fez para sofrer 
tanto?”, etc...

Assim seguia com minha profissão e 
devido a muitas atribuições, afastada de 
qualquer atividade religiosa, foi quando co-
nheci um “anjo” num dos meus trabalhos e 
que frequentava o C.E. Paz e Amor, isto em 
1995. Como era bom conversar com ela, sua 
calma, seus conselhos, sua resignação, sim-
plesmente me encantaram.

Lembro bem do dia em que ela me acon-
selhou a fazer orações por um chefe pelo 
qual eu sofria muito e pensei: “Como assim? 
Agora é demais. Orar por ele?”.

Mas um grande dia cedi aos conselhos 
desta amiga e as coisas foram se acalman-
do, eu ficando mais resignada e claro que já 
estava frequentando o Paz e Amor (somente 
reunião pública).

Em 1996, passei a frequentar o Seareiros 
de Jesus pela proximidade da minha resi-
dência, onde sempre fui muito bem recebi-
da em todas as turmas em que passei.

Hoje auxilio no atendimento fraterno aos 
domingos e quartas, estudo e mediúnica 
(sustentação e dialogadora) nas quartas-
feiras.

Como trabalho, ajudo minha filha com as 
netinhas, não consigo aumentar meu com-
prometimento com os trabalhos voluntários, 
mas minha meta é me dedicar cada vez 
mais a esta causa e crescer como ser huma-
no sempre.

O desafio de educar, além
de instruir na casa espírita

INFANTIL I

POR TÁSSIA LUCENA

nos esclarecendo que ter filhos e assumir 
este compromisso com o altíssimo nos faz 
corresponsáveis pelo sucesso ou fracasso 
dos mesmos. Uma tarde bem agradável, 
onde todos puderam compreender a im-
portância da educação, que vai bem além 
da aquisição de conhecimentos.

Para nós fica a frase do divulgador espí-
rita Raul Teixeira quando diz “a Evangeliza-
ção é a moldura do quadro, pois quem pinta 
a tela mental da criança é a família”.

EVANGELIZAÇÃO
INFANTO-JUVENIL NO SEAREIROS:
Terças-feiras
- das 20h00 às 21h00 – salas 2, 6 e mini au-
ditório
Sábados
- das 14h00 às 15h30 – salas 1, 2, 3, 4 e 5

MOCIDADE
Sábados
- das 17h15 às 18h30 – sala 2
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E ste mês estivemos visitando o Centro 
Espirita Pátria do Evangelho, situado 

na Rua Olivindo Fonseca, 385 - Campo 
Verde – Americana/SP. Fomos recepcio-
nados e entrevistamos o atual Presidente 
Aurélio Gonçalves Robles, que nos apre-
sentou a casa, bem como seus objetivos.

IPV – Quais suas atividades e desempenho 
no Centro e na divulgação da Doutrina?
O trabalho ao público interno, no programa 
Sinal Verde, e promoções de Palestras.

IPV – Quais os planos e metas presentes 
e futuros a ser(em) implantados na casa?
Ampliar o programa de estudos internos, pro-
movendo cursos para preparação, educação 
para a morte e preparativo e educação para a ju-
ventude sobre o casamento. Melhoria das insta-
lações para maior conforto aos irmãos da casa.

IPV – Como vislumbra o crescimento e 
conhecimento da Doutrina?
Através de estudo, preparando e desenvol-
vendo o crescimento e o maior conheci-
mento da doutrina.

IPV – Quanto tempo está no cargo de Pre-
sidente?
Desde 01/01/2016 até 31/12/2018, por diver-
sas vezes presidente; a primeira em 1974.

IPV – Como você se aproximou do Es-
piritismo?
Apesar de ter sido batizado e crismado na 
Igreja Católica, não a conheci, pois meus 
pais passaram a frequentar sessões espíri-
tas, quando eu ainda contava com apenas 
4 anos de idade. Isto aconteceu na cidade 
de Jales/SP em um sítio de uns tios de mi-
nha mãe onde meus pais foram por questão 
de trabalho, mas já, segundo meu pai, com 
intenção de conhecer o Espiritismo (os pro-
prietários eram espíritas e meu pai sentia a 
necessidade de se aproximar do Espiritis-
mo). Curioso que naquela época (1950), nem 
a famosa “Maria-Fumaça” (trem movido à 
lenha), lá já havia chegado o Jornal Espírita 
“O CLARIM” de Matão/SP, “O Livro dos Espí-
ritos”, ”O Livro dos Médiuns”, “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo” e “A Mediunidade 
sem Lágrimas”, de autoria de um dos Pionei-
ros do Espiritismo de São José do Rio Preto 
- Eliseu Rigonatti; livros esses, que puseram 
nas mãos do meu pai. E, eu, tão logo apren-
di a ler, ganhei de presente do tio da minha 
mãe, José Gerez, o livro de Cairbar Schutel 
“O Espiritismo para as Crianças”. Assim foi a 
minha entrada na Doutrina Espírita.

