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A T I V I D A D E S

REUNIÕES PÚBLICAS
Segunda-feira 
13h00 às 14h00
Terça-feira
20h00 às 21h00

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
18h45 às 19h45 – sala 4 (1 grupo)
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: 4 (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

CENTRO ESPÍRITA 
SEAREIROS DE JESUSO conhecimento da 

Doutrina Espírita

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

No mês de agosto ocorre no 
Seareiros o evento “Mês de 

Estudos Especiais”, cujo objetivo 
é levar assuntos de interesses gerais 
para os grupos de estudos e todos os 
interessados, além de possibilitar a 
confraternização de diversos grupos 
que muitas vezes não têm tempo para 
isso no dia a dia.

Serão quatro palestras, em dias e 
semanas diferentes para oferecer mais 
possibilidades de participação.

No “Curtas do Seareiros” é possível 
conferir todos os temas e também os 
expositores convidados.

Por que nós espiritas nos interessamos 
tanto por conhecimentos?

Como nos ensina O Espírito de 
Verdade em O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, capítulo VI item 5: 
“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro 
mandamento; instruí-vos, eis o 
segundo.” Todas as verdades se 
encontram no Cristianismo; os erros 
que nele se enraizaram são de origem 
humana.

Sendo o Espiritismo o Cristianismo 
redivivo, nosso lema: Amor e Instrução, 
as duas asas para se alcançar a 
evolução.

Também na introdução de O Livro 
dos Espíritos, no item VIII, Kardec nos 
orienta sobre como deve ser o estudo da 
Doutrina Espírita: "Todo estudo sério 
deve ser contínuo, com regularidade e 
recolhimento".

Sugere um método de estudos, 
a partir das bases e fundamentos 
da Doutrina, para que seja possível 
avançar nos conteúdos, seguindo o 
encadeamento e o desenvolvimento das 
ideias, orientações aplicáveis ao estudo 
de qualquer tema.

É importante lembrar para todos nós 
espíritas que em cada tema estudado, 
é também essencial a vivência dos 
mesmos no nosso cotidiano.

O conhecimento dos princípios 
espiritas tem beneficiado tantas 
pessoas, trazendo claridade e melhor 
entendimento dos ensinamentos 

contidos no Evangelho de Jesus. Para nós 
espíritas não há dúvidas da existência de 
um mundo espiritual que nos cerca e do 
qual fazemos parte, ora na matéria, ora 
fora dela.

Com o conhecimento espírita 
podemos entender melhor a vida futura, 
aprendendo a programá-la a partir 
das ações do presente. Já podemos 
melhor compreender e sentir mais de 
perto a existência de Deus, nosso Pai 
misericordioso e justo, que nos sustenta 
e acompanha durante toda a vida. Com 
a Lei de Reencarnação, não há mais 
dúvida com relação a necessidade 
do “nascer de novo”, que nos dá as 
oportunidades da autoeducação para 
nossa evolução, até “fazer brilhar a 
nossa luz”, como nos exortou Jesus.

Com todas essas informações ao 
alcance de todos, o Espiritismo traz 
esperanças e consolações para todos os 
corações; alegrias e certezas, através da 
fé raciocinada; proporciona ao homem 
a conquista da felicidade, aqui e agora, 
apesar de todas as vicissitudes por que 
passa o homem na Terra.

Procuremos, pois, conhecer mais de 
perto esta Doutrina libertadora, através 
do seu estudo, que muito contribuirá 
para o nosso aperfeiçoamento e para o 
progresso da Humanidade.

Diz o benfeitor Emmanuel, no livro 
"Estude e Viva": “Efetivamente, não 
alcançaremos a libertação verdadeira 
sem abolir o cativeiro da ignorância 
no reino do espírito. E forçoso será 
observar que o conhecimento é um 
tipo de aquisição que exige caridade 
para conosco, porque se é possível 
sanar as deficiências do corpo pelas 
doações de beneficência, como sejam 
o alimento ao faminto e o remédio 
ao doente, a luz do espírito não se 
transmite nem por imposições nem 
por osmose. Quem aspire a entesourar 
os valores da própria emancipação 
íntima, à frente do Universo e da Vida, 
deve e precisa estudar.”

Fontes: Site Kardecian.org; O Evangelho Segundo o 
Espiritismo; O Livro dos Espíritos; Estude e Viva
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ANeurociência apresentou, nos últimos 
anos, relatos de experiências senso-

riais geradas de forma automática e intensa, 
oriunda de um mecanismo disfuncional do 
indivíduo, existindo uma série de situações 
relacionadas com alterações em regiões es-
pecíficas do cérebro, como estimulação do 
lobo temporal, que pode provocar intensos 
flashbacks, sensações de “presenças” de 
seres ou pessoas e alteração na percepção 
da forma dos objetos e a estimulação do sis-
tema temporal/límbico.

Este, por sua vez, pode levar as sensações 
intensas de alegria, de estar na presença 
de Deus, e precipitar visões religiosas. Na 
verdade, os trabalhos neste campo têm de-
monstrado que alucinações, imaginação ou 
realmente perceber e identificar os objetos, 
no campo visual, possuem as mesmas bases 
anatômicas e neuroquímicas.

Complementam, dizendo que, numa varre-
dura cerebral, a atividade fisiológica e as áreas 
cerebrais utilizadas, tanto no caso da percep-
ção de um objeto externo, ou no simples fato 
de imaginá-lo, são as mesmas. Segundo estes 
estudiosos, que permanecem numa aborda-
gem reducionista materialista, o que no caso 
do relato de “visões de assombrações”, faz a 
diferença é o fato da inconsciência do obser-
vador ter gerado tais percepções.

Preocupado em distinguir as verdadeiras 
aparições, fossem elas materializações ou 
vidências, das ilusões e alucinações, Kardec 
apresentou a seguinte pergunta aos espíritos:

- Podem ser consideradas como aparições 
as figuras e outras imagens que muitas ve-
zes se apresentam no primeiro sono ou sim-
plesmente quando se fecham os olhos?

Como resposta, ouviu:
“Tão logo os sentidos se entorpecem, o Es-

pírito se desprende e pode ver, longe ou per-
to, o que não poderia ver com os olhos. Por 
vezes essas imagens são visões, mas também 
podem ser um efeito das impressões deixa-
das pela vista de certos objetos no cérebro, 
que lhes conserva traços, como conserva 
sons. Então, desprendido, o Espírito vê no 
próprio cérebro essas impressões, que se lhe 
fixaram como se o fizessem sobre uma chapa 
de daguerreótipo.”

Alucinação – uma revisão em Kardec Parte II

ESTUDOS

TEXTO DE ROBERTO LÚCIO

Vê-se, claramente, que os espíritos dife-
renciam as chamadas ilusões, que podem 
acontecer em qualquer estado de entorpe-
cimento, das visões espirituais propriamente 
ditas, exigindo maior cuidado do estudioso, 
quando questionado sobre o assunto.

Prossegue o Codificador:
“No estado normal, estas imagens são fugi-

dias e efêmeras, porque todas as partes cere-
brais funcionam livremente; mas no estado de 
doença, o cérebro está sempre mais ou menos 
debilitado; não existe mais equilíbrio entre 
todos os órgãos; somente alguns conservam 
sua atividade, enquanto outros estão de certo 
modo paralisados. Daí a permanência de cer-
tas imagens, que se não mais apagam, como 
no estado normal, pelas preocupações da vida 
exterior; eis a verdadeira alucinação, a fonte 
primeira das ideias fixas.”

