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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 JESUSAmor e sabedoria
EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

POR ANTONIO O.CIOLDIN

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

Nas perguntas de 111 a 113 de “O Livro dos Es-
píritos”, Allan Kardec nos ensina que os Espí-

ritos Superiores reúnem a ciência, a sabedoria e 
a bondade. E os Espíritos Puros que já atingiram 
a superioridade intelectual e moral absoluta, go-
zam de inalterável felicidade, porém sem ociosi-
dade e são mensageiros e ministros de Deus. Por 
isso, o objetivo da encarnação (pergunta 132) é 
fazer-nos chegar à perfeição, instruindo-nos atra-
vés das lutas e tribulações da vida corporal.

No Capítulo 13 do livro “Nos Domínios da 
Mediunidade” diz André Luiz que: “Amor e sa-
bedoria são as asas com que faremos nosso voo 
definitivo, no rumo da perfeita comunhão com 
o Pai Celestial”.

O Espírito Joanna de Ângelis, no Capítulo 45 do 
livro “Lampadário Espírita”, psicografado por Di-
valdo Pereira Franco, nos orienta que: “É verdade 
que o homem não atinge as Altas Esferas sem as 
luminescências do conhecimento; da mesma for-
ma ninguém evolui realmente sem a santificação 
dos sentimentos, através da conjugação do verbo 
amar, em todas as suas expressões”.

Emmanuel no capítulo 4 do livro “Pensamen-
to e vida”, psicografia de Francisco Cândido 
Xavier, diz: “Já se disse que duas asas conduzi-
rão o Espírito humano à presença de Deus. Uma 
chama-se amor; a outra, sabedoria. Pelo amor, 

que, acima de tudo, é serviço ao semelhante, 
a criatura se ilumina e aformoseia por den-
tro, emitindo em favor dos outros, o reflexo de 
suas virtudes; e pela sabedoria, que começa na 
aquisição do conhecimento, recolhe a influên-
cia dos vanguardeiros do progresso, que lhes 
comunicam os reflexos da própria grandeza, 
impelindo-a ao alto. Através do amor valoriza-
mo-nos para a vida. Através da sabedoria so-
mos pela vida valorizados. Todos temos neces-
sidade de instrução e de amor. Estudar e servir 
são rotas inevitáveis na obra de elevação.”

Necessitamos, portanto, de muito esforço no 
bem e da busca constante do conhecimento para 
desenvolver as duas asas que nos levarão rumo 
à perfeição.

O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir 
a promessa do Cristo e muito nos auxilia na mar-
cha do progresso, nos incentivando ao bem e ao 
conhecimento.

“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro ensina-
mento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as ver-
dades são encontradas no Cristianismo; os erros 
que nele criaram raiz são de origem humana. E 
eis que, além do túmulo, em que acreditáveis o 
nada, vozes vêm clamar-vos: Irmãos! nada pere-
ce. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os ven-
cedores da impiedade!” – (Espírito de Verdade. 
Paris, 1860 – O Evangelho Segundo o Espiritismo 
– Cap. VI – item 5)

A MORTE DO CÃO LORDE
Chico Xavier e José, seu irmão, possuíam um lin-
do cão. Chamava-se Lorde.

Era diferente de outros cães. Possuía até dons 
mediúnicos. Conhecia, nas pessoas que visitavam 
seus donos, quais os bem intencionados, quais os 
curiosos e aproveitadores. Dava logo sinal, latin-
do insistentemente ou mudamente balançando a 
cauda, à chegada de alguém, dizendo nesse sinal 
se a visita vinha para o bem ou para o mal…

Chico conta-nos casos lindos sobre seu sau-
doso cão.

Depois, tristemente, acrescenta:
— Senti-lhe, sobremodo, a morte. Fez-me gran-

de falta. Era meu inseparável companheiro de 
oração. Toda manhã e à noite, em determinada 
hora, dirigia-me para o quarto para orar. Lorde 
chegava logo em seguida. Punha as mãos sobre 

a cama, abaixava a cabeça e ficava assim em ati-
tude de recolhimento, orando comigo. Quando eu 
acabava, ele também acabava e ia deitar-se a um 
canto do quarto. Em minhas preces mais senti-
das, Lorde levantava a cabeça e enviava-me seus 
olhares meigos, compreensivos, às vezes cheios 
de lágrimas, como a dizer que me conhecia o 
íntimo, ligando-se a meu coração. Desencarnou. 
Enterrei-o no quintal lá de casa.

Lembramos ao Chico o Sultão, inteligente cão 
do Padre Germano. Igual ao Lorde.

Falamos-lhe de um cão que possuímos e se cha-
mava Sultão, em homenagem ao padre Germano.

Contou-nos casos do Lorde; contamos-lhe ou-
tros do Sultão.

E, em pouco, estávamos emocionados.
Fonte: livro “Lindos Casos de Chico Xavier” – Ramiro 
Gama – Editora LAKE
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Nosso diferencial é o sabor!
Filé mignon à parmegiana, Lasanhas, Nhoques recheados,

 Strogonof, Escondidinhos, Bolinhos de bacalhau, Coxinhas,
Esfirras, Kibes, Almôndegas ao molho, Pimentas recheadas,

caldos e muito mais! Comida caseira! 
WhatsApp: 

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

seu lar! Reserve já o seu pedido.

Personalidade psicopática 
sob a ótica espírita

ESPIRITISMO E CIÊNCIA

POR AMERICO DOMINGOS NUNES FILHO

Oque se conhecia, anteriormente, em Psi-
quiatria, como “Personalidade Psicopá-

tica”, é, no momento atual, denominado de 
“Transtorno da Personalidade Antissocial” 
ou “Transtorno da Personalidade Dissocial”.

Os indivíduos portadores dessa disfunção, 
por certo, sendo espíritos com graves trans-
tornos de caráter e conduta, desprovidos da 
capacidade de sentimento do remorso, da 
culpa e do arrependimento pelos erros co-
metidos, impossibilitados de empatizar com 
o próximo, desrespeitadores das regras de 
conduta moral, demonstrando falta de emo-
ções e, em grande proporção, violentos, ne-
cessitam enfaticamente de uma internação 
na carne pela reencarnação compulsória.

Em verdade, ninguém é condenado, na 
espiritualidade, ao “sofrimento eterno”, “ne-

nhuma ovelha se perderá”, surgindo sempre 
a valiosa oportunidade de retorno à dimen-
são física e granjear crescimento evolutivo, 
mesmo que, de início, muito incipiente ainda. 
A seguir, aproveitando as próximas reen-
carnações, começa a ascender aos demais 
degraus da incomensurável escadaria do 
aperfeiçoamento espiritual, conforme reafir-
mam as vozes dos antigos profetas, ressoan-
do até hoje, clamando: “As misericórdias do 
Senhor são a causa de não sermos consumi-
dos, porque as suas misericórdias não têm 
fim, renovam-se cada manhã” (Lamentações 
de Jeremias 3:22-23) e “Disse o Senhor: Não 
contenderei para sempre, nem me indigna-
rei continuamente; porque do contrário, o es-
pírito definharia diante de mim e o fôlego da 
vida que eu criei” (Isaías 57:16).

