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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 auditó-
rio (4 grupos)
20h00 às 21h00 – salas: 1, 2, 4 e 5 (4 
grupos)
Terça-feira
9h00 às 10h00 – sala 1 (1 grupo)
20h00 às 21h00 – Salas: 1, 3, 4 e 5 (4 
grupos)
Quarta-feira
20h00 às 21h00 - salas: 1, 2, 4 e 5 (4 
grupos)
Quinta-feira
20h00 às 21h00 sala: 3 (1 grupo)
Sábado
14h15 às 15H15 – sala: 4 (1 grupo)
16h00 às 17h00 – salas: 2 e 4 (2 grupos)
Domingo
8h00 às 9h00 – sala: 5 (1 grupo)

REUNIÕES MEDIÚNICAS
Segunda-feira
15h15 às 16h15 – salas: 1, 2 e auditório )
20h00 às 21h00 – sala: 3 
Quarta-feira
14h00 às 15h00 – sala: 2 
20h00 às 21h00 – salas: 3 e 6
21h15 às 22h15 – salas: 2 e 4
Quinta-feira
08h45 às 10h00 – sala: 4
20h00 às 21h00 – salas: 1, 2, 4 e 5
Sábado
17h15 às 18h15 – salas: 1 e 4
Domingo
08h00 às 9h00 – sala: 2

EVANGELIZAÇÃO
INFANTOJUVENIL
Terça-feira
20h00 às 21h00 – salas: 2, 6 e mini 
auditório
Sábado
14h00às 15h30 – salas: 1, 2, 3, 5 e 6

MOCIDADE
Sábado
14h15 às 15h30 – Sala: 5

PLANTÃO DO SEAREIROS
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 
17h00 e das 18h45 às 20h00
Sábado – das 14h00 às 17h00

ATENDIMENTO FRATERNO
Segunda-feira
12h00 às 12h45 e 18h45 às 19h30
Terça-feira
18h45 às 19h30
Quarta-feira
12h45 às 13h30 e 18h45 às 19h30
Quinta-feira
9h00 às 9h45 e 18h45 às 19h30
Sexta-feira
18h45 às 19h30
Sábado
14h00às 15h00 (somente para pais e 
evangelizandos)
Domingo
08h00 às 9h00 – (somente passes)

ATIVIDADES EXTERNAS
Evangelho na Casa Dia
2ª segunda-feira do mês, às 20h00
Visitas Fraternas
Quinta-feira – 14h00 às 16h00

ATIVIDADES DO 
CENTRO ESPÍRITA 

SEAREIROS DE JESUSEspiritizar,
qualificar, humanizar  PARTE 1

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

Primeiramente desejamos a todos que o 
ano de 2018 seja de aprendizado com 

muita harmonia e que os nossos sonhos se-
jam também renovados.

Escolhemos um texto de Joanna de Ân-
gelis, através de Divaldo P. Franco e com 
comentários dele, direcionado para o C.E.
Caminho da Redenção, propondo novas 
diretrizes que são essenciais para todas as 
Casas Espíritas. Essas diretrizes ela apre-
sentou em três verbos: Espiritizar, Qualifi-
car, Humanizar. Iniciaremos com o verbo 
“Espiritizar”, os demais ficam para os pró-
ximos meses. Diz Divaldo, pode parecer 
um absurdo espiritizar o Centro Espírita e 
um tanto paradoxal. No entanto, há Centro 
Espírita que só tem o rótulo, mas não tem 
Espiritismo. Vamos por partes, porque é 
muito delicado. 

Fui convidado a proferir uma conferência 
em um Centro Espírita no sul do país. Esta-
belecemos a data e por seis meses corres-
pondemo-nos e tudo foi muito bem. No dia 
marcado cheguei à cidade e fui a uma bela 
instituição. Fui recebido por uma comissão 
muito gentil e estabeleceu-se o seguinte 
diálogo: “_Senhor Divaldo, o Presidente 
pede desculpas por não ter podido vir re-
ceber o Senhor”. Eu disse: “é muito natural, 
não há problema.” O nosso Presidente está, 
no prédio vizinho, fazendo cromoterapia. 
- “Eu não sabia que ele era cromoterapeu-
ta,” falei. “Ele é profissional, naturalmente?” 
- “Não! Ele é espírita”, responderam-me. - 
Deixe-me ver: ele é o Presidente do Centro 
e é o presidente da cromoterapia? Ele me 
convidou para vir aqui durante oito anos. 
Marcou a data e foi fazer a cromoterapia! - É 
porque a cromoterapia é muito importante. 
Está salvando milhares de vida. - Eu sempre 
pensei que o Espiritismo está salvando mi-
lhões de vidas. Será esta a imagem de um 
Centro Espírita? Em absoluto. 

O Centro Espírita não tem que se envol-
ver com nenhuma terapia alternativa. É até 
um desrespeito, porque o cromoterapeuta 
é alguém que estudou. Ele tem sua clínica 
e o Centro Espírita não se pode transfor-
mar numa clínica alternativa. É lugar de 

transformação moral do indivíduo, onde 
se viaja ao cerne do problema para arran-
cá-lo. O Espiritismo não ilude, não mente e 
nem posterga a ação, porque ele é herança 
de Jesus. E Jesus, com todo o amor, dizia a 
verdade. Seja o nosso falar: sim, sim, não, 
não, conforme Ele o fazia. Não iremos dizer 
de forma grotesca ou agressiva, mas ire-
mos dizer de uma forma verdadeira. 

Espiritizar, então, Joanna de Ângelis man-
da Espiritizar. Tenho ouvido oradores em 
casas Espíritas apresentarem temas mara-
vilhosos, mas que não são nada espíritas. 
Temas que podem narrar em outros lu-
gares. Na Casa Espírita pode-se abordar 
qualquer tema, à luz do Espiritismo. Fazer 
as conotações espíritas. Se aconteceu uma 
tragédia na cidade vamos examiná-la, à luz 
do Espiritismo. Está no momento da clo-
nagem. Vamos falar sobre clonagem, à luz 
da Doutrina Espírita. Está nos noticiários a 
corrupção. Vamos falar sobre a corrupção 
e a terapia Espírita. Infelizmente não está 
ocorrendo isso. Convida-se, às vezes, ora-
dores admiráveis, fascinantes, porém, total-
mente deslocados. 

Na Casa Espírita vão as pessoas atormen-
tadas, buscando consolação, com a alma 
despedaçada pela morte de seres queri-
dos e, se ouvem uma coisa que nada tem 
a ver com a proposta da Doutrina Espírita, 
saem desoladas. Agindo assim, estaremos 
fraudando a proposta do Espiritismo. Te-
mos visto congressos espíritas – não é crí-
tica, é análise – em que se aborda Terapia 
pela dança. É uma maravilha. Mas não num 
congresso espírita. Vamos fazer isso num 
congresso de Yoga, que respeitamos muito, 
ou num congresso de psicoterapia e então 
coloquemos música, metais, cristais, mas 
não num congresso espírita. Ah! É porque 
nossos irmãos estão doentes, justificam. 
Nesse caso, falemos das causas das doen-
ças. Das causas anteriores das aflições. Das 
causas atuais das aflições. 