Brilhantemente, Allan Kardec separa os 
quadros que encontram sua problemática 
no comprometimento orgânico cerebral, das 
situações ilusórias, que desaparecem com 
o fixar do estado de consciência da criatura. 
Certamente, encontramos vários processos 
oriundos das alterações cerebrais que, por sua 
vez, são frutos de lesões morais e energéticas 
na estrutura espiritual, por ações infelizes e cri-
minosas do passado, nas fieiras das reencarna-
ções. Assim, o cérebro pode fazer uma leitura 
errônea do estímulo captado ou gerar estímu-
los próprios interpretados como exteriores. 
Estas situações gerariam no primeiro caso as 
ilusões e no segundo, as alucinações.

Tenho para mim a certeza de que o con-
teúdo das alucinações e dos delírios está 
relacionado diretamente com as vivências 
transatas da alma, em suas diversas peregri-
nações pela carne.

No desenvolvimento de suas idéias, Kar-
dec prossegue falando agora das apari-

ções, ou fenômenos espíritas, diferencian-
do-as de forma primorosa:

“As verdadeiras aparições têm um caráter 
que, para o observador experimentado, não 
permite confundi-las com os efeitos que aca-
bamos de citar. (...) Aliás, nas aparições, como 
em todos os outros fenômenos espíritas, há o 
caráter inteligente, que é a melhor prova de sua 
realidade. Toda aparição que não dá qualquer 
sinal inteligente pode, com toda a certeza, ser 
posta na categoria das ilusões.”

Quando o Codificador fala de caráter 
inteligente, ele mesmo mostra, posterior-
mente, com um exemplo claro. Como ex-
plicar a aparição de uma pessoa que o 
sensitivo acreditava vivo, na qual ocorre 
o relato com objetividade do processo de 
desencarnação, que ocorreu minutos atrás, 
em um local também desconhecido do mé-
dium, senão pela teoria espírita, que nos 
afirma a imortalidade da alma e a sua co-
municabilidade após a morte?

É preciso que a ciência aceite o elemen-
to espiritual, para poder entender e expli-
car vários fenômenos que, como a vidência 
e materialização, encontram sua origem na 
ação do espírito. Quanto aos casos que en-
volvem ilusão, alucinação e vidência, fecha-
mos as observações do tema com uma fala 
de Kardec, ainda, neste artigo:

“É principalmente em Medicina que o 
elemento espiritual desempenha um papel 
importante; quando os médicos o levarem 
em consideração, enganar-se-ão com menos 
frequência do que agora. Aí extrairão uma luz 
que os guiará mais seguramente no diagnósti-
co e no tratamento das doenças.”

E acrescento que os espíritas fanáticos ou 
pouco dedicados ao estudo precisam tam-
bém aprender a separar um do outro, como 
fazia o Codificador.
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POR VANESSA MORAES

VALORIZAÇÃO 
DA VIDA

RESISTÊNCIA

Fundação da
Mansão do Caminho

ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO

Meu irmão!
Resista a tentação dos maus pensamentos 
que te pressionam ao desenlace carnal.
Sei de sua dor. Ela te parece intransponível, 
mas não é.
Resista aos incômodos da luta, pois é ela 
que te fará crescer e perceberá que não és 
o único a passar por esses caminhos tortuo-
sos da vida. Podes não conseguir enxergar 
isso, porque sua mente está conturbada de 
sentimentos desconexos, portanto, é neces-
sário que procures ajuda.
Não se envergonhe diante da incompreen-
são das pessoas. Lembre-se que todos 
somos falhos em nossas atitudes e que 
precisamos entender que devemos aceitar 
com integridade cada momento.
Porém, determinados a mudanças que te 
ajudem a não repetição dos atos falhos e 
melhorar, a fim de dar leveza à forma de 
entender as pessoas e nos fazer entender 
com dignidade. Sempre haverá alguém 
com os braços abertos para acolher sua 
dor e os ouvidos atentos para escuta-la.
Resista a tentativa de fugir de si mesmo. 
Você é um manancial de forças renovado-
ras. A mudança de pensamentos conduz ao 
conhecer-se a si mesmo e realinhar seus 
sentimentos diante dos infortúnios.
Fale sobre seus sentimentos. Não se impor-
te com o que vão pensar de você. Expresse 
sua dor para que quando sentires sem 
forças para procurar ajuda, alguém o faça 
por você.
Resista aqui. Resista porque todo e qual-
quer dificuldade a de passar em algum mo-
mento. Tirar a vida é uma ilusão. O corpo 
morre, o psiquismo não.

AMansão do Caminho, construída numa 
área de 78.000 m2, está envolvida pelo 

verde profundo da mata nativa e pelo colo-
rido festivo dos seus jardins.

Divaldo Franco, juntamente com Nilson 
de Souza Pereira, Tio Nilson, fundou esta 
obra de amor e de fraternidade no dia 
15/08/1952, na cidade do Salvador/BA.

O primeiro prédio da Mansão do Cami-
nho, nome dado em homenagem à Casa do 
Caminho dos primeiros cristãos, situava-se 
na Rua Barão de Cotegipe, 124, no bairro da 
Calçada, em Salvador/BA. Todavia, foi so-
mente no ano de 1955 que foi adquirido o 
terreno onde seria construída a Mansão do 
Caminho, localizada no bairro Pau da Lima, 
na cidade do Salvador/BA.

Começava a nascer, então, o que viria a 
ser uma dupla experiência: os lares-famí-
lias, reprogramando o ambiente familiar 
com sábias orientações cristãs e espíritas, 
envolvidas pela ternura fraternal dos tios e 
das tias sempre sob a orientação de Divaldo 
Franco e de Tio Nilson.

Assim, sob as luzes e as bênçãos da nobre 
Mentora Espiritual Joanna de Ângelis, 
esses lares floresceram contribuindo com o 
aprimoramento intelectual, moral e espiri-

tual de milhares de crianças que receberam 
desta colmeia de amor a oportunidade ím-
par de uma existência digna e feliz.

Desta forma, em mais de 60 anos, cerca de 
680 crianças e jovens residiram nesses lares 
substitutos, até a emancipação. Uma gran-
de parte deles constituiu família, mantendo 
seus lares com edificação, trabalhando dig-
namente, cada qual na área escolhida.

 
Hoje, a Mansão do Caminho, situada na 

Rua Jayme Vieira Lima, 104, Bairro Pau da 
Lima, em Salvador/BA, abrange: Creche A 
Manjedoura; Escola de Educação Infan-
til Alvorada Nova, que atende alunos no 
pré-escolar em período integral; Escola de 
Primeiro Grau Jesus Cristo, com alunos, da 
1ª a 8ª serie; Centro de Arte e Educação In-
tegral Ana Franco, uma proposta para ofe-
recer a adolescentes: esporte, teatro, dança, 
coral e grupos vocais, cerâmica, pintura, 
violão, flauta doce, corte e costura, cabelei-
reiro; curso de informática e manutenção de 
computadores;  Policlínica que atende a 
toda a comunidade do bairro Pau de Lima, 
Atendimento Fraterno, Caravana Auta de 
Souza, Casa da Cordialidade, Bibliotecas e 
atendimento especial aos idosos.