Em O Novo Testamento, precisamente em 
I Pedro 3:19, é relatado que Jesus, já desen-

carnado, “visitou e pregou aos espíritos em 
prisão”, indicando claramente que haverá 
sempre a possibilidade da reabilitação es-
piritual, pois ninguém está condenado para 
todo o sempre.

http://www.correioespirita.org.br/categorias/
ciencia-e-espiritismo/1976-personalidade-
psicopatica-sob-a-otica-espirita

Dr. Ricardo Di Bernardi é médico pediatra e 
homeopata geral. Presidente e fundador 

do Instituto de Cultura Espírita de Florianópo-
lis e da AME SC – Associação Médico-Espíri-
ta de Santa Catarina – Brasil. Escritor e autor 
dos reconhecidos livros “Gestação sublime 
Intercâmbio”, “Reencarnação e Evolução das 
Espécies”, “Dos Faraós a Física Quântica”, 
“Reencarnação em Xeque” e “Voo Livre – Um 
estudo sobre reencarnação”.

- O que são e quais são as deficiências 
mentais?
São significativas dificuldades de desenvol-
ver raciocínios, organizar ideias, manifestar 
sentimentos ou a aparente impossibilidade 

As doenças mentais à 
luz da Doutrina Espírita

ESPIRITISMO E MEDICINA

PELO D.C.D. de expressar sentimentos e raciocínios. São 
inúmeras!!! Poderemos detalhar mais adiante.
- O que são e quais são os transtornos 
mentais?
Considero que são dificuldades súbitas ou 
secundárias a outros fatores, de expressar 
pensamentos e sentimentos. São inúmeros, 
dependendo da personalidade de cada 
pessoa, portanto, das peculiaridades de 
cada indivíduo.
- Qual a origem destes transtornos sob 
a óptica da medicina tradicional e sob a 
óptica espírita?
Não consigo raciocinar nem entender as 
deficiências mentais ou transtornos sem in-
cluir o raciocínio espírita, mas, poderia di-
zer que surgem quando um indivíduo sen-
te-se agredido por um fator externo o qual 

bloqueia seu raciocínio ou sua sensibilida-
de psíquica. É muito comum que um fato te-
nha ocorrido muitos anos atrás, na infância, 
por exemplo, e um fato novo, muitas vezes 
simples e sem gravidade, seja associado, 
até inconscientemente, com fatos anteriores 
trazendo à tona questões antigas.
- Do ponto de vista espiritual, onde e 
quando se originam?
A origem é sempre espiritual, pois o cé-
rebro não pensa, quem pensa é o espírito. 
O cérebro retransmite o que pensamos. O 
cérebro, também, não produz sentimentos, 
apenas reproduz sentimentos da alma.
Nossos arquivos perispirituais contém re-
gistros de inúmeras encarnações que mui-
tas vezes jazem adormecidos a espera do 
estímulo para serem corrigidos, burilados e 
reorganizados de forma equilibrada. Todo o 
raciocínio acima da medicina tradicional, é 
aceito pela visão espírita, apenas é amplia-
do pelo conhecimento do espírito. E, isto 
vale para todas as questões nesta área.

Fonte: autoria de Dr. Ricardo Di Bernardi
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Cosme Mariño também conhecido como 
“O Kardec Argentino” nasceu em Buenos 

Aires, capital da Argentina, em 27/09/1847 
e desencarnou em 18/08/1927, foi o princi-
pal divulgador do Espiritismo na Argentina. 
Filho de comerciantes, foi educado dentro 
dos princípios da igreja católica, sentindo-se 
atraído para o sacerdócio, fez o curso superior 
em teologia, mas sentiu que esta não era sua 
real vocação, iniciou um curso superior em 
uma Faculdade de Direito, tendo abandonado 
este curso sem conclui-lo para ingressar na 
carreira de jornalista, tendo, juntamente com 
outros amigos, fundado o grande diário porte-
nho: “La Prensa”, do qual foi diretor em 1896. 

Em 1871, fez parte da “Comissão Popular”, 
cujo objetivo era combater a epidemia de fe-
bre amarela em seu país, tendo recebido da 
população de Buenos Aires a condecoração 
da Cruz de Ferro e a impressão de 5.000 re-
tratos com a inscrição: “O povo a Cosme Ma-
riño — Epidemia de 1871″, além de receber 
a medalha de ouro, como prêmio aos seus 
nobres serviços, pois mesmo tendo contraí-
do a febre amarela, conseguiu se restabele-
cer e continuar sua luta.

Em 1872, promoveu o Comitê de Ajuda 
ao Chile, que enfrentava uma epidemia de 
varíola, tendo conseguido enviar a quantia 
arrecadada de meio milhão de pesos, após 
tendo recebido pela Municipalidade de San-
tiago do Chile uma medalha de ouro como 
gratidão pelo trabalho desenvolvido.

Em 1874 casou-se com Mercedes Milani, 
com quem teve 6 filhos e tendo criado mais 6 
crianças abandonadas e órfãs. 

Foi fundador da Sociedade Protetora de 
Inválidos. Em 1874 mudou-se para a cida-
de de Dolores onde foi designado membro 
honorário da Comissão de Justiça, membro 
titular do Conselho Escolar e Presidente da 
Comissão do Hospital de Dolores.

Cosme Mariño – O Kardec Argentino
ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO Nesta cidade de Dolores Cosme Mariño 
após participar de diversas sessões passou 
a seguir a Doutrina Espirita. Em 1879 se tor-
nou integrante da “Sociedad Constância” 
(primeira sociedade espírita fundada em 
Buenos Aires em 1877), da qual em 1881 fez 
parte em sua direção. Em 1882 tornou-se di-
retor da revista “Constância”, pioneira dos 
periódicos espíritas na Argentina. Em 1883 
foi eleito presidente dessa instituição, desen-
volvendo ali vasto programa de atividade. Em 
sua jornada participou de algumas polêmicas 
travadas com alguns clérigos que viam no 
Espiritismo um constante obstáculo à manu-
tenção do domínio da fé cega, e também com 
alguns cientistas que viam no Espiritismo 
tão-somente loucura, fraude e sugestão. Em 
1892 foi vítima de um atentado, sem conse-
quências, por parte de uma fanática de nome 
Dolores González, que lhe disparou um tiro.

Em 14/06/1900, Cosme Mariño fundou a 
Confederação Espírita Argentina (CEA), que 
agrupa a maioria das sociedades espíritas da 
Argentina. Foi vice-presidente da Humane So-
ciety de crianças carentes, agiu para revogar 
a pena de morte, e em 1925 abriu o Asilo Cen-
tenario para crianças órfãs, na cidade de Villa 
Lynch na Província de Buenos Aires.

