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Renovam-se os dias e as estações. Velhas árvores decepadas brotam novamente. 
Pedras multimilenárias dão formas diferentes aos serviços da evolução. Na própria 
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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 JESUSRenovação

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

“… Transformai-vos pela renovação de vossa mente, 
para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus.” – (Paulo aos Romanos 12:2)

Chegamos ao final de mais um ano! Tempo 
de fazer um balanço geral e pensar em 

renovação. A Doutrina Espírita tem como meta 
principal a renovação. A renovação profunda; a 
renovação do Espírito.

O Evangelho de Jesus, à luz da Doutrina 
é e será sempre uma fonte abundante e 
permanente para a nossa renovação moral. 
Diz-nos Emmanuel: "aperfeiçoar para o bem é 
impositivo da Lei". Muitas vezes, afirmamo-nos 
cansados, doentes, inabilitados, sem qualquer 
recurso para empreender a nossa transformação. 
No entanto, agora, como há séculos de 
séculos, a Natureza em tudo é sublime, há 
renascimento. Renovam-se os dias e as estações. 
Velhas árvores decepadas brotam novamente. 
Pedras multimilenárias dão forma diferente 
aos serviços da evolução. Na própria química 

do corpo em que temporariamente residimos, 
a renovação é incessante. Renova-se o ar que 
respiramos. Renova-se o alimento de que nos 
nutrimos. Renova-se a nossa organização celular. 
Deixemos, assim, que a nossa emoção e ideias 
nos transfigurem para fazer o melhor. Estudar, 
raciocinar, observar e meditar… A reencarnação 
sempre nos conduzirá para novas lutas e novos 
ensinamentos, entretanto, tenhamos a certeza 
de que toda lição nobre, aprendida hoje, por 
mais obscura e mais simples, será sempre 
facilidade a nos sorrir amanhã. A nossa Casa 
passará também por renovação neste final de 
ano com a eleição de novo Presidente e Vice, 
além dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, enfim, 
nova diretoria. Certamente, continuaremos todos 
trabalhando, buscando a união, para que o 
Seareiros tenha sempre a finalidade de acolher, 
consolar, esclarecer, orientar todos aqueles que 
nos procuram. Desejamos agradecer de coração a 
toda família Seareiros por sermos companheiros 
de jornada, todos no mesmo barco, aprendendo 
com as nossas falhas, com o desejo de renovar 
sempre com o amparo amigo dos benfeitores dos 
dois planos da vida. Gratidão a todos!

Fontes: Palavras de Vida Eterna cap. 90 e Encontro 
Marcado cap. 5 e 31 –Emmanuel/ Francisco Candido Xavier

POR ANTONIO O.CIOLDIN

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

No inverno de 1945, época do feliz término da 
2ª Guerra, o orador e médium baiano Divaldo 

Pereira Franco, no verdor dos seus 18 anos, acom-
panhou Chico Xavier, a pedido do mesmo, em vi-
sita a uma humilde casa na Lapinha, localidade a 
alguns quilômetros de Pedro Leopoldo/MG. O lar 
pertencia a D. Conceição e Lia, neta dela.

Conceição foi amiga de D. Maria João de Deus, 
mãe biológica de Chico. Dizia-lhe a genitora do 
médium que quando a necessidade material fusti-
gava, a mãe lembrava-se de D. Conceição, pois os 
sofrimentos de D. Maria nunca foram maiores do 
que os daquela amiga mais carente.

Narrou-lhe Chico que, no Natal anterior, ao ou-
vir a alegre comemoração no lar vizinho, se sentiu 
solitário na ocasião. Então, semelhante a um “rei 
mago de táxi”, muniu-se de “prendas” e dirigiu-
se ao casebre das amigas carentes.

Ao avistar o tugúrio, testemunhou, com seus 
olhos de médium, uma luminosidade nimbando 
o local – fenômeno parecido deve ter ocorrido, 
há dois mil anos, àquele querido estábulo em 
Belém da Judá.

À porta encontrava-se, desencarnado, o Após-
tolo Mineiro do Espiritismo, Eurípedes Barsanulfo. 
No entanto, apresentava-se sob a forma de uma de 
suas existências pretéritas, como Rufus, cristão mar-
tirizado no ano 172 d.C (ver Ave Cristo, do Espírito 
Emmanuel, sob a psicografia de Chico Xavier. Por 
certo, Barsanulfo tinha algum vínculo com elas des-
de aquela época). O benfeitor saudou o médium:

- Seja bem-vindo, vamos celebrar o Natal de Jesus 
diante do infortúnio!

Chico só pode levar parcos víveres: alguns biscoi-
tos e uma bebida de chocolate preparada por ele. 
Contudo, por mais nababesco que fosse, nenhum 
banquete natalino superaria a luz espiritual emanada 
por aquela ceia extremamente simples.

Agora, naquele período frio do ano de 1945, o 
grande médium mineiro esclareceu Divaldo, que D. 
Conceição visitou-o espiritualmente (através de des-
dobramento durante o sono), enquanto estava psi-
cografando no Centro Espírita Luiz Gonzaga.

Fonte: Palestra de Divaldo P.Franco, em 27/07/2002, 
no Auditório Araújo Vianna, Porto Alegre
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Opresente texto, ela-
borado a partir da 

obra “Mediunidade: 
Desafios e Bençãos”, de 
Divaldo Pereira Franco 
(pelo Espírito de Manoel 
Philomeno de Miranda) 
apresenta, de maneira 
bastante clara e objeti-

va, o conceito de “Inspiração Mediúnica”.   
Conforme explica Divaldo, “a criatura 

humana é um ser interdimensional”. Po-
de-se observar a penetrabilidade de seu 
psiquismo, que passa pelos mais diversos 
materiais, vencendo distâncias para desco-
brir imagens e sons, transmitindo ideias a 
seres humanos, materializando e desmate-
rializando moléculas orgânicas.

Deste modo, a mediunidade passa a me-
recer minuciosas observações e estudos que 
contribuirão para o bem-estar das pessoas 
através de seu bom comportamento moral. 

A inspiração mediúnica, diante da capaci-
dade de registro psíquico pelos encarnados, 

No dia 29/10/2018, segunda-feira, na 
reunião pública das 13h00, aconteceu 

a palestra Superando Perturbações Espi-
rituais, no auditório do Seareiros de Je-
sus, sendo expositora a nossa colega Drª 
Elizabeth Vieira Lucena.

Jesus em sua trajetória deixou bastante 
claro que o Reino de Deus é a obra Divina 
que deve ser construída em nossos corações, 
uma diretriz atemporal e que nos revela que 
a paz que queremos no mundo, deve ser edi-
ficada primeiramente em nós.

O desequilíbrio das emoções é reflexo das 
nossas imperfeições íntimas, e a baixa sinto-
nia é consequência de nossos pensamentos 

Superando perturbações espirituais

Mediunidade: desafios e bençãos Parte VII

PALESTRA

MEDIUNIDADE

PELO D.C.D.