Fonte: http://www.mansaodocaminho.com.br
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SANDRA CRISTINA BRUGNI MAIA

OEspiritismo respeita todas as institui-
ções governamentais, porque con-

sidera que originalmente foram criadas 
com o fim de proporcionar bem-estar ao 
povo. Se essa finalidade maior em algum 
momento foi deturpada, ou ainda está sen-
do, pelos que ocupam os cargos públicos, 
nem por isso a instituição em si mesma 
deva ser descartada, porquanto o mode-
lo democrático é o que mais corresponde 
aos ideais cristãos.

Não cabe à Doutrina Espírita qualquer 
intromissão direta nos destinos políticos do 
Brasil e nem nos conflitos populares, porque 
essas questões, às vezes tão intrincadas e 
de difícil solução, são de responsabilidade 
das autoridades instituídas.

Preocupa-se o Espiritismo em oferecer ao 
homem um estilo de vida baseado nos ensi-
namentos de Jesus, que em síntese são fun-
damentados no amor ao próximo, na fra-
ternidade universal e na solidariedade. E 
nesse objetivo não há lugar para opção por 

OPLANETA TV.  A TV Globo já gra-
va em Mariana, no estado de Minas 

Gerais, as cenas dos primeiros capítulos 
de Espelho da Vida, novela de Elizabeth 
Jhin. A obra, assim com as outras escritas 
pela autora (Além do Tempo, Escrito nas 
Estrelas e Eterna Magia) terá uma temá-
tica espírita.

A novela se passa em dois tempos simul-
taneamente: 2018 e 1930. “A minha história 
central (sobre reencarnação) é muito forte, 
mas também será interessante acompanhar 
o universo das filmagens, os problemas da 
produção, das pessoas envolvidas com seus 
amores, alegrias e dramas”, adianta Elizabeth.

O espírita e a política
ESPIRITISMO E POLÍTICA

POR DONIZETE PINHEIRO, 
DA OBRA RESPOSTAS ESPÍRITAS

ricos ou pobres, por criminosos ou vítimas, 
por governantes ou governados, porque 
perante Deus todos somos iguais. Aflitos, 
desesperados e sofredores espalham-se 
por todas as classes sociais, variando as cir-
cunstâncias e a natureza, mas na essência a 
dor é a mesma.

Não se pode fazer distinção entre aque-
les que buscam o consolo na religião, assim 
como o médico não pode se negar a salvar 
a vida do criminoso ferido que lhe chega às 
mãos. Há males do corpo e males da alma, 
estes muito piores do que aqueles. E se a me-
dicina cura o corpo, a religião deve se preo-
cupar primordialmente em curar a alma.

Aliás, a doutrina revive o Cristo quando 
disse que não veio para os sãos, mas sim 
para os doentes.

Obviamente que não se pode pactuar 
com o erro, mas o criminoso merece sempre 
o nosso socorro e orientação, para que não 
venha novamente incorrer no crime. Segun-
do o Evangelho, “há mais alegria no céu por 
um pecador arrependido do que por noventa 
e nove justos que não precisam de arrepen-
dimento” (Lucas, 15:7).

O Espiritismo, assim, não tem quaisquer 
pretensões ao poder temporal e falível dos 
homens, e sua mensagem consoladora é di-
rigida essencialmente ao coração e à mente 
da criatura. Lemos certa vez a história sobre 
determinado jornalista que pretendia escre-
ver uma crônica, mas não conseguia porque 
o pequeno filho andava de bicicleta ao seu 
redor. Para conseguir silêncio, deu ao filho 
um quebra-cabeça do mapa-múndi, ima-
ginando que com isso ele ficaria entretido 
por um bom tempo, face à dificuldade de se 
identificar os países. Foi grande a sua sur-
presa quando logo o filho terminou a mon-
tar. Mais surpreso ainda ficou com a respos-
ta do pequeno: foi fácil, atrás do mapa havia 
o corpo de um homem; montei o homem e o 
mapa apareceu. Então o jornalista escreveu 
o seu melhor artigo, falando como o mundo 
pode ser mudado se o homem se modifica.

Não obstante, o espírita não é impedido 
de iniciar-se na vida pública, se para isso 
tiver inclinação. Poderá ocupar cargos e 
funções de relevo na sociedade. Imperio-
so, porém, que seja forte o bastante na sua 
convicção cristã, tornando-se um servidor 
do povo e não se deixando corromper pe-
las vaidades e facilidades do poder, pois 
do contrário estará assumindo imensas res-
ponsabilidades perante a Justiça Divina.

Nova novela espírita 
grava cenas em Mariana

ESPIRITISMO E A MÍDIA

PELO D.C.D. A novela não terá cidade cenográfica nos 
Estúdios Globo, como de costume – apenas 
o casarão onde a personagem Julia Castelo 
viveu será erguido no Rio. A produção será 
quase toda gravada em Minas. Após a es-
treia, a equipe voltará mensalmente para 
realizar novas sequências.

Espelho da Vida marcará a transição de 
Pedro Vasconcelos da direção-geral para a 
direção artística, aos 44 anos. Ele diz que 
não lançará mão de pirotecnias para que o 
público entenda a viagem da protagonis-
ta pelo tempo: “Não usarei filtro ou efeito 
especial. A história será contada pela ótica 
dos personagens”, afirma.

Na história central de Espelho da Vida, 
Vitoria Strada viverá a atriz Cris Valên-

cia, que estrelará o filme do namorado, o 
diretor Alain Dutra (João Vicente de Cas-
tro). Ao pesquisar a história de Julia Cas-
telo, sua personagem no filme, ela volta 
ao passado e descobre que foi a própria 
Julia em outra encarnação. Entre idas e 
vindas no tempo, reencontrará pessoas 
do presente que também fizeram parte 
de sua vida passada.

“Cris não acredita em reencarnação e 
acaba vivendo uma situação surreal. É uma 
personagem tripla. Farei Cris, Julia e Cris 
interpretando Julia no filme. Ficava aflita 
nas primeiras leituras que fiz do texto. Até 
que Pedro me disse: ‘A Cris também se 
sente assim’”.

Espelho da Vida tem estreia prevista 
para o dia 25 de setembro, na faixa das seis 
da Globo.

Fonte: http://chicodeminasxavier.com.br/nova-
novela-espirita-grava-cenas-em-mariana/
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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 “Fogo de Chão”: Um Sucesso!
COASSEJE

PELA EQUIPE DE DIVULGAÇÃO COASSEJE

EVENTOS CULTURAIS
Estão programados diversos eventos 
que visam arrecadação de recursos para 
desenvolvimento dos projetos mantidos 
pela COASSEJE. 

SARAU – MÚSICAS PARA O BEM
EVENTO CULTURAL que será realizado 
no CIVI, planejado e coordenado pela 
voluntária Valeria Mestre.  Veja abaixo:
Local: CIVI (Centro de Integração e 
Valorização do Idoso)
Data: 11 de Agosto/2018 - Horário: 19h00
Endereço: Rua Major Rehder, 650 – Vila 
Jones – Americana/SP
Evento em prol dos LARES COASSEJE.
Participação:
 • Coral Municipal de Santa Barbara 
D’Oeste – Maestro Giovani Bonfim
• Orquestra Barbarense de Violas – 
Maestro Binho
• Valéria Cruz – MPB
• Zuzu Cruz e Grupo Sambambas – Samba 
de Raiz
• Grupo Filhos do Sertanejo – Sertanejo 
Raiz

“Compartilhe um momento de diversão e 
emoção através da música e solidariedade. 
Reúna sua família e amigos e venha cantar 
e dançar conosco!!!”

CONVITES: R$ 8,00 (associados do 
Sindicato dos Aposentados) e R$ 10,00 
(público em geral) + 1 produto de higiene 
pessoal ou alimento não perecível para os 
LARES COASSEJE.