Centro Espírita
Pátria do Evangelho

VISITA DO MÊS

PELO D.C.D. IPV – O que o conhecimento Espirita al-
terou sua vida?
Eu não posso dizer que, como homem o co-
nhecimento Espírita tenha alterado algo, uma 
vez que, nesta encarnação, não conheci outro 
seguimento religioso, mas, com certeza, me 
traçou uma direção diferenciada, cresci ven-
do a vida pelo prisma Espírita. Estive sempre 
ligado ao Movimento Espírita. Em 1955, já 
com quase 10 anos, nos mudamos para Santa 
Rita d’Oeste, que estava sendo desbravada e 
povoada, quase tudo era mata. Lá, apesar de 
alguns simpatizantes, praticamente só havia a 
nossa família de Espírita, mas, mesmo assim 
em 21/12/1958, com a ajuda de amigos e sim-
patizantes, meu pai conseguiu inaugurar o 
“Centro Espírita Vicente de Paula” que está 
lá até hoje com o mesmo nome, embora em 
outro endereço. Eu ali continuei e aos 18 anos 
entrei para o movimento USEANO. Pude aju-
dar na regularização dos Registros Públicos 
da Casa na qual tivemos a preciosa ajuda do 
saudoso Nestor João Masotti (ex-presidente 
da FEB), na época diretor do 19º Conselho 
Regional Espírita com sede em Fernandópo-
lis/SP. Lá eu tive oportunidade de participar 
de vários eventos da Mocidade e juventude 
Espíritas de caráter Regional e Estadual. Em 
1971, já casado e com duas filhas me mudei 
para Americana, ingressando no C.E.Pátria 
do Evangelho, onde participo até hoje.

Considerações Finais
Nesses anos todos, muitas coisas mudaram, e 
que fomos testemunha ocular: naqueles anos 
“ser Espírita” era pejorativo, motivo de cha-
cota, isto até os famosos “PINGA FOGO” de 
1971, quando o Chico abriu as portas da mí-
dia para o Espiritismo, a partir daí ser Espíri-
ta virou status, tornou-se coisa “chique”. Foi 
na realidade um divisor de águas. Até então 
os Espíritas eram poucos e, de um modo ge-
ral, constituídos de pessoas simples e pouco 
instruídas, hoje a Doutrina cresceu e cresce 
muito mais nos meios mais intelectualizados. 
No entanto a gente ainda sente que a maio-
ria dos que procuram as Casas Espíritas ain-
da não estão despertos para a necessidade 
do estudo, não obstante haver, em grandes 
Centros Espíritas muitos grupos de estu-
dos; ainda precisamos trabalhar no sentido 
de despertar no frequentador o gosto pelo 
estudo, único móvel do progresso e do co-
nhecimento na Doutrina Espírita. O espíri-
ta, deve se dedicar, deve ser desprendido, 
comprometido, preocupar com o seu cresci-
mento interior através de estudo sendo seu 
objetivo maior “Porque nós Existimos”. Não 
somos seres humanos vivendo uma experiência 
espiritual, somos seres espirituais vivendo uma 
experiência humana.Teilhard de Chardin.

O Centro Espírita Pátria do Evangelho foi 
fundado em 24 de novembro de 1969
Dias e Horários de funcionamento:
Segunda feira: 19h00 - 19h45 Atendimento Fra-
terno
19h50 - 21h00 Palestras, Passes e Evangeli-
zação Infantil/Pré-mocidade.
Terça feira: 14h30 – 15h30 Plantão de Passes 
e Estudo das Obras Básicas.
19h45 – 21h15 Mediúnica.
Quarta feira: 20h00 – 21h00 Reunião de Es-
tudos.
Quinta feira:     19h45 – 21h15 Estudo e Exer-
cício da Mediunidade.
Domingo: 06h00 – 09h00 Trabalho Assisten-
cial
10h00 – 11h00 Mocidade Espirita
19h45 – 21h15 Reunião de Estudos.