Quando vamos à Casa Espírita, espe-
ramos encontrar a proposta espírita. O 
Centro Espírita tem que ser o lugar de 
Doutrina Espírita. Daí o Centro Espírita 
tem que ser ESPIRITIZADO. É a proposta 
de Joanna de Ângelis.
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Nosso diferencial é o sabor!
Filé mignon à parmegiana, Lasanhas, Nhoques recheados,

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

caldos e muito mais! Comida caseira! 
WhatsApp: 

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

seu lar! Reserve já o seu pedido.

Verbo quer dizer palavra. A palavra ex-
pressa o pensamento que se transforma 

em ação ou criação. Jesus tendo recebido 
diretamente de Deus a palavra, a assimilou, 
encarnou nele e a palavra se fez representar 
num corpo de carne, Jesus.

E foi assim que João pode com razão di-
zer: “E o verbo se fez carne e habitou entre 
nós”. Houve um homem, João Batista que 
sendo o maior dos profetas, teve a missão 
de dar testemunho da luz que é Jesus.

Um anjo anunciou o nascimento de João 
Batista da mesma forma como também 
anunciou o nascimento de Jesus se mani-
festando a Maria: “Alegra-te agraciada o 
Senhor está contigo”. Em sequência Maria 
visita sua prima Izabel que estava grávida 
há seis meses de João, que se manifesta me-

O verbo se fez carne  João 1:1-14

Viva – A vida é uma festa

PALESTRAS

ESPIRITISMO E A MÍDIA

POR ADAUTO REAMI

POR VANESSA MORAES

diunicamente pela boca de Izabel, sua mãe, 
dirigindo-se a Maria “Bendita és tu entre as 
mulheres e bendito é o fruto de teu ventre”.

Estando José e Maria em Belém para re-
gistrar-se conforme decreto de Cesar Au-
gusto, completaram-se os dias para o parto 
e ela deu a luz a seu filho. Enfaixando-o, dei-
tou-o o numa manjedoura porque não havia 
lugar para eles nas hospedarias.

Os pastores que pernoitavam no campo 
foram avisados sobre o nascimento do Sal-
vador por um anjo que em sequência jun-
tou-se a um exército de anjos que louvavam 
a Deus: “Glória a Deus nas alturas, paz sobre 
a terra, boa vontade para com os homens”. 
Após terem visto, divulgaram o que lhes fora 
dito sobre o menino. Vieram também os ma-
gos do oriente, que eram sacerdotes chefes 
de templos, astrólogos, tinham conhecimen-
to em medicina, conheciam o magnetismo 

e como médiuns foram avisados em sonho 
sobre o nascimento do Messias. Então, vie-
ram procurando um “recém-nascido rei dos 
judeus” o que deixou Herodes preocupado.

Avisados novamente em sonho voltaram 
para suas terras por outro caminho, pois He-
rodes queria matar o menino. José também 
fora avisado, foge para o Egito com Maria e 
o menino até a morte de Herodes.

Após, voltou para sua terra, Nazaré na Ga-
lileia, onde viveram. Não importa para nós a 
exatidão do lugar, se em Belém ou Nazaré, 
em que dia, mês ou ano que Jesus tenha nas-
cido, se de um parto miraculoso ou normal. 
O que importa é que temos a certeza que 
este Espírito altamente evoluído veio a terra 
para orientar espiritualmente a Humanida-
de. Quando celebramos o natal, estamos re-
vivendo esta história comovente e bela, su-
blime e incompreendida do Filho de Deus.

Finalmente teremos um filme que aborda-
rá o tema da morte de forma lúdica, leve 

e alegre para nossas crianças.
Conta a história de Miguel, que aos 12 

anos se vê na ansiedade em ir em busca do 
sonho de ser músico, mesmo a contragosto 
da família que traz um passado de dor quan-
do seu bisavô abandonou a todos para se-
guir vivendo da música.

O menino, que cultua Ernesto de La Cruz, 
cantor já falecido, acaba sendo levado ao 
“Mundo dos Mortos” e tem como objetivo 
ir atrás do cantor para tentar convencer a 
família a seguir seu sonho e ainda retornar 
ao mundo real. Encontra diversos familiares 
falecidos, e nesse percurso o entendimento 
da dor, da perda, da saudade. As canções 
sensibilizam a nos fazer refletir a importân-
cia das nossas lembranças aos que já par-
tiram, como uma forma de manutenção da 
alegria em que esse afeto é transmitido e vi-

venciado por eles 
no “outro mundo”.

A vida é uma fes-
ta, suaviza a forma 
em que as crianças 
podem lidar com 
a perda e a morte 
do corpo físico, fa-
cilitando uma boa 
conversa sobre o 
tema. Além disso, 
há outra aborda-
gem importante: 
Não desistir dos sonhos. Nossas crianças 
crescem de sonhos alheios, reforçados tam-
bém pela tumultuada vida de imposições 
de alta credibilidade, enfim, muitos foram 
esquecendo dos próprios sonhos e viveram 
aquilo que não os faziam felizes. O filme tra-
ta por investir naquilo que queremos para 
nossa vida, no que nos faz bem, no que acre-
ditamos ser bom. Trata de batalhar, correr 
atrás do nosso desejo.

Esses temas abor-
dados nos ajudam 
também para uma 
boa conversa com as 
crianças sobre os di-
fíceis momentos em 
que podem passar 
quando alguém que 
amamos desencarna, 
facilitando o entendi-
mento do amor que 
transmitimos para o 
conforto dos cora-

ções que se foram provisoriamente e vice-
versa. Que existe vida após a perda do corpo 
físico. E quanto as questões que nos movem, 
essas saudáveis conversas são manifestações 
de amor quando nos vemos interessados nos 
desejos de nossos filhos e que fará grande 
diferença ao longo do caminho percorrido 
e em seu aprendizado. E esse compartilhar, 
certamente, será lembrado pela eternidade. 

Viva - A vida é uma festa. Vale a pena!
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Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixo-
tinho, nasceu em 1°/02/1905, na cidade de Pa-

catuba/CE. Foi médium de materialização (efeitos 
físicos), por seu intermédio se realizaram diversas 
sessões, que ficaram conhecidas como “materiali-
zações luminosas”. Ainda com pouca idade, ficou 
órfão e foi criado por seus tios maternos, que de-
sejavam vê-lo seguir carreira eclesiástica. No Se-
minário Católico sofreu várias penas disciplinares 
por manifestar dúvidas sobre os dogmas da Igreja. 
Aos 14 anos desistiu do Seminário.

Tempos depois começava a se manifestar os pri-
meiros sinais de sua mediunidade, em forma inicial 
de terrível obsessão. O envolvimento espiritual era 
tão forte que chegou a ficar cerca de 20 horas em 
estado cataléptico, quase tendo sido enterrado, pois 
seus familiares quase o deram como morto.