Convites antecipados estão à venda nos 
seguintes locais:
COASSEJE – Rua 7 de Setembro, 25 – 
Centro (3461-4050)
SEAREIROS – Rua Silvino Bonassi, 150 – 
Nova Americana (3407-4552)
CIVI - Rua Major Rehder, 650 – Vila Jones 
(3621-7717)
FARMACIA SONIFARMA - Av. Iacanga, 1016 
– Vila Molon (3461-8536)
Veja nesta edição, cartaz do evento.

MÃOS À OBRA
Neste mês de agosto está começando as 

obras de reforma e adequação do prédio 
da Rua Sergipe (antigo C.A.M. – Centro de 
Atendimento ao Migrante), para receber 
as crianças e adolescentes do Serviço 
de Acolhimento Institucional dos Lares 
COASSEJE.
O projeto da reforma, planta baixa, foi 
doação da empresa Pedro Camargo 
Engenharia e Projetos; adequação do 
projeto e aprovação da arquiteta Rita 
Beraldi; projeto de material e serviço, 
doação da empresa TOPO – Projetos e 
Construções.
Diretoria e Comissão de Obras tem buscado 
parcerias de empresas e voluntários para 
a realização da reforma. Serão bem vindos 
materiais, recursos financeiros e mão de 
obra voluntária.
Vamos oferecer um local adequado para 
as crianças e adolescentes da COASSEJE. 
Colabore!

SEJA UM VOLUNTÁRIO DA COASSEJE
Ligue 3461-4050 ou compareça na sede, 
na Rua 7 de Setembro, 25 – Centro – 
Americana/SP

Oevento, inicialmente programado para 
03/06/2018 na “Chácara Luz do Cam-

po” e que teve sua realização adiada para 
01/07/2018 em virtude da greve dos cami-
nhoneiros, foi um sucesso! 

Arrecadou recursos para manutenção dos 
projetos da COASSEJE, que desenvolve o Ser-
viço de Acolhimento Institucional (Casas 
Lares para Crianças e Adolescentes), Grupo 
de Apoio à Adoção, Apadrinhamento Afeti-
vo e mais 16 outros projetos de apoio e autos-
sustentação, estes com voluntários. O resulta-
do líquido alcançou a soma de R$ 10.813,00.

A Diretoria da COASSEJE e coordenadores 
do evento agradecem a todos os colabora-
dores, relacionando doadores abaixo, porém 
o agradecimento é para todos que partici-
param comprando os convites, divulgando, 
vendendo e alegrando a grande festa:

 
• Boi Que Mia Grill e Bar (prêmios Bingo)
• Claudio Reis e Silmara (CS Buffet)
• Eduardo dos Santos (garrafões para caipirinha)
• Grupo 100 Limites para Ajudar (Bar e Bingo)
• José Luiz Chimetto (hortaliças)
• Luz do Campo Eventos (Chácara)

• Marcel Hackman (som)
• RedHot Comunicação (arte - cartazes – di-
vulgação)
• Tita Santarosa e Colégio Americana (enfei-
tes de Mesas)
• Voluntários da COASSEJE e Seareiros

• WClass Joias Folheadas (prêmios Bingo)
 Agradecemos também ao Buffet Rango 

de Sítio, DJ Douglas e a dupla Guaíra e Guaí-
ba que participaram do período de planeja-
mento, mas com o adiamento do evento não 
puderam participar na nova data.
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Adolfo Bezerra de Menezes

Cura pelos passes 
magnéticos em universidades

ESTUDOS

ESPIRITISMO E CIENCIA

POR JUBERY RODRIGUES

POR VANESSA MORAES

Cada vez mais temos visto as Universida-
des abrindo as portas para as pesquisas 

e aplicações dentro dos hospitais no intuito 
de colaborar com a cura dos pacientes, seja 
ela mental ou física, através da imposição de 
mãos. É bom lembrar que esse fenômeno de 
transferência de energia vital sempre existiu 
em várias épocas e povos, com nomes dife-
renciados, mas o princípio é o mesmo inde-
pendente do nome (Reiki, Johrei, Passes, apli-
cação bioenergética, entre outros). 

Allan Kardec, antes de estudar e catalo-
gar os fenômenos espíritas, estudou muito a 
Teoria de Mesmer (Magnetismo – concen-
trado no alívio da dor). Grandes historiado-
res, pesquisadores, físicos, já falavam sobre 
essa técnica energética para efeitos de 
cura. Hoje a física quântica vem fortalecer 
todas as descobertas que em outras épocas 
não tiveram tanto credibilidade.

Assim como a transfusão de sangue re-
presenta uma renovação das forças físicas, a 

transfusão de energia psíquica renova nos-
sas forças como um todo.

A qualidade dessas transferências podem 
ser identificadas pelas tecnologias: Hemo-
gramas com auxílio de citômetro, Eletro-
quimioluminecências, entre tantos outros 
métodos que são analisados antes e após a 
doação dessa energia. A comprovação veio 
com os excelentes resultados que promove-
ram o bem estar, aumento da imunidade, me-
lhoras fisiológicas e psíquicas dos pacientes.

É importante lembrar que essa cura de-
pende não apenas da transmissão técnica, 
mas do sentimento. A ação magnética trans-
mitida pelas ondas terá eficácia quando o 
sentimento dos bons pensamentos de amor 
e cura são emitidas por aqueles que estão 
doando. A simples imposição de mãos por 
voluntários não passistas, embora boa, não 
foi tão receptiva quanto aos que emitiram 
pensamentos de cura e com vínculos espiri-
tuais. Isso mostra que somente a técnica não 
basta. Já nos alertava Jesus, que a atitude de 
prece e confiança no Poder Divino favorece 

a cura: “Vai, a tua fé te curou”. O intelecto e 
o sentimento é a força co-criadora. A medi-
cina integrativa já existe em vários hospitais 
e universidades, resultando um novo padrão 
de saúde pública que promove a parte físi-
ca-psíquica-social e ambiental. Essas mu-
danças pelos profissionais de saúde, traba-
lhando a parte emocional e não somente o 
tratamento convencional, vem ratificando 
cada vez mais que é necessário para o for-
talecimento do sistema imunológico. O senti-
mento de fraternidade, de acolhimento e va-
lorização ajuda os pacientes no seu processo 
de tratamento. As disciplinas de Medicina e 
Espiritualidade estão em processo mais len-
to do que nas Universidades de outros paí-
ses, mas estão aumentando, porque já perce-
bem a importância de se tratar a parte física 
em conjunto com a espiritual.

Que nosso querido Mestre Jesus, permita 
as novas consciências a implantação dessas 
mudanças para que esse comprometimento 
favoreça a todos que necessitam da cura do 
corpo e da alma.

Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti 
nasceu em 29/08/1831 na fazenda Santa 

Bárbara, no lugar chamado Riacho das Pe-
dras, município cearense de Riacho do San-
gue, hoje Jaguaretama, estado do Ceará.

Foram palavras do próprio Bezerra de 
Menezes, ao proceder a leitura de monu-
mental obra: “Lia, mas não encontrava nada 
que fosse novo para meu espírito, entretanto 
tudo aquilo era novo para mim [...]. Eu já ti-
nha lido ou ouvido tudo o que se achava n’O 
Livro dos Espíritos [...]. Preocupei-me seria-
mente com este fato maravilhoso e a mim 
mesmo dizia: parece que eu era espírita in-
consciente, ou mesmo, como se diz vulgar-
mente, de nascença”.

