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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 JESUSUm olhar de
amor para a infância

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

OLivro dos Espíritos na pergunta 
379 nos esclarece que o Espírito 

de uma criança pode ser tão ou mais 
desenvolvido que um adulto.

A infância tem utilidade fundamental 
(pergunta 385), os Espíritos não 
ingressam na vida corpórea senão para 
se aperfeiçoarem, para se melhorarem; 
a debilidade dos primeiros anos 
os torna flexíveis e acessíveis aos 
conselhos da experiência e daqueles 
que devem fazê-los progredir. É então 
que se pode reformar o seu caráter e 
reprimir suas más tendências. Esse é o 
dever que Deus confiou aos pais, missão 
sagrada pela qual terão que responder.

É assim que a infância é não somente 
útil, necessária e indispensável, mas 
ainda a consequência natural das leis 
que Deus estabeleceu e que regem o 
universo.

Ensinar com amor, transmitindo 
os valores morais e espirituais, as 
aproximando de Deus, contribuirá 
para que possa crescer e se tornar um 
adulto mais preparado e equilibrado 
para enfrentar as diferentes situações 
da vida.

Somos um Espírito imortal 
vivenciando uma experiência física e as 
conquistas interiores são para sempre. 
A cada nova encarnação, recebemos 
novas oportunidades e nada melhor 
do que poder contar com a ajuda dos 
familiares nessa jornada evolutiva.

Além dos familiares, graças 
a misericórdia Divina, cada um 
ao reencarnar é acompanhado 
por Espíritos amigos, mentores 
responsáveis desde a infância até o 
retorno à espiritualidade, para que 
tenhamos sucesso, cumprindo os 
propósitos que foram escolhidos.

Quando se fala das crianças e o 
mundo espiritual, no processo educativo 
para um novo tempo, a pedagogia 
espírita tem entre seus princípios 
básicos, o amor, a liberdade e a ação 
para uma educação ativa.

Segundo Dora Incontri, coordenadora 
da Associação Brasileira de Pedagogia 
Espírita:

_“Não existe educação em seu 
significado profundo, sem o exercício 
do amor e sem o conhecimento de si 
mesmo, ou seja, sem que o educando 
se reconheça como espírito imortal, 
filho de Deus, dotado do germe da 
perfeição”.

Para Dora ainda é uma proposta de 
renovação educacional, uma leitura do 
espiritismo como educação. Achamos 
que a espiritualidade tem que ser 
ensinada às crianças das novas gerações 
de maneira plural, de modo que elas 
possam seguir seus caminhos, mas que 
tenham sobretudo a espiritualidade.

Podemos e devemos oferecer leituras 
inspiradoras para levar espiritualidade 
para a vida das crianças.

Concluímos com uma mensagem de 
Chico Xavier, que nos remete a grandes 
reflexões:

AMOR À CRIANÇA
Devemos muito amor a criança — Espírito 
que vem ao mundo com renovadas 
esperanças de redenção! O que pudermos 
facilitar, em termos de educação, para a 
criança, devemos fazê-lo. Muito carinho, 
mas também muita disciplina; muita 
atenção, mas nada de amor possessivo; 
muito alimento para o corpo, mas muito 
pão para a alma… Uma criança relegada 
ao abandono é um dos maiores crimes 
que os homens podem praticar contra 
as Leis de Deus. Dá pena ver crianças 
crescendo nas ruas, cheirando cola, 
fumando, sendo prostituídas… O crime da 
indiferença que muitos praticam contra a 
criança é pior do que o suicídio… Nem 
os animais abandonam as suas crias! 
Enquanto a criança não nos merecer total 
dedicação, não poderemos nos dizer 
civilizados. Quem distorce os caminhos 
do Espírito paga um preço bem alto… Na 
condição infantil, o Espírito se encontra 
completamente indefeso!

Fontes: O Livro dos Espíritos e Blog Mundo Maior
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Aconteceu no dia 30/082017, quarta-
feira, a palestra proferida pelo Dr. 

Milton Santiago Júnior, membro da Asso-
ciação Espírita de Americana. O tema foi 
O Salto da Fé e a Mudança de Perspectiva. 
Para dar inicio as atividades da noite, a 
presidente da casa Izildinha Cioldin pro-
feriu uma prece inicial.

Milton começou nos apresentando um 
slide que mostrava um homem com o rosto 
voltado para um muro e, outro homem, ao 
seu lado, sobre uma pilha de livros parecen-
do olhar por sobre o muro. Ele nos pergun-
tou qual destes dois homens teria mais Fé. 
O público concordou com o palestrante que 
seria o homem sobre os livros, por ele ter 
uma perspectiva melhor de visão e por ele 
ter, provavelmente, lido os livros.

Então mostrou um gráfico que partia da 
ignorância, passava pela consciência, de-
pois pela elaboração e por fim, a sabedo-
ria. Transpondo esse mesmo diagrama em 
meios religiosos ele passa do Deotropismo, 
para o culto exterior, para o culto interior 
chegando por fim a Fé robusta.

Quando Jesus andava por sobre as águas 
e Ele chama Pedro até Ele, Pedro começa 
caminhar por sobre as águas e depois come-
ça afundar. A proposta é que Pedro, quando 
consegue caminhar por sobre as águas, ele 
estava na Fé cega, ele não sabe que não sabe, 
contudo, quando Pedro toma consciência, ele 
sabe que não sabe, ele começa a afundar e Je-
sus o adverte por ser um homem de pouca Fé.

Dr. Milton então nos falou da passagem 
de Jesus com Tomé, em que Tomé disse que 
precisava ver para crer. Jesus lhe fala que 
seria melhor se ele tivesse acreditado antes 
de visto. O palestrante nos diz que o Mes-
tre Nazareno não divulga aqui que prefere 
uma Fé cega, e sim homens e mulheres no 
grau de sabedoria, aquelas que não sabem 
que sabem, porque já interiorizaram a ex-
periência em suas inúmeras encarnações e 
não precisam mais aprender a crer.

Mostrou-nos que a Terra não pode esperar 
a Fé plena se ainda há a predominância da 
dúvida, há a divisão de interesses na persona-
lidade, se há a saciedade do ego e onde ainda 
existe a desconexão com o Alto. O jejum, que 
Jesus diz aos discípulos, seria a abnegação, a 
proeminência dos valores espirituais aos do 
ego. E a conexão com o Alto seria a oração.

A Certeza, a integridade, a abnegação e a 
conexão levam a Fé robusta, e quem, há tem, 
tem paciência, confiança, esperança e, isso 
junto, leva à caridade. Como disseram os 
Espíritos Superiores, no Cap. XIX, do Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, a Fé é a mãe 
de todas as virtudes.

O Salto da Fé, como proposta, é pular do 
ponto de vista convencional para o ponto de 
vista transcendental. Isso foi nos mostrado 
com um gráfico de uma curva em “J” (jota), 
pois a parte da transformação interior do ser 
não é visível, é uma busca, uma transforma-
ção pessoal íntima do ser e, somente depois 
dessa passagem é que o indivíduo começa 
tomar atitudes diferenciadas vistas aos ou-
tros. Mas tudo começa em nós mesmos. Ele 
nos exemplificou com a história de Maria 
de Magdala, que passou por essas fases de 
conversão, arrependimento, consciência, ab-
negação e assim passou, no restante da vida, 
integrar o grupo do Mestre Nazareno, agindo 
de modo diferente ao que era.

