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EDITORIAL

Espiritizar,
qualificar, humanizar
PELA PRESIDÊNCIA

N

este mês encerramos a matéria
iniciada em fevereiro com um texto
de Joanna de Ângelis, através de Divaldo
Franco e com comentários dele, propondo
novas diretrizes essenciais para as
Casas Espíritas. Essas diretrizes Joanna
apresentou em três verbos: Espiritizar,
Qualificar, Humanizar. Chegamos
finalmente no “HUMANIZAR”.
HUMANIZAR é fazer com que nós,
de vez em quando, tornemos à nossa
simplicidade, ao nosso bom humor, ao
nosso lado humano. A vida nos impõe
rotinas e, quando menos esperamos,
estamos fazendo aquilo rotineiramente, sem
emoção. A caridade não pode nos cansar.
Ela deve nos trazer alegria e satisfação. Se
nos sentimos cansados, seria interessante
ter uma pausa para descansar e refletir.
Caridade não deve ser paternalismo.
Divaldo chama a atenção para situações
em que as vezes se mantem muita gente
na miséria, que já podia estar liberta,
porque já atendeu a avó, a filha e agora
está atendendo a neta. Mantém se a miséria
três gerações? Que a avó e a filha fossem
pobres necessitadas é aceitável, mas a
neta já teríamos que libertar da miséria
de qualquer jeito. Colocando-a na escola,
equipando-a, arranjando-lhe trabalho.
Isso não é caridade. Está lá no Evangelho:
“Transformai as vossas esmolas em salário”.
Então, repouse um pouco. É uma rotina. Você
quer abarcar um número de pessoas que
você não pode abraçar. Diminua. Faça com
qualidade e procure fazer em profundidade.
Faça o bem. Nós não podemos salvar o
mundo e perder a nossa alma. A tese é
de Jesus Cristo: “Que vos adianta salvar o
mundo e perder-se a si mesmo!” Nós não
estamos aqui para salvar o mundo. Estamos
aqui para salvar-nos e ajudar o mundo
para que cada um nele se salve. Então,
humanizar é neste sentido. É esta proposta
de voltarmos a ser gente. Não ficarmos
nos considerando muito importantes. O
Presidente do Centro, o dono do Centro, o
super-médium, a pessoa mais formidável
do século. Voltarmos às nossas origens. A
simplicidade de coração, a afabilidade,
a doçura (textos do Evangelho Segundo
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o Espiritismo), a cordialidade, o bom
trato. Se o doente é insistente, se o pobre
é impertinente, nós estamos ali porque
queremos. Não foi o pobre que pediu para
nós irmos lá. Nós é que nos oferecemos.
Então temos a escusa de estarmos cansados,
de estarmos irritados. “Eu também tenho
problemas.” Então, precisamos resolver
nossos problemas. E notem que esta
tríade está perfeitamente de acordo com
o pensamento kardequiano: trabalho,
solidariedade e tolerância. Qual é o
trabalho? ESPIRITIZAR-SE. O trabalho
de adquirir o conhecimento espírita, de
perseverar no estudo. Minha mãe era
analfabeta. Eu lia para ela, estudava,
comentava. Ela acompanhava. Aprendeu a
Doutrina Espírita dentro dos seus limites.
Solidariedade. QUALIFICAR-SE, para
servir melhor, para ser mais solidário.
Tolerância: ser mais HUMANO. Quando
somos mais humanos, somos tolerantes. E
esta tríade não é propriamente de Allan
Kardec. Ele a tirou de Pestalozzi, seu
professor, que tinha como base educacional
três palavras: trabalho, solidariedade e
perseverança. Allan Kardec, que foi seu
discípulo, tomou a tríade e adaptou-a,
substituindo perseverança por tolerância.
Assim, o Centro Espírita é a nossa oficina.
Quando nós entramos na Casa Espírita
devemos sentir os eflúvios do amor, da
fraternidade. Não é o lugar dos conflitos,
das picuinhas, das nossas dificuldades,
das nossas diferenças, que nós as temos,
mas das nossas identidades, das nossas
compreensões, do nosso esforço para
sermos melhor. Daí a nova proposta
do Centro Espírita: voltar às bases do
pensamento de Allan Kardec. Reviver o
trabalho, a solidariedade e a tolerância.
Sermos realmente irmãos. Esta é a nossa
família ampliada. Se entre aqueles com
os quais compartimos ideias, que são
perfeitamente conforme com as nossas,
nós temos dificuldades de relacionamento,
como é que iremos nos relacionar com
o mundo agressivo, com a sociedade
que não nos aceita, com aqueles que
nos hostilizam, com aqueles que nos
perseguem? O Centro Espírita é o lugar
onde nós treinamos as virtudes básicas:
a fé, a esperança e a caridade.
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REUNIÕES PÚBLICAS
Segunda-feira
13h00 às 14h00
Terça-feira
20h00 às 21h00
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REUNIÕES DE ESTUDOS
Segunda-feira
14h00 às 15h00 – salas: 1, 2, 4 e auditório (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: 5 (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
14h00às 15h30 – salas: 1, 2, 3, 5 e 6
MOCIDADE
Sábado
14h15 às 15h30 – Sala: 5
PLANTÃO DO SEAREIROS
Segunda a sexta-feira 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
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ESPIRITISMO E MEDICINA

Estresse e espiritualidade
POR VANESSA MORAES

P

ara o grande público, estresse é uma situação psicologicamente agressiva que
repercute no corpo. Este, porém, é apenas
um dos aspectos do estresse, a sua versão
psicossomática, há outros, porém, a serem
considerados. Na verdade, o ser humano
vive em estado de estresse permanente,
bombardeado por fatores estressantes diversos - físicos, psicoemocionais, e espirituais - que lhe exigem constante adaptação
ao mundo que o cerca. (...)
Na verdade, o estresse é a resposta não específica que o corpo dá a toda demanda que
lhe é feita. Ele corresponde à interação entre
uma força e a resistência do organismo a esta
força. É o complexo agressão-reação. (...)
(...) O estresse é o campo da medicina
que reunifica corpo e alma. O seu estudo
está, portanto, intimamente ligado à espiritualidade.
Segundo as lições espirituais dadas em
1947, no livro No Mundo Maior, o nosso cérebro tem 3 áreas distintas: a inicial, onde
habita o automatismo e que está no plano
subconsciente, a do córtex motor que engloba as conquistas do hoje e está na área
do consciente e a dos lobos frontais que