Algum tempo após, sofreu uma paralisia que 
o deixou acamado durante 6 meses, quando um 
vizinho que era espírita pediu autorização aos fa-

Francisco Peixoto Lins 
(Peixotinho)

ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO miliares para lhe aplicar um tratamento espiritual 
que consistia em passes, preces, Evangelho no 
Lar e água fluidificada e, em menos de um mês 
começou a apresentar grande melhora. Após já 
restabelecido, passou a frequentar um centro es-
pírita, pois havia encontrado na doutrina espírita 
as respostas para suas dúvidas além de dar início 
a seu desenvolvimento mediúnico, principalmen-
te quanto aos efeitos físicos e materialização.

Em 1926 foi convocado para o serviço militar e 
transferido para o Rio de Janeiro e posteriormen-
te para Macaé/RJ, onde fundou o Centro Espírita 
Pedro. Em 1933 casou-se com Benedita Vieira Fer-
nandes, com quem teve 9 filhos. Em 1948 foi trans-
ferido para Santos/SP, neste mesmo ano encontrou 
pela primeira vez o médium Chico Xavier, em Pe-
dro Leopoldo/MG, onde participou de sessões de 
materialização e de assistência aos enfermos, após 
ocorrem diversos outros encontros.

Posteriormente, de volta à cidade do Rio de 
Janeiro, juntamente com amigos, fundou o Grupo 
Espírita André Luiz, onde se produziram, pela sua 

mediunidade, as mais belas sessões de materia-
lizações luminosas, as quais deram a Rafael Ra-
nieri a oportunidade de lançar um livro com esse 
mesmo título. Peixotinho também prestava o seu 
valioso concurso como médium receitista e cura-
dor. Segundo a descrição de pessoas que também 
participavam destas reuniões o corpo de Peixoti-
nho nessas sessões parecia estar morto e todo ilu-
minado interiormente.

Peixotinho além da materialização de pessoas 
desencarnadas, moldava mãos, pés e rostos em 
parafina com as linhas idênticas dos espíritos 
quando encarnados, escrevia frases em letreiros 
luminosos com a assinatura do autor desencarna-
do, materializava objetos como pedras e cristais, 
fazia a escrita direta do espírito no papel sem a 
utilização de canetas ou lápis materiais.

Em 1949 foi transferido para a cidade de Cam-
pos/RJ, onde participou dos trabalhos do Grupo 
Joana D´Arc e fundou o Grupo Espírita Araci, em 
homenagem ao seu mentor espiritual, onde dedi-
cou seus últimos anos de vida terrena.

Apesar de todos os sofrimentos, era alegre e 
brincalhão, e por muitos considerado uma crian-
ça grande. Como médium soube viver, sem nunca 
comerciar seus dotes mediúnicos. Desencarnou 
às 06h00 da manhã do dia 16/06/1966, em Cam-
pos, cercado do carinho da família.

Os amigos espirituais nos falam que é bom evitar 
carne vermelha nos dias de sessão mediúnica. Di-

zem eles que: a carne dos mamíferos possui energia vi-
tal de densidade muito semelhante a nossa, o que leva 
a uma aderência maior desta energia (“fluido vital”) ao 
nosso campo de energia vital. Vamos emitir uma tese 
‘hipótese’ como exercício de raciocínio, e não como 
“verdade doutrinaria”. 

1) Lembramos que o mamífero foi morto preco-
cemente, portanto cheio de vida, ou seja, de energia 
vital em seus tecidos para uma encarnação de muitos 
anos ainda. Sua carne, portanto, encontrava-se plena 
de energia vital (“fluido vital”). Parte deste fluido vi-
tal permanece nos matadouros e costuma ser vampiri-
zada pelos espíritos enfermos e desequilibrados que 
tenham o corpo astral (perispírito) muito denso. Outra 
parte desta energia vital não sendo vampirizada, e não 
retornando a massa de energia do universo, como ocor-

Carne e sessão mediúnica
ESPIRITISMO E MEDICINA

POR VANESSA MORAES re nas mortes naturais fica impregnando a carne.
2) Ao ingerirmos a carne (nos referimos em especial 

aos mamíferos) há uma decomposição ou fragmentação 
de seus sub-componentes (aminoácidos etc), os quais se-
rão absorvidos pelo nosso sangue. A energia vital, por sua 
vez, é absorvida também, se encaminhando para o nosso 
corpo vital (denominação de Kardec) ou corpo etéreo 
que é o campo de energia fixadora do perispírito ao cor-
po biológico. Este corpo vital (corpo etéreo) ao absorver 
esta energia vital do mamífero torna-se mais denso, mais 
“oleoso”, dificultando o trânsito das energias do corpo 
biológico para o corpo espiritual (perispírito).

3) esta dificuldade acarretaria:
3.1 - maior dificuldade do desdobramento mediú-

nico
3.2 - maior dificuldade na captação de energias es-

pirituais
3.3 - maior dificuldade na doação de energias pelo 

passe
3.4 - maior dificuldade em receber o passe

3.5 - com o passar dos anos, cresce dificuldade nos 
sentidos mencionados.

Conclusão 1: os mentores espirituais pedem para 
não comer carne vermelha nos dias de sessão por uma 
razão cientifica (ciência deles) e não por qualquer mo-
tivo piegas.

Conclusão 2: quando disse Jesus: “atirai vossas redes 
ao mar.” poderíamos entender, também, ser melhor nos 
alimentarmos de peixes, brincando, diríamos: é claro o 
peixinho é tão limitado (burrinho), nem pineal desen-
volvida tem, é quase como um sincício espiritual ou 
alma-grupo. Não existe uma individualidade bem cons-
tituída em peixes como existe em mamíferos. Portanto, 
o fluído vital dos peixes não tem a mesma característica 
dos animais superiores. Seria quase como nos vegetais, 
onde um conjunto de mudas de grama são centenas de 
princípios espirituais que se fundem em um gramado 
sem individualidade (alma-grupo é uma denominação 
esotérica, mas o raciocínio é o mesmo nosso de espíri-
tas). A individualidade, conforme Jorge Andréa e outros 
autores encarnados e desencarnados, só se atinge em 
nível dos lacertídeos e os peixes, pela pineal quase ine-
xistente, ainda não tem esta organização.

Texto de autoria de Dr. Ricardo Di Bernardi
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Os comportamentos lamentáveis que 
povoam a mídia nacional, diariamen-

te, decorrentes de atos indecorosos – bem 
distantes da dignidade que deve nos ca-
racterizar como seres humanos racionais -, 
onde se incluem a violência em larga es-
cala, as extorsões de todo tipo, a corrup-
ção e seus infelizes desdobramentos, com 
total descaso pelos autênticos valores da 
vida humana, traduzem um largo equívo-
co de uma mentalidade coletiva construí-
da e incentivada pelo materialismo, pelo 
egoísmo, pela vaidade ou pela ganância.

Indiferença, omissão, ganância, sedução 
pelo poder e escravidão à posse, com to-
tal alheamento às mínimas noções do de-
ver – aí incluídos os deveres inclusive com 
a pátria, com o semelhante, com a vida, 
com o cargo, autoridade ou atribuição que 
se está investido – significa em última aná-
lise plantio de aflições para o futuro, cuja 
colheita é absolutamente obrigatória.