POR MARIANA V.MIANO

negativos. Desta forma, muitas vezes incons-
cientemente, atraímos para nosso entorno 
outras mentes que padecem dos mesmos 
desequilíbrios, estejam elas encarnadas ou 
desencarnadas, e que podem nos levar a 
perturbações espirituais.

Para solucionar tal questão será neces-
sário primeiro, equilíbrio do sentimento e 
a boa vontade, que nos move para as boas 
ações; segundo, sintonizar com energias 
salutares através da prática do bem, passe, 
prece, atendimento espiritual, voluntariado, 
boa música, atividade física, contato com a 
natureza entre outros itens.

Não podemos/devemos jamais esquecer 
que Jesus é nosso modelo e guia, e estará a 
nos aguardar até o fim dos tempos.

foi sempre responsável pelos acontecimen-
tos de grande porte. Na origem da grande 
maioria dos acontecimentos históricos ob-
serva-se a inspiração das mentes desencar-
nadas interferindo no comportamento hu-
mano de forma eficiente.

Jesus, em sua passagem pela Terra, esteve 
em constante sintonia com Deus, fazendo 
Sua vontade; Saulo foi conduzido por Ele 
desde o encontro às portas de Damasco, 
tornando-se médium seguro e prosseguin-
do com Seu Ministério na Terra.

Muitos homens e mulheres atravessaram 
a História, todos portadores de mediunida-
de e inspirados, passaram a realizar grandes 
trabalhos, promovendo assim a expansão 
da cultura, da arte, da ciência, etc...

A visão quântica do mundo apresentou 
respostas seguras para o espiritualismo em 
geral e para o Espiritismo em particular; 
nesse infinito campo de energias em dife-
rentes estados de manifestação vibratória, a 
realidade maior é o espírito imortal, agente 
do corpo físico e por ele responsável.

A interferência psíquica ocorre em pro-
cesso de afinidade. Entretanto, como a 

maioria desencarna em lamentável estado 
de fixação de prazeres ou mágoas, de in-
teresses mesquinhos e paixões inferiores, 
entram no mundo espiritual aflitos, pertur-
bados, infelizes...

Como esses espíritos se movimentam e 
atuam nas faixas vibratórias mais grossei-
ras, nas quais os encarnados invigilantes 
permanecem psiquicamente, a inspiração 
mediúnica ocorre por automatismo ou 
de forma consciente, gerando tumultos e 
conflitos.

Considerando nossa liberdade de pensar 
e o livre-arbítrio para decidir, faculdade dis-
ponível a todos, é inevitável que o cultivo 
de ideias nos coloque em faixa vibratória 
correspondente, na qual outras mentes 
também se fixam, ocorrendo assim o inter-
câmbio, ou seja, a inspiração mediúnica.

Como a inspiração mediúnica é inevitável, 
a busca por acertos e situações de paz deve 
ser constante. Lembremos o ensinamento 
do Evangelho: “onde ponhas os seus te-
souros aí estará também o seu coração”. 
A cada qual, conforme seu merecimento! 
Até o próximo IPV!
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Em 1957, Richard Simonetti teve o seu 
1º artigo editado pela FEB - Federação 

Espírita Brasileira. Somente 12 anos mais 
tarde seria publicado o seu 1º livro: Para 
viver a grande mensagem. A princípio, 
editores estranharam as abordagens de Si-
monetti, que, já naquela época, atrevia-se 
a escrever sobre temas atuais, motivo de 
perplexidade para espíritas mais ortodo-
xos, como aconteceu em seu 2º livro: Te-
mas de hoje, problemas de sempre.

Penso que nenhuma editora daqueles 
tempos imaginaria que, 6 décadas mais tar-
de, aquele escritor principiante estaria che-
gando à improvável marca de 65 livros, entre 
edições no Brasil e no exterior, com quase 
três milhões de exemplares impressos.

Seu último livro, O melhor é viver!, aborda 
um tema delicado — suicídio — sob a ótica 
de um centro espírita que passa a desenvol-
ver iniciativas não somente consoladoras, mas 
também preventivas, a fim de desestimular os 
que pensam em colocar termo à sua vida.

Na verdade, além de outra obra específica - 
Suicídio, tudo o que você precisa saber - em 
toda a sua bibliografia Simonetti sempre tratou 
do respeito à vida, a ponto de conferir a um dos 
seus livros o título Uma razão para viver.

A nova visão do mundo que o Espiritis-
mo nos proporciona é ressaltada por ele em 
seu novo livro, lembrando-nos da missão 
que cada um de nós, como espírita, traz aos 
patamares terrestres, a fim de deixar o mun-
do um pouco melhor do que o encontrou 
e voltar à espiritualidade um pouco melhor 
do que quando chegou.

É possível receber uma carta da esposa 
falecida? Espíritos podem revelar que um 
aparente acidente foi, na verdade, proposi-
tal? Quais são os efeitos colaterais de um 
suicídio? Uma dedicatória do além pode 
salvar uma vida? O que surge primeiro: a 
depressão ou a obsessão? São perguntas 
respondidas pelo autor com um linguajar 
simples, acessível e objetivo.

Tão corajoso agora quanto foi ao abordar 
temas considerados tabus no meio espírita. 
Em O melhor é viver!, Simonetti não deixa 
de lado o trato da questão de gênero, mos-
trando que a sociedade caminha para o fim 
da dicotomia entre masculino e feminino, 
respeitando as opções e tendências de cada 
Espírito encarnado.

A obra literária de Richard Simonetti repre-
senta, e assim se projetará no futuro, uma das 
mais importantes contribuições para o estudo 
e a prática do Espiritismo, seja no aspecto filo-
sófico ou experimental, à luz do Evangelho ou 
do fenômeno mediúnico, tanto para jovens, 
como para os mais experientes.

Tributo a Richard Simonetti
ATUALIDADES

POR SIDNEY FERNANDES

Um exemplo de vivência Cristã e dedicação à divulgação Espirita

Em todos os seus livros, no entanto, ja-
mais o autor deixou de tratar da transfor-
mação moral e da responsabilidade de que 
devem revestir-se os esforços do Espírito, 
na gloriosa jornada reencarnatória. Praza 
aos céus saibamos valorizar esses grandio-
sos valores despertados, para que tenha-
mos uma existência tão produtiva e trans-
formadora como foi a de Richard Simonetti.

Tão importante quanto a sua contribui-
ção como orador e escritor espírita, Simo-
netti nos deixou o exemplo do trabalho e 
da liderança. Como autêntico líder servidor, 
ampliou consideravelmente as instalações 
físicas do Centro Espírita Amor e Caridade 
(CEAC) de Bauru, tanto em sua sede citadi-
na, como nos 6 núcleos localizados na pe-
riferia carente de Bauru, além do albergue, 
hoje situado nas imediações do terminal 
rodoviário, agregando, atualmente, mais de 
mil voluntários.