Contribuíram também, para torná-lo um 
adepto consciente, as extraordinárias curas 
que ele conseguiu, em 1882, do famoso 
médium receitista João Gonçalves do Nas-
cimento. Mais que um adepto, Bezerra de 
Menezes foi um defensor e um divulgador 
da Doutrina Espírita.

Em 1883, recrudescia, de súbito, um 
movimento contrário ao Espiritismo e, 
naquele mesmo ano, fora lançado por Au-
gusto Elias da Silva, o “Reformador”, ór-

gão oficial da Federação Espírita Brasi-
leira – FEB e o periódico mais antigo do 
Brasil, ainda em circulação. Elias da Silva 
consultava Bezerra de Menezes sobre as 
melhores diretrizes a seguir em defesa 
dos ideais espíritas. O venerável médico 
aconselhava-o a contrapor-se ao ódio, o 
amor, e a agir com discrição, paciência e 
harmonia. Bezerra não ficou, porém, no 
conselho teórico. Com as iniciais A. M., 
principiou a colaborar com o “Reforma-
dor”, emitindo comentários judiciosos 
sobre o Catolicismo.

Fundada a FEB em 1884, Bezerra de 
Menezes não quis inscrever-se entre os 
fundadores, embora fosse amigo de to-
dos os diretores e, sobremaneira, admi-
rado por eles. Embora sua participação 
tivesse sido marcante até então, somente 
em 16/08/1886, aos 55 anos de idade, Be-
zerra de Menezes, perante grande públi-
co, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, no 
salão de Conferência da Guarda Velha, 
em longa alocução, justificou a sua opção 
definitiva de abraçar os princípios da 
consoladora doutrina.

Daí por diante Bezerra de Menezes foi o 
catalisador de todo o movimento espírita na 
Pátria do Cruzeiro, exatamente como preco-

nizara Ismael. Com sua cultura privilegiada, 
aliada ao descortino de homem público e 
ao inexcedível amor ao próximo, condu-
ziu o barco de nossa doutrina por sobre as 
águas atribuladas pelo iluminismo fátuo, 
pelo cientificismo presunçoso, que preten-
dia deslustrar o grande significado da Co-
dificação Kardequiana.

Presidente da FEB em 1889, ao espi-
nhoso cargo foi reconduzido em 1895, 
quando mais se agigantava a maré da 
discórdia e das radicalizações no meio 
espírita, nele permanecendo até 1900, 
quando desencarnou.

Bezerra de Menezes desencarnou em 
11/04/1900, às 11h30, tendo ao lado a de-
dicada companheira de tantos anos, Cân-
dida Augusta.

Morreu pobre, embora seu consultório 
estivesse cheio de uma clientela que ne-
nhum médico queria; eram pessoas pobres, 
sem dinheiro para pagar consultas. Foi pre-
ciso constituir-se uma comissão para anga-
riar donativos visando a possibilitar a manu-
tenção da família. A comissão fora presidida 
por Quintino Bocayuva.

Por ocasião de sua morte, assim se pro-
nunciou Leon Denis, um dos maiores discí-
pulos de Kardec: “Quando tais homens dei-
xam de existir, enluta-se não somente o Brasil, 
mas os espíritas de todo o mundo”. 

 
Fonte: http://www.febnet.org.br
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POR AUGUSTO C.C.SOUZA

LEIA, ASSISTA E APRENDA

Maria Madalena (Mary Magdalene, 2018), fil-
me que traz à tona a discussão não menos 

oportuna para a atualidade: _ Estariam os ho-
mens evoluídos para aceitar a crucial influen-
cia e liderança de uma mulher num grupo 
majoritariamente masculino, e, acima, como 
torre de apoio emocional ao seu líder e Mestre?

No caso, o grupo sendo o ministério que 
acompanhou Cristo enquanto encarnado, seria 
relevante sabermos quão próximo foi o relacio-
namento destes dois ao entorno dos demais?

A base tonal do filme que apresenta-nos com 
clareza nessa versão do diretor Garth Davis, é 
que ele não quer levantar polêmica com a força 
atual do gênero feminino e o movimento feminis-
ta. Assim sua Maria Madalena, interpretada por 
Rooney Mara, aparece como uma pescadora cujo 
pecado foi não querer casar-se envergonhando 
a família. Maria então encontra o Mestre Naza-
reno, unindo-se ao seu grupo. O cenário de pre-
ferência do mesmo por ela vai se formando por 
conversas intimas e olhares, que insinuam, con-
tanto não oferecem ao curioso espectador um re-
lacionamento, em fato, mais intimo entre ambos.

No caso, como escrevemos para um jornal 
espírita, temos uma cartinha na manga que se 
chama Divaldo Franco. Indicamos como funda-
mento para entendimento a palestra do médium 

no Youtube sobre Maria (Miriam de Migdol). Na 
oratória, Divaldo narra efusivamente, provável 
com o aval de consciência de Joanna de Ângelis, 
o poder e a inveja que Maria como cortesã exer-
ceu e exultou naquela sociedade, pois o único 
fato certo que temos como autores dessa rese-
nha é que realmente o quê se fala nos nossos 
Evangelhos do Novo Testamento sobre Maria é 
escasso. Fator que dá margem a se dizer se ela 
teria ou não sido a distorcida mulher de maus 
costumes que se converteu ao conhecer Jesus, 
ou a mulher adultera, ou até como propõem 
atualmente, o “apóstolo dos apóstolos”. Sendo 
proposital ou não pela edição posterior da igre-
ja aos acontecimentos, a participação de mulhe-
res na Bíblia é pouquíssima, e, aliás, isso vem se 
mantendo em toda divulgação de historia e arte.

Sejamos sinceros, o filme de Davis segue no 
enredo naquilo que chamamos de dramaturgia 
televisiva. É um enredo para quem está acos-
tumado com novelas das 22h00, se bem nos 
compreendem o comparativo exemplo. Muito 
provável não provocará a reflexão, não chocará 
opiniões e nem mesmo levantará a discussão 
que acima propomos. Cremos que os homens 
inteligentes estão bem preparados para serem 
liderados por qualquer mulher que não se sin-
ta mal em estar liderando. Muitas vezes liderar 

FILME: MARIA MADALENA
Um fi lme de Garth Davis

Éfundada em janeiro de 1858, na cidade 
de Paris, a Revista Espírita por Allan 

Kardec. Após a fundação da revista, Kardec 
funda a Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas. Em 01/04/1858, o Sr. Prefeito de 
Polícia na época, autoriza a instalação da so-
ciedade através de aviso do Sr. Ex. Ministro 
do Interior e da Segurança Geral.

Fica instalada em um imóvel alugado, na 
cidade de Paris, onde recebeu mais tarde a 
Revista Espírita em suas instalações.

As atividades realizadas na Sociedade e Re-
vista na época podem ser conhecidas pela lei-
tura do chamado Boletim, que foi incorporado 
a Revista Espírita mais tarde. Kardec criou ain-
da um Regulamento que dispunha dos fins da 
Revista e Sociedade, sua Administração, suas 
Sessões, entre outras determinações, e exigia 
extrema seriedade dos seus integrantes a fim 

A Revista Espírita e a sociedade 
parisiense de estudos espíritas

REVISTA ESPÍRITA

POR WELLINGTON PIVETTA de dar credibilidade a instituição.
Durante a realização do IV Congresso 

Espírita Mundial, realizado na cidade de 
Paris em outubro de 2004, foi levado ao co-
nhecimento do publico participante alguns 
documentos inéditos e pessoais do Codifi-
cador, sendo parte do acervo do estudioso 
e escritor espirita Dr. Sylvino Canuto Abreu, 
estes avaliados pelo Secretário Geral, Dr. 
Nestor João Masotti, onde foram aferidas 
sua importância e relevância da sua expres-
siva fonte de investigação bibliográfica.