Foi uma noite edificante e agradecemos 
a diretoria da casa e ao palestrante Milton 
Santiago Júnior por nos ajudar entendermos 
um pouco além da seara que pretendemos 
interiorizar, seguir e propagar, para o quan-
to antes nos tornarmos homens e mulheres 
de sabedoria e de Fé. Que assim seja.

O salto da fé e a
mudança de perspectiva

PALESTRAS

POR AUGUSTO CAVALCANTI E LURDINHA GINETTI

POR ANTONIO O.CIOLDIN

HISTÓRIAS 
ESPÍRITAS

BEZERRA DE MENEZES
“NO COMBATE
A SI MESMO”

De sua carta a seu irmão 
Germano, tiramos essa 

pequena amostra da grandeza 
espiritual de quem vivia de fato 
no Bom Combate:

“Eu me preocupo sem cessar 
com o que pode aproveitar a 
minha alma, considerando esta 
vida, com todas as glórias que 
oferece, uma simples parada 
(pouco) na infinitiva viagem que 
temos de fazer, em busca da Casa 
do Pai. Creio, portanto, em Deus 
Pai Todo Poderoso, Criador do 
Céu e da Terra e creio que sou 
um Espírito por Ele criado para a 
imortalidade.

Não sou cristão porque meus 
pais me criaram nessa lei e me 
batizaram, mas sim porque 
minha razão e minha consciência, 
livremente agindo, firmaram 
minha fé nessa doutrina sublime 
que, única na Terra, eleva o 
homem, em espírito, acima de 
sua condição carnal – e que por si 
mesma se revela obra de infinita 
sabedoria, a que o homem jamais 
pode chegar. 

Tendo diante dos meus olhos, 
da minha alma, o código sagrado 
da revelação messiânica, procuro 
sem descanso arrancar de mim 
os maus instintos naturais e 
substituí-los pelas virtudes 
cristãs. Tenho fé, tenho esperança 
e, quanto à caridade, procuro 
tê-la o mais que me é possível, 
na medida do ensino do Apóstolo 
Paulo. Não guardo ódio e perdoo 
as injúrias, evito fazer o mal e 
procuro fazer o bem aos próprios 
que me odeiam.”

Fonte: livro “Lindos Casos de Chico 
Xavier” – Ramiro Gama – Editora LAKE
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Ouvir alguém reclamar, mesmo que seja você 
mesmo, nunca fez bem. Algumas pessoas di-

zem que reclamar pode agir como uma catarse, 
uma maneira de descarregar emoções e expe-
riências negativas. Mas olhar com mais atenção 
ao que o ato de reclamar realmente faz para o 
cérebro nos dá motivos reais para lutar por um 
estado de espírito mais positivo e eliminar o “mi-
mimi” de nossas vidas. O cérebro é um órgão 
complexo que, de alguma forma, funciona em 
conjunto com a consciência para criar a persona-
lidade de um ser humano, sempre aprendendo, 
sempre recriando e se regenerando. É ao mesmo 
tempo o produto da realidade e o criador da rea-
lidade, e a ciência está finalmente começando a 
entender como o cérebro cria a realidade. 

Autor, cientista da computação e filósofo, Steven 
Parton, examinou como as emoções negativas na 
forma de reclamações, tanto expressas por você 
mesmo ou vindas de outros, afetam o cérebro e o 
corpo, nos ajudando a entender por que algumas 
pessoas parecem não conseguir sair de um estado 
negativo. Sua teoria sugere que a negatividade e a 
reclamação realmente alteram fisicamente a estru-
tura e função da mente e do corpo.

“Sinapses que disparam juntas, se mantém jun-
tas”, diz Donald Hebb, que é uma maneira concisa 
de compreender a essência da neuroplasticida-
de, a ciência de como o cérebro constrói suas co-
nexões com base em tudo a que é repetidamente 
exposto. Negatividade e reclamações irão repro-
duzir mais do mesmo, como essa teoria destaca.

 “O princípio é simples: em todo o seu cérebro 
há uma coleção de sinapses (responsáveis por 
transmitir as informações de uma célula para ou-
tra) separadas por espaços vazios chamados de 
fenda sináptica. Sempre que você tem um pensa-
mento, uma sinapse dispara uma reação química 
através da fenda para outra sinapse, construindo 
assim uma ponte por onde um sinal elétrico pode 
atravessar, carregando a informação relevante do 
seu pensamento durante a descarga.

… toda vez que essa descarga elétrica é acionada, 
as sinapses se aproximam mais, a fim de diminuir a 
distância que a descarga elétrica precisa percor-
rer… o cérebro irá refazer seus próprios circuitos, al-
terando-se fisicamente para facilitar que as sinapses 
adequadas compartilhem a reação química e, tor-
nando mais fácil para o pensamento se propagar.“

Além disso, a compreensão desse processo in-
clui a ideia de que as ligações elétricas mais utiliza-
das pelo cérebro se tornarão mais curtas, portanto, 

escolhidas mais frequentemente pelo cérebro. Isso 
explica como a personalidade é alterada.

No entanto, como seres conscientes, temos o 
poder de modificar esse processo, simplesmen-
te ao nos tornarmos conscientes de como o jogo 
universal da dualidade atua no momento em que 
surgem os pensamentos. Nós temos o poder de 
escolher criar pensamentos conscientes de amor 
e harmonia, garantindo, assim, que o cérebro e a 
personalidade sejam positivamente alterados.

A empatia e o efeito em grupo
Vamos além do efeito que a reclamação tem 

sobre o próprio indivíduo. Essa linha de racio-
cínio científico se estende até a dinâmica entre 
duas pessoas, explicando cientificamente como a 
reclamação joga outras pessoas para baixo.

Assim, quando alguém derrama um caminhão 
de fofocas, de negatividade e drama em cima de 
você, você pode ter certeza que está sendo afeta-
do bioquimicamente, diminuindo as suas chances 
de ser feliz. A exposição a esse tipo de explosão 
emocional realmente provoca stress. E já sabe-
mos que o stress pode matar. Portanto, reclama-
ção e negatividade podem contribuir seriamente 
para a sua morte precoce.

Fonte: extraído do site Terapeutas Quânticos e 
Holísticos, adaptado por WaysUP.

12 - Que vos parece? Se tiver alguém cem ove-
lhas, e se se desgarrar uma delas, porventura não 
deixa as noventa e nove nos montes, e vai buscar 
aquela que se extraviou?

13 - E se acontecer achá-la, digo-vos em ver-
dade que maior contentamento recebe ele por 
esta, do que pelas noventa e nove que não se ex-
traviaram.

14 - Assim não é a vontade de vosso Pai, que 
está nos céus, que pereça um destes pequeninos.