Cosme Mariño foi escritor de diversos ar-
tigos de jornais e é autor de vários livros, dos 
quais destacamos: Espiritismo (1881), Espiri-
tismo a Ciência (1882), Catecismo da moral 
e da religião (1883), Guia para os grupos de 
treinamento e suporte e sociedades espíri-
tas. (1894), Bases que poderiam servir para 
fundar uma associação e do Partido Liberal 
(1895), Espiritismo a todos (1902), Snapshots 
(1907), prova conclusiva da existência da 
alma (1909), Cartas de Julia (1911), Conceito 
Espírita do Socialismo (1913), Memórias de 
um homem medíocre (1918), Espiritismo na 
Argentina (1924).

Também foi jornalista, palestrante e dire-
tor de sessões mediúnicas além de ser ins-

pirador de várias campanhas das quais po-
demos destacar: aquisição de livros espíritas 
para serem revendidos a menor custo; outra 
em favor do reconhecimento da Sociedade 
“Constância” como personalidade jurídica; 
campanhas para formação de uma comissão 
permanente para auxílios funerários a indi-
gentes; cursos para preparação de enfermei-
ros; fundação da Confederação Espiritista 
Argentina; organização da Sociedade Pro-
tetora da Criança Desvalida; ação em favor 
da abolição da pena de morte na Argentina, 
campanha contra os falsos médiuns e explo-
radores do Espiritismo, além da inauguração 
do “Asilo I Centenário”.

Em out1947, Ismael Gomes Braga escre-
veu sobre Cosme Mariño: “A luta contra os 
preconceitos materialistas e o fanatismo 
religioso somente pode ser levada a bom 
término por Espíritos muito superiores à 
massa humana que habita nosso planeta. O 
missionário que se encarna para defender 
uma ideia nova contra erros arraigados du-
rante milênios, para forçar a Humanidade a 
dar um passo a mais no caminho do progres-
so, não pode ser um espírito comum, porque 
falharia antes do fim da jornada, espantado 
pelos ataques de toda classe de adversários 
que surgem das trevas, furiosos, defendendo 
suas tradições, que julgam sagradas e seus 
interesses, que consideram divinos.”

A luta de Cosme Mariño para conquistar e 
consolidar as posições referentes a Doutrina 
Espirita que nos legou durou meio século, 
tem do que enfrentar agressões por palavras, 
por escrito e, também por arma de fogo; sem 
desanimar, nada o fazendo intimidar, porque 
foi um grande Missionário consciente do seu 
poder, certo do valor imenso da ideia que de-
fendia com risco da própria vida. A superiori-
dade de Cosme Mariño se revelava em toda 
sua vida e lhe conferia um prestígio social que 
lhe dava autoridade para predicar essa gran-
de revolução espiritual que é o Espiritismo.”

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

Evento “Frango com Polenta”
COASSEJE

PELA EQUIPE DE DIVULGAÇÃO COASSEJE

Dia 29 de julho último, a equipe do proje-
to “Eventos Diversos” realizou o evento 

“Frango com Polenta”. Um cardápio delicio-
so, uma comida saborosíssima e um sucesso 
nas vendas. Parabéns à equipe que proje-
tou, confeccionou e um agradecimento a 
todos que colaboraram. Veja fotos.

Novo Evento: Lanchonete na Palestra de Divaldo Franco
No dia 30/09/2017, sábado, um evento 

inédito será realizado pela equipe do 
projeto “Eventos Diversos” da COASSEJE: 
Será montada uma lanchonete para atender 
as mais de 4 mil pessoas que estarão pre-
sentes na palestra de Divaldo Pereira Fran-
co, patrocinada pela USE Americana/Nova 
Odessa/Sumaré.

A palestra acontecerá no Parque de Even-
tos do Clube dos Cavaleiros de Americana, 
local denominado “Americana Hall” – recin-
to da Festa do Peão de Americana.

O evento receberá pessoas de diversas 
regiões do Estado de São Paulo. Divaldo es-
tará autografando livros a partir das 19h00 
e a palestra começa às 20h00. Pela grande 

quantidade de participantes, sugere-se que 
os participantes cheguem antes para fugir 
de possíveis congestionamentos. 

Dessa forma, a lanchonete que será mon-
tada dentro do salão de eventos abrirá às 
18h00 e conterá lanches, salgados, água, 
refrigerantes, sucos e outros, com intuito de 
atender os presentes.

VOLUNTÁRIOS NA COASSEJE
Seja um voluntário na COASSEJE. Colabo-
re com os projetos de apoio ao Serviço de 
Acolhimento Institucional (Lares COASSE-
JE), Apadrinhamento Afetivo para Crianças 
e Adolescentes e Grupo de Apoio à Adoção.

Veja abaixo, projetos que a COASSEJE ne-
cessita de voluntários:
• Motoristas Solidários: pessoas que te-
nham alguma disponibilidade para con-
duzir com seu próprio carro crianças aco-
lhidas nos Lares Coasseje na participação 

em cursos, esportes, escola, atividades 
eventuais. Poderá ser em horários fixos 
semanais ou esporádicos, conforme as 
disponibilidades.

• Brechó da COASSEJE: participação na 
equipe de triagem de produtos recebidos 
em doação ou na própria venda do Bre-
chó. A loja, na sede da COASSEJE, abre de 
segunda à sexta-feira, das 12h00 às 16h00. 
O voluntário escolhe o dia e horário que 
tenha disponibilidade de participar.

• Processamento de Alimentos Doados: 
Tarefa realizada às terças-feiras no pe-
ríodo da manhã. A COASSEJE recebe de 
supermercado e varejão frutas, legumes 
e outros, todas as segundas-feiras no final 
da tarde. Nas terças de manhã a equipe 
de processamento faz a triagem e preparo 
para enviar aos Lares COASSEJE.

Contate-nos: 3461-4050 - coasseje@
coasseje.com.br – www.coasseje.com.br 
– facebook.com/coasseje 
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EVENTOS

No dia 12/08 passado, um sábado, das 
13h30 às 16h30, no auditório do C. E. 

Seareiros de Jesus aconteceu o evento DOCE 
AMIZADE E SOLIDARIARTE DO DIA DOS PAIS.

Tarde maravilhosa com sobremesas, sal-
gados, muito artesanato e agradáveis pa-
pos com os presentes.

A Diretoria e os coordenadores responsá-

SOLIDARIARTE DO DIA DOS PAIS
veis agradecem a todos aqueles que parti-
ciparam do evento, quer seja, doando pra-
tos e materiais, quer seja adquirindo bens, 
quer seja comparecendo e prestigiando.

Que tenhamos outros eventos seme-
lhantes, onde a harmonia, a boa convi-
vência, a solidariedade, o voluntariado se 
façam presentes. Veja fotos.

Comportamento suicida 
da criança e adolescente 
na visão espírita

PALESTRAS

PELO D.C.D.