representam o ideal e a meta superiores e
estão vinculados ao superconsciente. Esta
classificação encontra respaldo no livro de
Paul Maclean, de 1968, The Triune Brain in
Evolution, que nos fala acerca dessas 3 regiões, afirmando que vemos o mundo através de 3 cérebros distintos.
Aprendemos também com os Instrutores Espirituais que somos seres em evolução. Quanto mais perto nos encontramos
da animalidade mais agimos com instintos
e sensações. Com o passar do tempo, e a
evolução espiritual consequente, passamos
a ter sentimentos, sendo o amor, o mais sublimado deles.
Se estamos escravizados aos instintos, a
maneira pela qual fazemos face aos fatores
estressantes é muito primitiva e resulta quase sempre em um mau estresse.
Aprendemos também que é preciso humildade para vencer a animalidade inferior.
Infelizmente, porém, em nossas relações
em sociedade e no lar estamos muito longe
desse sentimento sublime que está intimamente ligado ao amor.
Assim, a fé é importante porque abre as
portas do coração para sentir e viver o amor
divino em nossas vidas. Através da oração,
da meditação, da compreensão do valor da

dor, temos a possibilidade de conhecermonos e a reagirmos de forma mais equilibrada às tensões da existência humana. Compreendemos, igualmente, que é preciso
treino para o perdão e para eliminação da
raiva, da inveja, da mágoa e de outros sentimentos negativos.
A nossa busca da paz para viver no lar,
no ambiente de trabalho, dentro da sociedade tem de ser centralizada em Jesus, o
Médico das Almas, que afirmou ter a paz
verdadeira para nos oferecer. Chico Xavier
disse com muita sabedoria: “A paz em nós
não resulta de circunstâncias externas e
sim da nossa tranquilidade de consciência
no dever cumprido.”
Para vencer positivamente o estresse é
preciso guardar a paz, tê-la como patrimônio.
E esta pacificação interior que é responsável
pelo sucesso do “Coping”, só será uma conquista definitiva quando houver harmonia
entre os 3 cérebros. Para isso, no entanto, é
imprescindível não esquecer que é preciso
fé em Deus e obediência às Suas Leis.
Autoria de Drª. Marlene Nobre – presidente
da Associação Médico Espírita do Brasil e
Internacional
Fonte: http://www.amebrasil.org.br/html/
bio_stress.htm

REFLEXÃO

Deus – o desconhecido ainda
POR ARNALDO DIVO RODRIGUES DE CAMARGO
EDITOR DA EDITORA EME, CAPIVARI/SP

Q

uando depositamos nossa fé e confiança
em Deus, que é só amor e misericórdia, ganhamos força e ânimo para vencer nossas dificuldades. Ele nos entende na intimidade, pois
quem criou conhece Sua criatura. E a visão do
Pai alcança lugares que ainda não vemos – estamos presos na matéria, e Ele é todo espiritual. Só Deus é imaterial e imutável. Através da
prece podemos entrar em contato com Deus e
solicitar a luz da sabedoria, para que Ele nos
guie e oriente no caminho certo e bom a seguir.
Se para todo efeito tem uma causa, a causa do

www.seareirosdejesus.com.br

Universo é de uma inteligência suprema. Quando
vejo uma semente e sei que ela vai morrer para
viver em plenitude, seja numa planta ou numa
árvore, com todo o seu esplendor de madeira,
folhas, flores e fruto, e na sua diversidade, eu me
regozijo diante dessa Sabedoria Divina.
Quem contratou mineiros para abrir as minas
de oxigênio? Sem o oxigênio, não sobreviveríamos mais que alguns minutos. Quem contratou
engenheiros para colocar alavancas invisíveis
e sustentar no espaço nosso globo terreno? E a
Terra gira numa velocidade imensa... Quem contratou homens para depositar no Sol as madeiras,
carvões ou combustíveis que produzem calor e
luz e nos dão a sustentação da vida aqui na Terra?

Deus estabeleceu leis sábias e justas que governam o Universo e nossas vidas. Creio que
Deus não tem pressa, nem se zanga, nem grita conosco, e Sua doce influência é de forma saudável
e amorosa. Deus é espírito, a inteligência suprema, causa de tudo o que existe e nós, Seus filhos,
espíritos herdeiros deste Universo maravilhoso,
onde cada um faz sua concepção desse nosso
Criador. Jesus chamou-O de Pai Nosso.
E você, como O percebe? Ele não se alimenta
e não dorme, e deve ter bom humor quando nos
vê imaginando essas coisas na Terra. Se somos
espíritos, somos uma centelha de luz; Deus é
espírito também – será um círculo de luz ou de
energia também?

Informativo Peixinho Vermelho
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ESTUDOS

William Crookes
POR SILVIA DO PRADO

W

illiam Crookes, nasceu em Londres,
em 17/06/1832, ficou mais conhecido por relacionar a ciência com o mundo
espiritual: foi químico, físico, e um dos mais
persistentes e corajosos pesquisadores dos
fenômenos supranormais, desenvolveu importante trabalho na área da fenomenologia
espírita. Foi nomeado “Cavalheiro” (mais
alto título) pela rainha Vitória, da Inglaterra.
No começo de sua carreira William Crookes se interessou mais pela ciência, possuía
seu próprio laboratório de pesquisa e fundou um periódico muito respeitado no mundo científico, a revista “Chemical News”.
Na área cientifica, descobriu um elemento
de uma linha de emissão verde brilhante no
seu espectro, ao qual deu o nome de tálio;

identificou a primeira amostra conhecida
de hélio; inventou o radiômetro de Crookes,
e ao investigar os raios catódicos (feixe que
produz uma luminosidade que se tornou a
base do funcionamento dos primeiros monitores e telas de televisão), desenvolveu os
tubos de Crookes; foi um pioneiro na construção e no uso de tubos de vácuo para estudar fenômenos físicos, foi um dos primeiros
cientistas a investigar o que hoje é chamado
de “plasmas” além de ter criado um dos
primeiros instrumentos para estudar a radioatividade nuclear, o espintariscópio.
À medida que suas pesquisas físicas e
químicas avançavam, junto a elas seguia
o espiritualismo. Estudou os fenômenos
mediúnicos: acontece com os médiuns,
a materialização de espíritos, levitação e
acreditava que esses movimentos eram

resultados de uma força ainda desconhecida. Efetuou notáveis experiências mediúnicas realizadas através da médium Florence
Cook: em abril de 1872, obtendo materializações do Espírito de Katie King, o que abalou o mundo científico da época. Na obra
Fatos Espíritas, William Crookes relatou todas as experiências realizadas com o Espírito materializado de Katie King, e não deixa
dúvida quanto ao poder extraordinário que
possui o Espírito de dar a forma desejada,
utilizando a matéria física.
Crookes decidiu fazer investigações espíritas com o intuito de desmascarar, de encontrar fraudes, mas, quando constatou que os
casos eram verdadeiros, rendeu-se à evidência, curvou-se diante da verdade, tornou-se
espírita convicto e afirmou: - “Não digo que
isto é possível; digo: isto é real!”
William Crookes desencarnou em
04/04/1919, em Londres, Inglaterra. Rendemos nossas homenagens ao ilustre colaborador do Espiritismo.