Os velhos ditados e ensinos sobre se-
meadura e colheita não são apenas poéti-
cos. Refletem a realidade da lei que rege 

PELO D.C.D.

NOSSA GENTE

JÉSSICA THAÍS DA SILVA

Meu nome é 
Jéssica, te-

nho 26 anos. Des-
de pequena ouço 
minha mãe falar 
que muitas vezes 
me levou, quando 
bebê, para tomar 
passes em um 
centro espírita, 
assim eu soube da 

existência do Espiritismo. Ao mesmo tem-
po, tive influências para o catolicismo e o 
protestantismo e fui totalmente livre para 
escolher o que gostaria de seguir (não 

seguir nenhuma também era uma opção). 
Quando pré-adolescente decidi frequentar 
a igreja católica e um pouco mais pra fren-
te, na faculdade, senti necessidade de algo 
mais atualizado, que acompanhasse a ciên-
cia e que respondesse minhas dúvidas em 
relação ao que vem depois dessa vida.

Conversando com a Helena, uma amiga 
de sala e agora amiga da vida também, falei 
que sentia necessidade de melhorar meu 
equilíbrio espiritual e ela me convidou para 
conhecer o Seareiros.

Iniciei os estudos há dois anos e me senti 
muito bem acolhida. Assim sigo nos estudos 
da doutrina espírita.

Largo equívoco
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA a vida e que outra não é senão a Lei de 
Amor.

Medir o momento atual por critérios 
econômico ou político, de poder ou de 
posse, é pequenez de raciocínio. Esses 
são fatores secundários. O principal as-
pecto a ser considerado como objetivo de 
vida é moral. A ausência dela é a causado-
ra do caos que se verifica.

Os que se dedicam a atos lesivos – de 
qualquer grau, natureza, alcance ou gravi-
dade – não supõem que um dia terão de se 
reparar moralmente perante si mesmos? 
Ou que todo prejuízo causado a si mesmo 
ou a terceiros gerará sempre efeitos de-
sastrosos e normalmente de difícil e pe-
nosa reparação?

Não percebemos ainda que quando de-
sequilibramos um ponto – qualquer que 
seja – isso gerará consequências? 

Tenhamos cuidado, prudência. A lei que 
nos rege é de amor! Aprendamos a respei-
tar a vida para que tenhamos equilíbrio, 
harmonia e paz no dia a dia da vida, cujo 
objetivo é justamente a felicidade de to-
dos, sem quaisquer aspectos de privilégio, 
preferência ou vantagens sem méritos. 

São ilusórias as descabidas pretensões 
de domínio, ganância ou poder, ganhos 
fáceis ou tolas vaidades. A vida material 
é muito frágil e curta e o corpo nada mais 
é que uma veste que gradativamente apo-
drece. Prevalece sobre todos os interesses 
a vida moral, esta sim permanente, contí-
nua, geradora de felicidade quando pau-
tada no bem e no cultivo das virtudes, com 
esforço para sermos melhores. Tudo isso 
por uma simples razão sempre esquecida: 
não somos o corpo, estamos nele. A vida é 
imortal e sempre nos depararemos com a 
nossa própria consciência. Respeitemos a 
vida, pois, para termos felicidade que ad-
vém da paz de consciência.

"Prevalece sobre todos os 
interesses a vida moral, 
esta sim permanente, 
contínua, geradora 
de felicidade quando 
pautada no bem e no 
cultivo das virtudes"
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Adigitação da Nota Fiscal Paulista (digitações de 
cupons fiscais onde os consumidores não coloca-

vam seu CPF) até dezembro de 2017 foi um dos me-
canismos de arrecadação financeira para manutenção 
das entidades filantrópicas, auxiliando a equilibrar o 
orçamento para desenvolvimento dos projetos sociais. 
Junto a esse mecanismo, une-se os eventos diversos 
(pizzas, jantares, show de prêmios, etc) e projetos fixos 
como Brechó’s, doações mensais de recursos e outros. 
A COASSEJE, braço social do Centro Espírita Seareiros 
de Jesus, também se beneficia desses mecanismos 
para realização de suas atividades. Desenvolvendo o 
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças 
e Adolescentes (2 Casas Lares), Projeto Apadrinha-
mento Afetivo para Crianças e Adolescentes (abrange 
acolhidos na COASSEJE e AAMA) e Grupo de Apoio a 
Adoção (capacitação para pretendentes à Adoção em 
parceira com a Vara da Infância e Juventude), apesar 
de receber repasses da Prefeitura de Americana, só 
consegue equilibrar as despesas graças a outros 16 
projetos de apoio desenvolvidos com voluntários que 
complementa os valores recebidos de repasses.

O Projeto da Nota Fiscal Paulista tem sido bas-
tante eficiente e importante nesta conjuntura. Uma 
mudança quase radical do Governo do Estado de 
São Paulo no sistema, no entanto, requer agora uma 
campanha de esclarecimentos. Não mais é aceito a 
digitação dos cupons fiscais pelas entidades. Agora 
o próprio consumidor deverá realizar a sua doação 
dos cupons. Veja abaixo:

NOVO SISTEMA DA NOTA FISCAL PAULISTA
Desde 1º de janeiro de 2018 só serão aceitas pelo 

sistema da Nota Fiscal Paulista os cupons doados 
pelo próprio consumidor, seja através de aplicativo 
pelo celular, pelo computador ou mesmo nos esta-
belecimentos, neste caso desde que o consumidor 
tenha cadastrado a opção de doação à entidade. 

CADASTRAMENTO
1) O doador precisa ser cadastrado na Nota Fiscal 

Paulista (nfp.fazenda.sp.gov.br) opção “cadastro de 
pessoa física”; 

2) No mesmo site, opção “entidades” – “Doação 
de cupons sem CPF” poderá cadastrar a entida-
de (CNPJ 43.266.378/0001-44 – COASSEJE Casa de 
Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus) 
como beneficiária.

3) No Google Play, ou na Apple Store baixar o apli-
cativo “Nota Fiscal Paulista”;

4) Pronto! Pode fazer sua doação! 
COMO DOAR
1) Acesse o aplicativo da Nota Fiscal Paulista;
2) Escanceie a QR CODE do Cupom Fiscal;
3) Caso o cupom não tenha o símbolo QR CODE, cli-

que em “doação manual” e digite os dados solicitados;
4) Veja se está selecionada a entidade COASSEJE;
5) Clique em “doar”
Seja um colaborador. Convide seus amigos e os 

esclareça da importância da doação. Qualquer dú-
vida ligue 3461-4050 ou acesse o site da COASSEJE 
(coasseje.com.br)

Campanha da
Nota Fiscal Paulista
para Coasseje

COASSEJE

PELA EQUIPE DE DIVULGAÇÃO COASSEJEHoje daremos continuidade ao estudo da 
obra “Mediunidade e Animismo – um diá-

logo entre o médium e o espírito”, dos autores 
Carlos Bacelli e Odilon Fernandes, focando 
questões e respostas relacionadas à formação 
do médium e quem foram os médiuns que 
Deus enviou para ajudar a humanidade com 
seus ensinamentos e exemplos de vida.