Na noite do dia 07/08/17, 
às 20h00, no auditório do 

Seareiros de Jesus, foi realiza-
do uma palestra com o tema 
“Comportamento Suicida da 
Criança e Adolescente na 
Visão Espírita”, com a pales-

trante Clara Lila Gonzaguez de Araujo, do 
CEAK – Campinas em comemoração do Mês 
de Estudos Especiais.

Foi colocado na ocasião o dramático pro-
blema do suicídio infantil, conforme pressá-
gio dos Espíritos superiores, surpreende-nos 
e ficamos a avaliar os possíveis motivos que 
causariam esse fato. O suicídio da criança, ou 
do adolescente, deve ser analisado com cui-
dado por todos aqueles que educam a infân-
cia e a mocidade, à luz do Espiritismo cristão, 
sobre os fatores que os levam a adquirir de-
sinteresse pela vida e a ideia de morrer pas-
se a influenciá-los constantemente.

A palestrante levantou as possíveis causas 
desse problema:

• Obsessão (influência de terceiros, encar-
nados ou desencarnados)

• Espíritos que foram suicidas em existên-
cias precedentes. Há uma grande inclinação 
para cometerem o mesmo ato na vida atual

• Espíritos que não querem voltar para 
à vida corporal temendo as provações, 
resultantes dos sérios comprometimentos 

perante às Leis Divinas
• Brincadeiras de risco (ex.: jogo da asfixia)
• Bullying, sobretudo nas escolas.
A adolescência é um estágio de vida desa-

fiador e algumas vezes difícil. Algumas razões 
podem ser destacadas que levam o adoles-
cente as drogas; ao álcool excessivo; aos jogos 
arriscados; e, muitas vezes, ao suicídio:

• Pressão dos companheiros
• Rebeldia contra os pais
• Fugas das pressões da vida
• Distúrbio emocional
• Não conseguem enfrentar de outras manei-

ras a ansiedade, o aborrecimento, a depressão, 
o medo de fracassar ou a falta de objetivos

• Alienação e rejeição social.
No entanto, nem todas as manifestações 

de nossos filhos são sinais de interferências 
obsessivas, ao expressar formas particu-
lares de comportamento, ao reagir às exi-
gências do mundo exterior. Os suicidas, nos 
deveres assumidos com as leis divinas, de-
verão seguir um “roteiro único”, estabeleci-
do como recurso, à possíveis realizações na 
matéria: Na Espiritualidade, na repetição do 
programa terreno que deixaram de execu-
tar e no novo corpo carnal nas novas tarefas.

Para tanto saberão, enfrentar testemunhos 
severos, executar ações nobilitantes, vivenciar 
renúncias dolorosas de que se não podem 
isentar, exigindo perseverança, conforme o 
grau dos próprios deméritos e das disposi-
ções para as conquistas justas e inalienáveis.

Retomando as questões e respostas da obra 
“Mediunidade e Animismo – um diálogo en-

tre o médium e o espírito”, dos autores Carlos 
Bacelli e Odilon Fernandes, as próximas ques-
tões referem-se ao comportamento do médium 
e o que este pode resultar diretamente em sua 
faculdade mediúnica e saúde. 

Questão 149 – Quando ocorre a suspensão da 
mediunidade?
- O que mais frequentemente ocorre é a troca 
de sintonia, com o médium invigilante e relap-
so, perdendo a retaguarda dos Espíritos Amigos 
que o assessoravam.
Questão 150 – O médium percebe quando al-
guns espíritos dele se afastam, cedendo lu-
gar a outros de ordem inferior?
- Quase sempre, não; quando percebem, procu-
ram fazer o jogo dos espíritos que passam a se 
utilizar de suas faculdades.
Questão 151 – O que leva os espíritos a dei-
xarem certos médiuns? Deficiência de suas 
faculdades?
- O que leva os Espíritos Superiores a se afasta-
rem de determinados médiuns são as suas defi-
ciências de caráter moral.
Questão 152 – Os Espíritos Superiores, neste caso, 
não se compadecem das fraquezas humanas?
- Se não se compadecessem, não pertenceriam a 
uma ordem superior. Quando tomam a iniciativa 
de se afastarem dos medianeiros que não lhes 
atendem os alvitres, o fazem em respeito ao livre 
arbítrio que eles lhes merecem, permanecendo 
na expectativa de que, mais tarde, após os insu-
cessos de seus tutelados, possam voltar a estabe-
lecer contato mais estreito com eles.
Questão 153 – Devemos, então, depreender que 
não são os espíritos que se afastam dos mé-
diuns, mas os médiuns é que se afastam dos 
espíritos?
- Em síntese, é o que acontece.
Questão 156 – Qual o exercício mais indicado 
para se apurar a sensibilidade mediúnica?
- Servir incondicionalmente.
Questão 157 – Os médiuns deveriam viver só 
por conta dos espíritos?
-Os espíritos não vivem só por conta dos médiuns.
Questão 158 – Além de exercitar a mediuni-
dade, o que o médium deveria exercitar no 
cotidiano?
- A humildade.
Questão 159 – Como os espíritos inferiores 

conseguem afastar os médiuns das tarefas de 
caridade?
- Inspirando-lhes o pensamento de que outros 
podem se ocupar disso; de que o seu tempo na 
mediunidade é mais precioso que o seu tempo 
na caridade...
Questão 160 – O exercício da mediunidade 
não é um exercício de caridade?
- O médium deve transpirar.
Questão 161 – Então, seria aconselhável que 
os médiuns...
- De quando em quando, empunhassem uma vas-
soura e tomassem a iniciativa de varrer o chão.
Questão 162 – O que mais?...
-Que assistissem os pobres na periferia; que vi-
sitassem os doentes; que se integrassem, pelo 
menos, numa das tarefas assistenciais da casa; 
que participassem de campanhas na rua; que se 
dispusessem à transmissão do passe...
Questão 163 – Por que quase todo médium luta 
com problemas de saúde?
- O carma dos médiuns em atividade costuma 
ser mais pesado que o da maioria e, depois, o 
médium sem nenhum problema de saúde seria 
mais suscetível à sanha dos obsessores.
Questão 164 – Os Espíritos Superiores fazem 
adoecer o médium para protegê-lo da obsessão?
- Podem não curá-lo, mas fazê-lo adoecer, não.
Questão 165 – E os espíritos obsessores: po-
dem fazer adoecer o médium sobre o qual 
atuam?
- A obsessão, em si, já é uma doença.
Questão 166 – Mas podem fazê-lo adoecer fi-
sicamente?
- Dentro de seu comprometimento cármico, po-
dem.
Questão 169 – A mediunidade pode levar à 
loucura?
- A mediunidade, não; a obsessão, sim.
Questão 170 – Os espíritos obsessores po-
dem fazer desencarnar alguém?
- Podem concorrer para tanto. Vejamos, por 
exemplo, os casos de suicídio.