Ouvimos nos dias atuais que quando alguém 
se desvia do caminho, recebe todo tipo de injúria 
e desamparo onde a única ajuda é se projetar na 

Ciência explica porque reclamar 
altera negativamente o cérebro

ESPIRITISMO E CIÊNCIA

POR JUBERY RODRIGUES

A parábola das cem ovelhas
ESTUDOS BÍBLICOS

POR JUBERY RODRIGUES inconsciência e no mundo das drogas e ou do cri-
me. A providência divina não desampara e nem 
abandona ninguém. Através dos amigos do invi-
sível, através das orações e do arrependimento 
vossas suplicas serão atendidas.

Qual pai de família que vendo um dos seus 
precisando de ajuda que não oram, suplicam a 
Deus pedindo ajuda aos seus anjos guardiões até 
que obtenham concursos dos amigos espirituais.

Os espíritos são criados por Deus, nosso Pai, 
e devem progredir por seus próprios esforços. 
Durante sua evolução, é comum, infelizmente, os 
espíritos fracassarem nas provas a que se subme-
tem; desviam-se do caminho do bem e se perdem 
nas sendas da iniquidade.

Deus não extermina os filhos extraviados; uni-
camente os envia aos mundos inferiores, onde 
aprenderão à custa de trabalhos e de sofrimen-
tos, a não mais praticarem o mal. A terra é, por 
enquanto, um mundo de exílio. Almas que fracas-
saram foram para cá enviadas. Como Deus não 
quer que nenhum de seus filhos pereça e quer 
que todos se tornem perfeitos, enviou Jesus para 
salvar os fracassados. E Jesus nos deu a lei moral, 
cuja observância nos redimirá. Essa lei é o Evan-
gelho. Além de redimir os espíritos que faliram, 
o Evangelho converterá a Terra num mundo mais 
adiantado.

Então a Terra deixará de ser um mundo de 
exílio, para se tornar um mundo de regeneração 
onde filhos regenerados subirão para o Pai, que 
os espera amorosamente.
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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 -  Americana-SP, tendo como mantenedor o  Centro Espírita Seareiros de Jesus

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

Outubro, mês de “audiências 
concentradas” na Coasseje

COASSEJE

PELA EQUIPE DE DIVULGAÇÃO COASSEJE

VOLUNTÁRIOS NA COASSEJE

EVENTO REALIZADO EM 30/08/2017 – JANTAR NA CACHAÇARIA ÁGUA DOCE

DESFILE DE MODAS EM PROL DA COASSEJE

Seja um voluntário na COASSEJE. Cola-
bore com os projetos de apoio ao Servi-
ço de Acolhimento Institucional (Lares 

COASSEJE), Apadrinhamento Afetivo 
para Crianças e Adolescentes e Grupo 
de Apoio à Adoção.

Informações no site www.coasseje.com.br – 
facebook.com/coasseje ou contate-nos: fone 
3461-4050, e-mail coasseje@coasseje.com.br.

Foi realizado com total sucesso o Jantar 
na Cachaçaria Água Doce em 30/08, uma 
quarta-feira. Todos os 260 convites foram 
vendidos. O evento é realizado em parce-
ria com aquele estabelecimento comer-
cial, diretoria da FEFRAM e todo mês uma 
entidade filantrópica é convidada a parti-
cipar, e é beneficiada com 40% dos valo-
res arrecadados com a venda dos convites.

A diretoria da COASSEJE, por meio desta 
matéria, agradece todos que participaram, 
em especial o músico e cantor Clayton 
Prado que voluntariamente abrilhantou o 
evento com música ao vivo. Veja fotos:

Será realizado aos 18/10/2017, quarta-feira, no Clube do Bosque, o já tradicional “Desfile de Modas” em prol dos projetos da COASSEJE. 
Neste ano, com a parceria de empresas do vestuário, óculos, joias, conta com o promotor de comunicações Wagner Sanches e terá como 
título “Desfile O Baile”, devendo mostrar as tendências e Lançamentos da coleção de verão. Veja aqui fotos da publicidade do desfile.

Neste mês de Outubro, estão marcadas 
5 “Audiências Concentradas” na sede 

da COASSEJE para decidir o futuro de 6 
crianças e adolescentes acolhidos nos La-
res Coasseje.

As audiências concentradas acontecem 
nos meses de abril e outubro de cada ano, 

com datas determinadas pelo Juiz da Vara 
da Infância e Juventude e com participação 
do Ministério Público, Conselho Tutelar, 
CREAS, Secretaria de Ação Social, Equipe 
Técnica do Serviço, Crianças ou Adolescen-
tes indicados, familiares destes, advogados 
das partes e outros convocados que possam 
contribuir para uma reflexão sobre o desti-
no futuro desses acolhidos.

As audiências acontecem no auditório 
da sede da Instituição, quando é preparado 
todo o local para receber o evento jurídico, 
de modo a separar em locais específicos os 
convocados para a audiência.

Neste mês, as audiências concentradas 
com os acolhidos da AAMA também serão 
realizadas no auditório da COASSEJE, a pe-
dido daquela Instituição de Acolhimento.

Na próxima edição do IPV 
(Informativo Peixinho Vermelho) 
publicaremos fotos deste evento, 
bem como matéria sobre o evento 
“Lanchonete na Palestra de Divaldo 
Franco” que foi realizado em 30/09 no 
Clube dos Cavaleiros de Americana.
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POR JUBERY RODRIGUES

ESTUDOS

Lançado aos 03/10/1943, o primeiro livro da 
série, marcou a estreia de André Luiz no 

meio espírita nacional.
Muito embora notícias semelhantes já 

existissem em algumas obras espiritualistas, 
foi “Nosso Lar” quem abriu portas, efetiva-
mente, à uma nova visão da realidade espi-
ritual além-túmulo, revelando em porme-
nores que a vida segue, extraordinária, para 
além da morte do corpo físico.

Dividido em 50 capítulos, revela a escalada 
de um espírito, o próprio André Luiz, desde 
as regiões umbralinas em que foi lançado, 
logo após o desencarne, até o socorro e a 
gradativa recuperação em magnífica e muito 
bem organizada cidade espiritual, denomi-
nada “Nosso Lar”.

Declara ele, logo no prefácio: _”A vida não 
cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo 
escuro das ilusões. Permutar a roupagem fí-
sica não decide o problema fundamental da 
iluminação, como a troca de vestidos nada 
tem que ver com as soluções profundas do 
destino e do ser.”

“É preciso muito esforço do homem para 
ingressar na academia do Evangelho do Cris-
to, ingresso que se verifica, quase sempre, de 
estranha maneira - ele só, na companhia do 
Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo 
lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas 
dissertações sem palavras articuladas...”

Em “Nosso Lar”, mais tarde, trabalhando 
humildemente como enfermeiro auxiliar nas 
Câmeras de Retificação, o antigo e orgulhoso 
médico terreno aprende sobre si e os outros 
de forma totalmente inovadora, sepultando 
aos poucos, verdadeiramente, o “homem 
velho” que ainda trazia em si e abrindo ca-
minho, assim, para o futuro médico de almas 
em que se transformaria.

NOSSO LAR: 1º LIVRO DE
FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER E ANDRÉ LUIZ

Ciente das próprias deficiências, André 
Luiz observa, estuda, pergunta, luta, e su-
pera-se, no sincero propósito de renova-
ção íntima.