Em sua gestão, o carro-chefe da promo-
ção social do CEAC - o Albergue Noturno, 
desde 1951 chamado de hotel dos pobres 
- deixou de ser apenas um abrigo para os 
desalentados para se transformar em Casa 
de Passagem, passando a oferecer acolhi-
mento a indivíduos e famílias em situação 
de vulnerabilidade social, por intermédio de 
profissionais preparados para diagnósticos 
e encaminhamentos necessários.

O CEAC cresceu, não apenas fisicamente. 
O espírito dinâmico e inquieto de Simo-
netti produziu inúmeros frutos de consolo, 
corporificados na ampliação dos cursos de 
Espiritismo e com o surgimento de novos 
grupos mediúnicos, hoje com 95 unidades, 
agregando mais de mil pessoas.

Grupo Vida, TDM — Tratamento para 
Depressão por Magnetismo, Atendimen-
to Espiritual à Saúde, Joias Devolvidas, 
Fluidoterapia, Apoio a Dependentes Quí-
micos, Aulas da Vida e Editora são algu-
mas das atividades de consolo implantadas 
na gestão Richard Simonetti durante sua 
trajetória de trabalho no CEAC.

Importante lembrar que ele foi um dos 
grandes incentivadores do Clube do Livro 
Espírita, na década de 1970, quando foi 
convencido por José Reis, de Marília, e por 
Leopoldo Zanardi, que residia em Tupã, a 
experimentar e implantar aquela fabulosa 
ideia que hoje está espalhada por todo 
o Brasil, distribuindo livros à mão cheia 
e mandando o povo pensar - como diria 
Castro Alves.

E no campo da comunicação? Hoje a 
mensagem do CEAC chega a milhares de 
pessoas, graças à existência do jornal Mo-
mento Espírita, da Rádio CEAC, da TV 
CEAC e das páginas e redes sociais na inter-
net, originários de suas iniciativas.

Richard Simonetti deixou um legado in-
comensurável, um exemplo a ser seguido 
e uma obra a ser mantida. Que, da espiri-
tualidade, ele continue nos inspirando para 
o trabalho e para o consolo, como sempre 
fez, com muito amor e caridade.

Richard Simonetti, natural e residente em 
Bauru/SP, retornou à Pátria Espiritual no dia 
03/10, aos 82 anos. Simonetti fazia trata-
mento contra o câncer, com sérias compli-
cações recentes.

Nascido em 10/10/1935, casado com Tânia 
Regina Simonetti e pai de 4 filhos, foi funcio-
nário do Banco do Brasil por 30 anos, e passou 
a dedicar-se integralmente ao trabalho de di-
vulgação espírita em 1986, após sua aposenta-
doria, especialmente no Centro Espírita Amor 
e Caridade, instituição que frequentava desde 
a infância e pela qual concretizou muitos pro-
jetos doutrinários e assistenciais (atualmente 
beneficia cerca de 25 mil pessoas).

Além do extenso trabalho literário, cola-
borou ativamente com diversos periódicos 
espíritas, entre eles a Revista Internacional 
de Espiritismo – RIE, pela qual assinou a 
coluna “Pinga-Fogo” por 20 anos, de feve-
reiro de 1998 a junho de 2018, quando pre-
cisou ausentar-se em razão do agravamen-
to de seu quadro clínico. Sua reconhecida 
excelência literária o tornou membro hono-
rário da Academia Bauruense de Letras.

Pela Casa Editora O Clarim também lan-
çou os livros A força das ideias (1994) e 
Não pise na bola (1996). Este último, dire-
cionado a jovens espíritas, foi relançado em 
2018 com conteúdo ampliado, tendo partici-
pação ativa de Simonetti em sua produção.

Nossos mais sinceros agradecimentos a 
este grande trabalhador e divulgador do 
Espiritismo, que deixa como legado a con-
vicção e o exemplo da verdadeira vivência 
espírita e cristã.

Fonte: Editora O Clarim
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SANDRA CRISTINA BRUGNI MAIA

Todas as criaturas estão mergulhadas 
no fluido divino, envolvidas pela Lei de 

Ação e Reação. Esta Lei é automática.
Denomina-se gratidão ao sentimento po-

sitivo e harmonizador pelo qual reconhece-
mos o bem que outrem nos proporcionou.

O sentimento de gratidão se expressa por 
emanações energéticas de alta frequência e 
de ondas curtas (ondas finas de baixo com-
primento ondulatório).

Estas ondas produzem luminosidade 
e se traduzem por cores claras e nitida-
mente brilhantes.

Estabelece-se, por este sentimento, sin-
tonia no plano extrafísico com outras ener-
gias da mesma frequência. Em consequên-
cia deste fato, ao expressarmos gratidão, 
ampliamos nossos contatos com esferas 
suaves e esclarecidas, as quais nos envol-
vem em luz.

Além disso, ao direcionarmos a gratidão a 
outro indivíduo, ele passa a sentir uma agra-
dável sensação de bem-estar, ao receber o 
impacto das ondas luminosas e suaves. Po-
de-se chamar de felicidade, ao estado psí-
quico em que benfeitores se apresentam, 
pelo contínuo envolvimento energético das 
ondas de gratidão dos beneficiados.

Denomina-se ingratidão a ausência de 
um sentimento positivo e harmonizador ao 
não reconhecermos o bem que outrem nos 
proporcionou, acrescida por emoções de 
baixo teor vibratório típicas do ser ingrato.

A ingratidão frequentemente se apre-

Um estudo energético
sobre ingratidão

ESPIRITISMO E MEDICINA

POR DR. RICARDO DI BERNARD

Médico homeopata, pediatra, palestrante espírita e autor de vários livros

senta seguida por atitudes não elevadas 
por parte do indivíduo ingrato. Exempli-
ficando: não é rara a ocorrência de uma 
sensação de raiva em relação àquele que 
prestou auxílio.

O beneficiado considera-se humilhado 
devido à sua natureza orgulhosa. Observa-
se também a presença de inveja, sentimen-
to que direciona contra o benfeitor. O indi-
víduo auxiliado sente um misto de tristeza e 
rancor por não possuir o bem ou a qualida-
de ética daquele que o orientou.

Ao se deixar envolver pelo sentimento 
de ingratidão, o indivíduo estabelece sin-
tonia, no plano extrafísico, com energias 
da mesma frequência. Em razão desse 
fato, amplia seus contatos com esferas 
espirituais de baixo teor vibratório. Ao 
deter-se nesta postura ingrata, passa a se 
distanciar da luminosidade dos Espíritos 
protetores e a identificar com a frequên-
cia vibratória de entidades sofredoras, as 
quais intercambiam energias deste nível 
de pensamentos e emoções.