As questões e respostas acima nos fazem refletir 
um pouco sobre a importância de nos melhorarmos 
moralmente, todos os dias. Lembrando que obses-
são é sintonia com aqueles espíritos que percebem 
as mesmas energias em nós, sejam elas do bem ou 
do mal. E o médium, muito suscetível, deve sempre 
se lembrar da máxima do Cristo: Vigiai e Orai, sem-
pre!! Que os bons espíritos possam estar conosco, 
nos mostrando os caminhos da caridade, pois fora 
dela, não haverá salvação. Até o próximo IPV!!!

Mediunidade e animismo PARTE VIII

MEDIUNIDADE

POR MARIANA V.MIANO
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Realizou-se aos 15/08/2017, dando con-
tinuidade ao Mês de Estudos Especiais, 

uma palestra intitulada “Santo Agostinho”, 
exposta por Fábio Dionisi, que é engenhei-
ro químico aposentado e tem 7 livros publi-
cados, ele trabalha como editor, e é inte-
grante do Centro Espírita Recanto de Luz, 
de Ribeirão Pires. Todos os direitos autorais 
da venda de seus livros são revertidos para 
a citada casa. Depois da devida e mereci-
da apresentação do orador, realizou-se uma 
sincera prece coletiva para pedirmos a no-
bre presença espiritual e a proteção para o 
trabalho que seria desenvolvido.

A palestra foi uma aula do nascimento do 
Cristianismo como religião, cristãos livres 
das perseguições impostas pelos impera-
dores romanos através dos sécs. I a IV. O 
declínio do império e a ascensão do Cris-
tianismo coincidem com a mesma época 

Santo Agostinho
PALESTRAS

POR AUGUSTO CAVALCANTI E LURDINHA GINETTI em que Stº. Agostinho viveu e escreveu as 
suas mais importantes obras, sécs. IV e V 
dC. A queda do Império Romano levou com 
ela toda a cultura e escolástica que esse 
povo tinha criado.

Stº. Agostinho é autor de 36 mensagens 
registradas no Pentateuco codificado por 
Allan Kardec e tem também mensagem no 
Prolegômenos. Ao contrário do que muitos 
pensam, Santo Agostinho nasceu em 13/11, 
em Tagaste, na África Romana, no ano de 
354 dC. Na época avançada de sua vida, já 
convertido e batizado no Cristianismo, e já 
prolífico escritor de livros, tratados e, ora-
dor de obras com glorioso conteúdo reli-
gioso e filosófico, Agostinho foi bispo de Hi-
pona, cidade na província romana da África.

Erasto diz que Stº. Agostinho pertence à 
falange dos Padres Doutores da Igreja que 
no sécs. I a IV, que foram incumbidos de tra-
zer o Evangelho até nós. Santo Agostinho foi 
um seguidor de Platão e do Neo-Platonismo, 
que nada mais foi que a introdução da ideia 
de existência de Deus nos estudos platôni-
cos. Stº. Agostinho foi um prolífico escritor 
que no ano de 390 dC já escrevia da co-
municação dos mortos com os vivos, falava 
com suas palavras sobre o perispírito, assim 
como, da Lei de Causa e Efeito. Dizia ele que 
era preciso: “Entender para Crer, Crer para 
Compreender”. Assim ele queria uma teo-
ria religiosa-filosófica que mostrasse com a 
razão o entendimento de Deus e do infinito, 
mas que também necessita da Fé e da cren-
ça para a sua aceitação e compreensão. Isso 
somente foi possível com o advento da 3ª 
Revelação, na França do séc. XIX, com a co-
dificação de Kardec e os espíritos de escol 
envolvidos na mesma.

Voltando um pouco às origens do Cris-

tianismo, no ano 313 dC o Imperador roma-
no Constantino, no Édito de Milão, libera o 
culto cristão. E no ano 380 dC, mediante o 
Édito de Tessalónica, o Cristianismo se tor-
na a religião do Estado no governo de Teo-
dósio. Devemos a esses dois Imperadores 
e, principalmente aos trabalhos realizados 
por Stº. Agostinho estarmos onde estamos 
como ser. Sem essas personalidades não 
existiriam hoje, no séc. XXI, cristãos e mais 
que isso, não teria advindo, séculos depois, 
a 3ª Revelação propagada pelos médiuns 
no mundo e codificada na França. Por eles 
podemos nos considerar espíritas cristãos. 
Isso porque o Império Romano ruiu por 
completo no séc. V no governo de Rômulo. 
As chagas que acabaram com tão impor-
tante império foram a corrupção, a liber-
tinagem, e a destruição da célula familiar 
(bem parecido com o que estamos vivendo 
atualmente no nosso Brasil, que um dia ain-
da será o coração do mundo e a Pátria do 
Evangelho. Até esse dia chegar, temos mui-
to trabalho para realizar na nossa humilde 
seara de divulgação, renovação e mantença 
da doutrina espírita).

A frase “Penso logo Existo” é de Stº. Agos-
tinho e depois foi reformulada pelo filó-
sofo francês René Descartes, no séc. XVII. 
Agostinho tem fundamental importância 
no pensamento filosófico e religioso Oci-
dental. Como foi dito, esse nobre espírito 
que reencarnou na Terra nos primórdios 
do Cristianismo, e que foi prolífico atuante 
nas mensagens da 3ª Revelação, junto aos 
espíritos de escol que participaram com Al-
lan Kardec para nos trazer o que temos de 
conhecimento filosófico-religioso nos dias 
atuais, é um espírito fundamental na nossa 
e na história da humanidade.

Obrigado orador, escritor e expositor Fá-
bio Dionisi por termos sido agraciados com 
os seus conhecimentos transmitidos de um 
modo muito solícito e humilde.
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EVANGELHO NO LAR:

DE ALMA 
DESPERTA

“Por isso te lembro despertes 
o dom de Deus que existe em ti.”  
- Paulo (II Timóteo, 1:6).

Éindispensável muito esforço de vontade 
para não nos perdermos indefinidamen-

te na sombra dos impulsos primitivistas. 
À frente dos milênios passados, em nosso 
campo evolutivo, somos suscetíveis de lon-
ga permanência nos resvaladouros do erro, 
cristalizando atitudes em desacordo com as 
Leis Eternas. Para que não nos demoremos 
no fundo dos precipícios, temos ao nosso 
dispor a luz da Revelação Divina, dádiva do 
Alto, que, em hipótese alguma, devemos 
permitir se extinga em nós.

Em face da extensa e pesada bagagem 
de nossas necessidades de regeneração e 
aperfeiçoamento, as tentações para o des-
vio surgem com esmagadora percentagem 
sobre as sugestões de prosseguimento no 
caminho reto, dentro da ascensão espiri-
tual. Nas menores atividades da luta hu-
mana, o aprendiz é influenciado a perma-
necer às escuras.

Nas palestras comuns, cercam-no insi-
nuações caluniosas e descabidas. Nos pen-
samentos habituais, recebe mil e um convi-
tes desordenados das zonas inferiores. Nas 
aplicações da justiça, é compelido a difíceis 
recapitulações, em virtude do demasiado 
individualismo do pretérito que procura 
perpetuar-se.