Como desfecho surpreendente, con-
segue, afinal, licença de seus superiores 
para voltar à casa terrena, no intuito de 
rever os filhos e a esposa muito amada. 
Ao chegar, percebe profundas mudanças 
no antigo lar. A pior delas: a esposa havia 
contraído novas núpcias. Desespera-se 
profundamente. Não quer acreditar no 
que vê e ouve. Grita seu amor e sua sau-
dade, porém ninguém o escuta. Está mor-
to. Para o mundo e para a querida compa-
nheira de outrora. Mas o novo marido de 
Zélia está muito doente.

A desencarnação está próxima. É então 
que André Luiz, mesmo em profundo de-
sencanto, dá testemunho da renovação 
a que se propôs enquanto em vive em 
“Nosso Lar”...

Mediunidade e animismo PARTE IX

MEDIUNIDADE

POR MARIANA V.MIANO

Continuemos com o estudo da obra “Me-
diunidade e Animismo – um diálogo 

entre o médium e o espírito”, dos autores 
Carlos Bacelli e Odilon Fernandes, tratan-
do neste artigo de questões relacionadas à 
composição, funcionamento e atividades de 
reuniões mediúnicas.
Questão 173 –- Quem está apto a partici-
par de uma sessão mediúnica de desob-
sessão?
- Os que se mostram perseverantes no ideal 
de servir e não os que são movidos por mera 
curiosidade.
Questão 174 – A quem cabe realizar se-
melhante triagem? Aos espíritos que diri-
gem a tarefa?
- “Muitos os chamados e pouco os escolhi-
dos”. Ao dirigente encarnado da sessão 
cabe, sob a inspiração dos espíritos que as-
sessoram as atividades mediúnicas do gru-
po, efetuar a triagem daqueles que revelem 
vocação para o serviço de enfermagem e de 
esclarecimento aos desencarnados.
Questão 175 – Qual o número ideal de mé-
diuns para compor um grupo mediúnico 
dessa natureza?
- A quantidade, evidentemente, não deve im-
portar mais que a qualidade, mas somos de 
parecer que, para um melhor aproveitamen-
to, os grupos maiores não deveriam exceder 
de vinte participantes.
Questão 177 – E se os verdadeiramente in-
teressados excederem do número?
- O grupo poderá se subdividir em dois, 
três ou mais grupos menores, desde, é cla-
ro, que isso aconteça sem nenhum prejuízo 
para a harmonia do todo. Espiritualmente, o 
grupo deverá permanecer coeso, apenas tão 
somente por questões de aproveitamento, 
praticidade e oportunidade de trabalho aos 
novos medianeiros, funcionando em dia, ho-
rário ou sala diferentes.
Questão 178 – Dois ou mais grupos me-
diúnicos podem funcionar concomitante-
mente?
- Sim, desde que um não interfira nas ativida-
des do outro.
Questão 179 – O dirigente da sessão pode 
ser o mesmo ou cada grupo deve contar 
com o seu coordenador específico?
- A centralização de poder é sempre contra-

producente. Todavia nada impede que, pe-
riodicamente, os coordenadores dos diver-
sos grupos mediúnicos da casa se reúnam 
para dialogar em torno dos problemas que 
lhes são comuns.
Questão 180 – E se, por exemplo, um gru-
po começa a competir com outro? 
- Ambos estariam precisando mais de Evan-
gelho que de mediunidade.
Questão 181 – A supervisão espiritual dos 
diferentes grupos seria a mesma?
- A supervisão de todas as atividades de uma 
casa espírita é sempre efetuada pelo mesmo 
grupo de espíritos que a ela se vincula.
Questão 184 – Um centro espírita deve con-
tar com médiuns, digamos, titulares, trata-
dos com maior deferência que outros?
- Isto seria uma das piores formas de elitiza-
ção na Doutrina. O médium que se permitis-
se um trabalho diferenciado, em detrimento 
dos demais companheiros, estaria incorren-
do em grave equívoco.
Questão 185 – Em que bases uma reunião 
mediúnica de desobsessão deve se estru-
turar?
- Disciplina, estudo e prática da caridade.
Questão 186 – Qual o tempo ideal de dura-
ção de uma sessão?
- Em torno de uma hora e meia; depois desse 
tempo, a produção dos médiuns naturalmen-
te tende a cair.
Questão 187 – Há algum impedimento 
para que o dirigente da sessão também 
atue como médium de doutrinação?
- Não, desde que ele se preocupe em contar 
com companheiros que possam auxiliá-lo ou, 
eventualmente, se necessário, substituí-lo.
Questão 188 – O dirigente ou o médium 
doutrinador carecem de trabalhar incor-
porados?
- Isto é completamente dispensável.
Questão 191 – Manter a pontualidade é 
importante para o bom funcionamento de 
uma sessão mediúnica?
- A falta de disciplina no que se refere a ho-
rário, cria embaraços de planejamento para 
os espíritos que se encarregam de cooperar 
com os médiuns em suas atividades. É neces-
sário levar-se em consideração que os espí-
ritos sérios se desdobram entre as múltiplas 
tarefas que os requisitam no Mundo Espiri-
tual e aqueles que os reclamam na Terra.
Até o próximo IPV !!!

POR VANESSA M.G.MORAES

ESPIRITISMO E A MÍDIA

VALORIZAÇÃO DA VIDA

No mês de conscientização – setembro ama-
relo – tem como campanha a prevenção 

do suicídio em todo o Brasil, alertando a po-
pulação desse mal silencioso e ignorado pela 
sociedade. O tema é de difícil discussão por ser 
ainda tabu, mas tem sido mais divulgado com 
os últimos índices e o aumento entre os jovens.

Em um mundo de tantas exigências, assis-
timos crianças terem uma responsabilidade 
excessiva para serem bons profissionais no 
futuro. Influencia a população de forma egoís-
ta e manipuladora, em que para terem credi-
bilidade precisam viver no padrão de beleza, 
ter uma profissão de alto conforto financeiro e 
vida social ativa. Cria falsas alegrias, descon-
trole de comportamento, outras levam ao iso-
lamento social e em sua grande maioria cau-
sando transtornos de ansiedade e depressões, 
enfim uma sociedade cada dia mais doente e 
que ainda ignora o agravamento desses sérios 
problemas que levam ao índice alarmante de 
em média 32 suicídios por dia, como ressalta 
a Organização Mundial de Saúde.

 No livro “Viver é a melhor opção”, do jor-
nalista André Trigueiro, o mesmo trás impor-
tantes informações de questões sociais, polí-

ticas publicas, articulações, números, formas 
de divulgação e prevenção, entre outros.

É de extrema importância divulgar o assun-
to, informações salvam vidas. Mas a forma 
para abordar o assunto deve ser cuidadosa, 
portanto a OMS disponibiliza aos profissio-
nais de saúde, da imprensa, manuais relativos 
ao tema, já que 90% dos casos são previsíveis 
por serem de ordem mental, transtorno de hu-
mor, depressão, uso de substâncias licitas e 
ilícitas, enfim, transtornos que são tratáveis.