Trabalho Assistencial:
Inicia a preparação de lanches e almoço to-
dos os domingos às 6h00 da manhã.
A partir das 8h30 são distribuídos aos an-
darilhos ao longo da Rodovia Anhanguera 
e também às favelas. São entregues tam-
bém lanches, café e kits de higiene pessoal 
(sabonete, escova de dente, prestobarba, 
etc...). São feitas e entregues cestas básica 
para famílias carentes. A cada 1 ou 2 sába-
dos é feito bazar da pechincha onde são 
vendidos roupas novas e seminovas a par-
tir de R$ 1,00 cada. Terças Feiras – 13h00 – 
16h00 Plantão do Bazar.

ATUAL DIRETORIA EXECUTIVA:
Presidente - Aurélio Gonçalves Robles
Vice-Presidente - Célia Maringolo Retame-
ro Loma
1º Secretário - Fábio Aparecido Boni
2º Secretário(a) - Noel Roveda
1º Tesoureiro - Waldir Retamero Loma
2º Tesoureiro - Fátima Aparecida da Costa 
Stradiotto
Diretor de Patrimônio - Donizete da Silva

CONSELHO FISCAL
Mercedes Brandão – Maria Aparecida Bran-
dão – Nilza Guastale

SUPLENTES do CONSELHO FISCAL
Valdecir Borges – Ana Dinov Schiavi – Ro-
sely Alves de Moura

Aurélio Gonçalves Robles - presidente
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37- Então disse a seus 
discípulos: “A colheita 
verdadeiramente é grande, mas 
os trabalhadores são poucos.
38- Rogai pois ao Senhor da seara, 
que envie obreiros à sua seara.”

José Petitinga, ou José 
Florentino de Senna 

(seu nome original) nas-
ceu em 02/12/1866, na 
fazenda “Sítio da Pedra”, 
margem direita do rio Pa-
raguaçu, em Amargosa/
BA. Foi jornalista, poeta, 
contador e, principalmen-

te, conhecido como um dos precursores do 
Espiritismo na Bahia.

Logo após finalizar o curso primário, aos 11 
anos passou a trabalhar no comércio onde em 
curto espaço de tempo aprendeu os serviços 
contábeis, dos quais tornou-se encarregado, 
mesmo  período em que começou a escrever 
poesias, escrevendo seus primeiros versos, 
os quais foram se aperfeiçoando, quando aos 
20 anos de idade editava seu primeiro livro 

Os judeus tinham por único templo onde 
cultuavam a Deus, o templo de Salo-

mão em Jerusalém. Quando celebravam 
suas principais festas, tais como: a Páscoa, a 
Consagração, a dos Tabernáculos, acorriam 
ao menos uma vez por ano, ao templo, em 
Jerusalém, para adorarem a Deus.  Outras ci-
dades e vilas e povoados da Judéia não pos-
suíam templos, mas sim sinagogas, que eram 
edifícios onde os judeus se reuniam aos sá-
bados e faziam suas preces públicas sob a 
presidência dos escribas ou doutores da lei.

Era costume um dos presentes levantar-
se, pedir a palavra, ler um trecho das Escri-
turas e comentá-lo.  Não era preciso ser um 
sacerdote para explicar as Escrituras: qual-
quer pessoa do povo podia fazê-lo. 

Jesus não era sacerdote; contudo, ensina-
va   nas   sinagogas, aproveitando-se desse 
costume. Nos primeiros tempos do Cristia-
nismo os cristãos também procediam assim. 
Nas humildes assembleias   que realizavam, 
qualquer um dos assistentes tinha permis-

A seara e os obreiros
ESTUDO BÍBLICO

POR JUBERY RODRIGUES são de comentar o Evangelho. Somente de-
pois que o Cristianismo se tornou a religião 
oficial, degenerando no Catolicismo Roma-
no, é que tal prática foi abolida e proibida, 
passando a ser privilégio da casta sacerdo-
tal que se formou. Trabalhando para que o 
Cristianismo ressurja em sua pureza primi-
tiva, o Espiritismo, em nossos dias, franqueia 
livremente sua tribuna a todos os de boa 
vontade que querem pregar o Evangelho, 
fazendo, dessa maneira, reinar em seu seio 
a simplicidade da era apostólica. 