Abaixo, o ofício original e sua tradução:

A Monsieur le Préfet de Police de la ville 
de Paris.

Monsieur le Préfet:
Les membres fondateurs du Cercle Pari-

sienne des Études Spirites qui ont sollicité au-
près de vous l’autorisation nécessaire pour se 
constituer en Société, ont l’honneur de vous 

prier de vouloir bien leur permettre des réu-
nions préparatoires en attendant l’obtention 
de l’autorisation régulière.

J’ai l’honneur d’être avec le plus profond res-
pect, Monsieur le Préfet, votre très humble et très

obéissant serviteur, H. L. D. Rivail dit Allan 
Kardec. Rue des Martyrs nº 8

Ao Sr. Prefeito de Polícia da cidade de Paris.

Sr. Prefeito:
Os membros fundadores do Círculo Pari-

siense de Estudos Espíritas, que solicitaram 
junto a vós a autorização necessária para 
constituir-se em Sociedade, temos a honra 
de pedir-vos que consintais permitir-nos re-
uniões preparatórias, enquanto esperamos a 
autorização regular.

Com o mais profundo respeito, Sr. Prefeito, 
tenho a honra de ser vosso muito humilde e 
muito obediente servidor, H. L. D. Rivail, dito 
Allan Kardec. Rua dos Mártires nº 8.

não comporta muita sensibilidade, sem que se 
use a razão na hora de decidir. Para o filme, Ma-
ria Madalena supostamente foi um lado emo-
cional para o Mestre. Uma mulher de família 
convencional, por mais que queira ser mostra-
da como liderança, serve a opinião tradicional 
formada e moralista.

Só para encerrarmos no auge, sugerimos 
como lógica que Jesus Cristo como Espírito Puro 
encarnado, estão como fora do orbe e não tem 
gênero masculino ou feminino. Do que nos pa-
rece obvio que não apresentaria sensações de 
interesse carnal, pois bem, não há possibilida-
des de ter havido um relacionamento íntimo de 
Cristo com Maria Madalena. E, se caso houve, 
não nos interessa e é da intimidade deles, que 
merecem respeito e privacidade como todos e, 
ainda mais como Líderes planetários. Sendo ou 
não, o fato para nós não desmerece em nada o 
que Jesus e Magdala (na posição da invejável 
cortesã convertida descrita por Divaldo) repre-
sentam para humanidade. C`est fini.
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PELO D.C.D. 

EVANGELHO NO LAR:

FÉ

“Mas os cuidados deste mundo, os 
enganos das riquezas e as ambições 
doutras coisas, entrando, sufocam a 
palavra, que fica infrutífera.” - Jesus 
(Marcos, 4:19)

Aárvore da fé viva não cresce no 
coração, miraculosamente. 

Qual acontece na vida comum, o 
Criador dá tudo, mas não prescinde 
do esforço da criatura. 

Qualquer planta útil reclama espe-
cial atenção no desenvolvimento. 

Indispensável cogitar-se do tra-
balho de proteção, auxílio e defesa. 
Estacadas, adubos, vigilância, todos 
os fatores de preservação devem ser 
postos em movimento, a fim de que o 
vegetal precioso atinja os fins a que 
se destina. 

A conquista da crença edificante 
não é serviço de menor esforço. 

A maioria das pessoas admite que 
a fé constitua milagrosa auréola doa-
da a alguns espíritos privilegiados 
pelo favor divino. 

Isso, contudo, é um equívoco de la-
mentáveis consequências. 

A sublime virtude é construção do 
mundo interior, em cujo desdobra-
mento cada aprendiz funciona como 
orientador, engenheiro e operário 
de si mesmo. 

Não se faz possível a realização, 
quando excessivas ansiedades ter-
restres, de parceria com enganos e 
ambições inferiores, torturam o cam-
po íntimo, à maneira de vermes e 
malfeitores, atacando a obra. A lição 
do Evangelho é semente viva. 

O coração humano é receptivo, tan-
to quanto a terra. 

É imprescindível tratar a planta di-
vina com desvelada ternura e instin-
to enérgico de defesa. 

Há muitos perigos sutis contra ela, 
quais sejam os tóxicos dos maus li-
vros, as opiniões ociosas, as discus-
sões excitantes, o hábito de analisar 
os outros antes do auto exame. 

Ninguém pode, pois, em sã cons-
ciência, transferir, de modo integral, 
a vibração da fé ao espírito alheio, 
porque, realmente, isso é tarefa que 
compete a cada um.

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

POR ANTONIO O.CIOLDIN

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

A CURA DO BEBÊ POR EURÍPEDES BARSANULFO

Correspondência de Sr. 
Jobard a Allan Kardec

REVISTA ESPÍRITA

POR WELLINGTON PIVETTA

Contou-nos Odilon José Ferreira (dentis-
ta e discípulo de Eurípedes Barsanulfo) 

que em 1908, transferira de Frutal/MG para 
Sacramento/MG sua família, trazendo um 
filho recém-nascido de nome João. O bebê 
chorava dia e noite e a mãe de Odilon des-
cobriu que era devido ao fato de não urinar.

Mas, por que o bebê não conseguia expe-
lir a urina? Foi ele, então, levado à presença 
de Eurípedes Barsanulfo, que disse:

- Vamos à farmácia.
Foram. E o médium, depois de sentar-se, 

concentrou-se por breves segundos e, sor-
ridente, pegou o bisturi.

- O que vai fazer?
- É simples. Ele vai urinar, já.
E pediu à Jósia, irmã de Odilon, que des-

pisse o bebê. Em seguida, deu um golpe 
rápido no prepúcio da criança e explicou:

- A uretra estava fechada por uma pelícu-
la. Em menos de um minuto ele vai urinar. 
Aguardemos.

E o bebê soltou a urina represada desde o 
primeiro dia de seu nascimento.

(da obra “Eurípedes Barsanulfo,
O Apóstolo da Caridade”, de Jorge Rizzini)

Hoje damos inicio a divulgação mensal 
de algumas cartas que se fazem impor-

tantes na cronologia histórica do Espiritis-
mo. Para iniciar, vamos destacar uma carta 
enviada a Kardec de seu amigo Sr. Jobard, 
diretor do Museu Real da Indústria.

Em 15 de junho de 1858, Allan Kardec re-
cebe uma correspondência de um amigo, 
Sr. Jobard, onde o mesmo lhe confessa pro-
funda admiração e confiança sobre a missão 
que Kardec teria que executar.

Abaixo, segue a referida correspondência:

Bruxelas, 15 de junho de 1858.
Meu caro senhor Kardec.
 