É, portanto imprescindível que as casas espíri-
tas fortaleçam o cuidado e o estudo dos casos, já 
que é no atendimento fraterno é o abraço acolhe-
dor de que todos necessitam. Saliento que muitas 
vezes, não percebemos que em nosso grupo de 
trabalho espírita, possa ter um confrade sofrendo 
de profundas tristezas, e talvez, com pensamen-
tos suicidas. Sabemos o que ocorre pós-suicídio; 
portanto, são fundamentais atitudes fraternas 
sem pré-julgamentos, mantendo conversas de 
envolvimento vibracional positivo e amoroso, 
acentuando a importância da vida, episódios 
dolorosos nos convidam ao enfrentamento das 
dificuldades e fortalecimento pessoal.

Termos compaixão a dor do outro, respeitar 
e não presumir má vontade para atravessar os 
obstáculos. Além da assistência integrada pro-
fissional, o apoio da família são fatores impor-
tantes para o equilíbrio psicológico e facilitando 
novamente terem a sensação de pertencimento.

Que nós, como trabalhadores da seara do 
Mestre Jesus possamos transmitir a todos, re-
forçarmos o estimulo a vida, busca da saúde 
integral, sensibilizar outros setores para di-
vulgação do assunto afim de não se restrin-
girem uma questão de saúde pública apenas 
aos restritos setores psicoterapêuticos.

É pelo comprometimento social que valori-
zamos a vida.

Falar é a melhor
S O L U Ç Ã O
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POR ORSON PETER CARRARA

LEIA, ASSISTA
E APRENDA

UM SONHO POSSÍVEL (FILME)

Todo mundo precisa de estímulo. Sempre que somos estimu-
lados, incentivados, temos a grande possibilidade de vencer-

mos nossas dificuldades, de galgarmos degraus de progresso e 
de construção da dignidade. Quando abandonados, exceto se 
tivermos em nós uma grande bagagem que nos permita ressurgir 
das cinzas do abandono e da indiferença, é muito provável que 
nos embrenhemos pelos caminhos do crime e da delinquência.

Quantos casos tristes de criminalidade da realidade brasileira 
não se enquadram em relatos de infância com famílias desestru-
turadas, de convivência com vícios e tráfico de drogas, de pais 
desequilibrados e abandonos dolorosos que resultam em adultos 
igualmente desequilibrados e normalmente envolvidos em qua-
dros de crimes e dificuldades enormes de convivência social?

Pois um filme notável lançado em 2010 traz um quadro que 
modifica uma situação que poderia resultar num adulto envolvido 
com a criminalidade. Uma atitude corajosa tira um jovem das ruas 
e altera sua vida para o bem e para a dignidade. Com 120 minu-
tos e distribuído pela Warner Bros, o filme “Um Sonho Possível” é 
emocionante e faz pensar em nosso papel de cidadãos e o dever 
da solidariedade.

Trago aos leitores a sinopse do filme: o adolescente Michael 
Oher (QUINTON AARON) sobrevive sozinho, vivendo como um 
sem-teto, quando é encontrado na rua por Leigh Anne Tuohy 
(SANDRA BULLOCK). Tomando conhecimento de que o garoto é 
colega de turma de sua filha, Leigh Anne insiste que Michael — 
que veste apenas bermuda e camiseta em pleno inverno — dei-
xe-a resgatá-lo do frio. Sem hesitar por um momento sequer, ela 
o convida a passar a noite em sua casa. O que começa com um 
gesto de bondade evolui para algo maior, pois Michael passa a 
fazer parte da família Tuohy, apesar de terem origens bem dife-
rentes. Vivendo no novo ambiente, o adolescente tem de encarar 
outros desafios. E à medida que a família ajuda Michael a desen-
volver todo o seu potencial, tanto no campo de futebol americano 
quanto fora dele, a presença de Michael na vida da família Tuohy 
conduz todos por uma jornada de autodescoberta.

Belíssimo filme. Não deixe de ver. Inspirado numa história real, 
é bem o exemplo forte e marcante do que um simples gesto de 
bondade pode fazer. Pode-se dizer, sem medo de errar, que é um 
caso extraordinário de autêntica caridade. Não a que dá das sobras, 
mas aquela que estende as mãos verdadeiramente e recupera a 
dignidade através do estímulo e do apoio que entende e estimula.

Procure o trailer na internet e veja o filme. É realmente marcante. 
Agora, concluindo, quando pensamos em tudo o que já co-

nhecemos do conteúdo oferecido pela Doutrina Espírita e pelo 
Evangelho, percebemos o quanto ainda somos teóricos diante da 
mensagem de caridade autêntica que o filme oferece. É exemplar 
o comportamento corajoso e estimulador da mãe do garoto, na 
trama que vamos assistir. Aí percebemos o alcance da caridade 
em toda sua extensão.

Dr. Sérgio Felipe Oliveira, é médico psi-
quiatra, doutor em Neurociências, Mes-

tre pela USP, pesquisador na área de Psicolo-
gia, Fisiologia e Espiritismo, desenvolvendo 
estudos relacionados à Glândula Pineal, das 
atividades psíquicas e eletromagnéticas 
com o mundo espiritual. Realiza atendi-
mentos em sua clínica, ajudando pacientes 
com graves desequilíbrios causados em sua 
maioria por influências espirituais.

A questão da Pineal já é bastante antiga, o 
filósofo René Descartes por volta de 1641 já 
a citava como que a glândula seria a união 
entre o corpo e a alma, incluindo o hinduís-
mo (terceiro olho) e outras correntes filosó-
ficas e espiritualistas.

No movimento espírita, obras de Chico 
Xavier como Missionários da Luz, Evolução 
em dois Mundos, entre outras, cita-a como 
ponte para as manifestações mediúnicas, 
recebendo e transmitindo energias.  

Qual a importância desses estudos?
Dentro do setor acadêmico, gera um 

exercício da cidadania, além do corpo ma-
terial. É tratar os pacientes que estão dia-
riamente sendo diagnosticados com tantos 
distúrbios psíquicos, tais como psicoses, 
ansiedades, uso de drogas, álcool, enfim, 
comportamentais, que a medicina conven-
cional não consegue mais tratar, disponibi-
lizando os recursos a contribuir para me-
lhor qualidade de vida e funcionalidade 
nos tratamentos de forma mais ampla na 
questão do espírito imortal.

A obsessão espiritual é uma doença da 
alma e reconhecida pela OMS. Hoje, com 
os avanços na medicina e exames laborato-
riais, permite reconhecer as atividades ce-
rebrais e a pineal mais intensamente, entre 
outras formas de atividades neuronais vi-
sualizadas por imagens computadorizadas, 
o que permite perceber o que pode ou 
não ser do paciente, as alterações em seu 
corpo físico devido às interferências ele-
tromagnéticas resultado da fenomenologia 
mediúnica.