Na verdade, o povo não tinha pastores. 
O clero, cuja missão era instruí-lo, cheio 
de ganância pelas coisas materiais se ti-
nha esquecido de seus principais deveres 
espirituais. A ambição, o desejo intenso de 
ajuntar os bens da terra, desvirtuaram a sa-
grada missão dos sacerdotes. Analisando 
a situação, o povo compreendia que esta-
va espiritualmente abandonado; e por isso 
apresentava-se triste e abatido. 

Ainda hoje a seara continua a ser muito 
grande. E os obreiros, muito poucos. Essa 
rogativa que o Mestre pede que seus dis-

José Petitinga
ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO de poesias. Por falta de recursos financeiros, 
não prosseguiu com seus estudos. Como 
autodidata escrevia artigos sobre política 
para jornais, utilizando-se do pseudônimo 
de José Petitinga, nome este que adotou por 
definitivo, chegando a abandonar seu nome 
de registro para fazer constar em cartório 
seu pseudônimo. Em 1912 assume a função 
de contador e posteriormente de diretor na 
Companhia União Fabril da Bahia, onde tra-
balhou até seu desencarne.

Em 1887 tornou-se divulgador e defensor 
da Doutrina Espírita e consequentemente 
das ideias de Allan Kardec, tendo fundado 
em Juazeiro o “Grupo Espírita Caridade”, tra-
balhando intensamente na prática caridosa, 
principalmente nas campanhas para a cons-
trução de casas para as vítimas das enchen-
tes do rio São Francisco. Em 1912, mudou-se 
para Salvador, prosseguindo nos trabalhos 
principalmente voltados à propagação da 

Doutrina Espírita. Integrante do Centro Es-
pírita “Religião e Ciência”, lutou contra a 
decadência do movimento espírita e identi-
ficou como a principal causa para as dificul-
dades enfrentadas, a falta de um organismo 
central e orientador, motivo pelo qual, em 
25/12/1915 fundou a União Espírita Baiana 
(hoje Federação Espírita do Estado da Bahia), 
entidade esta, que sempre presidiu.

No dia 12/03/1939, José Petitinga foi aco-
metido por um mal súbito quando estava 
em plena atividade na sua cátedra doutriná-
ria, na União Espírita Baiana sendo levado à 
sua residência onde veio a desencarnar em 
25/03/1939. Após o desencarne José Petitin-
ga continua trabalhando em prol de seu cres-
cimento e da iluminação de consciências, 
tendo páginas psicografadas através de mé-
diuns, como Divaldo Pereira Franco e quando 
em vida, Francisco Cândido Xavier.

“O ódio termina por vencer os que o cul-
tivam. Tóxico letal, tem sua fonte na rebeldia 
que o vitaliza até que o amor, nas bases em 
que o vivia Jesus, lhe extinga a nascente.” 
(José Petitinga)

cípulos enderecem ao Pai, dono da seara, 
deve ser incessantemente repetida por to-
dos nós, para que Deus envie trabalhado-
res abnegados, que continuem o trabalho 
de espiritualização e de evangelização do 
mundo. Todavia, cumpre notar que o traba-
lho é árduo e por   isso não são todos que 
são aptos para ele. Considerando-se que a 
humanidade ainda está muito afastada dos 
princípios cristãos, para trabalhar a conten-
to e eficientemente na seara do Senhor, é 
preciso que o trabalhador se arme de muito 
boa vontade, de renúncia, de constância, de 
paciência, de muito amor ao próximo e, so-
bretudo, de muita fé em Deus.

Fontes: Mateus 9: 37-38; Evangelho por 
Emmanuel; Evangelho dos Humildes
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EVANGELHO NO LAR:
 

NO REINO INTERIOR

“Sigamos, pois, as coisas que contribuem 
para a paz e para a edificação de uns para 
com os outros.” - Paulo (Romanos, 14:19) 

Não podemos esperar, por enquanto, 
que o Evangelho de Jesus obtenha 

vitória imediata no espírito dos povos. A 
influência dele é manifesta no mundo, em 
todas as coletividades; entretanto, em nos 
referindo às massas humanas, somos com-
pelidos a verificar que toda transformação 
é vagarosa e difícil.