LEIA, ASSISTA E APRENDA
POR VANESSA MORAES

DOS FARAÓS À FÍSICA QUÂNTICA

A

o longo da história, civilizações destruíram-se mutuamente. Cidades e campos
foram inundados sob verdadeiros lagos de
sangue e lágrimas, em nome de instituições
religiosas que se antagonizaram. Esta obra
efetua um voo histórico, abordando a religião
dos egípcios primitivos; passando pelo Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos; Budismo,

Seicho-No-Ie; sobrevoa as águas de Freud e
Jung; reconhece os campos da Projeciologia,
a ciência da viagem astral, e aterrisa nos domínios da Ciência Moderna, a Física Quântica, demonstrando que a Reencarnação está
presente em muitas outras doutrinas, seitas
ou filosofias e não apenas no Espiritismo.
Livro de Dr. Ricardo Di Bernardi

Quem não é visto não é lembrado!
ANUNCIE!
LIGUE: 3407.4552
Ou mande um e-mail: dcd.seareiros@gmail.com
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É a reencarnação
um estímulo à preguiça?
POR JUBERY RODRIGUES

U

mas das objeções frequentemente apresentadas à tese reencarnacionista é a
suposição de que as pessoas, ao aceitarem
a pluralidade das existências, possam a se
tornar acomodadas com relação à sua transformação interior. O fato de admitirem novas
oportunidades inibir-lhes-ia o impulso ao
progresso espiritual. A responsabilidade,
podendo ser adiada, levaria os seres humanos, falhos por natureza, a transferirem para
outras vidas os deveres que se apresentassem na romagem atual.
Consideram, alguns críticos, que a existência de uma só vida, ou seja, a unicidade
ao invés da pluralidade das existências, não
permitiria este estímulo à preguiça espiritual.
Dizem-nos que não há como postergar para
amanhã o que se pode fazer hoje, apenas hoje.
Esta objeção é comumente mencionada
ao dialogarmos com adeptos de determinadas convicções religiosas. Raciocinemos,
comparativamente, colocando as duas teses
opostas lado a lado.

Pela crença na vida única, considerando a existência da alma e a sobrevivência
da mesma após a morte biológica, haveria
duas hipóteses no que concerne à destinação das criaturas. Ou seriam “salvas”
ou estariam “condenadas” a uma punição
eterna ou extremamente longa até o chamado “dia do juízo final.”
Para os religiosos que assim pensam, a salvação estaria disponível até o último suspiro
da existência terrena. Sempre haveria tempo
do “pecador” se arrepender de seus atos e
“aceitar” Jesus no último instante, passando a
ser digno das recompensas futuras e eternas,
independentemente de erros anteriores.
Pela ótica da tese reencarnacionista, o que
nesta vida estamos semeando, colheremos no
futuro, e não só nesta existência, como também, nas vidas posteriores.
A responsabilidade pelos nossos atos torna-se muito maior, já que não há uma ideia
salvacionista, porém, uma concepção de
evolução e colheita obrigatória. Não há, portanto, espaço para qualquer postura de acomodação ou preguiça.

MEDIUNIDADE

Por que emancipamos?
POR ADILSON MOTTA DE SANTANA

P

odemos enxergar dois objetivos básicos no
simples ato de dormir: o primeiro é relativo
à necessidade que o corpo tem de descansar,
de reaver as energias despendidas durante os
momentos de atividade.
O segundo reflete uma necessidade do Espírito que vai tomar contato com o seu lugar de
origem, o mundo espiritual. Para o Espírito, encarnar é mais difícil do que desencarnar. Envolver-se na matéria, tomar um corpo físico para
transitar no meio material é de uma grande
complexidade, pois todas as suas faculdades
são restringidas pela densidade do ambiente
entrando ele como que numa prisão, pois é assim que se sente, quase sem liberdade.
Ao longo dos milênios vividos, a evolução
espiritual moldou o corpo ao que ele é hoje
a fim de que ofereça melhores possibilidades
àquele que o utiliza. Tanto o perispírito quanto
o organismo físico foram apresentando novas
características, tornando-se mais maleáveis
ao uso do Espírito, além de menos grosseiros.
As energias magnéticas que servem de união
entre os dois foram se tornando menos rígidas
facultando um semi-desligamento que fez o
homem passar do sono fragmentado e superfiwww.seareirosdejesus.com.br

cial próprio da maioria dos animais superiores
para um sono mais contínuo e profundo. Isso só
foi possível graças a essa “elasticidade” dos
fluidos perispirituais conjugada a um organismo biológico que oferece menos resistências
ao desprendimento.
Ao mesmo tempo, o homem também foi alcançando, através dos esforços civilizatórios,
uma estada mais longa aqui na Terra, o que o
deixou afastado da vida espiritual por um período mais longo. Achamos que isso poderia
trazer consequências sérias para o equilíbrio,
já que os Espíritos encarnados também se ressentem do distanciamento da liberdade que
podem usufruir no plano espiritual.
O aprimoramento da emancipação da alma
veio amenizar essa dificuldade pela oportunidade de manter um contato mais direto e intenso com aqueles que permaneceram do lado de
lá, além de conferir aos encarnados um pouco
de liberdade a cada momento de sono. Há um
objetivo diferenciado naquelas pessoas de
sensibilidade mais apurada e que são capazes
de uma emancipação anímica mais profunda.
Esses são os sonâmbulos, os extáticos, os letárgicos e os catalépticos. Têm uma capacidade
maior de desprendimento com vistas a evidenciar a existência da alma e oferecer provas das
Informativo Peixinho Vermelho