1. Quando o benfeitor compreende: 
perdoa. Neste caso, cresce espiritualmente 
ao exercitar o entendimento e a humildade.

Perdoando o ingrato, atrai para si maior 
simpatia e amor dos Espíritos de luz (e dos 
protetores do ingrato), sintonizando sua 
mente em faixas superiores.

2. Quando o benfeitor se magoa e so-
fre: passa, nesse caso, a entrar em sinto-
nia com as ondas de tristeza e mágoa que 

ampliam seu sofrimento. Há uma queda 
de nível vibratório que fragiliza o benfei-
tor, tornando-o, portanto, suscetível a Es-
píritos sofredores.

3. Quando o “benfeitor” reage e revida 
contra o ingrato: passa a entrar na mesma 
frequência vibratória do ingrato, torna-se 
igual a ele e assimila a ação dos obsessores 
espirituais. Pode, neste caso, enfermar-se fí-
sica ou psiquicamente.

A imaturidade espiritual é o que carac-
teriza o ingrato. Desta forma, como todo 
ser imaturo, necessita amadurecer pela 
experiência.

1. Amadurecimento pela reflexão (es-
clarecimento):

a) No plano espiritual: sob a orientação 
dos espíritos superiores, poderá rever sua 
postura, modificando-se parcial ou inte-
gralmente;

b) Nas próximas existências: além do 
esforço desenvolvido no sentido de cor-
rigir-se durante o período de erraticidade 
(plano espiritual), passará a exercitar nas 
próximas encarnações o sentimento de gra-
tidão em novas oportunidades de esclareci-
mento e reflexão.

Deus: Gratidão Plena
À medida que pensamos de forma posi-

tiva e salutar, estabelecemos uma sintonia 
com as energias cósmicas superiores, e a 
Lei de Deus, que é gratidão plena, retribui-
nos com fluidos que vitalizam nossos cor-
pos espirituais, proporcionando-nos equi-
líbrio e saúde.

À medida que trabalhamos, geramos 
vínculos e a Lei de Deus, sendo gratidão 
plena, retribui-nos com um banho de paz 
e harmonia interior.

À medida que amamos o próximo, cria-
mos determinadas situações energéticas, 
e, a Lei de Deus, sendo gratidão plena, 
responde-nos com amor, gerando em nós: 
Felicidade…
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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 

Estão sendo aditados os “Termos de Cola-
boração” (convênios), ou seja, as parcerias 

da Prefeitura de Americana com a COASSEJE 
para o ano de 2019 para a continuidade do 
desenvolvimento dos projetos profissionais 
da COASSEJE: Serviço de Acolhimento Institu-
cional para Crianças e Adolescentes na moda-

Projetos da Coasseje para 2019
COASSEJE

PELA EQUIPE DE DIVULGAÇÃO COASSEJE

Aconteceu em 27/10/2018, a solenidade de 
entrega simbólica do material doado para 
construção do muro em torno do espaço 
do novo LAR COASSEJE, que está em perío-
do de reforma (antigo prédio do Centro de 
Atendimento ao Migrante – C.A.M.), locali-
zado na Rua Sergipe, 35, ao lado do Teatro 

de Arena Elis Regina, no Bairro Colina.
Esteve presente ao evento grande gru-

po de colaboradores daquela Instituição, 
cuja sede é na cidade de Pirassununga/SP, 
diretoria da COASSEJE, representante do 
Prefeito Municipal e diversos associados 
e convidados desta entidade. Veja fotos.

A diretoria da COASSEJE vem agradecer todos 
os colaboradores do Projeto Investimento 
Social que doam, mensal ou trimestralmen-
te, através de boletos bancários, bem como 
aqueles que realizam depósitos na conta 
corrente bancária para a manutenção dos 
projetos profissionais da entidade e convida 
a manterem em 2019 o benefício da doação.

A diretoria aproveita, também, para con-
vidar novos colaboradores a participar do 
projeto, lembrando a importância do desen-
volvimento dos serviços realizados à comu-
nidade de Americana. Esses projetos aco-
lhem crianças e adolescentes, desenvolvem 
trabalho de recuperação das famílias dos 
acolhidos visando, quando é o caso, o re-

lidade Casas Lares, Grupo de Apoio à Adoção 
e Projeto de Apadrinhamento Afetivo.

Desses, o “Serviço de Acolhimento Ins-
titucional para Crianças e Adolescentes”, 
hoje na modalidade “Casas Lares”, deverá 
ser transformado em “Abrigo”, assim que 
seja concluída a reforma do novo local que 
acolherá o Serviço, previsto para o primei-
ro semestre de 2019.

Os projetos do programa “Abraçar” 
(Grupo de Apoio à Adoção e Apadri-

nhamento Afetivo), bem como os proje-
tos desenvolvidos por voluntários, sejam 
de apoio ao Serviço de Acolhimento, ou 
de arrecadação de recursos para a manu-
tenção desse e da entidade continuarão 
sendo realizados na sede da COASSEJE, na 
Rua 7 de Setembro, 25 – Centro.

Projeto Investimento Social

Solenidade para comunicação de doação
da instituição do dízimo “Phoenix” 

torno aos familiares, capacita e acompanha 
padrinhos para que essas crianças possam 
ter um convívio familiar enquanto acolhidos 
e capacita, também, em parceria com a Vara 
da Infância, pretendentes à adoção para o 
Cadastro Nacional.

Para participar do projeto Investimen-
to Social basta entrar em contato com a 
secretaria da COASSEJE através do tele-
fone 3461-4050 ou enviar um e-mail para 
coasseje@coasseje.com.br.
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Aconteceu em 06/11/2018 no Seareiros 
de Jesus, a palestra: Depressão: Aspec-

tos Médicos e Espirituais, com o expositor 
Milton Santiago Junior, médico clínico geral 
e residente de Americana, frequentador da 
Assoc. Espírita de Americana.

Dr. Milton, abordou os aspectos médicos 
da depressão, onde demonstrou que de-
pressão, e demais transtornos de humor, são 
doenças que necessitam urgentemente ser 
aceitas como tal.

Nos dias atuais, estudamos muito sobre 
depressão e suas diversas propostas de tra-
tamento, que podem ser muito eficazes aos 
pacientes. Técnicas e intervenções de pro-
fissionais médicos e medicamento, tentam 
manter hábitos de uma vida mais conectada 
ao espírito. Essa atitude de cambio de pers-
pectiva é fundamental, independente da reli-
gião que o paciente siga.

Dr. Milton Santiago falou sobre o mestre Je-
sus que, acompanhado de 11 discípulos e mais 
um, que seria o 12º discípulo desconhecido.