Não acontece o mesmo, porém, na es-
fera particular do discípulo. Cada espírito 
possui o seu reino de sentimentos e ra-
ciocínios, ações e reações, possibilidades 
e tendências, pensamentos e criações. 
Nesse plano, o ensino evangélico pode ex-
teriorizar-se em obras imediatas. Bastará 
que o aprendiz se afeiçoe ao Mestre.

Enquanto o trabalhador espia questões 
do mundo externo, o serviço estará per-
turbado. De igual maneira, se o discípulo 
não atende às diretrizes que servem à paz 
edificante, no lugar onde permanece, e se 
não aproveita os recursos em mão para 
concretizar a verdadeira fraternidade, seu 
reino interno estará dividido e atormen-
tado, sob a tormenta forte. Não nos en-
treguemos, portanto, ao desequilíbrio de 
forças em homenagens ao mal, através de 
comentários alusivos à deficiência de mui-
tos dos nossos irmãos, cujo barco ainda 
não aportou à praia do justo entendimento.

O caminho é infinito e o Pai vela por to-
dos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discí-
pulo do Senhor, aproveita a oportunidade 
na construção do bem. Semeando paz, co-
lherás harmonia; santificando as horas com 
o Cristo, jamais conhecerás o desamparo.

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

Odoloroso acidente aéreo com o time 
de futebol de Chapecó/SC, traz à tona 

novamente a velha questão das mortes 
coletivas, que vez por outra atinge a so-
ciedade humana, em quadros de profunda 
dor, especialmente face ao impacto das 
ocorrências.

Lembro-me, quando adolescente ain-
da, do pavoroso acidente que vitimou 
igualmente muitas pessoas em Mineiros 
do Tietê/SP, chocando a cidade. Não é 
para menos. É muito doloroso, pois a dor 
é intensa para as famílias envolvidas e 
mesmo para todos nós que, embora não 
envolvidos diretamente, sofremos igual-
mente pelo impacto.

São fatos que, depois de ocorridos, não 
há o que se fazer, exceto buscarmos a Deus 
na aceitação do fato já consolidado, e usar-
mos a fé como principal instrumento de re-
signação frente à expressiva adversidade 
que esfacela famílias inteiras.

Essas forças para nos mantermos de pé e 
para continuar vivendo, busquemos na pa-
tente realidade de que somos imortais. Em-
bora a dor inevitável, a vida não é o corpo. 
Estamos no corpo, mas não somos o cor-
po. Somos, antes, seres imortais utilizando 
temporariamente uma veste que utilizamos 
em nosso processo de aprendizado. Uma 
veste que envelhece, sofre acidentes, des-
gasta-se com o tempo e morre depois de 
um certo tempo, sendo devolvida porque 
não nos pertence.

Alguns, todavia, retornam mais cedo.  Por 
razões que nos escapam por enquanto, mas 
que saberemos mais tarde. Enfermidades, 
acidentes, bala perdida, velhice, quedas 
fatais, derrames ou infartos, tumores ma-
lignos ou outras causas, são apenas nomes 
que designam uma forma de voltar à ori-
gem comum, à realidade do que somos. O 
fato patente, todavia, é que não somos da-
qui, estamos aqui.

As causas estão na nossa necessidade 
de aprendizado que remontam no tempo e 
que no momento não temos condições de 
alcançar ou avaliar.

Para o enfrentamento, todavia, de situa-
ções tão dolorosas e mesmo traumáticas, 

é guardarmos no coração o conforto da 
presença de Deus que nunca desampara 
seus filhos e que, se permite tais fatos, há 
razões de sua sabedoria que ainda não te-
mos condições de compreender, mas que 
compreenderemos com grande extensão 
num tempo que virá.

Seja qual for a crença que adotamos, 
guardemos confiança em Deus. Os cha-
mados mortos vivem. São seres imortais. 
Precisam de nossa resignação e aceitação 
no momento que também é difícil para 
eles, no impacto da separação. Nossa dor 
os atinge de maneira igualmente muito 
dolorida. Nossa aceitação, apesar da dor, 
suaviza-lhes os processos de readaptação 
à nova realidade.