Se nos propusermos realmente a examinar,
ambas as hipóteses, de forma imparcial e desapaixonada, parecer-nos-á bastante claro
que a pluralidade das existências, ao contrário
da concepção da vida única, exige muito amor
e conscientização no que diz respeito às nossas imperfeições a serem corrigidas.
Ao invés de transferirmos a responsabilidade para outros que atuariam como representantes da divindade, ou esperarmos um
perdão milagroso que apaga as nódoas da
maldade mais encardidas e repugnantes, fruto
de atos vis de nosso espírito, há um estímulo
constante para nos reformarmos intimamente
rumo à sabedoria e ao amor universal.
A concepção reencarnacionista ensina que
não existe a “salvação” – existe a evolução.
Não há almas “condenadas”, mas transitoriamente enfermas. A mensagem cristã de
“nenhuma das ovelhas se perderá”, ajusta-se plenamente na tese da pluralidade das
existências dando oportunidade a que todos
atinjam a felicidade. Permite atribuir facilmente a Deus a totalidade do amor e justiça.
No entanto, apesar do destino final de
todas as criaturas após inúmeras reencarnações ser a perfeição, estamos sujeitos a
cada momento às dolorosas consequências
de nossos desatinos. Não existem, portanto,
milagres salvacionistas que nos levem preguiçosamente a um paraíso, independentemente de uma vida pouco útil ou perniciosa.
Autoria de Dr.Ricardo Di Bernardi

faculdades que permanecem em gérmen na
maioria dos seres humanos aguardando o momento certo para eclodirem quando Deus assim
o determinar. Esses por enquanto são exceção
à regra, mas dia virá em que será corriqueiro
o contato com o Mundo Espiritual seja através
dos fenômenos de emancipação da alma, seja
através da mediunidade, ensejando um aprendizado mais rápido junto àqueles que já se
adiantaram no progresso espiritual e também
reduzindo a “distância” vibratória daqueles
entes queridos que permaneceram na Espiritualidade enquanto reencarnamos ou que nos
precederam no retorno a ela.
Será possível a comunicação pelo pensamento, o deslocamento em Espírito a outros
lugares, enfim, não precisaremos ficar encarcerados no corpo físico, o desgaste físico será menor, as doenças serão mais raras, a longevidade
será uma regra.
Sejamos gratos a Deus que apesar de estarmos aqui na Terra pelo motivo justo que é o
nosso crescimento espiritual e de podermos
contribuir com os planos divinos para a sua
criação, Ele nos dá a chance de absorvermos
novas forças nos momentos de relativa liberdade pela emancipação da alma para que não nos
deixemos envolver pelo esmorecimento diante
da rudeza do mundo que habitamos.
Fonte: http://www.correioespirita.org.br/
categorias/mediunidade-espiritismo/2172-porque-emancipamos
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INFANTIL I

Reunião do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva Encontro entre pais e
evangelizadores 2018
PELA EQUIPE DE DIVULGAÇÃO COASSEJE

F

oi realizada na COASSEJE, em
13/03/2018, reunião do Conselho
Deliberativo e Diretoria Executiva. Na
reunião foram expostos pela 1ª Tesoureira, Tereza Pompermayer, as receitas
da entidade com repasses para os 3
projetos profissionais desenvolvidos
pela entidade (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Grupo de Apoio à Adoção
– Projeto Apadrinhamento Afetivo).
A tesoureira também enumerou as arrecadações com eventos diversos: Nota
Fiscal Paulista, Brechó e outros, e as
despesas com os projetos e manutenção geral em 2017. Foi esclarecido que
o resultado dos valores arrecadados

Projeto de Capacitação e
Supervisão com Recursos
do Banco Itaú

Americana foi uma das duas cidades
do Estado e São Paulo selecionadas
pelo ITAÚ SOCIAL para receber recursos através de projetos selecionados por aquele patrocinador. O
Projeto “Capacitar e Construir: Fortalecendo o Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente
e os Serviços de Alta Complexidade”,
foi contemplado com recursos no valor de R$ 524.432,50.
O projeto elaborado pela Coordenadora Técnica do Serviço de Acolhimento da COASSEJE, Talita Salati Lahr,
tem como objetivo a capacitação e su-

pela COASSEJE nos diversos eventos
e mecanismos de autossustentação foram considerado muito bom, porém os
repasses da prefeitura, estando aquém
dos valores necessários, obriga hoje as
entidades filantrópicas de modo geral
a uma busca incessante de arrecadar,
principalmente em eventos, para conseguir equilibrar as contas, situação
que também é da COASSEJE, haja visto, não existir a curto prazo, previsão
de ajustes financeiros de repasses por
parte do poder público.
Entre os diversos assuntos administrativos comunicados e esclarecidos,
foi explicado aos presentes a situação
do prédio do C.A.M. (Centro de Atendimento ao Migrante), cedido pela
Prefeitura de Americana à COASSEJE
pervisão dos trabalhadores, coordenadores e dirigentes dos diversos órgãos
do Setor Publico que se relaciona com
Crianças e Adolescentes em situação
de risco, como CRAS, CREAS, Conselho
Tutelar e as entidades de Acolhimento
Institucional, COASSEJE e a AAMA.
Os recursos já foram creditados pela
Holding Itaú/Unibanco ao CMDCA, intermediário da recepção de recursos
de empresas às ONGs que trabalham
com crianças e adolescentes, do qual
20% desses valores tem o CMDCA
como beneficiário, que, por sua vez,
destina a projetos que beneficiem atividades com crianças e adolescentes.
No dia 14 de março o prefeito de Americana, Omar Najar, assinou, juntamente
com gestores de entidades, o termo de

para desenvolvimento do Serviço de
Acolhimento Institucional, através de
comodato por 20 anos, renovável. A
empresa “Pedro Camargo Engenharia e Projetos” elaborou o projeto de
reforma do prédio que terá mudanças
em todos os seus compartimentos,
uma vez que necessita se adequar às
condições técnicas para acolhimento
de crianças e adolescentes. A empresa propõe, também, acompanhar
a parte técnica da reforma e está instruindo a COASSEJE na busca de patrocinadores.
Na oportunidade foi comentado e
mostrado através de relatórios de novembro/2017, último divulgado pela
Secretaria da Fazenda do Estado, o
rendimento dos cupons doados no

fomento que repassa valores captados
de empresas para os projetos a ser desenvolvidos pelas ONGs. No caso deste projeto em questão, o valor de 80%
dos recursos provindos do Itaú Social,
R$ 419.546,00, irão para a COASSEJE
que administrará o desenvolvimento
do projeto, lembrando que os recursos
só podem ser utilizados para os fins específicos, não podendo ser utilizado em
manutenção de serviços da entidade.
Na mesma ocasião, o prefeito Omar
Najar também assinou os termos de
Fomentos para as ONGs APAM e CIJOP, que receberam recursos de projetos aprovados pela CCR AUTOBAN
e Fundação Banco do Brasil, respectivamente. Veja foto do encontro no
Gabinete do Prefeito.

novo sistema ao Projeto NOTA FISCAL
PAULISTA, demonstrando que é muito compensatório. Assim, foi solicitado
aos presentes para que sejam multiplicadores do projeto para que se consiga
um maior número de pessoas cadastradas como doadoras dos cupons fiscais
para a COASSEJE. Na sede da entidade
há panfletos impressos e à disposição
para quem possa levar até estabelecimentos comerciais de forma a esclarecer o formato de doação.
Izildinha, presidente do Seareiros,
deixou à disposição a possibilidade de
pessoas da COASSEJE montar uma mesa
e disponibilizar auxilio aos frequentadores do Centro para cadastramento na
Receita Estadual e baixar o aplicativo no
celular, para novos doadores.