Recebo e leio com avidez a vossa Revista 

Espírita e recomendo aos meus amigos, não 
a simples leitura, mas o estudo aprofundado 
do vosso O Livro dos Espíritos. Muito lamen-
to que minhas preocupações físicas não me 
deixem tempo para os estudos metafísicos, 
embora os tenha levado bastante longe para 
sentir quanto estais perto da verdade abso-
luta, sobretudo quando vejo a perfeita coin-
cidência que existe entre as respostas que 
nos dão a mim e a vós. Os próprios Espíritos 
que vos atribuem pessoalmente a redação 
dos vossos escritos ficam estupefatos com a 
profundidade e com a lógica que aí encon-
tram. Vós vos elevastes de um salto ao nível 
de Sócrates e de Platão pela Moral e pela Fi-
losofia estética. Quanto a mim, que conheço o 
fenômeno e a vossa lealdade, não duvido da 
exatidão das explicações que vos são dadas 
e abjuro todas as ideias que a respeito publi-
quei, quando, com o Sr. Babinet, eu pensava 

que só houvesse nisso fenômenos físicos ou 
palhaçadas indignas da atenção dos sábios.

Não desanimeis, como eu não desani-
mo, ante a indiferença de vossos contem-
porâneos. O que está escrito, está escrito; 
o que está semeado germinará. A ideia de 
que a vida é uma afinação das almas, uma 
prova e uma expiação, é grande, consola-
dora, progressiva e natural. Os que a ela 
aderem são felizes em todas as posições. 
Em vez de se lamentarem dos sofrimen-
tos físicos e morais que os abatem, devem 
regozijar-se ou, pelo menos, suportá-los 
com resignação cristã.

 
Para ser feliz, foge ao prazer:
Eis do filósofo a divisa;
O esforço para o obter
Custa bem mais do que a camisa;
 
Mas cedo ou tarde o vamos ter,
Porque em surpresa se improvisa;
É um terno que ao aparecer
vale dez mil do lance e a pisa.
 
Espero passar em breve por Paris, onde te-

nho muitos amigos a ver e muitas coisas que 
fazer. Entretanto, tudo deixarei para vos pro-
curar e levar um aperto de mãos.

JOBARD
Diretor do Museu Real da Indústria

Essa carta do Sr. Jobard, mostra como 
a missão de Kardec era muito importante 
para o Espiritismo. Demonstra todo o res-
peito, admiração e compreensão dos traba-
lhos mediúnicos de Kardec.

Mês que vem tem mais!
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Quando temas relevantes do ponto de 
vista filosófico são abordados, é comum 

ouvirmos dizer que assuntos de fé e lógica 
não se misturam. Aspectos da cultura con-
temporânea apontam para a possibilidade 
de encararmos fé e razão como atributos 
compatíveis entre si. Vejamos o seguinte 
raciocínio: os conhecimentos atuais em as-
tronomia parecem reforçar a tese do astrô-
nomo J. H. Lambert, que já em 1761 aceitava 
a ideia de uma ordem cósmica no universo. 
Segundo a física, entropia seria o estado de 
desordem ou desorganização de um siste-
ma. Assim, a entropia crescente levaria a 
desorganização crescente. Conforme nos 
diz o Segundo Princípio da Termodinâmi-
ca, em Física, a entropia do universo tende 
a crescer. Em termos práticos, tudo que se 
constrói tende a se destruir, a se desfazer. 
Apesar de ser uma lei física, pesquisas re-
centes no campo da Biologia apontam no 
sentido de uma ordem Organizadora da 
Vida, de uma força maior e desconhecida 
pela ciência. Contrariando a tendência na-
tural da entropia, que seria a da desordem 
ou desorganização natural e crescente dos 
sistemas, teríamos de considerar a força or-
ganizadora da ordem cósmica, como deter-
minante na origem da vida.

O surgimento da vida organizada no uni-
verso representou uma corrente oposta à 
entropia natural dos Sistemas. Se o univer-
so tendeu a uma desorganização progres-
siva ou entropia crescente, o aparecimento 
da vida foi um processo oposto a entropia, 

Deus e reencarnações iniciais
ESPIRITISMO E MEDICINA

POR RICARDO DI BERNARD criando a ordem. Foi um processo neguen-
trópico (que nega a entropia). Inferimos daí 
que uma lei maior atuou no processo. Uma 
Lei Central ou um princípio único.

Se a fé cega não é mais deste século, o 
cientificismo dogmático também não o será 
no próximo século.

Religiões que preconizam a fé cega, au-
tomaticamente se confessam impotentes 
para demonstrar que estão com a razão. 
Movimentos científicos que não admitem 
examinar determinadas possibilidades, por 
puro preconceito, também cristalizam e se 
comportam como religiosos radicais. Numa 
primeira instância, todos os fenômenos da 
natureza podem ser explicados pelas leis 
naturais. As leis físicas, químicas e biológi-
cas nos dão o mecanismo da vida, nos res-
pondem sobre minúcias do microcosmo ce-
lular ou sobre a magnitude do macrocosmo.

No entanto, estas mesmas leis, que são auto-
máticas, deverão ser regidas por uma lei uni-
versal coordenadora e onipresente no macro 
e no microcosmo. Esta Lei onipresente, nós a 
chamamos de Deus. Sendo perfeita, há de ser 
imutável, pois só o imperfeito sofre mudanças 
visando o aprimoramento progressivo. Con-
siderando a imutabilidade da Lei Universal, 
concebemos sua ação constante e uniforme. 
Inexistindo momentos diversos de outros 
como um gráfico irregular a assinalar uma 
emocionalidade antropomórfica.

Pela regularidade e constância da Lei Uni-
versal, concluímos que não houve um mo-
mento da criação. Trata-se de um processo 
eterno. Deus irradia constantemente e proje-
tam-se de sua essência perfeita, centelhas di-

vinas ou princípios espirituais, que provindo 
de um ser perfeito só poderão ter um destino: 
a evolução infinita rumo a perfeição. “Nenhu-
ma das ovelhas se perderá, disse Jesus.”

Ainda dentro dos textos bíblicos encontra-
mos a frase: “Deus fez o mundo em sete dias”. 
Sabemos que a riqueza da simbologia na Bí-
blia é de uma profundidade admirável e que 
necessita ser explorada cada vez mais sem 
preconceitos. Voltando ao nosso raciocínio 
inicial, quando se lê, “Deus fez o mundo em 
sete dias” devemos extrair o espírito da letra 
para compreendermos a essência da men-
sagem, que nos transmite a ideia dos SETE 
DIAS como a eternidade na criação. Enten-
demos, portanto, que Deus cria sempre, não 
existindo momentos de inatividade.

Realmente, um ser perfeito, onipresente e 
imutável, lei universal onisciente não tem um 
gráfico de criação ou um momento, mas uma 
ação criativa constante e eterna no universo.

A encarnação primeira, portanto, foi 
para nós, hoje seres humanos, há incontá-
veis milhões de anos, quando as centelhas 
divinas mergulharam na dimensão física 
unindo-se às expressões mais simples da 
organização material.

O espírito “dormiu” nos átomos e pas-
sou o grande sono pelo reino mineral, so-
nhou nas organizações vegetais, agitou-se 
pelas espécies animais para despertar na 
espécie humana, rumo à consciência supe-
rior em seres futuros.

http://www.espiritualidades.com.br/Artigos/B_
autores/BERNARDI_Ricardo_tit_Deus_
reencarnacoes_iniciais.htm

17 – “Não temos aqui senão cinco pães e 
dois peixes.” 

Amultiplicação dos pães é um dos mila-
gres que mais têm intrigado os comen-

tadores e alimentados, ao mesmo tempo, as 
zombarias dos incrédulos. Sem se darem ao 
trabalho de lhe perscrutar o sentido alegó-
rico, para estes últimos ele não passa de um 
conto pueril. Entretanto, a maioria das pes-
soas sérias há visto na narrativa desse fato, 
embora sob forma diferente da ordinária, 
uma parábola, em que se compara o alimen-
to espiritual da alma ao alimento do corpo.