Sim, eles vivem! A vida continua, é imor-
tal. As causas de tais ocorrências estão 
perfeitamente enquadradas em nossas ne-
cessidades de aprendizado, que incluem 
as famílias. A dor é superlativa, bem o sa-
bemos, e nosso dever de cristãos é vibrar-
mos em favor dessas famílias envolvidas 
pela dor da separação impactante de um 
acidente, como é o caso. A prece suaviza, 
acalma, fortalece. 

Os corpos são vestes emprestadas por 
algum tempo para nossa permanência nes-
sa autêntica escola que é o planeta. Desfa-
zem-se com o tempo.

É como o exemplo da roseira. As péta-
las que caem pelo vento não são a rosa ou 
a planta que lhe faz surgir. A vida está na 
semente da planta, que sempre ressurge e 
refloresce. Somos a vida e não os corpos!

Ressurgimos continuamente, continuan-
do nosso aprendizado e fazendo-nos cada 
vez mais felizes e unidos pelos laços do 
amor. Bendita Imortalidade, verdadeiro e 
imorredouro presente de Deus aos filhos!

Choremos, sim. De saudade, não de re-
volta. O amor nunca se separa! E a bonda-
de de Deus nunca nos abandona. Por meios 
que desconhecemos, Deus permanece 
agindo... em nosso bem.

Por outro lado, é comovente ver tanta 
solidariedade e comoção surgidas com 
a dura e triste notícia que abalou o país. 
Deus tem suas razões. Aceitemo-las e pe-
çamos força e coragem no enfrentamento 
da difícil batalha com a dor.

Dor e fé no País
COMPORTAMENTO

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

Em virtude de laços antigos de amizade entre-
vistei um jovem de apenas 22 anos, apresen-

tando-lhe diversas perguntas sobre a experiên-
cia própria, na idade em que se encontra, face 
aos desafios da atualidade.  Seleciono ao leitor 
uma das perguntas e sua respectiva resposta:

P - Como encara os desafios da juventude no 
mundo atual, considerando o Espiritismo?
R. A juventude no mundo atual possui muitos de-
safios, e desafios bastante diversos também. Vá-
rios desses se aplicam também à infância, à ma-
turidade e à terceira idade, como, por exemplo o 
auto aperfeiçoamento, eternamente importante. 
Mas vejo na atual juventude a missão de trans-
formar o mundo em aspectos mais profundos, e 
ao mesmo tempo mais sutis, do que as mudan-
ças que vêm ocorrendo devido às últimas gera-
ções. Não estou dizendo que estas não causaram 
transformações importantes, mas é a essência da 
transformação em si que mudará. 

Desde o começo da revolução industrial, e um 
pouco antes disso, do início do emprego de me-
todologias científicas experimentais na produ-
ção de conhecimento, as maiores mudanças que 
aconteceram no mundo e na humanidade foram 

as racionais, materiais, tecnológicas. Não que não 
houvesse tido mudanças morais e comportamen-
tais, digo em comparação com as primeiras.

Acredito que a atual juventude irá trazer mais 
à tona a reforma que o mundo em fase de tran-
sição precisa, que acontece nos sentimentos. 
Maior respeito pela diversidade, pela natureza, 
pela realização de um trabalho bem feito, pelos 
sentimentos do próximo. São todos valores que 
têm crescido cada vez mais, e que representam a 
vivência da mensagem de Cristo.

Além disso, a juventude atual tem uma outra 
grandiosa missão: a de preparar a próxima gera-
ção para dar continuidade à evolução da Huma-
nidade e, consequentemente, do Planeta. Todos 
sabemos, de fontes como Divaldo Pereira Franco 
e Yvonne do Amaral Pereira, que espíritos de ou-
tras orbes, mais evoluídos que a Terra, têm vindo 
reencarnar por aqui para dar um impulso na tran-
sição para Regeneração. Portanto, cabe à atual ju-
ventude trabalhar o máximo possível agora para 
não só prepará-los para essa grande obra, como 
também adiantar o máximo possível esse pro-
gresso, pois, se esses espíritos tão bons podem 
fazer tanto pela evolução, que eles comecem a 
trabalhar num planeta no melhor estado possível. 
Nesse caso, não vai demorar muito para estarmos, 
de fato, vivendo num planeta mais agradável.