FOGO DE CHÃO – Almoço
na Chácara Luz do Campo
– 03/06/2018 – domingo
Vá se preparando! Vem aí o “FOGO
DE CHÃO”! No dia 03/06/2018, domingo, na Chácara Luz do Campo, cedida gratuitamente à COASSEJE para
realização de um evento, como acontece todos os anos, será realizado um
almoço especial. Neste ano algo diferente. O cardápio escolhido pelo Chef
Rogério do “Rango de Sítio”, voluntário da COASSEJE, terá costela fogo de
chão, porco espalmado, arroz branco,
arroz temperado, feijão gordo, farofa,
torresmo, mandioca frita, salada de
folhas, salada de legumes, vinagrete,
doce de abóbora... e mais: Música a
cargo do DJ Douglas e dupla sertaneja convidada: Guaíra e Guaíba.
Além do Chef Rogério, o evento
conta com a colaboração voluntária
de Barbara Nais, Grupo 100 Limites
para Ajudar e equipe de eventos da
COASSEJE. Reserve já o seu convite!

VOLUNTÁRIOS
NA COASSEJE
A COASSEJE – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus tem sua sede localizada na
Rua 7 de Setembro, 25, Centro - Americana-SP, tendo como mantenedor o Centro Espírita Seareiros de Jesus
Horário de Atendimento: 09h00 às 16h00
face: facebook.com/coasseje
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e-mail: coasseje@coasseje.com.br
site: www.coasseje.com.br

Informativo Peixinho Vermelho

www.seareirosdejesus.com.br

Seja um voluntário na COASSEJE.
Colabore com os projetos de apoio ao
Serviço 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:
telefone (19) 3461-4050, e-mail coasseje@
coasseje.com.br.
www.seareirosdejesus.com.br

PELO D.I.J.

N

o dia 17/02/18
deu-se início as
aulas de evangelização espírita infantil
no C .E. Seareiros de
Jesus. Enquanto as
crianças foram acolhidas pelos evangelizadores, os pais assistiram a uma palestra
com a educadora e expositora do C. E. Allan
Kardec de Campinas/SP, Clara Lila Gonzáles de Araújo, com o tema “Educação dos
Filhos à luz da Doutrina Espírita”.
A palestra foi toda baseada nos ideais espíritas, e a expositora começou abordando a
responsabilidade dos pais, a importância do
cultivo da moral evangélica dentro do próprio lar, para que a criança cresça inserida
nas bases espíritas sólidas.
Diante da grande permissividade dos
pais modernos, ela destacou a importância da firmeza em negar certas concessões
para não formar hábitos perniciosos nas
crianças. Enquanto ignoramos o alcance
dos erros que cometemos, e a sua repercussão em nossos destinos, não contribuiremos
para a melhoria da educação dos filhos.
Citou Emmanuel (Pão Nosso, cap. 80):
“Muita vez, é preciso contrariar para que
o auxílio legítimo se não perca; urge reconhecer, porém que A NEGATIVA SALUTAR
JAMAIS PERTURBA.”

Primordial os pais observarem seus filhos, descobrir suas aspirações, possibilidades e fraquezas morais. O que neles predomina? Que tipos de sentimentos têm? São
bons ou ruins.
A educação não se dá somente nos livros,
importante os pais estimularem os filhos nas
ações do bem.
Dar e ser exemplo de honestidade, justiça e caridade. Ajudá-los para se tornarem
Espíritos ativos, fazendo com que desenvolvam suas experiências na vida social e
familiar.
A ética do homem se forma a partir do
hábito, que significa familiaridade, e essa
ética se adquire, primeiramente, no interior
da família e depois na cidade-estado (Aristóteles).
O período infantil em sua primeira fase é
o mais importante para todas as bases educativas, e os pais espiritistas cristãos não
podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos, nas grandes revelações
da vida (...) – Emmanuel – O Consolador –
questão113.
O período infantil é muito importante, as
crianças devem ser crianças, apesar da precocidade da infância moderna e da tecnologia, os pais devem proporcionar atividades
que diminua o uso abusivo da tecnologia.
Agora em abril, Clara estará lançando
o livro “Apelo aos Pais” – Os desafios na
fascinante jornada de educar os filhos com
afeto e valor.

NOSSA GENTE
PELO D.C.D.

FABIANA SILOLIN

O

lá! Sou a Fabiana, tenho 41 anos, casada
e tenho uma filha de 9 anos. Comecei a
me interessar pelo Espiritismo quando senti que precisava de uma aproximação verdadeira com Deus e minha filha estava em
uma idade apropriada para iniciar seus estudos religiosos, então senti grande
vontade de conhecer uma casa
espírita. Isso aconteceu há um
ano aproximadamente.
Estava buscando algo que
respondesse minhas perguntas íntimas de uma maneira clara, verdadeira e sem
alegorias, tudo baseado nos
ensinamentos de nosso Irmão
maior – Jesus. Portanto, eu e minha filha iniciamos no Espiritismo na
mesma época, mas, em fases diferentes.

Através de uma conversa com uma amiga, meus pensamentos foram direcionados a procurar uma casa espírita. Iniciei
frequentando a Associação Espírita de
Americana onde ainda permaneço frequentando aos sábados a evangelização
e agreguei essa família maravilhosa
do Seareiros de Jesus na minha
vida aos domingos.
O meu desejo de estudar
as obras básicas da doutrina, indicaram-me o Seareiros onde encontrei mais
amigos que me receberam
de braços abertos e me acolhem até hoje. Esse intercâmbio tem sido uma benção em
minha vida. Sou muito grata a Jesus
e a nosso Pai maior pela oportunidade.

Informativo Peixinho Vermelho
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ESTUDO BÍBLICO

A parábola dos primeiros lugares
POR SILVIA GALETTI

Q

uantas vezes, em nossa existência terrena, julgamos sermos merecedores de honras e considerações pelo simples fato de havermos sido convidados para uma reunião, festa ou evento. Necessitamos
aprender a ser um pouco mais humildes. Precisamos
entender que a importância que nós imputamos na
vida material pode ser inversamente proporcional à
importância que teremos, de fato, na vida espiritual.
Jesus, em algumas ocasiões bastante distintas, nos
alertou ensinando. Uma delas ocorreu quando seus
apóstolos lhe perguntaram qual deles seria o maior
no reino dos céus e Jesus responde que seria aquele que se fizesse menor, que se fizesse servidor de
todos (Mateus, 20:26) ou então, conforme Mateus,
18:1-5, aquele que se fizer como uma criança entrará primeiro no reino dos céus, ou seja, aquele que
se conservasse puro, que tivesse o olhar e o sentimento intactos como o de uma criança, mais cedo
estaria com ele na casa do Pai. Seus discípulos
e seus seguidores ficaram perplexos, pois cada um