Questão 243 –- Para o espírito, o que é 
mais difícil: tentar suprir as deficiências 
intelectuais do medianeiro ou as morais?

- Suprir as deficiências morais de alguém 
é praticamente impossível. Transferir in-
formações é mais fácil que motivar a quem 
deva processá-las, em seu íntimo, por livre e 
espontânea vontade.

Questão 244 – Por que, por exemplo, o 
grande físico Albert Einstein, não se co-
munica por um médium na Terra?

- Porque ele seria descaracterizado.  Apenas 
um médium que algo conhecesse de Física e 
se identificasse com o seu pensamento estaria 
mais ou menos apto para intermediá-lo.

Questão 245 – Por que recebemos 
mais mensagens de conteúdo moral que 
revelador?

- É a necessidade básica do homem.

Questão 246 – Apenas por este motivo?
- A mente humana ainda não está prepa-

rada para maiores verdades. Ensina-se a 
uma criança o que é ser bom e ela o com-
preenderá de imediato; tente-se, no entanto, 
transmitir algumas noções de Física ou de 
Química, mesmo a pessoas mais adultas, e 
a dificuldade de assimilação se evidenciará.

Questão 247 – Mas o progresso intelec-
tual não segue à frente do progresso moral?

- Tudo o que o homem necessita saber em 
termos de moralidade jaz consubstanciado 
no Evangelho de Jesus. O Amor de Deus já 
se personificou sobre a Terra, mas a revela-
ção da Verdade concernente aos mistérios 
da Criação continua sendo um enigma.

Questão 248 – Podemos considerar, por 
exemplo, Einstein e Sócrates na condição 
de médiuns?

- Eles o eram e com maior consciência 
disto que vocês possam supor.

Questão 249 – Quer dizer que ninguém 
ensina as coisas por si mesmo?

- Apenas Deus, fonte da qual emana todo 
o amor e toda a sabedoria.

Questão 250 – E Jesus? 
- Jesus, sobre a Terra, foi o seu mais per-

feito Médium.

Questão 251 – Os apóstolos eram Mé-
diuns?

- Os Apóstolos foram médiuns das lições 
e dos feitos de Jesus.

Questão 252 – E os discípulos igual-
mente o têm sido ao longo dos séculos, 
até os dias atuais?

- Perfeitamente e haverão de continuar a 
sê-lo até a consumação dos séculos.

Questão 257 – A formação doutrinária 
do médium influencia nos comunicados 
que receba?

- A formação doutrinária, cultural, moral... 
Como costumava dizer determinado confra-
de, já desencarnado, “o médium é um filtro 
e não uma vela”. O que significa dizer que 
o espírito se comunica pelo médium e não 
através do médium, ou seja, o médium nun-
ca é um instrumento totalmente passivo.

Questão 259 – Um médium estaria apto 
a receber comunicados de certos espíri-
tos e não de outros?

- Sim, é uma questão de sintonia, de afini-
dade. Médium e espírito não tratam de to-
dos os assuntos com a mesma facilidade. Às 
vezes, o médium é versado num assunto em 
que o espírito não seja, e vice-versa.

Questão 260 – Pode ser então que a difi-
culdade de intercâmbio se apresente no 
espírito e não no médium?

- Perfeitamente, nem sempre são os mé-
diuns que não estão à altura dos espíritos 
comunicantes, que, não raro, sabem menos 
que os encarnados.

Com este artigo encerramos o estudo 
da obra “Mediunidade e Animismo – um 
diálogo entre o médium e o espírito”, dos 
autores acima, na certeza de termos aborda-
do as principais questões que envolvem a 
Mediunidade, o intercâmbio mediúnico nos 
Centros Espíritas e a formação e comporta-
mento do médium.

Assim como 
esta obra, mui-
tas outras trazem 
luz à Mediunida-
de. Sempre que 
possível, deve-
mos nos instruir 
através do es-
tudo das obras 
básicas nas ca-
sas espíritas e 
frequentemente, 
visitarmos as 
livrarias espíri-
tas... Certamente encontraremos uma obra 
que nos trará o consolo e a paz almejados. 
Fiquem com Deus!! Até o próximo IPV!!

Mediunidade e animismo Parte XI

MEDIUNIDADE

POR MARIANA V.MIANO
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E-mail: akme@akmenet.com.br
www.akmenet.com.br

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 

VOLUNTÁRIOS NA COASSEJE
Seja um voluntário na COASSEJE. Colabore com os projetos de apoio ao Serviço de Acolhimento Institucional (Lares COASSEJE), 

Apadrinhamento Afetivo para Crianças e Adolescentes e Grupo de Apoio à Adoção.
Informações no site www.coasseje.com.br – facebook.com/coasseje ou contate-nos: telefone (19) 3461-4050, e-mail coasseje@coasseje.com.br.

OPrograma Abraçar é desenvolvido pela 
COASSEJE desde o ano de 2015 através 

dos Projetos de Apoio à Adoção e Apadri-
nhamento Afetivo, tendo por objetivo a pro-
moção do direito de crianças e adolescen-
tes à convivência familiar e comunitária.

Durante esse período, centenas de famí-
lias se beneficiaram através da participação 
no grupo, podendo contar com um espaço 
para compartilharem suas experiências e 
se prepararem para os desafios da paterni-
dade e maternidade. 

No Apadrinhamento Afetivo, crianças e 
adolescentes tiveram a oportunidade de 
conviver com uma família, ampliando suas 
referências. O Apadrinhamento Afetivo 
destina-se a crianças e adolescentes maio-
res de 8 anos de idade, que estão sob me-
dida de proteção, afastados de seu convívio 

Abraçar – Programa de Promoção do 
Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária

COASSEJE

PELA EQUIPE DE DIVULGAÇÃO COASSEJE familiar, em serviços de acolhimento. É uma 
alternativa para complementar a convivên-
cia familiar e comunitária, quando as chan-
ces de retorno à família e a possibilidade de 
adoção são remotas.

No ano de 2018 as atividades do grupo de 
apoio iniciarão no dia 03 de fevereiro com a 
Oficina Temática: “As alterações recentes na 
Lei de Adoção”, palestra com a Advogada 
Neide Donizeti Nunes.

No dia 17 de fevereiro haverá o Encon-
tro de Pais com o tema “Como preparar os 
filhos para lidar de forma positiva com a 
mudança de escola”, palestra com a Peda-
goga Soraia Bicudo. As atividades aconte-
cem aos sábados das 10h00 às 11h30, vi-
sando a conscientização sobre os direitos 
e deveres da criança e do adolescente; 
a socialização sobre os procedimentos 
da adoção; contribuir com o processo de 
amadurecimento da decisão acerca da 

adoção; conscientizar sobre as necessida-
des das crianças e adolescentes e as com-
petências parentais; sensibilização sobre 
as adoções possíveis e necessárias e o 
fortalecimento de vínculos durante o está-
gio de convivência e pós-adoção. O grupo 
de Apoio á Adoção também contribui com 
a preparação das famílias adotantes atra-
vés da parceria com a Vara da Infância e 
da Juventude na realização do Curso para 
pretendentes à adoção, que atualmente 
acontece na sede da COASSEJE, sendo 
três encontros realizados pela equipe téc-
nica forense e três encontros realizados 
pela equipe do projeto. 