Resposta de um jovem

Como Kardec recomendou

COMPORTAMENTO

COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA

POR ORSON PETER CARRARA

Como se sabe, Allan Kardec, na Codificação 
da Doutrina Espírita, procedeu com espírito 

investigativo, utilizando método científico de ob-
servação, comparação, para expor suas conclu-
sões e os resultados com base na lógica, no bom 
senso, e na universalidade dos ensinos, isto é, na 
coerência e concordância das informações rece-
bidas em diversos lugares, simultaneamente por 
médiuns desconhecidos entre si.  Isto garantiu a 
solidez das revelações e sempre expondo tudo à 
luz do raciocínio.

Esse sábio critério utilizado pelo Codificador, 
que igualmente afirmou que quando alguma in-
formação contrariasse as conquistas da ciência, 
deveríamos abandonar esse ponto e ficar com a 

Bonito ver uma visão avançada e otimista num 
jovem que apenas começa sua caminhada profis-
sional. Bonito ver uma postura ética e o desejo do 
melhor. Esses realmente são novos tempos, pois 
os desafios da atualidade – embora tragam afli-
ções e preocupações – igualmente são autênticos 
degraus de aprimoramento, de amadurecimento 
intelecto-moral.

Bendita essa geração nova que vai aos poucos 
deixando condicionamentos viciosos, preconcei-
tos acumulados do passado que a geração mais 
velha permitiu-se escravizar-se. 

O conhecimento espírita tem essa chave li-
bertadora. Sua proposta é terapêutica, altamente 
didática e constitui ferramenta muito expressiva 
que os jovens atuais tomam conhecimento com 
grande facilidade.

Por isso o dever de todos nós, aqueles que 
pensamos ser os mais experientes, não termos 
nem alimentarmos as tolas vaidades de mais sa-
bedoria ou os preconceitos que barram e inibem 
a atuação jovem, vanguardeiros de uma nova era, 
sem dúvida, uma vez que são espíritos que apor-
taram ao planeta numa época mais madura, com 
alta tecnologia à disposição e com uma ética mais 
construída, num tempo em que os verdadeiros 
valores da alma e da espiritualidade alcançam 
patamares nunca vistos. 

Portanto, tenhamos o senso de mais abertura 
para abrir os braços e acolher esses espíritos, 
atualmente na fase juvenil, mas como todos nós, 
velhos viajantes da evolução.

ciência, ao mesmo tempo em que deveremos in-
corporar ao conhecimento as mesmas conquistas 
científicas, é insuperável, pois que a ciência, ao 
longo do tempo, somente tem confirmado o que 
a Doutrina Espírita contém em seus fundamentos.

Eis que o pesquisador Dermeval Carinhana 
Jr., de Campinas, integrante da ADE – Associa-
ção dos Divulgadores do Espiritismo e do portal 
www.radioespirita.org.br , fez como recomen-
dou Kardec. No belo livro Confrontado a Razão, 
assinado por Cairbar Schutel e atualmente esgo-
tado na editora, na psicografia de Alaor Borges 
Jr., Carinhana comentou capítulo por capítulo 
(são capítulos bem compactos no conhecido es-
tilo daquele autor que, quando encarnado, publi-
cou obras de alto nível doutrinário), analisando 
o conteúdo psicografado e formando uma obra 

de referência para estudo e pesquisa do Espi-
ritismo. Buscando na fonte da Codificação e da 
Revista Espírita, nos argumentos apresentados 
para comentar os capítulos psicografados, Der-
meval faz um autêntico curso de Espiritismo, em 
seu caráter doutrinário de buscar as causas de 
determinadas afirmações e sua coerência com a 
realidade do espírito imortal, nas considerações 
apresentadas pelo espírito autor.

Ficou mesmo uma obra empolgante. Toda a 
grandeza dos textos do Codificador, tanto na 
visão do espírito autor, como na análise dou-
trinária de Carinhana, formou uma obra de 
referência, pelas indicações, pelas pequenas 
transcrições que embasam os argumentos e co-
mentários, como igualmente pela oportunidade 
de compreender ainda mais os fundamentos 
doutrinários e os critérios do Codificador. Isso 
tudo sem falar, é lógico, na consistência do texto 
psicografado que forma o livro. Esperamos que 
em breve esteja novamente disponível.