É fundamental entender que esses es-
tudos também oferecem muito conteúdo 

de trabalho nas casas espíritas. A aten-
ção quanto àqueles que nos procuram, no 
campo do atendimento fraterno, a ques-
tão psicossocial e mais intensamente aos 
possíveis médiuns, já que a faculdade 
propriamente dita é orgânica, conforme 
explica a questão 226.1, d’O Livros dos 
Médiuns, que diz:

_ O desenvolvimento da mediunidade se 
processa na razão do desenvolvimento mo-
ral do médium?

_ Não. A faculdade propriamente dita é 
orgânica e, portanto independente da mo-
ral. Mas já não acontece o mesmo com o seu 
uso, que pode ser bom ou mau, segundo as 
qualidades do médium.

De forma que o comprometimento aos 
estudos sempre será o canal para não se-
rem persuadidos nas interferências mani-
puladoras dos espíritos infelizes. “Em nossa 
vida percorremos os diversos espaços das 
nossas dimensões: a interior, a espiritual 
e a biológica. A variação dos padrões de 
oscilação vão caracterizar os diversos es-
tados alterados de consciência, inclusive 
os patológicos, as diversas doenças. O que 
nós vamos estudar é como é que tudo isso 
se processa dentro do nosso cérebro, no 
nosso psiquismo. Como é que se dão os 
fenômenos da nossa ligação com o mundo 
espiritual, e o que é que alteram em termos 
de comportamento, o que é mediunidade.”; 
diz, Dr. Sergio Felipe em artigo referente aos 
estudos.

O caminho da integração da Medicina e 
Espiritualidade é promissor, vem trazen-
do benefícios e as transformações advin-
das desses espíritos abnegados no bem, 
de amor empatia e ética, poderão enfim 
vislumbrar nos registros acadêmicos cada 
vez mais a manifestação e aprimoramento 
no exercício da função, sendo prioridade a 
qualidade do ser integral em busca da me-
lhor qualidade de vida.

Recomendamos o seguinte artigo ref. aos 
estudos da Pineal do Dr. Sergio:

http://www.espiritualidades.com.br/
Artigos/O_autores/OLIVEIRA_Sergio_Feli-
pe_tit_Fenomenologia_organica_e_psiqui-
ca_da_mediunidade.pdf.

A importância dos 
estudos da glândula pineal

ESPIRITISMO E MEDICINA

POR VANESSA M.G.MORAES
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PELO D.C.D. 

EVANGELHO NO LAR:

DE ANIMO FORTE

“Porque Deus não nos deu o espírito 
de temor, mas de fortaleza, amor e 
moderação.” - Paulo (II Timóteo, 1:7).

Não faltam recursos de trabalho espiri-
tual a todo irmão que deseje reerguer-

se, aprimorar-se, elevar-se. 
Lacunas e necessidades, problemas e 

obstáculos desafiam o espírito de serviço 
dos companheiros de fé, em toda parte. 

A ignorância pede instrutores, a dor 
reclama enfermeiros, o desespero suplica 
orientadores. 

Onde, porém, os que procuram abraçar o 
trabalho por amor de servir? 

Com raras exceções, observamos, na 
maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o 
retraimento. 

Aqui, há temor de responsabilidade; ali, 
receios da crítica; acolá, pavor de iniciativa 
a benefício de todos. 

Como poderá o artista fazer ouvir a be-
leza da melodia se lhe foge o instrumento? 

Nesse caso, temos em Jesus o artista 
divino e em nós outros, encarnados e de-
sencarnados, os instrumentos d’Ele para a 
eterna melodia do bem no mundo.

Se algemamos o coração ao medo de tra-
balhar em benefício coletivo, como encon-
trar serviço feito que tranquilize e ajude a 
nós mesmos? Como recolher felicidade que 
não semeamos ou amealhar dons de que 
nos afastamos suspeitosos?

Onde esteja a possibilidade de sermos 
úteis, avancemos, de ânimo forte, para a 
frente, construindo o bem, ainda que de-
frontados pela ironia, pela frieza ou pela 
ingratidão, porque, conforme a palavra ilu-
minada do apóstolo aos gentios:

“_Deus não nos deu o espírito de temor, 
mas de fortaleza, amor e moderação”.

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

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

Francisco Leite de Bittencourt Sampaio nasceu 
em 11/02/1834 na cidade de Laranjeiras/SE e 

desencarnou em 10/10/1895 no Rio de Janeiro. 
Foi jurisconsulto, magistrado, político, alto fun-
cionário público, deputado, nomeado por carta 
imperial; foi Presidente do Estado do Espírito 
Santo, jornalista, literato, renomado poeta lírico, 
foi o primeiro administrador da biblioteca Na-
cional do Rio de Janeiro além de excelente mé-
dium espírita. Logo na infância, recebeu toda es-
trutura de educação e séria disciplina religiosa. 
Sua inteligência superava as das outras crianças 
do mesmo período escolar, já que aprendeu a 
ler muito cedo e a formar trovas bastante elogia-
das pelos professores por conter muitos conhe-
cimentos educativos e poéticos. Quando jovem 
Bittencourt Sampaio não seguia os amigos com 
diversões, já que era muito devotado aos estudos 
jurídicos, temas políticos, jornalismo, assuntos 
relativos a arte em geral (músicas eruditas, tea-
tro lírico com peças bem estruturadas, óperas de 
compositores famosos).

Em 1856, Bittencourt Sampaio dedicou-se em 
ajudar aos enfermos e a combater uma epide-
mia causada pela “cólera-morbo”, que se espa-
lhava rapidamente. Bittencourt Sampaio bus-
cava junto a Deus, o auxílio de que precisava, 
foi nesta fase que ele não sabia explicar, mas 
sentia que suas mãos ficavam diferentes, ao to-
car num recipiente com água, além da mediuni-
dade de cura que começara a aflorar. Durante 
este trabalho ele agradecia a Deus, em preces 
ditas em voz alta, para que todos pudessem crer 
num poder supremo que ultrapassava a ciência 
médica. Superada a epidemia, o governo impe-
rial quis condecorá-lo com a “Ordem da Rosa”, 
mas recusou essa condecoração, assim como 
não aceitou medalha nem coisa alguma mate-
rial que lhe fosse entregue, dizendo, em agra-
decimento, que Deus já lhe havia dado a maior 
“honra”, em ter ajudado com a sobrevivência 
de muitos e a dele próprio.

Em 1870 abraçou as ideias republicanas. Com 
Saldanha da Gama, Quintino Bocaiúva e outros 
assinou o célebre manifesto de 03/12/1870, im-
portantíssimo documento histórico. Foi um dos 
fundadores do Partido Republicano.

Como jornalista, colaborou em diversos ór-
gãos de imprensa no Rio e em São Paulo. Era 

conhecido pelo brilho de seus artigos além de 
ser muito respeitado pela elevação, sincerida-
de e firmeza com que sustentava e defendia 
os seus ideais. Depois de Gonçalves Dias, foi 
considerado por Sylvio Romero e João Ribeiro o 
primeiro dos autores líricos brasileiros por suas 
diversas obras em prosa e verso. Destacamos 
entre suas muitas obras: “A Divina Epopéia de 
João Evangelista”, que trata-se de uma reprodu-
ção do Evangelho de João, em versos decassíla-
bos, de rara beleza e grandiosidade.