Nas ações de trabalho, em obediência 
às determinações da vida, é, muita vez, 
levado a buscar descanso indevido. Até 
mesmo na alimentação do corpo é condu-
zido a perigosas convocações ao desequi-
líbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava 
ao companheiro não olvidasse a neces-
sidade de acordar o “dom de Deus”, no 
altar do coração.

Que o homem sofrerá tentações, que cai-
rá muitas vezes, que se afligirá com decep-
ções e desânimos, na estrada iluminativa, 
não padece dúvida para nenhum de nós, 
irmãos mais velhos em experiência maior; 
entretanto, é imprescindível marcharmos de 
alma desperta, na posição de reerguimento 
e reedificação, sempre que necessário.

Que as sombras do passado nos fusti-
guem, mas jamais nos esqueçamos de rea-
cender a própria luz.

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

Porque assim é como um homem que, ao au-
sentar-se para longe, chamou os seus servos, 

e lhes entregou os seus bens. E deu a um cinco 
talentos, e a outro dois, e a outro deu um, a cada 
um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O 
que recebera, pois, cinco talentos foi-se, e entrou 
a negociar com eles, e ganhou outros cinco. Da 
mesma sorte também o que recebera dois ga-
nhou outros dois. Mas o que havia recebido um, 
indo-se com ele, cavou na terra, e escondeu ali o 
dinheiro de seu senhor. 

Nesta parábola dos dez talentos, o homem que 
os distribui é Deus, e os servos são os espíritos que 
se encarnam na Terra. Ao encarnar-se, segundo o 
progresso que já realizou, cada espírito traz uma 
tarefa a cumprir em benefício de seus semelhan-
tes. A uns é dado uma tarefa de repercussão am-
pla, a outros apenas no seio da família, mas todos 
os espíritos trazem responsabilidades definidas. 
Os servos que fizeram com que os talentos se mul-
tiplicassem, representam os homens que sabem 
cumprir a vontade divina, bem empregando os 
dons que a Misericórdia lhes concedeu. O servo 
que deixou improdutivo o talento, simboliza os ho-
mens que usam mal os dons recebidos do Senhor. 

Porque a todo o que já tem, dará, e terá em 
abundâncias; e ao que não tem, será tirado até 
o que parece que tem.  E ao servo inútil lançai-o 
nas trevas exteriores; ali haverá choro e ranger de 
dentes. Ao que tem se multiplicará, isto é, recebe-

A parábola dos dez talentos
ESTUDO BÍBLICO

POR JUBERY RODRIGUES rá todo o auxílio de que necessita para que possa 
aumentar as virtudes que possui, adquiridas pelo 
sábio uso dos dons de Deus. Ao que não tem, isto 
é, como não se esforçou por acrescentar nada aos 
dons que Deus lhe emprestou, aquilo que parecia 
ser dele, mas que na realidade não era mais do 
que um empréstimo que o Senhor lhe fizera ao 
encarnar-se, lhe será tirado.

O servo mau é a personificação de todas as pes-
soas que possuem conhecimento das leis divinas, 
e que podiam trabalhar em benefício de seus ir-
mãos menos evoluídos. O trabalho em benefício 
deles poderia ser realizado quer pelos dons da 
inteligência, instruindo-os, espiritualizando-os, 
moralizando-os; quer pelos dons materiais, pro-
movendo-lhes o bem-estar ou suavizando-lhes o 
sofrimento. Usando, porém, apenas para satisfação 
de seu egoísmo os dons divinos de que são depo-
sitários, tornam-se servos infiéis, que expiarão em 
reencarnações de sofrimentos a falta de cuidado, 
a preguiça e a má vontade de que deram provas.

Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, 
não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o 
teu caminho de progresso e renovação. Por mais 
sombria pareça ser a estrada a que foste condu-
zido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz 
do teu esforço no bem, porque o medo não serviu 
como justificativa aceitável no acerto de contas 
entre o cervo e o senhor.

Fontes: Biblia – Mateus 25: 14~25; O Evangelho 
de Mateus por Emmanuel; O Evangelho dos 
Humildes – Eliseu Rigonatti

Diários cariocas (“O Cruzeiro” e “Jornal 
do Comercio”) anunciam a ordem poli-

cial que proibia o funcionamento da “Socie-
dade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade” e 
dos Centros filiados. Os Diretores da Socie-
dade dirigem-se ao Ministro da Justiça, que 
lhes afirma não consentir na perseguição.

Depois, a Sociedade é intimada oficial-
mente a suspender suas reuniões, havendo 
a Diretoria expedido ofícios ao Chefe de Po-
lícia e ao Ministro da Justiça, tendo aquele 
recebido ainda uma Comissão de Espíritas, 
de que faziam parte Antônio Pinheiro Gue-
des, Lima e Cirne e Joaquim Carlos Travas-
sos, para exposição dos fatos e sustação das 
medidas policiais.

06/09/1881 – O Imperador D. Pedro II re-
cebe uma Comissão de Espíritas, que lhe 
entrega documento com minuciosa expo-

Imperador D. Pedro II 
recebe uma comissão de 
espíritas do Rio de Janeiro

ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES sição dos fatos e o pedido de que se faça 
justiça. O Imperador, na ocasião, disse que 
não consentiria as perseguições.

A mesma Comissão volta ao Imperador, 
que repete a promessa de que os espíritas 
não seriam perseguidos, mas que não qui-
sessem passar por mártires. A ordem poli-
cial não foi expressamente revogada, em-
bora também não tivesse prosseguimento, 
lembrando uma “espada de Dâmocles”.

A Espada de Dâmocles (1812) os belos 
rapazes da anedota de Cícero foram trans-
formados em moças virgens para gosto do 
patrono neoclássico Thomas Hope. Dâmo-
cles é protagonista de uma anedota mo-
ral que figurou originalmente na história 
perdida.

Essa primeira perseguição policial contra 
o ESPIRITISMO levou muitos adeptos, nesse 
mesmo ano, a lançarem o “Grupo Espírita 
Vinte e Oito de Agosto”.
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NOSSA GENTE

ANDRE LUIZ MACHADO

Olá sou o André, nasci em Aracaju/SE, te-
nho 40 anos sou casado e tenho 2 filhos. 

O rapaz com 13 anos e uma princesa com 7. 
Nasci em berço espirita e a evangelização 
bem como a juventude frequentei o Centro 
Espirita Caminho da Redenção, em Aracaju.

Todos os anos ia com minha mãe para 
Uberaba conhecer os trabalhos assistências 
que o Grupo Espirita da Prece sob supervi-
são do nosso querido Chico Xavier realiza-
va na região. Em uma oportunidade dessas 
viagens tive o imenso prazer de conhecer 
o Chico Xavier pessoalmente, pois era mui-
to difícil o acesso a ele devido a multidão 
que se deslocava para a região para vê-lo. 
Em razão de trabalho fui transferido para a 
cidade de Americana e comecei a ir a pa-
lestras públicas no Centro Espírita Pátria do 
Evangelho.