tinha uma qualidade para servir ao Senhor, porém a
maior lhes faltava, que era a humildade ao servir.
Em outra ocasião, pouco antes de ser preso e martirizado, Jesus foi convidado, em dia do sábado, a comer com os fariseus e doutores da lei, eles o estavam
testando. Nesta ocasião teve a oportunidade de ver
diversos convidados buscando lugares de destaque
para ocupar, e nesta feita deixou-nos o ensinamento
de que devemos nos colocar sempre em posição de
humildade para termos a oportunidade de sermos
elevados a um grau maior, a uma posição de destaque
dada pelos anfitriões, caso queiram dá-la.
Qual não será nossa decepção, ao ingressarmos
na vida espiritual, acreditando estarmos levando
virtudes e, na verdade, estivermos repletos de soberba e orgulho e sermos preteridos na Seara do
Senhor.
Neste momento de nossa caminhada espiritual,
momento de apego material, momento em que nos
encontramos atrelados ao corpo denso na matéria,
é necessário termos em nossos corações o desprendimento. Servir aos propósitos de Deus, seguindo os

Lucas 14;7-14

ensinamentos de Jesus não significa humilharmo-nos,
ao contrário, significa edificarmos nossos espíritos ao
trabalho e encontrar nos lugares menos elevados e
em todos os lugares a oportunidade de elevação ao
mais alto grau de reconhecimento do amor do Mestre.
Somos seres imperfeitos e infantilizados, que ainda,
muitas vezes acreditamos que o Pai dá mais importância
ao filho que mais se destaca socialmente, mas Deus nos
ama a todos com igual atenção.
Com certeza, dá aos seus filhos o mérito de suas
obras, e estas sim se medem pela humildade e simplicidade, pelo amor e a caridade.
Jesus nos fala reiteradas vezes da alegria do servir,
da felicidade em ajudar ao próximo, de quanto é bom
para o homem, que espera humildemente em seu lugar,
ser convidado pelo anfitrião a ocupar um lugar de honra
num festim ou ceia. Assim também será em nosso despertar na vida espiritual, quando nos encontrarmos frente a frente com a nossa consciência, caso estejamos em
paz, nossos caminhos serão menos áridos. São muitos os
convidados, mas poucos dispostos a buscar a porta estreita que nos leva a uma vida de plenitude.

VISITA DO MÊS
PELO D.C.D.

CENTRO ESPÍRITA FRATERNIDADE

E

ste mês estivemos visitando o
Centro Espirita Renascer, situado na Rua Comendador Muller, 275 – Vila Rehder – Americana/SP, fomos recepcionados pelo
seu Presidente o Sr. José Vicente
Angeloni, que nos apresentou a
casa, bem como seus objetivos.
IPV-Quais as atividades e desempenho do Centro
na divulgação da Doutrina?
JV: Atendimento Fraterno, Plantão de Passes, Estudo da Codificação, Estudo do Evangelho e da Obra
de André Luiz, Reuniões Mediúnicas e Palestras.
IPV-Quais os planos e metas presentes e futuros?
JV: Aumentar a Evangelização, Ministrar Cursos
de Doutrinação, Cursos de Passes, Capacitação
de Palestrantes e dar autonomia ao Posto Avançado e sua Diretoria como existe hoje no Seareiros/
Coasseje, Paz e Amor/Seara, Monteiro Lobato/Lar
dos Meninos.
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IPV-Como vislumbra o crescimento e conhecimento da Doutrina?
JV: Aumentando o crescimento Espírita nas cidades
através de criação de novos Centros atingindo todas as classes da sociedade.
Centro Espírita foi fundado em: 14/04/1935
IPV-Dias e Horários de funcionamento:
Terças-feiras: 20h00 – 21h00 – Estudos da Codificação e da Obra de André Luiz
Quartas-feiras: 19h30 – 21h00 – Reuniões Mediúnicas
Quintas-feiras: Atendimento Fraterno/Plantão de
Passes/Estudo do Evangelho – 14h00 – 18h00
Sábados: Palestras Públicas/Evangelização Infantil/Atendimento Espiritual – 19h30 as 20h30
Domingos: Evangelização Jovens e 3ª Idade – 9h00
– 10h30
Presidente: José Vicente Angeloni
Vice-Presidente: Marta Alves de Oliveira Coord.
Posto Avançado Bezerra de Menezes: Valdir Farias
1° Tesoureiro: Sebastião Farias

Informativo Peixinho Vermelho

1° Secretário: Nelson Farias
2° Tesoureiro: Arlete Alves de Lemes
1° Secretário: Vagner Garcia Fernandes
2° Secretário: Lilian Alves de Oliveira Perroni
IPV-Como você se aproximou do Espiritismo?
JV: Pela dor e pelo sofrimento, encontrando no Centro Espirita Fraternidade tudo que precisaria para
ser um Cristão.
IPV-E que o conhecimento espirita alterou em
sua vida?
JV: Me trouxe paz e consciência entendendo os processos evolutivos de cada ser e a certeza de estar
no caminho correto.
Considerações Finais:
Na casa é realizado um trabalho social com a distribuição de leite em pó, alimentos e roupas para 40
famílias (4 latas por criança) com recursos próprios
entendendo que a ajuda ao próximo é o sentimento
de amor ensinado pelo Mestre Jesus.

www.seareirosdejesus.com.br

ESTUDOS

EVANGELHO NO LAR:

A primeira
escola de médiuns
POR JUBERY RODRIGUES

O

Dr. Bezerra de Meneses funda o Centro Espirita do Brasil –
21/04/1889 – e é a primeira escola de
médiuns, juntamente com Augusto Elias
da Silva.
A significação do Evangelho para o
Espiritismo não deve ser simplesmente
religiosa ou mística, mas Iniciativa: o homem encaminhando-se pelas sendas da
Vida Espiritual, com ponto de partida
na Reforma Intima eliminando hábitos,
vícios, e costumes perniciosos; defeitos
morais, sentimentos e pensamentos incompatíveis com essa realização espiritual; e buscando adquirir virtudes próprias do homem novo, transformado, que
deve, com toda sinceridade, desejar ser.
O quão profundo e extraordinário é o
poder do Evangelho para operar essa
transformação!
Compreendendo que nenhum de
seus problemas íntimos e vitais se resolve pelo conhecimento simplesmente
teórico ou místico do Evangelho, porque
esses problemas não residem no exterior, mas no seu próprio íntimo, concluirá logo que o Evangelho não pede um
conhecimento intelectual, mas uma vivência individual. Vivendo o Evangelho
e testemunhando-o como necessário, o
homem se espiritualiza, se engrandece,
aproxima-se de Deus.
O Dr. Bezerra de Menezes, que vinha
cumprir no Brasil a elevada missão e “(...)
traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Estabelece a

FACCIOSISMO
PELO D.C.D.