A segunda ilustração, tratava-se do qua-
dro Melancolia do pintor Norueguês Edvard 
Munch. È um quadro de 1894 que engloba 
o pessimismo individual vigente a partir do 
séc.XIX, na Europa. Um continente abarrota-
do pelo vazio existencial, alheamento e falta 
de propósito. Mas é bom frisar, muitas vezes 
a vida não é tão ruim, mas a maneira como 
o sujeito depressivo percebe a vida é que é 
muito ruim.

Existem alguns fatores de risco, se assim 
posso colocar, que são como propulsores, 
estopins de comportamento que possam 
guiar ao quadro depressivo. O primeiro 
fato é a Ociosidade. Aquela velha máxima: 
“mente vazia oficina do diabo”. Os pacien-
tes são altamente hiperativos, pois se tem 
muita oportunidade de comunicar-se, o que 
não deixa de ser uma atitude e atividade, os 
famosos compartilhamentos em rede. Para 
mudar isso por total, ou quase, teríamos que 
nos ligar em atividades laborais que tivessem 
a ver com o nosso espírito eterno. Tem socie-
dades se movendo nesse âmbito, os resul-
tados tem sido fantásticos para o bem estar 
e produtividade. Para nós brasileiro, é nos 
envolvermos cada vez mais em trabalhos so-
lidários e fraternos em nosso tempo ocioso.

O segundo fator de risco é a falta de Fé. 
Ter fé é a nossa ligação direta com o Pai cria-
dor. Saber que Ele é absolutamente justo nos 
nossos reveses, que Ele merece todo o nosso 
silencioso e sincero agradecimento em cada 
um dos nossos méritos e conquistas, e Ele 
nos Ama incondicionalmente em cada único 
instante de nossas existências.

Depressão: aspectos
médicos e espirituais

PALESTRA

POR AUGUSTO C.C.SOUZA Há 3 sintomas básicos para notar depres-
são em si ou nos outros:

1. Sofrimento moral (a pessoa acha que 
tudo é culpa dela);

2. Inibição psicomotora (não consegue 
levantar da cama; tomar banho; comer);

3. Estreitamento vivencial (perde o inte-
resse pelo convívio social).

Primeiro deve-se saber se existem motivos 
plausíveis. Caso sim (ex.: desencarne de um 
ente querido, separações matrimoniais, apo-
sentadoria...) chamam-na de ‘depressão rea-
tiva’. E caso não haja motivos plausíveis (não 
ocorreu fato que alterasse os sentidos e assim 
sentimentos) chamam-na ‘depressão primária’.

A Medicina moderna trabalha com 4 gran-
des fatores que podem encadear depressão:

1. Fatores neuroquímicos (ex.: muitos pa-
cientes que entram no consultório e dizem 
que estão com baixa serotonina no cérebro, 
pois estão tristes).

2. Fatores culturais (país em guerra) e his-
tóricos (miséria não minorada);

3. Crenças e valores (muitas vezes de-
pressivos consideram que o tratamento irá 
alterar a sua criatividade, o seu comporta-
mento, isso é uma crença de valor).

4.  Estrutura familiar e social. (família é 
uma fonte de Amor que deve se expandir para 
a sociedade e quando assim for, seremos fra-
ternais em nome do Criador e regenerados).

Os transtornos de humor atualmente são:
1. Depressão Unipolar (a pessoa está 

sempre desanimada, é recorrente e prolon-
gada e grave);

2. Transtorno Bipolar (PMD – psicose 
maníaco depressiva): variância cíclica de es-
tado depressivo grave com estado eufórico, 
também chamado maníaco.

Esse dois são os casos que quanto antes 
diagnosticados requerem tratamento com 
acompanhamento médico, pois a pessoa 
sem o mesmo pode ficar incapacitada de 
exercer funções sociais como trabalho ou 
ainda manter-se em relacionamentos afeti-
vos duradouros.

Os abaixo são considerados menos graves:
1. Hipomania (fase agitação);
2. Ciclotimia (alto e baixo moderado);
3. Distimia (depressivo crônico);

Associação recorrente de risco:
Abuso de álcool.

Para adolescentes:
Bullying nas redes sociais.

Recomenda-se a leitura do livro citado 
por Milton, Entre a Terra e o Céu, 7º livro da 
coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado 
pelo espírito André Luiz, para o médium 
Francisco Cândido Xavier.

Nós espíritas, dia a dia temos como maior 
papel trazer uma revivência da vida missioná-
ria de Jesus Cristo, pois diante do indivíduo 
em sofrimento, em um atendimento fraterno, 
não nos cabe condenar. Atendimento frater-
no é para ouvir e acolher. Ainda temos como 
recurso em comunhão com a espiritualidade 
o trabalho do passe e a reunião de desobses-
são. O bom espírita é aquele que acolhe com 
Amor verdadeiro com aquilo que tem.

“Desperta tu que dormes”.
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Reconheçamos com lealdade a nobreza dos 
princípios morais apresentados por Jesus 

de Nazaré à humanidade, fazendo-se porta-
dor da mensagem viva do Evangelho. Seus 
ensinos e orientações significam lúcida orien-
tação de vida para que nos libertemos das 
ilusões mundanas e das graves quedas nos 
precipícios de nossas imperfeições morais.

Luz do mundo e modelo exato para a fe-
licidade real da moralidade, sua presença e 
grandeza significam – além de conforto mo-
ral próprio – roteiro de alegrias e perene fe-
licidade diante dos desafios da vida humana 
e complexos desafios evolutivos.

Sua bondade, por outro lado, expressa em 
autêntico amor aos irmãos menores que so-
mos todos nós, indica o compromisso assu-
mido de nos conduzir, chegando ao extremo 
de entregar-se ao sacrifício para nos ensinar 
o amor e o perdão, em gesto aparentemente 
mínimo que se transformou em roteiro ce-
leste para a renúncia e a humildade que nos 
liberta de vícios e constrói o real caminho da 

Início do século XX: em uma véspera de Na-
tal, quando todos ficam mais sensíveis e 

confraternizam, quando o Amor desce dos 
céus, a Terra e a comunidade cristã festeja 
o nascimento de Jesus, nascia a 24/12/1900, 
Yvonne do Amaral Pereira.

Uma menina educada em lar espírita, mas de 
poucos recursos, conseguindo estudar somen-
te até o primário, o que hoje seria o primeiro 
segmento do ensino fundamental. Portanto, 
autodidata, vai desde pequena formando um 
caráter que somente Espíritos amadurecidos 
pelo sofrimento ao longo de diversas reencar-
nações possuem, compreendendo que assim 
como o nosso corpo material precisa de ali-
mento, o espiritual também. Assim, desde tenra 
infância (8 anos de idade) dedica-se ao estudo 
e leitura de livros, periódicos e como não pos-
suísse recursos cultivou o hábito de copiar em 
papel manilha todas as obras que lia.