Permaneci pouco tempo lá, pois logo de-
pois acabei indo morar em Campinas, mas 
retornando a Americana vi o Seareiros de 
Jesus e comecei a ir às palestras públicas. 
Dai comecei pelo PBDE – Programa Básico 
da Doutrina Espírita juntamente com minha 
esposa e em seguida ingressei em um gru-
po de estudo nas quartas-feiras onde per-
maneço até os dias de hoje.

Também frequento a sala de estudo dos 
sábados e aos domingos além de estar tra-
balhando em uma sala de reunião mediúni-
ca. A doutrina espírita tem sido uma ben-
ção do nosso Deus, pois me mostrou desde 
cedo a amar o próximo e colocar os valores 
espirituais acima dos valores materiais.

Com os ensinamentos do nosso senhor Je-
sus Cristo e com a orientação da codificação 
do Espiritismo e 
da obra maravi-
lhosa do Chico 
Xavier em es-
pecial as obras 
do seu mentor 
Emmanuel tem 
me guiado no 
caminho onde 
o nosso Cristo 
sempre dese-
jou... o caminho 
do bem em di-
reção ao Reino 
dos Céus.

Impressionante a atualidade e grandeza do texto 
que Allan Kardec publicou em O Evangelho Se-

gundo o Espiritismo, cap.XXVII, no subtítulo Ação 
da Prece – Transmissão do Pensamento. Para estu-
do individual ou em grupo, para apresentação em 
palestras ou seminários ou para embasamento de 
compactas ou longas abordagens, o texto é uma 
preciosidade e aborda a poderosa ação da prece 
e da transmissão do pensamento. O codificador 
inicia com a valiosa informação de que “as pre-
ces dirigidas a Deus são ouvidas pelos Espíritos 
encarregados da execução das suas vontades 
(...)”, após ponderar que a prece coloca um ser 
em comunicação mental com outro ser a quem se 
dirige, não importando se esteja encarnado ou já 
tenha deixado o corpo pela desencarnação. 

O caminhar didático do texto é suave, leve, pro-
porcionando como que uma aula útil e muito agra-
dável para se aprender o mecanismo de trans-
missão do pensamento na comunicação entre os 
seres. Para isso faz uma comparação notável para 
entendermos a questão: “(...) é preciso mentalizar 
todos os seres, encarnados e desencarnados, mer-
gulhados no fluido universal que ocupa o espaço, 
como o somos, neste mundo, na atmosfera. Esse 
fluido recebe um impulso da vontade; é o veícu-
lo do pensamento, como o ar é o veículo do som, 
como a diferença de que as vibrações do ar são 
circunscritas, enquanto que as do fluído universal 
se estendem ao infinito. (...)”. O que ocorre, por-
tanto, é que “(...) estabelece-se uma corrente fluí-
dica de um para o outro, transmitindo o pensamen-
to, como o ar transmite o som. (...)”.

A prece tem poderosa ação porque por ela 
atraímos o concurso dos bons espíritos, que nos 
sustentam nas boas resoluções e nos inspiram 
bons pensamentos, possibilitando-nos adquirir 
as forças morais para superação das dificulda-
des. Não usá-la, conforme raciocínio de Kardec, é 
renunciar para si mesmo e a outros o bem que se 
lhes pode fazer, à assistência que todos podemos 
receber da Bondade Divina.

E há uma advertência expressiva no texto, com 
outras palavras e outro exemplo, mas que se pode 
resumir no exemplo de adversidades ou doenças 
que podemos enfrentar, fruto ou não de excessos: 
temos o direito de reclamar? E conclui a resposta 
de Kardec: “(...) Não, porque poderia encontrar 
na prece a força para resistir às tentações (...)”. 
E podemos acrescentar, inclusive à tentação da 
reclamação ou dos lamentos da revolta.

Poderosa ação
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA O texto ocupa três páginas do capítulo, com 
sábias reflexões. Deixo ao leitor ir à fonte origi-
nal para o prazer dessa leitura do sábio e pro-
fundo texto. Mas concluo com dois pensamentos 
importantes ali expressos, para ampliar a refle-
xão de todos nós:

a) No item 13: “Acedendo ao pedido que lhe é 
dirigido, Deus frequentemente, tem em vista re-
compensar a intenção, o devotamento e a fé àque-
le que ora, eis porque a prece do homem de bem 
é mais meritória aos olhos de Deus, e sempre mais 
eficaz, porque o homem vicioso e mau não pode 
orar com o fervor e a confiança que só é dado pelo 
sentimento da verdadeira piedade. Do coração do 
egoísta, daquele que ora com os lábios, não po-
dem sair senão palavras, mas não os impulsos da 
caridade que dão à prece todo o seu poder. (...)”;

b) No item 15: “O poder da prece está no pen-
samento; ela não se prende nem às palavras, nem 
ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-
se, pois, orar em toda parte, em qualquer lugar, a 
qualquer hora, sozinho ou em comum. (...)”.

Recomendo, com ênfase, ao leitor, ler o texto 
integral, até para ampliar o assunto a respeito da 
prece em comum, reunindo várias pessoas e seu 
extraordinário poder, mas também para tocar 
num ponto muito comum nos relacionamentos 
humanos, quando ouvimos alguém pedir: “Ah! 
Ore por mim!”. A lucidez de Kardec se faz pre-
sente: “(...) Isso é tão compreensível, que, por um 
movimento instintivo, a pessoa se recomenda de 
preferência às preces daqueles nos quais se per-
cebe que a conduta deve ser agradável a Deus, 
porque são mais ouvidos.”

O fato principal, contudo, fica no raciocínio de 
que diante das dificuldades todas que possamos 
atravessar, das adversidades muitas vezes inevi-
táveis, é preciso lembrar, entre outras situações 
de “(...) Se não ultrapassarmos o limite do ne-
cessário na satisfação das nossas necessidades, 
não teremos as doenças que são consequências 
dos excessos, e as vicissitudes que essas doen-
ças ocasionam. Se colocarmos limite à nossa 
ambição, não teremos a ruína. Se não quisermos 
subir mais alto do que podemos, não temeremos 
cair. Se formos humildes, não sofreremos as de-
cepções do orgulho humilhado. Se praticarmos 
a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, 
nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as 
querelas e as dissenções. Se não fizermos mal a 
ninguém, não temeremos as vinganças, etc. (...)”.

A prece é o grande recurso contra esses males 
que ainda nos sondam os passos. 



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 Agosto
PELA BIBLIOTECA

1 - Morro Alto - O Velho, a Árvore e a Vaca, de Aluízio Elias;
2 - Os Prazeres da Alma - Uma Reflexão sobre os Potenciais Humanos, de Hammed, psicografia de 
Francisco do Espírito Santo Neto;
3 - Coleção Cartas Psicografadas “Retornaram Cantando”, de Hermínio M. C. Arantes, psicografia de 
Francisco Cândido Xavier;
4 - Renovando Atitudes, de Hammed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto;
5 - O Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias.