Para o Apadrinhamento Afetivo, haverá 
Capacitação de padrinhos e madrinhas no 
dia 27 de Janeiro das 9h00 às 12h00. Os in-
teressados poderão se inscrever através do 
telefone (19) 3461.4050 ou pelo e-mail con-
vivência@coasseje.com.br.
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POR VANESSA MORAES

VALORIZAÇÃO DA VIDA

PROFILAXIA E CARIDADE

Em nossa trajetória evolutiva passare-
mos por diversas situações que podem 

nos transformar ou destruir. Esses impac-
tos constantes deixam frágeis muitos cora-
ções, sem estímulo e sem qualquer motivo 
em enxergar uma luz no fim do túnel. Essa 
fragilidade, essa escuridão, não é real. 
Nosso cérebro por questões diversas nos 
faz parecer ou acreditar que de fato nada 
mais pode ser tão certo quanto dar fim a 
vida, tirar a dor com a morte do corpo físi-
co. As questões sociais, monetárias, senti-
mentais, seja o que for, todas tem solução. 
Porém não conseguimos entender e isso 
de fato é compreensível.

Em muitos casos, os tratamentos são 
apenas terapêuticos, outros medicamen-
tosos, até espiritual, mas na maioria são 
de fraternidade, amizade, carinho e aten-
ção. Darmos motivação para valorizar a 
vida, acreditar no potencial de resiliência, 
entendimento de que todos nós passamos 
por fases difíceis, dolorosas e aflitivas. So-
mos chamados a criar abordagens para 
combater o suicídio de forma mais leve e 

acolhedora. Porém, boa vontade por si só 
não adianta. É necessário preparo, estudo, 
paciência, cuidado, dedicação e amor ao 
próximo. Saber direcionar o indivíduo ao 
profissional correto, incentivar ao trata-
mento contínuo e ao convívio social. E o 
mais importante ouvir sem pré-julgamen-
tos as ações presentes ou do passado. Sim, 
podemos ampliar além das nossas pare-
des recheadas de estudo doutrinário para 
de fato minimizar o sofrimento de muitos, 
isso é o trabalho que Jesus nos confiou. 
Estudo é essencial, mas ações são impres-
cindíveis.

Não podemos é fechar os olhos para essa 
evidente e silenciosa epidemia. Além de 
questão de saúde pública é também social. 
Somos responsáveis pela perturbação em 
que muitos são condicionados. Pela falta 
de empatia. Pense que essa dor pode estar 
dentro de sua casa, no amigo mais queri-
do, no confrade espírita mais atuante, no 
vizinho inquieto, no colega de trabalho. 
Portanto, somos chamamos ao trabalho 
de vigilância fraterna constantemente.  

No que diz respeito a livros com o tema, 
muito cuidado: evitar obras muito densas 
que infelizmente agravam os sintomas, per-
turbando a mente, reforçado pelo temor 
daqueles que desencarnam e se veem em 
situações difíceis. Essas intervenções pelo 
medo, pelo horror do que poderá ocorrer 
caso não consigam controlar o desejo da 
morte, são humilhantes, já que os tratam 
como seres distantes de Deus, inferiores, 
incapazes, cheios de culpas. Não compar-
tilhe depreciações e sim obras edificantes 
que possam valorizar o desejo de se reer-
guer e as transformações benfazejas.

Para se falar da 1ª edição da Revista 
Espírita, deve-se apresentar o autor, 

Hippolyte Léon-Denizard Rivail (Allan 
Kardec), nasceu em 03/10/1804 em Lyon, 
França, de uma antiga família de magis-
trados e advogados. Sua educação teve 
como base a Escola de Pestalozzi, na ci-
dade de Yverdum, Suíça, onde tornou-se 
um de seus discípulos mais eminentes. 
Logo em sua abertura, Kardec refere-se a 
Revista Espirita:

“Não se pode contestar a utilidade de 
um órgão especial, que ponha o público 
a par do progresso desta nova Ciência e o 
previna contra os excessos da credulidade, 
bem como do cepticismo. É uma tal lacuna 
que nos propomos preencher com a publi-
cação desta Revista, com vistas a oferecer 
um meio de comunicação a todos quantos 
se interessam por estas questões e de ligar, 
por um laço comum, os que compreendem 
a Doutrina Espírita sob seu verdadeiro 
ponto de vista moral: a prática do bem e a 
caridade evangélica para com todos.” 

Nasce o primeiro
exemplar da Revista Espírita

REVISTA ESPÍRITA

POR WELLINGTON PIVETTA Revista Espírita, Introdução, jan1858
Essa manifestação da clarividência do au-

tor, demonstrada também na obra O Livro 
dos Espíritos, fez com que Allan Kardec re-
cebesse diversos relatos de diversas partes 
do mundo, sobre o ponto de vista da doutri-
na, pessoas que desejavam por maiores es-
clarecimentos, não importando a classe so-
cial, na época, que se encontrava a pessoa.

Allan Kardec colocou a mão a obra; criou 
uma folha periódica, onde estudiosos dos 
fenômenos espiritas pudessem colocar aos 
interessados, o que se passava no mundo e 
tivesse a instrução, de forma ordenada, so-
bre as mais variadas questões doutrinárias. 

Em consulta a seus orientadores espiri-
tuais, Kardec foi aconselhado que não es-
morecesse em seu caminho de divulgação 
da doutrina, mesmo porque, esse caminho 
seria de dificuldades, mas com tempo para 
tudo o que se propôs a fazer.

Na primeira edição, Kardec abordou os 
seguintes temas em seu periódico:
• Introdução;
• Diferentes Naturezas de Manifestações;
• Diferentes Modos de Comunicação;

• Respostas dos Espíritos sobre Algumas 
Perguntas;
• Manifestações Físicas;
• Duendes;
• Evocações Particulares: Mãe, estou aqui! 
E Uma conversão;
• Os Médiuns Julgados;
• Visões;
• Reconhecimento da Existência dos Espí-
ritos e de suas Manifestações;
• História de Joana D´Arc;
• O Livro dos Espíritos – apreciações diversas.
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PELO D.C.D. 

EVANGELHO NO LAR:

NÃO BASTA VER

“E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a 
Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a 
Deus.” - (Lucas, 18:43)

Aatitude do cego de Jericó representa pa-
drão elevado a todo discípulo sincero do 

Evangelho. O enfermo de boa-vontade procu-
ra primeiramente o Mestre, diante da multi-
dão. Em seguida à cura, acompanha Jesus, glo-
rificando a Deus. E todo o povo, observando o 
benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, 
volta-se para a confiança no Divino Poder.