Como espírita, destacou-se como médium re-
ceitista, ou seja, receitava homeopatia sob inspi-
ração mediúnica. Em 1876 fundou a “Sociedade 
de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade”. 
No “Grupo Ismael” Bittencourt Sampaio recebeu 
belas e instrutivas mensagens de Espíritos Supe-
riores. Bittencourt Sampaio desencarnou no dia 
10/10/1895, no Rio de Janeiro. Mas, como todos 
aqueles que conseguem desempenhar as mis-
sões que lhes são atribuídas durante a reencar-
nação, logo que retornou à pátria espiritual, conti-
nuou a tarefa, através do médium Frederico Júnior 
escreveu as obras: “Jesus perante a Cristandade”, 
“De Jesus para as Crianças” e “Do Calvário ao 
Apocalipse”. Através do médium Francisco Cân-
dido Xavier, o denominado Irmão Jacob revela no 
livro mediúnico “Voltei”, que Bittencourt Sampaio 
trabalha nos planos superiores da Espiritualida-
de, na supervisão do Espiritismo evangélico no 
Brasil. Em 1943, Chico Xavier psicografou este 
belo poema de Bittencourt Sampaio:

IDE IRMÃOS
O caminho é de penas e amargores
Entre pedras e espinhos da impiedade.
Ide, porém, que o Mestre da Bondade
Caminha à frente dos trabalhadores.

Não temais aflições e dissabores,
É na sombra da dor que nos invade
Que ascendereis a eterna claridade,
Daquele amor de todos os amores.

Servos fies! o Mestre Generoso
Nunca viveu nos édens de repouso
Enquanto cooperais na humana lida!

Ide com destemor, que o Cristo Amado
Continua lutando ao vosso lado,
Por trazer-vos mais Luz, Verdade e Vida.

Francisco Leite de 
Bittencourt Sampaio

ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO
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PELO D.C.D.

NOSSA GENTE

FELIPE AZANHA

Olá!!! Meu nome é Felipe Azanha, tenho 
9 anos. Conheci o Espiritismo através 

do Centro Espírita Caminho de Damasco, 
de Nova Odessa em 2012 quando eu tinha 
4 anos quando minha mãe participava das 
palestras e eu ficava na evangelização.

O que acho importante é que através do 

Espiritismo, eu aprendo coisas boas e im-
portantes que vou levar para a vida inteira e 
transmitir para todos que convivem comigo 
e futuramente para os meus filhos.

Atualmente, participo da evangelização 
do Seareiros e me sinto muito feliz com mui-
ta vontade de aprender.

“Ensina a criança no caminho que deve 
andar e mesmo quando for idoso não se 
desviará dele.” Provérbios 22:6

No mês culturalmente destinado as nos-
sas crianças, cabe-nos refletir um pou-

co de qual o nosso papel diante desses es-
píritos ainda iniciando pelos compromissos 
da reencarnação atual.

Seja pelo olhar de nossa responsabi-
lidade enquanto família, seja pela nossa 
responsabilidade enquanto educador e in-
fluenciador. Esse provérbio (22:6) presente 
no velho testamento e que dá título a esse 
texto nos remete a uma vasta reflexão em 
cada palavra que manifesta. Ensinar o que e 
em qual caminho? Não devemos pensar em 
regras e padrões rígidos. A educação, o en-
sino, a pedagogia devem ser centradas na 
facilitação do caminhar de nossos peque-
nos. Pedagogia, termo amplo, mas que em 
sua origem retrata o nosso papel enquanto 
pais, professores, orientadores, irmãos e 
amigos da criança.

De origem na Grécia a palavra é a junção 
de paidós (criança) e agodé (condução), 
sendo então o pedagogo o condutor da 
criança ao saber. Na época esse papel era 
desempenhado pelo escravo, que levava a 
criança ao estudo e também era responsá-
vel pela formação cultural e intelectual. As-
sim como agora se faz necessário que nos 
tornemos “escravos” do bem, servidores 
fiéis do plano superior dedicado à condu-

Educação infantil
INFANTIL 1

POR EDUARDO FANTATO ção das novas gerações. E sabendo da mul-
tiplicidade de experiências e característi-
cas que cada um traz, temos que nos atentar 
para a diversidade de provas pelas quais 
cada um carrega para a sua jornada. Não 
nos cabe o julgamento. Não nos servem as 
críticas, não nos cabe a superioridade, não 
nos basta a obrigação.

Sempre bom lembrar que estamos lidando 
com crianças agora, mas que são espíritos 
que trazem inúmeras histórias, conflitos, habi-
lidades e potenciais. Não detemos a verdade 
absoluta, não podemos nos colocar como con-
dutores do caminho da criança. Nosso papel é 
conduzir ao caminho e não pelo caminho. Não 
damos os passos, mas podemos sim mostrar, 
iluminar, despertar o interesse pelo traçado a 
ser percorrido. Munindo nossas crianças de fé 
e valores que possam auxilia-las a percorrer 
o seu trajeto, a lidar com os seus obstáculos, 
a avançar sem se desviar quando num dado 
momento as contrariedades lhe fizerem pre-
sentes. E para isso existe um elemento que 
Jesus nos ilustrou das mais diferentes formas 
quando nos tomou por crianças e colocou-se 
a nos conduzir ao caminho.

O AMOR.
O amor é o processo educativo mais com-
pleto, não o amor banalizado, mas o amor de 
Jesus, aquele que não julga, aquele que per-
doa, aquele que respeita a diferença, aquele 
que ama incondicionalmente.

Que o amor nos fortaleça para iluminar os 
caminhos as serem seguidos pelas nossas 
crianças.

E nos dizeres de Emmanuel (Taça de 
Luz, de Francisco Cândido Xavier), faça-
mos nossa reflexão:

_“Levantará o homem o próprio ninho à 
plena altura, estagiando no topo dos gigan-
tescos edifícios de cimento armado. Escalará 
o fastígio da ciência, povoando o espaço de 
ondas múltiplas, incessantemente converti-
das em mensagens de som e cor. Voará em 
palácios aéreos, cruzando os céus com a 
rapidez do raio. Elevar-se-á sobre torres po-
derosas, estudando a natureza e movimento 
dos astros. Erguer-se-á, vitorioso, ao cimo da 
cultura intelectual, especulando sobre a es-
sência do Universo. Entretanto, se não descer, 
repleto de amor, para auxiliar a criança, no 
chão do mundo, debalde esperará pela Hu-
manidade melhor. Na infância, surge reno-
vado, o germe da perfeição, tanto quanto na 
alvorada recomeça o fulgor do dia. Estende 
os braços generosos e ampara os pequeni-
nos que te rodeiam. Livra-os, hoje, da igno-
rância e da penúria, da preguiça e da cruel-
dade, para que, amanhã, saibam livrar-se do 
crime e do sofrimento. Filha de tua carne ou 
rebento do lar alheio, cada criança é vida de 
tua vida. Aprende a descer para ajudá-la, 
como Jesus desceu até nós para redimir-nos. 
Sem a recuperação da infância para a glória 
do bem, todo o progresso humano continua-
rá oscilando nos espinheiros da ilusão e do 
mal. Não duvides que, ao pé de cada berço, 
Deus nos permite encontrar o próprio futuro. 
De nós depende fazê-lo trilho perigoso para 
a descida à sombra ou estrada sublime para 
ascensão à luz”.