“Mas se tendes amarga inveja e sentimento
faccioso, em vosso coração não vos glories
nem mintais contra a verdade.” (Tiago, 3:14)

prudência e a discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos.”
De fato, seu trabalho conciliador não foi
menos exaustivo, e até sofreu com isso.
Compreendia que a Doutrina estava sem
rédeas nem direção: de um lado, científicos achavam que o essencial era o lado
científico do Espiritismo — portanto, não
era religião; de outro, os “místicos” asseguravam que o Espiritismo era uma religião, o cristianismo redivivo, com a máxima “Fora da caridade não há salvação”.
De um lado a outro, de outro, a fé. Mas
Bezerra incitava-os, como Kardec, a
usar a fé raciocinada, pois aquele mesmo que organizou O Livro dos Espíritos
também elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo.
Bezerra foi o primeiro a dar aulas públicas sobre O Livro dos Espíritos, na
Federação Espirita Brasileira. Uma mensagem de Allan Kardec, em 1889, no
“Grupo Fraternidade”, falando sobre
o movimento espírita brasileiro, alertava-o para a necessidade urgente de organização e educação da mediunidade.
Isso levou-o a criar a primeira Escola de
Médiuns no Centro, grupo espírita por
ele fundado. Também escreveu diversas
obras espíritas, além de manter uma coluna espírita no jornal O País.
Foi por orientação dos Espíritos — e
não decisão dele que presidiu a Federação Espírita Brasileira, de 1895 a 1900,
quando veio a falecer. Apesar de tanto
esforço em favor do próximo, Bezerra deixou o nosso mundo passando por inúmeras privações de ordem financeira.

T

oda escola religiosa apresenta valores
inconfundíveis ao homem de boa vontade.
Não obstante, os abusos do sacerdócio, a
exploração inferior do elemento humano e as
fantasias do culto exterior, o coração sincero
beneficiar-se-á amplamente, na fonte da fé,
iluminando-se para encontrar a Consciência
Divina em si mesmo.
Mas em todo instituto religioso,
propriamente humano, há que evitar
um perigo: o sentimento faccioso, que
adia, indefinidamente, as mais sublimes
edificações espirituais.
Católicos, protestantes, espiritistas,
todos eles se movimentam, ameaçados
pelo monstro da separação, como se o
pensamento religioso traduzisse fermento
da discórdia. Infelizmente, é muito grande
o número de orientadores encarnados
que se deixam dominar por suas garras
perturbadoras. Espessos obstáculos
impedem a visão da maioria. Querem todos
que Deus lhes pertença, mas não cogitam de
pertencer a Deus.
Que todo aprendiz do Cristo esteja
preparado a resistir ao mal; é imprescindível,
porém, que compreenda a paternidade
divina por sagrada herança de todas as
criaturas, reconhecendo que, na Casa do Pai,
a única diferença entre os homens é a que se
mede pelo esforço nobre de cada um.

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

HISTÓRIAS ESPÍRITAS
POR ANTONIO O.CIOLDIN

EURÍPEDES BARSANULFO – “O ESPINHO NO OLHO”

C

hegara à porta do colégio Allan Kardec à
procura de Eurípedes Barsanulfo um pobre
lavrador com um espinho de macaúba enterrado
no olho direito. Correu ao seu encontro o aluno
Jerônimo Cândido Gomide, dizendo:
- Meu Deus! Como aconteceu isso?
- Eu estava no mato cerrado e não vi o pé de
macaúba. Onde está “seu” Eurípedes?
- Venha comigo. Eu o ajudo a caminhar.
E o menino levou o infeliz lavrador ao jardim
do colégio, onde o médium, sentado em um banco, parecia meditar.
- Professor, aqui está esse homem com um espinho no olho!
- Sente-se aqui, disse Eurípedes Barsanulfo.
www.seareirosdejesus.com.br

Hum... O caso é muito grave... Não é apenas o
espinho, algumas farpas laterais estão, também,
cravadas... O olho poderá vazar se eu puxar...
- Ah, meu Deus, que fazer? gemeu o lavrador,
o sangue escorrendo em fios grossos pelo rosto.
- É o que veremos agora, respondeu o médium.
Vamos os três para o salão do colégio.
E subiram os degraus da escada. Eurípedes
Barsanulfo, então, pegou lápis e papel, sentou-se
e invocou o Dr. Bezerra de Menezes. Segundos
depois, sua mão psicografava o seguinte recado:
“Pegue a pinça e puxe o espinho. Não há perigo de furar o olho. Haverá, apenas, nova hemorragia. Bezerra de Menezes”. Mas, Eurípedes
Barsanulfo não teve coragem... O olho poderia

vazar... E tornou, mentalmente, a interrogar o espírito. A resposta veio em outra folha de papel:
“Faça o que indiquei”.
Eurípedes Barsanulfo, então, obedeceu: pegou
a pinça e puxou o espinho, o que ocasionou, como
fora previsto, uma pequena hemorragia.
- Por essa eu não esperava! - exclamou Jerônimo - Eu estava certo que o olho vazaria!
- O caso parecia difícil e, no entanto, foi tão fácil... O Dr. Bezerra que me desculpe, mas eu duvidei também... Nós, neste mundo, temos muito o
que aprender, “seu” Jerônimo.

Informativo Peixinho Vermelho
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Da obra “Eurípedes Barsanulfo, o Apóstolo da
Caridade”, de Jorge Rizzini
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Neurociência e alma
POR WELLINGTON PIVETTA E
VANESSA MORAES

A

conteceu no último dia 16/03/2018,
nas dependências da FAM – Faculdade
de Americana, palestra da Drª. Anete Guimarães, com a temática “Neurociência e a
Alma”, promovida pelo C. E. Paz e Amor.
Ela começa explicando que desde a década de 90 os estudos referentes a mente/
cérebro começa a ter um objetivo mais amplo a partir do momento em que os avanços
dos equipamentos de Scaner, Ressonância,
entre outros, que visualizam com detalhes
o funcionamento do corpo/mente e as áreas
pelas quais são afetadas ou estimuladas.
Decodificaram os locais e perceberam que
nem tudo é determinado por impulsos elé-

tricos. Em concomitância, o projeto genoma estava sendo realizado e sua finalização
demonstra que nem tudo que nos acontece
está em nosso DNA.
Quando as pessoas são expostas a fatores emotivos, as alterações ativavam as sinapses. Descobriu-se 72 substâncias, das
quais apenas 3 delas são tratáveis, essas
substâncias são responsáveis pelas nossas
emoções e estando qualquer uma delas em
desequilíbrio, altera nosso comportamento,
a realidade, o humor.
Muitos dos problemas e transtornos são
questões das deficiências ou excessos dessas substâncias. Das 72, 3 delas, são muito
conhecidas e tratáveis:
• Noradrenalina – mediador químico
do grupo das catecolaminas, liberado