Pode-se, todavia, perceber nela mais do 
que uma simples figura e admitir, de certo 
ponto de vista, a realidade de um fato ma-

Multiplicação dos pães e peixes  Matheus – cap.14: 13-19

ESTUDO BÍBLICO

POR JUBERY RODRIGUES terial, sem que, para isso, seja preciso se re-
correr ao prodígio. É sabido que uma grande 
preocupação de espírito, bem como a aten-
ção fortemente presa a uma coisa fazem es-
quecer a fome. Ora, os que acompanhavam a 
Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo; nada 
há, pois, de espantar em que, fascinadas pela 
sua palavra e também, talvez, pela poderosa 
ação magnética que ele exercia sobre os que 
o cercavam, elas não tenham experimentado 
a necessidade material de comer.

Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma 
dificuldade teve para tranquilizar os dis-
cípulos, dizendo-lhes, na linguagem figu-
rada que lhe era habitual e admitido que 
realmente houvessem trazido alguns pães, 
que estes bastariam para matar a fome à 
multidão. Simultaneamente, ministrava aos 
referidos discípulos um ensinamento, com o 

lhes dizer: “Dai-lhes vós mesmos de comer.” 
Ensinava-lhes assim que também eles po-
diam alimentar por meio da palavra.

Desse modo, a par do sentido moral ale-
górico, produziu-se um efeito fisiológico, 
natural e muito conhecido. O prodígio, no 
caso, está no ascendente da palavra de Je-
sus, poderosa bastante para cativar a aten-
ção de uma multidão imensa, ao ponto de 
fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder 
moral comprova a superioridade de Jesus, 
muito mais do que o fato puramente mate-
rial da multiplicação dos pães, que tem de 
ser considerada como alegoria.

Esta explicação, aliás, o próprio Jesus a 
confirmou nas duas passagens seguintes.

Fonte: http://ipeak.net/site/estudo_janela_
conteudo.php?origem=4660&idioma=1



A Parábola do Joio e do Trigo

LOCAL DA PALESTRA DATA HORA EXPOSITORES TEMAS

“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro mandamento; instruí-vos, eis o segundo”. (Espírito de Verdade, Evangelho Segundo Espiritismo)  Assessoria DOD - USE Intermunicipal Americana, Nova Odessa e Sumaré

PALESTRAS USE - INTERMUNICIPAL AMERICANA I NOVA ODESSA I SUMARÉ I AGOSTO DE 2018
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Livros mais vendidos no
Seareiros em Julho

1 – Luz Nas Trevas – Divaldo Franco/
Joanna de Ângelis;

2 – Eu Escolho Ser Feliz – Rossandro 
Klinjey;

3 – Nos Domínios da Mediunidade - 
Francisco C.Xavier/André Luiz;

4 – Evangelizando Bebê – Cintia 
Vieira da Silva Soares;

5 – Magali em Outras Vidas – Turma 
da Mônica/Luis Hu Rivas.

 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 Agosto/2018:
Doutrinário: “Sete Pecados 

Capitais”; sete autores: Jô Andrade, 
Marcus De Mário, Francisco Aranda 

Gabilan, Isaías Claro, Roosevelt Tiago, 
Wellington Balbo e Rogério Coelho; 

da Editora Solidum, c/223 págs.
Romance: “Paixão e Sublimação 

– A Historia de Virna e Marcus 
Flávius”; autores Ana Maria de 

Almeida, pelo Espírito Josafat; da 
Editora EME, c/189 págs.

03/08

07/08

09/08

11/08

12/08

17/08

18/08

22/08

27/08

27/08

28/08

28/08

29/08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláudio Schiavi
Pátria do Evangelho

Jorge Munhóz
Casa de Luz

Jaime Facioli
Paz e Amor

José Geraldo
Seareiros de Jesus

Clayton Prado
Flora Luz

Valdecir Borges
Augusto Elias

Rogélio Bonil
Casa de Luz

Andréia Gomes
Caminho do Progresso

Marta Alves
Fraternidade

Hamilton Ubirajara
Seareiros de Jesus

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Marcus Agostinetto
Seareiros de Jesus

Ricardo Galdino
Casa de Luz

20h00

19h30

19h30

20h00

10h00

19h30

19h30

19h45

19h50

20h00

19h30

19h30

19h30

Muito se Pedirá 
a quem muito foi dado

Tema Livre

A Virtude da Fé

A Parábola do Samaritano

A Música da Nova Era

Os Animais na Obra de Deus

Tema Livre

Tema Livre

Conhece-se a Árvore 
pelos Frutos

Poder do Pensamento

Os Últimos serão os Primeiros

A Porta Estreita

Os Inferiores e os Superiores

PELA BIBLIOTECA
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PELA PRESIDÊNCIA

CURTAS DO SEAREIROS

ESTUDO DAS PARÁBOLAS DO NOVO TESTAMENTO
04/08 – sábado – das 14h00 às 15h30 – sala 1 - estudo da 
Parábola da Figueira Estéril (Mc 11:12-1 e 20-26)
Estudo aberto para todos os interessados.

EVENTOS ESPECIAIS
04/08 – sábado 14h00 – sala 3 – Reunião da USE Intermunicipal 
- Americana, Nova Odessa e Sumaré.
11/08 – das 13h30 às 16h00 – no auditório – DOCE AMIZADE 
E SOLIDARIARTE DO DIA DOS PAIS – tarde com sobremesas, 
salgados e lindos artesanatos confeccionados por artesãs 
voluntárias. Contamos com a presença e colaboração dos 
associados, familiares, amigos e público em geral.

AGOSTO “MÊS DE ESTUDOS ESPECIAIS” – Haverá diversas 
palestras no auditório do Seareiros:
07/08 - terça-feira – 20h00 – Tema: Jésus Gonçalves – O 
Poeta das Chagas Redentoras – Expositor: Leandro Piazon, do 
Seareiros;
15/08 - quarta-feira – 20h00 – Tema: Espírito e Doutrina – 
Expositor: Dr. Milton Santiago Junior, da Associação Espírita de 
Americana; 
18/08 – sábado – 15h00 – Tema: Vida, Sexo & Destino – 
Expositor: Joelson Pessoa, de Jandira/SP;
20/08 - segunda-feira – 20h00 – Tema: Amor... Amor... Amor – 
Expositor: Marcio Correa, de São Carlos/SP.

CURSO DE DIALOGADORES DE REUNIÕES MEDIÚNICAS
24/08 - sexta-feira – das 19h30 às 21h00 – sala 4 – Inicio da 
preparação para dialogadores de reuniões mediúnicas do 
Seareiros – Duração de 4 semanas (24 e 31/08 e 14 e 21/09).

PALESTRA
27/08 – segunda-feira – 13h00 – no auditório – Tema: O 
Infortúnio Oculto – Expositor: Marcus Silva Agostinetto.

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Terças-feiras – das 20h00 às 21h00 para crianças e 
adolescentes de 04 a 18 anos. 
Sábados – das 14h15 às 15h30 para crianças e adolescentes de 
04 a 14 anos – retorno em 04/08.
Mocidade – sábados das 14h15 às 15h30 – sala 5 – jovens de 15 
a 30 anos.

Atividades Externas
13/08 – Evangelho na Casa Dia – às 20h00 – O Evangelho 
Segundo o Espiritismo – Cap. 13 – Não saiba a vossa mão 
esquerda o que dá a vossa mão direita.
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