Nossa Evangelização inicia a partir dos 
4 anos de idade até a mocidade, separado 
por ciclos e todos os evangelizadores são 
frequentadores da casa e todos foram pre-
parados para essa tarefa que executam com 
amor e dedicação.



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
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Livros mais vendidos no Seareiros em Setembro
PELA BIBLIOTECA

1 – Deus Confia Nos Pais; Lucia Moyses
2 – Help Me Eduque –  Prepare seu filho para lidar com o mundo; Rossandro Klinjey
3 – Nas Mãos Amigas Dos Pais – Um Olhar Espirita Sobre Temas Atuais; Lucia Moysés
4 – Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos; Alberto Almeida
5 – Respeito à Criança – Cidadania desde a Concepção; Alberto Almeida e Gustavo Machado

 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 Outubro/2017:

“O Exílio”, romance espírita do Espírito J.W.Rochester, psicografado pelo médium 
Arandi Gomes Teixeira, da Editora Correio Fraterno ABC, com 496 páginas.

03/10

06/10

12/10

13/10

14/10

20/10

21/10

25/10

25/10

29/10

30/10

30/10

31/10

31/10

Livraria do Seareiros
Está procurando um bom livro para ler? Os principais títulos espíritas

você encontra em nossa livraria. Constantemente recebemos novos livros.
Se não encontrar algum livro, encomendamos para você.

Rua Silvino Bonassi, 150 | Bairro Nova Americana | Americana/SP | Tel.: (19) 3407.4552
Venha e faça-nos uma visita!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grupo de Estudos Espíritas Therezinha de Oliveira
Rua Heitor Siqueira, 820, Bairro S. José, 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

A confirmar

Marcus Agostinetto
Seareiros de Jesus

Elaine Critina
Bezerra de Menezes

Hamilton Ubirajara
Seareiros de Jesus

Jaime Facioli
Paz e Amor

Jorge Munhóz
Casa de Luz

A confirmar

Ricardo Galdino
Casa de Luz

José Geraldo
Seareiros de jesus

A confirmar

A confirmar

A confirmar

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Janaina Assis
Allan Kardec

19h30

20h00

19h30

19h30

20h00

19h30

19h30

19h45

19h30

10h00

19h50

20h00

19h30

19h30

A confirmar

Os Infortúnios Ocultos

Evento de Aniversário 
da Casa

Redenção

Tema Livre

Tema Livre

A confirmar

Felicidade 
em tempos modernos

Tema Livre

A confirmar

A confirmar

A confirmar

O duelo

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
07/10 – sábado - das 14h00 às 15h30 
– sala 1 - Estudo das Parábolas do Novo 
Testamento – Será estudada a Parábola 
do Mordomo Infiel (Lc; 16:1-13). Todos são 
convidados. Lembramos que o estudo 
ocorre em todo primeiro sábado de cada 
mês, de março a novembro.

EVENTO ESPECIAL
29/10 – domingo – 14h00 – no Salão de 
Festas do Jardim Glória/Jd.S.Paulo – Rua 
das Poncianas, 930 Tradicional Show 
de Prêmios e Bazar do Seareiros. Mais 
de 100 prêmios! Smartphone, bicicleta, 
batedeira, liquidificador e muito mais. 
Cartelas estão sendo vendidas nas salas 
de estudos e na recepção do Seareiros. 
Conjunto de 4 cartelas por R$ 25,00. 
Todos são convidados!

PALESTRAS
30/10 - segunda-feira – 13h00 – 
Auditório – Tema: A definir – Expositor: a 
definir.
31/10 – terça-feira – 20h00 – Auditório – 
Tema: Como Envelhecer Bem – Expositor: 
Dr. Getúlio Thuller

EVANGELIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL
Terças-feiras - às 20h00 e sábados – às 14h00
Mocidade – aos sábados – 14h15 – Novo 
horário a partir de 30/09/17.

SÁBADO CULTURAL
21/10 – sábado - 14h00 – no auditório – 
Cine “Cachorro Quente” - Apresentação 
do filme “Sing- Quem Canta seus Males 
Espanta” em comemoração ao mês da 
Criança. Todos são convidados crianças e 
adultos.

Atividades Externas
09/10 - Evangelho na Casa Dia – às 
20h00 – Tema: Ninguém Poderá Ver o 
Reino dos Céus se Não Nascer de Novo 
– Evangelho Segundo o Espiritismo – 
cap. IV.

Visitas fraternas
Toda quinta-feira às 14h00, para pessoas 
fisicamente impossibilitadas de vir ao 
Seareiros.

Na tarde do dia 26/08/17, às 14h00, no 
auditório do Seareiros de Jesus, foi rea-

lizado um seminário com o tema “As 5 fases 
do transe Mediúnico” com as palestrantes 
Rosa Benatti e Andrea Laporte, ambas tra-
balhadoras do Centro Espírita Allan Kardec 
– CEAK, de Campinas. Foram expostos para 
o público presente os seguintes temas: Vida 
Terrena – Separação do Corpo Físico – A 
Perturbação – O Estado Errante – A Prepara-
ção para o Retorno – Prelúdio da Volta – Vida 
Terrena Futura. Esses quase sempre são os 
motivos das aflições dos espíritos que vem 
às reuniões mediúnicas se comunicarem. 
Também foi colocada a importância do inter-
câmbio mediúnico enfocado a importância 
de todos os atores da reunião desde o Diri-
gente, dialogadores, médiuns e sustentado-
res da Equipe Encarnados e Desencarnados.

As nossas amigas também colocaram a 
importância do médium de sustentação nos 
mostrando algumas premissas que o médium 
deve ser/ter: Disciplinado, Homogeneidade, 
clima de Fraternidade, Padrão vibratório Sus-
tentável, Auxilio no equilíbrio Fluídico.

Mas também nos alertaram o que não de-
vemos ser: Indisciplinado, Contaminar com 
ideias impróprias, Adotar o comunicante, 
reter o espirito junto ao médium e dormir 
durante o trabalho.

Também nos foi apresentado os temas 
preparatórios que sempre devemos adotar 
durante nossa rotina: Preces Diárias, Preces 
Interessantes, Evangelho no lar, Não ter me-
dos dos espíritos, Ter educação no pensa-
mento, verificar as imperfeições morais, ter 
o cultivo das virtudes.

Finalizando o seminário com o tema pro-
posto, as expositoras nos apresentaram as 5 
fases do Desenvolvimento mediúnico, sen-
do eles:

• Percepção Fluídica;
• Aproximação;
• Contato;
• Envolvimento;
• Manifestação.
Esses 5 passos elas denominaram de PA-

CEM. Um método que é trabalhado ao longo 
de um período com o objetivo de descobrir 
e desenvolver quais pessoas que podem ter 
desde uma percepção muito aguçada como 
uma mediunidade ostensiva.

Seminário 5 fases do 
transe mediúnico: Pacem

PALESTRAS

PELO D.C.D.