Esse hábito desenvolveu em Yvonne o 
gosto pela reflexão, pois ler e escrever sobre 
o que se leu, não significava para ela fazer 
meramente uma cópia, mas pensar sobre o 
que lia e escrevia. Essa tática aguçava seu ra-
ciocínio, desencadeava uma logicidade para 

felicidade moral que podemos alcançar.
Construtor do planeta, modelo e guia para 

a humanidade, Jesus foi capaz de dividir a 
história em antes e depois dele. Não é Deus, 
mas um irmão mais velho, criado antes e já 
habitante do estágio de perfeição – ainda 
que relativa diante de Deus –, sua experiên-
cia e maturidade constituem a única opção 
para uma vida melhor.

Seus ensinos, por meio das parábolas e 
bem-aventuranças e mesmo nas curas efe-
tuadas – normais para o conhecimento que 
detêm e não milagres – ou nas orientações 
aos discípulos, apóstolos e seguidores, signi-
ficam sabedoria proveniente da experiência 
e maturidade acumulada, mas sem dispensar 
bondade e imenso amor capaz de contagiar 
intensamente todos aqueles que se deixam 
tocar pela energia que fluem de suas pala-
vras, de sua presença pessoal ou de sua au-
toridade moral inquestionável.

Neste Natal, esse ar diferente, esse clima de 
entusiasmo – apesar dos apelos comerciais 
próprios da época – são resultantes da pre-
sença marcante de Jesus em favor da Huma-

Amor autêntico
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA

nidade, de maneira mais intensa evocado em 
dezembro pela humanidade cristã do planeta.

Deixemo-nos também contagiar pelo en-
tusiasmo, pela alegria de viver, pela gratidão 
a essa incomparável personalidade que nos 
pede humildade, renúncia, bondade e pos-
tura de perdão diante dos ferimentos físicos 
ou morais recebidos. Sua sabedoria sabe 
que quando perdoamos nos libertamos das 
prisões que nós mesmos criamos com nos-
sa rebeldia ou condicionamentos vários que 
vamos alimentando ao longo dos relaciona-
mentos conflituosos.

Por gratidão à sua divina presença, ao seu 
imenso amor, à sua incontestável e paten-
te realidade de sua bondade e amor para 
conosco, deixemos que mais que as luzes 
externas das fachadas comerciais ou resi-
denciais se transformem em luzes interiores, 
as luzes da solidariedade, da humildade, da 
disposição de servir, da alegria de viver, da 
gratidão, virtudes capazes e potentes para 
transformar o sofrido cenário da atualidade 
num ambiente de paz e harmonia, a partir 
dos lares que se refletem na sociedade.

Por isso, nesse Natal, nosso coração pulsa 
para dizer: Obrigado Senhor Jesus!

Aos leitores, nossos votos de um Natal fe-
liz, repleto de harmonia no coração!

Nascimento de Ivone
do Amaral Pereira

ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES a compreensão das palavras relacionando-as 
com outros termos e significados. Aguçava a 
imaginação, fazendo criar e recriar situações.

Aos 12 anos produziu seus primeiros tex-
tos, que foram publicados em diversos jor-
nais, infelizmente perdidos ao longo do tem-
po pelo hábito de não guardá-los.  Foi com 
esta idade que também escreveu contos e 
pequenos poemas em prosa, que bem mais 
tarde foram publicados na imprensa mineira, 
paulista e fluminense.

Aos 13 anos já escrevia com desenvoltura, 
estudando sozinha até altas horas da madru-
gada. Aprendeu também um pouco de músi-
ca e chegou a dedilhar o piano. Aos 16 anos 
já havia lido obras clássicas de Goethe, Ber-
nardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre 
Herculano, dentre outros. Deste modo, mais 
tarde Yvonne vai escrever artigos reflexivos 
acerca do livro de Conan Doyle, “A História 
do Espiritismo” (History of Spiritualism), e 
das obras de o consolidador do Espiritismo.

Na segunda metade do séc.XX já tinha tex-
tos sobre literatura publicados em vários pe-
riódicos. Yvonne deixou para a posteridade 
um legado de 6 obras, sendo divididos em 
3 coletâneas de artigos e 3 contendo relatos 
autobiográficos.

Seus artigos, qualquer que fosse a aborda-
gem, científica, filosófica ou religiosa, eram 
de um raciocínio extremamente lúcido, e 
com uma visão crítica da realidade com uma 
postura sempre coerente com o conteúdo 
ético moral da doutrina dos Espíritos.

Pensadora assim considerada pelo há-
bito de refletir sobre as diversas obras e 
escrever sobre isso, Yvonne também foi 
educadora lato senso, quando em deter-
minada fase da vida ministrou aulas de 
Doutrina Espírita para crianças e adoles-
centes. Além disso, educou a quantos pu-
deram gozar do privilégio de ouvir suas 
palestras. Sua oratória era impecável, seu 
raciocínio lógico e inspirado levava a pla-
teia a reflexões profundas.

Usando a técnica de parábolas, como Je-
sus, prendia o público contando casos.

Yvonne tinha por gosto escrever cartas 
e assim foi fácil para ela mais tarde es-
tabelecer correspondências com todos 
que lhe escrevessem pedindo conselhos. 
Eram cartas elucidativas sobre as origens 
e soluções dos conflitos que atormentam 
a alma humana.

Fiel aos ensinamentos da equipe do Espí-
rito da Verdade, Yvonne do Amaral Pereira, 
está entre aquelas pessoas que compromis-
sadas de fato com a divulgação da mensa-
gem do Cristianismo primitivo, tão cristalina 
quanto saiu dos lábios e das ações de Jesus, 
levou luz às almas não somente através da 
sua mediunidade abençoada, mas também 
como pensadora e educadora.



www.seareirosdejesus.com.br Dezembro de 2018Informativo Peixinho Vermelho 09

POR ORSON PETER CARRARA

LEIA, ASSISTA E 
APRENDA

FILME: RUSSELL CROWE

Oexcelente ator cujo nome intitula o presente 
artigo é também produtor de cinema neoze-

landês. Depois do sucesso inicial na Austrália, onde 
sua família mora desde sua infância, tornou-se um 
ator de Hollywood no meio da década de 1990; ele 
ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2001 por Gla-
diador, talvez um de seus mais famosos filmes. Mas 
são ótimos os filmes onde seu nome aparece como 
Uma Mente brilhante e Os Miseráveis, entre outros.

Pois pude ver também o belíssimo filme Pais e 
Filhas, lançado no Brasil em 2016.  Uma produção 
sensível, envolvendo sentimentos e conflitos fa-
miliares. Na sinopse da produção vamos encon-
trar que um novelista mentalmente instável tenta 
criar sozinho a filha de 5 anos. Vinte anos depois, 
a garota cuida de crianças com problemas psico-
lógicos e ainda tenta entender sua complicada in-
fância. Mas o filme traz muito mais que isso e faz 
pensar nos dramas humanos, nas instabilidades 
emocionais a que nos sujeitamos e os desdobra-
mentos na vida adulta, especialmente quando os 
dramas são vivenciados na infância, como é o caso 
da personagem que viveu a morte da mãe e algum 
tempo depois também a do pai, que igualmente 
enfrentava suas próprias dificuldades.