A maioria dos necessitados, porém, assume 
posição muito diversa. Quase todos os doen-
tes reclamam a atuação do Cristo, exigindo 
que a dádiva desça aos caprichos perniciosos 
que lhes são peculiares, sem qualquer esforço 
pela elevação de si mesmos à bênção do Mes-
tre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana; 
e, de quantos lhe recebem os dons, raríssimos 
são os que lhe seguem os passos no mundo.

Daí procede a ausência da legítima glorifi-
cação a Deus e a cura incompleta da cegueira 
que os obscurecia, antes do primeiro contato 
com a fé. Em razão disso, a Terra está reple-
ta dos que creem e descreem, estudam e não 
aprendem, esperam e desesperam, ensinam 
e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que 
recebe dádivas pode ser somente beneficiá-
rio. O que, porém, recebe o favor e agradece
-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É 
óbvio que o mundo inteiro reclama antes visão 
com o Cristo, mas não basta ver simplesmen-
te; os que se circunscrevem ao ato de enxer-
gar podem ser bons narradores, excelentes 
estatísticos, entretanto, para ver e glorificar o 
Senhor é indispensável marchar nas pegadas 
do Cristo, escalando, com Ele, a montanha do 
trabalho e do testemunho.

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

POR VANESSA MORAES

LEIA, ASSISTA E APRENDA

LIVROS TURMA DA MÔNICA

Muitos são os relatos de pais que não con-
seguem fazer com que as crianças par-

ticipem do Evangelho no Lar 
devido a dificuldade para en-
tender a leitura. Para os que 
não conhecem, recomendamos 
o kit da Turma da Mônica, co-
meçando pelo “Meu pequeno 
Evangelho”.

Para quem cresceu lendo gi-
bis dessa turminha e aos que 
não leram, temos certeza que 
irão adorar ler para às crianças 
ajudando no aprendizado de 

forma lúdica e muito leve, além de estimularem 
a participação no Evangelho no Lar. Conhecer 

as histórias de Jesus, amor, per-
dão, entre tantos outros temas, 
facilitando os conceitos espiri-
tuais e de fé de forma divertida, 
educativa e propondo assim, 
crescimento de valores e adul-
tos melhores no amanhã.

Pelo escritor, Luis Hu Rivas e 
produção de Maurício de Sousa, 
leia também: Magali em outras 
vidas; Outro Lar; Chico Xavier e 
seus ensinamentos.

ODepartamento Infantojuvenil – DIJ, do 
C.E. Seareiros de Jesus faz seu plane-

jamento para o ano no mês de janeiro e 
também uma avaliação do trabalho reali-
zado no ano anterior.

Qual seria afinal, a importância da edu-
cação espírita infantil?

O codificador da Doutrina Espírita, Al-
lan Kardec, em obras Póstumas nos diz o 
seguinte: “É pela educação mais que pela 
instrução, que se transformará a humani-
dade”.

Mas que educação é essa? Quando ouvi-
mos a palavra educação logo imaginamos 
livros, exercícios, escola, etc.

Embora essa educação seja importan-
te, a educação moral é fundamental para 
a formação do caráter, para adquirir bons 
hábitos, conduzir a vida dentro da ética, 
enfim, para formar o homem de bem.

Por que especialmente na infância a 
educação é tão importante?

Recorremos ainda a Kardec, na pergunta 
383 de “O Livro dos Espíritos”, onde en-
contramos a resposta, no seu questiona-
mento sobre a utilidade do Espírito passar 
pela infância, a resposta é: “encarnando-se 
com o fim de se aperfeiçoar, o Espirito é 
mais acessível durante esse tempo às im-
pressões que recebe e que pode ajudar o 
seu adiantamento, para o qual devem con-
tribuir os que estão encarregados de sua 
educação.”

Na resposta notamos a responsabilidade 
e a importância de pais e educadores com 
a educação moral da criança. Encaminhar 

nossas crianças para a educação espirita 
infantil, é algo muito relevante. Além dis-
so, devem educar pautando no exemplo.  
Devem se unir pela educação de nossas 
crianças.

Kardec, através de “O Livro dos Espí-
ritos” nos deixou um roteiro seguro para 
educar nossas crianças, onde terão a ideia 
de Deus, da prece, das leis morais. Dentro 
dessas leis morais há a lei de justiça, amor 
e caridade, onde vamos estudar Jesus e as 
parábolas, fundamentais para a educação 
dos pequenos.

Nossas aulas de evangelização neste 
ano iniciaram as terças no dia 16/01/18 e 
aos sábados iniciarão dia 17/02/18.

No sábado, 17/02, teremos um encon-
tro entre pais e evangelizadores com uma 
palestra, cujo tema será: “A educação dos 
filhos à luz do Espiritismo”, com Clara Lila 
Gonzalez Araújo, do C.E. Allan Kardec, de 
Campinas. O encontro é aberto a todos os 
interessados.

Embora o início da Evangelização seja 
nas datas relacionadas, recebemos crian-
ças durante o ano todo.

Os ciclos da evangelização são assim di-
vididos:

Terças feiras – das 20h00 às 21h00
Iniciantes – crianças de 04 a 06 anos
1º Ciclo – crianças de 07 a 09 anos
2º Ciclo – crianças de 10 a 12 anos
Adolescentes – 13 a 18 anos
Sábados – das 14h00 às 15h30
Iniciantes – crianças de 04 a 07 anos
1º Ciclo – crianças de 08 a 11 anos
Pré-Mocidade – de 12 a 14 anos
Mocidade – de 15 a 30 anos.

Evangelização
espírita infantil

INFANTIL I

POR ROSANA T.VERZIGNASSI
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Se buscarmos o significado do verbo 
enveredar, encontraremos com facili-

dade, entre outras definições: - Avançar ou 
continuar por uma vereda; ir ou perseguir 
para certo local; efetuar ou realizar uma 
ação; avançar de acordo com certa orien-
tação; dirigir-se; encaminhar-se...

A busca desse significado, de forma 
mais abrangente – pois que todos temos 
noção do citado verbo –, deve-se à re-
flexão que me entregou o amigo Sérgio 
Lanza. 

É que ao verbo em referência tem uma 
conotação expressiva, especialmente por 
ser definido como o “avançar de acordo 
com certa orientação”. Afinal, é de muita 
importância que saibamos avançar, como 
e quando avançar. E, claro, para onde e 
para quê!

A valiosa reflexão pondera (razão para a 
presente abordagem): 

“Enveredai cada vez mais, com jubilo no 
coração, pelos caminhos do serviço, e en-
contrareis as alegrias inefáveis do amor, 
traduzidas no âmago dos vossos seres, 
fincando as bases do vosso recomeço na 
senda do bem, até agora desprezada pela 
grande massa infrene.”

Note o leitor que num parágrafo curto, 
de poucas linhas, uma verdadeira orien-
tação de vida. É como se dissesse, em ou-

Enveredai...

A inveja

COMPORTAMENTO

COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA

POR ORSON PETER CARRARA

tras palavras, resumindo ainda mais, que:
- Sigamos com alegria no coração pelos 

caminhos do serviço e encontraremos as 
alegrias do amor na senda do bem, até 
agora desprezada pela maioria.