 USE Intermunicipal de Americana | N. Odessa  | Sumaré
“Clube do Livro Espírita ‘Prof. José Rampazzo’”. Adesões com Aurélio – tel. (019) 3601-4711

Livro do mês de Setembro/2017:
“Espelho d’Água”, romance espírita do Espírito Alice, psicografado por Mônica 

Aguieras Cortat, da EME Editora, com 367 páginas.

01/09

05/09

08/09

09/09

14/09

15/09

16/09

19/09

24/09

25/09

25/09

26/09

26/09

27/09

27/09

30/09

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

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

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

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

Centro Espírita Paz e Amor
Rua Luiz Dalbem, 30, Vila Pavan, Americana

Grupo de Estudos Espíritas Therezinha de Jesus
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

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

Americana Hall – Recinto da Festa do Peão
R. Luís Fornaziero, 200 - Jardim América, Americana 

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Janaína Assis
Allan Kardec

Rogélio Bonil
Casa de Luz

Marco Milani
Jaguariúna

Hamilton Ubirajara
Seareiros de Jesus

Dermeval Carinhana Jr
Campinas

José Geraldo
Seareiros de Jesus

Sandro Cosso
Campinas

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Marcus Agostinetto
Seareiros de Jesus

Marta Alves
Fraternidade

Valdecir Borges
Augusto Elias

Ailton de Oliveira
Paz e Amor

Andreia Gomes
Caminho do Progresso - SBO

Jaime Facioli
Paz e Amor

Divaldo Pereira Franco

20h00

19h30

19h30

20h00

19h30

19h30

19h30

20h00

10h00

19h50

20h00

19h30

19h30

19h45

19h30

19h00

Perdão das ofensas

Tema Livre

Tema Livre

Palestra Mês Espírita USE 
Americana

Tema Livre

Palestra Mês Espírita 
 USE Americana

Tema Livre

Palestra Mês Espírita 
USE Americana

Tema Livre

Infortúnios Ocultos

O Perdão e a Misericórdia

Simplicidade e pureza 
de coração

Afabilidade e Doçura

Felicidade em tempos 
modernos

Tema Livre

Palestra Mês Espírita  
USE Americana

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
02/09 – sábado - das 14h00 às 15h30 
– Sala 1 - Estudo das Parábolas do 
Novo Testamento – Será estudada a 
continuação da Parábola do Servo 
Vigilante (Lc 12:41-48). Todos são 
convidados. Lembramos que o estudo 
ocorre em todo primeiro sábado de cada 
mês, de março a novembro.

PALESTRA
25/09 - segunda-feira – 13h00 – 
Auditório – Tema: A Parábola do Bom 
Samaritano – Expositor: a confirmar.

ATENDIMENTO FRATERNO
01/10 – domingo – 09h30 – no auditório 
– Encontro de todos os integrantes do 
Atendimento Fraterno do Seareiros.

EVANGELIZAÇÃO INFANTO-JUVENIL
Terças-feiras - às 20h00 e sábados – às 14h00
Mocidade – aos sábados – 17h15

ATIVIDADES EXTERNAS
11/09 - Evangelho na Casa Dia – às 
20h00 – Tema: Há Muitas Moradas na 
Casa de Meu Pai – Evangelho Segundo o 
Espiritismo - cap. III.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira 
às 14h00, para pessoas fisicamente 
impossibilitadas de vir ao Seareiros.

Espiritismo e Física Quântica
PALESTRAS

POR JUBERY RODRIGUES

Apalestra realizada 
no Seareiros de Je-

sus no sábado, dia 19/08 
das 14h00 às 17h00, cujo 
tema foi Espiritismo e Fí-
sica Quântica e proferida 
por Alexandre Fontes da 
Fonseca – professor de 
Física da UNICAMP, dis-

correu conforme o exposto abaixo.
Resumo dos tópicos: 
– Introdução – Fez uma análise do concei-

to básico de física e física quântica. Falou 
de alguns experimentos, não conclusivos e 
discordantes. Falou da conclusão dos expe-
rimentos das pulgas.

– Fez um alerta que a Revista Espírita, de 
Julho de 1860, notificou, onde Kardec alerta 
sobre a “prudência nas teorias científicas”.

– A mesma revista em julho de 1868, faz re-
ferências sobre novas observações científicas.

Apresentou um sumário sobre conceito 
quântico.

– O que é Física Quântica.
– Questões espíritas explicadas pela teo-

ria quântica.
Diz Mark Planck: “trocas de energia em 

sistemas microscópicos são QUANTIZADAS”
– Explicou sobre função de ONDA.
– Quanto a Niels Born, falou do estudo das 

propabilidades.
Explicitou sobre o conceito da não-localida-

de sob a ótica da Física e comparou com teoria 
espírita sob a mesma nomenclatura (não-loca-
lidade). Utilizou-se das questões espíritas, exis-
tentes n’O Livro dos Espíritos, explicadas pela 
teoria quântica: 22 – 34 – 89 e 282. Terminou 
analisando os excessos na relação Física Quân-
tica e a Doutrina Espírita. Fez observações 
restritivas sobre o livro “A Física da Alma”, de 
Amit Goswami, tais como, a Teoria Corpuscular 
do Espírito e a Apometria. Ocorreram pergun-
tas e observações, dos presentes, onde todas 
as questões foram respondidas.

PELO D.I.J.

INFANTIL

No dia 22 de julho de 2.017, foi reali-
zado no Centro Espírita Amor e Ca-

ridade (Monteiro Lobato), um Curso de 
Capacitação de Educadores Espíritas da 
Infância. Cerca de quinze pessoas dos 
Centros Espíritas Seareiros de Jesus e 
Amor e Caridade prestigiaram o even-
to planejado e realizado pelo Departa-
mento Infanto-Juvenil – D.I.J., do Centro 
Espírita Seareiros de Jesus, que foi minis-
trado das 08h30 às 11h30, do sábado.

Os evangelizadores do Centro Espírita 
Amor e Caridade pretendem implantar 
a Evangelização Infantil aos sábados à 
tarde, juntamente com a atividade de 
atendimento fraterno e passes.

Mostraram grande interesse e se pro-
puseram a frequentar outros cursos sobre 
evangelização, pois todo mês de janeiro 
realizamos um curso de reciclagem. Avalia-
do como positivo pelos presentes, o encon-
tro alcançou plenamente seus objetivos. 

Em janeiro de 2.018, haverá no Cen-
tro Espírita Seareiros de Jesus, novo 
curso de reciclagem; sendo que, desde 
já, a equipe do Departamento Infanto-
Juvenil – DIJ, do Seareiros coloca-se a 
disposição para a realização de outros 
eventuais cursos de reciclagem, sempre 
objetivando o aprimoramento no trata-
mento, desenvolvimento e educação de 
nossas queridas crianças.

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES ESPÍRITAS DA INFÂNCIA