A produção bem reflete o cotidiano humano e 
suas lutas. Contenho-me aqui. Desejo despertar a 
curiosidade do leitor para que também veja o fil-
me, disponível no Netflix.

Gosto de oferecer essas dicas. Indicar bons fil-
mes é também uma forma de despertar sentimen-
tos e desfocar nossas preocupações e neuroses do 
dia a dia para que nos lembremos da fragilidade 
humana, inclusive as nossas, para que aprendamos 
a compreender, a não julgar, e especialmente a de-
senvolvermos a solidariedade uns com os outros.

Nesses tempos difíceis da humanidade, o sen-
timento é a grande chave para superação das 
adversidades que se apresentam sem cessar, de-
safiando-nos ao aprendizado e à maturidade, que 
ainda precisamos conquistar.

A maturidade, que vem com a vivência das expe-
riências, nos fará mais fortes, nos fará agir com mais 
fraternidade, nos ensinará a amar. Amar, aliás, é o 
objetivo a que todos nos destinamos. Não é por ou-
tra razão os enfrentamentos vários que todos nos 
vemos, continuamente. Eles têm um fim didático.

Estejamos abertos à sensibilidade, não nos deixe-
mos petrificar pelos interesses menores da vaidade 
ou da ganância... esses nada oferecem e só fazem 
sofrer. A vaidade, a ganância, a prepotência e mes-
mo as tolas pretensões, todas filhas do orgulho e do 
egoísmo, são ilusões que só trarão lágrimas e arre-
pendimentos, que nos aguardam no futuro, como 
desdobramentos desses comportamentos infelizes.

Ao contrário, a busca constante das virtudes 
trará lutas sim, mas especialmente alegrias que um 
dia saberemos reconhecer e validar como esforços 
autênticos que nunca podem ser desprezados.

Por isso, amigo ou amiga, veja o filme....

Um domingo com horas agradáveis e um 
ambiente descontraído e feliz, foi o que 

presenciaram todos que lá estiveram no 
Show de Prêmios e Bazar do Seareiros, o 
tradicional Bingo. O evento aconteceu no dia 
11/11/18, no Salão Comunitário do Jardim 
Glória/Jardim São Paulo. Muitos prêmios fo-
ram distribuídos como: bicicleta, smartpho-
ne, liquidificador e muitos brindes que agra-
daram a todos os presentes.

O evento também contou com uma ex-
posição de artesanato confeccionado pelas 
voluntárias das Oficinas de Costura do Sea-
reiros. Panos de prato, caminhos, toalhas, se-
maninhas, centros de mesa, colchas e uma 
infinidade de bordados, que os familiares ti-
veram a oportunidade de levar para casa ou 
presentear um amigo.

Antecedendo o início do evento a presiden-
te do Seareiros Izildinha Cioldin agradeceu a 
colaboração recebida com doações de pren-

das, em espécie e a colaboração dos voluntá-
rios, contribuindo com o sucesso do evento.

O planejamento e empenho da equipe do 
Departamento de Eventos – DE tornaram 
possível esse momento de confraternização 
além de contribuir para a manutenção e pro-
jetos da Casa.

Após algumas rodadas, houve uma pau-
sa para saborear os quitutes e refrigerantes 
servidos pela organização, o que propor-
cionou um tempinho para visitar e adquirir 
um presentinho no bazar e colocar a con-
versa em dia.

A Diretoria e Presidência do Centro Es-
pírita Seareiros de Jesus ficam gratas com 
o apoio de aproximadamente 300 pessoas 
presentes. A expectativa já é grande para o 
próximo evento na esperança de ganhar um 
prêmio. Alegria que contagia!

Sabemos que o importante não são os prê-
mios, mas a confraternização e as horas agra-
dáveis que nos foi proporcionada e vivenciada.

Nosso muito obrigado! Até breve.

Show de prêmios e bazar do seareiros
EVENTOS

POR LUIZ C.AFFONSO

Agradecimento
da presidente

Cantadores do bingo

Prêmios

Ganhadora do 
smartphone

Ganhadora da bicicleta

Vista geral dos participantes

Vista geral dos participantes

Bazar
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Aconteceu em 27/10/2018 o Passeio Anual 
das crianças e adolescentes da Evangeli-

zação e da Mocidade do Seareiros de Jesus. 
Foi uma tarde realmente agradável em uma 
chácara nos arredores campestres de Ame-
ricana, e ludicamente os adeptos ao esporte 
jogaram futebol, divertiram-se com gincana, 

Opróprio ar se torna diferente, leve, ale-
gre, suave. Que alegria! É dezembro, que 

traz de volta o Natal, com os desdobramen-
tos próprios, reunindo famílias e despertan-
do novamente a solidariedade, o desejo de 
ser bom, a gratidão pela própria vida.

Apesar do convencionalismo da data, do 
apelo comercial envolvendo o Papai Noel que 
encanta os sonhos infantis, isso não impede 
que nos aproximemos mais do aniversariante, 
que nunca esteve distante. Sempre esteve co-
nosco, recebendo da humanidade uma certa 
indiferença aos seus apelos de amor.

Mas como sua grandeza e bondade estão 
além de nossa real compreensão – pois que 
ainda não conseguimos vivê-la integralmente 
–, Ele dividiu a história, valoriza os pequenos 
gestos de gentileza que possamos ter uns 
com os outros e permanentemente nos con-
vida à renovação moral, respeitando nosso 
estágio e decisão, sem exigir nada, aguardan-

Renasce magistral
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA

do que despertemos da letargia do egoísmo, 
do orgulho e vaidade que ainda nos situamos, 
equivocados com reais valores da vida.

Mas esse respeito e amor para conosco, to-
lerância sem limites, advém da compreensão 
de nossa pequenez moral, da formação ain-
da em andamento, mas como conhece nossa 
potencialidade a despertar – pois que origi-
nários todos da Bondade de Deus –, investe 
continuamente nessa formação e despertar, 
com o envio permanente de outros mais 
amadurecidos no amor para que nos ensinem 
a compreender o legado de amor depositado 
na psique humana e que vai gradativamente 
amadurecendo com as experiências, algumas 
doloridas, outras recheadas de emoção, e to-
das elas visando o aprendizado dessa gran-
diosa lei que rege o Universo: o amor.

Sim, ilumina-se a Humanidade. Ele renasce 
novamente em nossos corações, convidan-
do-nos à renovação indispensável à nossa 
própria felicidade É Jesus, presença amoro-
sa, incomparável, a quem tudo devemos. A 
suavidade de seu verbo, de seu olhar, a com-
paixão para com nossas fraquezas e debili-
dades morais, deveria antes nos sensibilizar 

nessa mudança que precisamos fazer em nós 
mesmos. Felizmente, porém, a vida tem seus 
sábios mecanismos para nos fazer ver o que 
é óbvio e que teimamos não aceitar.