A Parábola do Joio e do Trigo

LOCAL DA PALESTRA DATA HORA EXPOSITORES TEMAS
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Livros mais vendidos no Seareiros em Fevereiro
PELA BIBLIOTECA

1 – Morte - O Que Nos Espera – Richard Simonetti;
2 – Atualidade do Pensamento Espírita – Divaldo Franco/Vianna de Carvalho;
3 – Evangelho Por Emmanuel - Comentários ao Evangelho Segundo Lucas 
    – Francisco Cândido Xavier;
4 – Mais Luz – Francisco Cândido Xavier/Batuira;
5 – Autismo Uma Leitura Espiritual – Hermínio C. Miranda.

 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 Março/2017:

“Perdão”, escrito por Mauro Camargo, 
da Editora Lachatre, com 304 páginas.

03/03

07/03

09/03

10/03

11/03

17/03

18/03

22/03

27/03

27/03

28/03

28/03

29/03

Livraria do Seareiros
Está procurando um bom livro para ler?

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

Se não encontrar algum livro, encomendamos para você.

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

Venha e faça-nos uma visita!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláudio Schiavi
C.E.Pátria do Evangelho

Marcus Agostinetto
C.E.Seareiros de Jesus

Vagner Garcia Fernandes
C.E.Fraternidade

Hamilton Ubirajara
C.E.Seareiros de Jesus

Ed Martino
A.E.Mensageiros de Luz

Rogélio Bonil
C.D.E.Casa de Luz

Aurélio Robles
C.E.Pátria do Evangelho

Ricardo Galdino
C.D.E.Casa de Luz

José Geraldo
C.E.Seareiros de Jesus

Valdecir Borges
G.E.E.Augusto Elias da Silva

Fábio Boni
C.E.Pátria do Evangelho

Janaína Assis
C.E.Allan Kardec

Jaime Faciolli
C.E.Paz e Amor

20h00

19h30

19h30

19h30

20h00

19h30

19h30

19h45

19h50

20h00

19h30

19h30

19h30

Suicídio e Loucura

Destinação da Terra. Causa 
das misérias humanas

Terra: planeta em transição

A Paciência

A arte de ouvir 
e a sabedoria de falar 

Caridade para com os 
criminosos

Perda de pessoas amadas

Tema Livre

Harmonia Fluídica

Viver é a melhor opção

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

Quem é o seu Amigo?

A Esperança e a Fé

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

28ª PIZZA DO SEAREIROS
25/03 – sábado – Pizzas a R$ 25,00 cada – sabores: 
muçarela, calabresa e portuguesa – RETIRADA 
SOMENTE NO DIA 25, das 15h00 às 17h00. Todos 
podem colaborar comprando, vendendo, doando 
ingredientes e participando da confecção.

PALESTRA
28/03 – segunda-feira – 13h00 – no auditório 
– Tema: Influência Oculta dos Espíritos sobre 
os nossos pensamentos e sobre nossas ações – 
Expositora: Elaine Cristina da Silva.

ESTUDO
04/03 – das 14h00 às 15h30 – Retorno do Estudo 
das Parábolas do Novo Testamento – Será estudada 
a Parábola dos Primeiros Lugares – (Lc; 14, 7-14). 
Todos são convidados. O estudo acontece em todos 
os primeiros sábados de cada mês.

NOVO GRUPO DE ESTUDOS
05/03 – domingo – 08h00 – sala 1 – inicio de 
um novo grupo de estudos. Aberto a todos os 
interessados.

ENCONTRO DE EXPOSITORES DE REUNIÕES 
PÚBLICAS
06/03 – segunda-feira – 12h20 - sala 1
07 e 14/03 - terça-feira – 19h20 – sala 1

SÁBADO CULTURAL
18/03 – 14h00 – no auditório – “Sábado Cultural”, 
com o filme Little Boy. Aberto a todos.
Atividades Externas
11/03 – sábado – das 13h30 às 17h30 – Curso de 
Educadores Espíritas da Infância – das 13h30 
às 17h30 – no CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DO 
PROGRESSO DE SANTA BÁRBARA D’OESTE.
Evento aberto a todas as Casas Espíritas.
13/03 - Evangelho na Casa Dia - às 20h00 – Tema: 
Buscai e Achareis – Evangelho Segundo o 
Espiritismo - cap. 25.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, para 
pessoas fisicamente impossibilitadas de vir ao 
Seareiros.

Nosso diferencial é o sabor!
Lasanhas, Nhoques recheados, 

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

muito mais! Comida caseira! 
WhatsApp: 

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

seu lar! Reserve já o seu pedido.

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

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