pelas fibras nervosas simpáticas, precursor da adrenalina na parte interna das
cápsulas suprarrenais;
• Serotonina – substância amina (C10H12N2O) encontrada em tecidos humanos
e animais, especialmente no cérebro e
nas mucosas gástricas, que desempenha
importante função fisiológica como neurotransmissor, vasoconstritor e regulador
da atividade dos músculos lisos; hidroxitriptamina e
• Dopamina – mediador químico
(C8H11NO2) presente nas suprarrenais,
indispensável para a atividade normal
do cérebro (sua ausência provoca a
doença de Parkinson).
Os presentes puderam ter uma palestra
muito instrutiva e colaboraram com o Hospital Seara de Americana, doando 1 (um)
quilo de alimento não perecível.
Agradável e instrutiva noite. Esperamos
que sejamos beneficiados por outras semelhantes. Parabéns ao promotor!

VALORIZAÇÃO DA VIDA
POR VANESSA MORAES

Amigo,
Se te sentes em desespero diante dos
acontecimentos que lhe consomem a
paciência,
Respira e espera.
Da fragilidade febril que lhe degenera o
equilíbrio
Respira e Espera
A ira que lhe cega os olhos envolvendo-te
em ruína
Respira e Espera
Se os momentos conflituosos te jogam no
lamaçal do desgosto
Respira e Espera
Quando sozinho e ferido, sentir-se
sufocado na solidão
10
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Respira e Espera
Não se deixe envenenar pelo ódio;
Nem salte pelo abismo da ignorância;
Não dilacere seu peito pelo desamor;
Nem se asfixie pelas palavras duras;
Respira e Espera.
Pois todos estamos em semelhantes
questões que nos solicitam atenção e
perseverança.
Viva, mesmo diante das dores e caminhos
pedregosos.
Respira, porque o ar que lhe entra nos
pulmões, pode tranquilizar sua alma.
E espera, pois todas as tempestades
passam para trazer a renovação que lhe
necessitas.
Informativo Peixinho Vermelho

www.seareirosdejesus.com.br

PALESTRAS USE - INTERMUNICIPAL AMERICANA
NOVA
I SUMARÉ I ABRIL DE 2018
A Parábola doI Joio
e do ODESSA
Trigo
LOCAL DA PALESTRA
Centro Espírita Humberto de Campos
Rua Nacim Elias, 623, Morada do Sol, Americana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DATA

HORA

EXPOSITORES

TEMAS

03/04

19h30

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

O Uso da Riqueza

06/04

20h00

Marcus Agostinetto
Seareiros de Jesus

Tema livre

12/04

19h30

Clayton Prado
Flora Luz

Tema Livre

14/04

20h00

Andreia Gomes
Caminho do Progresso

Tema livre

20/04

19h30

Leandro Piazzon
Seareiros de Jesus

Violência e Sociedade à Luz
do Espiritismo

21/04

19h30

24/04

19h30

24/04

19h30

Jorge Munhoz
Casa de Luz

Tema livre

25/04

19h30

Jaime Facioli
Paz e Amor

As Dores do Mundo

25/04

19h45

José Geraldo
Seareiros de Jesus

Tema Livre

29/04

10h00

Valdir Farias
Bezerra de Menezes

Tema livre

30/04

19h50

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Os Superiores e os Inferiores

30/04

20h00

Edison Evangelista
Bezerra de Menezes

Nos bastidores da Casa
Espírita

Programação Especial
A definir

“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

Sinal Verde
PROGRAMA

FM 104,9 mgz

Das 7h30 às 9h
transmissão ao vivo pela internet
www. f mvidan ova.com .br

12 anos

P RO G R A M AÇ ÃO
segunda-feira:
TERÇA-feira:
q u a r ta - f e i r a :
Q U I N TA - f e i r a :
s e x ta - f e i r a :

O E va n g e l h o n o L a r
M e n s a g e m p a r a Vo c ê
Espiritismo e Vida
Justiça Divina
Fa t o s E s p í r i t a s

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 Abril/2018:
“Mansão Renoir”, escrito pelo Espírito Alfredo, psicografia de Dolores Bacelar,
Editora Correio Fraterno, com 400 páginas

Livros mais vendidos no Seareiros em Março

PELA BIBLIOTECA

1 - O Evangelho Por Emmanuel – Comentários às Cartas de Paulo, Francisco Cândido Xavier
2 - Educar os Filhos Compromisso Inadiável, Lucia Moyses
3 - Reuniões Doutrinárias Mediúnicas no Centro Espírita – Planejando e Organizando com Qualidade,
Adilton Pugliese/João Neves/José Ferraz/Nilo Calazans – Equipe do Projeto Manoel Philomeno de Miranda
4 - Reflexões na Casa Espírita – Evangelho – Doutrina Espírita, Lincoln Vieira Tavares
5 - Diário de um Fantasminha, Adeilson Salles, Ilustrações: Rui Joazeiro

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.

Venha e faça-nos uma visita!

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

Informativo Peixinho Vermelho
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CURTAS DO
SEAREIROS
PELA PRESIDÊNCIA

ESTUDO DAS PARÁBOLAS DO NOVO
TESTAMENTO
07/04 - sábado - das 14h00 às 15h30 – na
sala 1 - Segunda parte da Parábola do Bom
Pastor (Jo 10:7-10)
05/05 – sábado – estudo da terceira e
última parte da Parábola (Jo 10:11-18)
Estudo aberto a todos os interessados.
SEMINÁRIO
16/04 - segunda-feira - 20h00 – no
auditório - Tema: Autorregulação da
Aprendizagem: Um Caminho Possível para
a Transformação Pessoal – Expositora:
Adriana Koyde
Evento aberto a todos os interessados.
PALESTRAS
23/04 – segunda-feira – 13h00 – no
auditório – Tema: Ama, Trabalha, Espera e
Perdoa – Expositora: Elaine Cristina da Silva
24/04 - terça-feira – 20h00 – no auditório –
Tema: Adesão ao Bem – Expositora: Kesi Adria
EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Terça-feira – das 20h00 às 21h00 e sábado
– das 14h15 às 15h30 para crianças e
adolescentes de 04 a 14 anos.
Mocidade – sábados das 14h15 às 15h30 –
sala 5 - jovens de 15 a 30 anos.
Atividades Externas
09/04 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00
– O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap
09 – Bem Aventurados os que São Brandos
e Pacíficos.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira
às 14h00, para pessoas fisicamente
impossibilitadas de vir ao Seareiros.

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