Mas seu profundo amor respeita nossa de-
bilidade, envolve-nos carinhosamente, provi-
dencia para que estejamos bem e protegidos.

Ele é o modelo e guia para a humanidade, 
é o Celeste Amigo, é a Luz do Mundo, o Sol 
de nossas Almas, o Enviado para nos ensi-
nar viver. Deixemo-nos sensibilizar por sua 
grandeza.

Jesus, Mestre e amigo da humanidade. Por 
sua grandeza, por sua bondade, por sua pre-
sença, aceite nossa gratidão. Ajuda-nos ven-
cer tanta imperfeição que ainda carregamos 
para que consigamos nos aproximar mais 
desses ensinos que nos libertam da feroci-
dade que ainda carregamos.

Muito obrigado Senhor! Meu coração vi-
bra, emotivo e agradecido, pelas bênçãos do 
que a amizade é capaz de fazer!

Mais que as luzes externas do Natal que ilu-
minam casas e o comércio, acendamos dentro 
de nós as luzes do amor que abraça, socorre, 
alegra-se, confia e permanece trabalhando…

Passeio na chácara
INFANTIL I

POR AUGUSTO C C SOUZA teve equilíbrio na corda e depois a piscina 
para refrescar.

O lanche foi um delicioso cachorro quente 
com sucos e refrigerantes.

Agradecemos a associada Suely por ofe-
recer-nos como anfitriã o belo e acolhedor 
ambiente. Até ano que vem, Deus abençoe-
nos com a linda frase do Cristo: “Deixai vir a 
mim as crianças”. Assim seja Mestre.



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 DEZEMBRO DE 2018
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Livros mais vendidos no
Seareiros em Dezembro

1 - O Homem De Bem – Augusto 
(Espírito)/Clayton Levy

2 - As Bem Aventuranças e Outras 
Belezas Espirituais – André Luiz 
Peixinho

3 - Na Luz da Vitória – José Carlos 
de Lucca

4 - Intercâmbio Mediúnico - João 
Cléofas (Espírito)/Divaldo P. Franco

5 - Cartilha Para o Jovem – Gladis 
Pedersen de Oliveira

 USE Intermunicipal de Americana | 
Nova Odessa  | Sumaré

“Clube do Livro Espírita ‘Prof. 
José Rampazzo’”

Adesões com Aurélio – tel. (019) 3601-4711
Livro do mês de Dezembro/2018:

A Real Identidade; romance 
escrito por Cidinha Arita, pelo 

Espírito Irmã Carolina; da Editora 
Solidum, com 320 págs. + 

brinde de final de ano.

04/12

07/12

08/12

09/12

13/12

21/12

22/12

24/12

24/12

25/12

26/12

26/12

26/12

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

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

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

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

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

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

Grupo de Estudos Espíritas Therezinha de Oliveira
Rua Heitor Siqueira, nº 820, Bairro S. José, Americana

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro Espírita Bezerra de Menezes
Av. Álvaro Lins, nº 30, Nsª. Srª. Aparecida, Americana

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Andreia Gomes
Caminho do Progresso

Rogélio Bonil
Casa de Luz

Valdirene Toledo
Casa de Luz

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Jaime Facioli
Paz e Amor

19h30

20h00

20h00

10h00

19h30

19h30

19h30

19h50

20h00

19h30

19h30

19h45

19h30

Tolerância e Caridade

Tema Livre

Tema Livre

Tema Livre

Tema Livre

O aniversário de Jesus

Programação especial

Programação especial

Programação especial

Programação especial

Programação especial

Programação especial

Programação especial

PELA BIBLIOTECA
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PELA PRESIDÊNCIA PELO D.C.D.

CURTAS DO SEAREIROS EVANGELHO NO LAR

EVENTO ESPECIAL 
26/01/2019 – sábado – 18h30 – no auditório – Comemoração 
do 28º aniversário do Seareiros – Tema: Pintura Mediúnica, 
com Valdelice Salum – Outros detalhes no cartaz constante 
nesta edição. Convidamos a todos para comemorar conosco!

PALESTRA
28/01 – segunda-feira – 13h00 - no auditório – Tema: 
Renovação com Jesus – Expositor: a confirmar.

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Terças-feiras – das 20h00 às 21h00 para crianças e 
adolescentes de 04 a 18 anos – funcionará em sistema de 
plantão durante os meses de dezembro e janeiro.
Sábados – das 14h15 às 15h30 para crianças e adolescentes 
de 04 a 14 anos – encerramento das atividades em 24/11 e 
retorno em 09/02/2019.
Mocidade – aos sábados das 14h15 às 15h30 – sala 5 - jovens de 
15 a 30 anos – encerramento em 24/11 e retorno em 02/02/2019.

ATIVIDADES EXTERNAS
10/12 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00 – Programação 
Especial de Natal.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, para 
pessoas fisicamente impossibilitadas de vir ao Seareiros – 
encerramento das atividades do ano em 12/12 e retorno em 
17/01/2019.

PROGRAMAÇÃO DE FINAL DE ANO
Reuniões de Estudos até 15/12 e retorno a partir de 14/01/2019;
Reuniões Mediúnicas até 16/12 e retorno a partir de 12/01/2019;
Reuniões Públicas - segunda-feira 13h00 - até 10/12 - 
retorno em 14/01/2019 e terça-feira até 18/12 – retorno em 
08/01/2019;
Atendimento Fraterno até 21/12 e retorno em 02/01/2019.

FUNCIONAMENTO DA RECEPÇÃO
Não funcionará no período de 17/12/18 a 06/01/19.

SABER COMO CONVÉM
“E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não 
sabe como convém saber.” – Paulo (I Coríntios, 8:2)

Acivilização sempre cuida saber excessivamente, mas, 
em tempo algum, soube como convém saber.

É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio 
transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta 
maquinaria de agressão.

Assim também, na esfera individual, o homem apenas 
cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como 
convém.

Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é ne-
cessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida.

Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guar-
dar toda a revelação do Céu, para impô-la aos vizinhos; 
que se presumem de posse da humildade, para tirani-
zarem os outros; que se declaram pacientes, irritando a 
quem os ouve; que se afirmam crentes, confundindo a fé 
alheia; que exibem títulos de benemerência, olvidando co-
mezinhas obrigações domésticas.

Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam 
saber sem saberem de fato.

Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam 
sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem pertur-
bar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. 
Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, iden-
tificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons 
do Cristo.

Informam-se quanto à Fonte da Eterna Sabedoria e li-
gam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força.

Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, 
não lhes modificam as energias.

Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios co-
nhecimentos como convém saber.

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

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