Sim, as palavras são outras, mas o senti-
do é o mesmo.

A grande massa humana, onde a maio-
ria de nós nos posicionamos, despreza ou 
ignora o caminho do bem, deixando-se 
dominar pelas seduções do orgulho, da 
vaidade, do egoísmo e seus filhos dire-
tos, ainda não percebemos as alegrias do 
amor, desistindo dos caminhos do servi-
ço no bem (onde se enquadram o esfor-
ço do próprio aprimoramento e do bem 
que se pode distribuir ao próximo ou à 
coletividade). E ficamos cegos de que 
o recomeço – depois que constatamos 
nossos equívocos – deve ser por meio do 
bem geral que possamos ser instrumento 
onde estivermos, desde as mais peque-
nas atitudes.

A gratidão à vida é o passo inicial. 
E prossegue a reflexão: “Se vos sentis 

perdidos e solitários, vos socorreremos, 
direcionando vossos pensamentos ao Jus-
to, que ilumina todas as consciências que 
se dispõem a ser perfume, em meio à at-
mosfera causticante que sufoca as melho-
res disposições nascentes.”.

O texto, na íntegra, que é um verdadei-
ro poema que orienta, ainda pondera com 
sabedoria:

“Espíritos renovados pelo bem maior 
vos assistem, busquem-nos pela boa sin-
tonia e nenhum de vós cairá nas teias das 

energias inditosas, que geradas ainda a 
partir da ignorância, já vão se dissipando 
no porvir luminoso que vai se insinuando.

Agradeçam constantemente, diutur-
namente as bênçãos da luz e dos novos 
sentimentos que já visitam vossos seres, 
permanecendo plenos de confiança na 
presença constante do Mestre Augusto, 
daquele que já era antes mesmo de sair-
des das mãos do Pai.

Estes são momentos ditosos, frutuosos e 
incomparavelmente proveitosos, quando 
percebidos pelas vias do coração, abrin-
do-vos um campo infinito ao progresso de 
vossas almas, carentes e ansiosas por es-
tes tempos a milênios, capazes de vos en-
caminhar às vias do progresso, na direção 
maior da felicidade tão almejada.”

A reflexão cativou-me. Não poderia dei-
xar de transcrever os trechos acima, ainda 
que parciais, para espalhar na presente 
abordagem.

É que diante de tantos desafios que 
estamos enfrentando, o melhor caminho 
é mesmo o “Enveredai cada vez mais, 
com jubilo no coração, pelos caminhos 
do serviço, e encontrareis as alegrias 
inefáveis do amor, traduzidas no âmago 
dos vossos seres, fincando as bases do 
vosso recomeço na senda do bem”. Não 
há, realmente, outro caminho! Prossiga-
mos meus amigos!

O amigo Sérgio é de Campo Limpo 
Paulista e sua sensibilidade tem nos trazi-
dos essas valiosas reflexões...  Obrigado 
meu amigo pelas luzes de seu esforço na 
sintonia com o bem.

Ainveja é a arma dos fracos. Matriz de 
inúmeros males, mentora de muitas 

desordens, alicerce de incontáveis desven-
turas. Discreta, incomodamente, tem sido 
deixada à margem pelos expositores das 
verdades evangélicas em todas as crenças. 
Sutil como é, passa despercebida, embora 
maliciosa, comparável a vapor deletério 
que intoxica todo aquele que lhe padece a 
presença, espalhando miasma em derredor.

Hábil, consegue travestir-se de ciúme 
exacerbada, quando não o faz como arro-
gância vingadora ou aparenta na condição 
de humildade, sempre perniciosa ou se dis-
farça como orgulho prepotente.

A inveja, além dos males psíquicos que 
produz, em razão dos pensamentos negati-
vos que dirige contra outrem, proporciona, 
simultaneamente, graves prejuízos morais 
àquele que dela se empesta.

A inveja é capaz de caluniar, investindo 
contra uma vida com uma frase dúbia, na 
qual consegue infamar o mais puro caráter. 
Soez, transmuda palavras e infiltra doestos 
perniciosos; vê o que lhe apraz e realize 
conforme lhe parece lucrar.

Consequentemente, o invejoso é um peso 
infeliz na comunidade humana, porque dé-
bil moral; adapta-se, amolda-se, é venenoso 
na bajulação e terrível na agressividade.

A arma do invejoso é o ódio desenfreado, 
mortífero. Na impossibilidade de valorizar 
o trabalho que alguém faz, procura inspirar 
em muitos o despeito e a mágoa, a raiva e a 
imponderação, e palavra ácida e a acusação 
mordaz, a fim de realizar-me e afligir.

As lições da convivência, todavia, muito 
ensinam. Desprendimentos de uns, simpli-
cidade de outros, confiança de muitos e não 
obstante a deficiência que há em cada um, 
sempre menor do que as minhas imensas 
mazelas da inveja, é preciso aprender a res-
peitar, porquanto o invejoso não considera 
ninguém, padecendo despeito de todos, a 
todos apedrejando, maldizendo.

O exercício é para querer estimar, con-
seguir amizade e plantar no coração o que 

muitos chamam amor, mas que ao ególatra 
constitui um fardo pesado, tenebroso, difícil 
de carregar.

Sim, o espírito invejoso odeia,  perse-
gue, porque, tendo ciúme da felicidade 
alheia, corrói-se pela inveja da felicidade 
dos demais.

Os que apresentam recalques entre os 
homens, os que cultivam complexos de infe-
rioridade, no fundo são Espíritos invejosos, 
malévolos, insidiosos, infelizes, pois somen-
te quem é desventurado se compraz na des-
ventura alheia.

Por isso o exercício é treinar a largueza 
da generosidade, a difusão da gentileza, a 
ampliação dos horizontes imensos da cari-
dade, porque as mãos que esparzem rosas 
sempre ficam impregnadas de perfume. 
Como é ditoso oferecer-se rosas, muito me-
lhor seria tirar-lhes, também, os espinhos, 
como os cardos do caminho por onde tran-
sitam incautos pés.

Nota do autor: adaptado do texto “A Inveja”, 
do livro Depoimentos Vivos, de Divaldo Pereira 
Franco, Ed. Leal, com transcrições parciais.
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Livros mais vendidos no Seareiros em Janeiro
PELA BIBLIOTECA

1 – Dr. Galton - O Restaurador de Pessoas; Sidney Fernandes
2 – O Perdão Como Caminho e o Caminho Do Perdão; Alberto Almeida
3 -  O Despertar do Espírito; Divaldo Franco/Joanna de Ângelis
4 – Outro Lar - Uma Viagem de muitos Ensinamentos; Maurício de Souza / Luis Hu Rivas e Ala Mitchell
5 – Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica; Therezinha Oliveira

 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 Fevereiro/2018:
Doutrinário: “Nada resiste ao Trabalho”, de Jô Andrade e Roosevelt Tiago, c/200 
páginas  e Romance: “Viver é para os Fortes”, de Cosme Laurindo, c/224 páginas; 

ambos da Solidum Editora.

02/02

06/02

08/02

09/02

10/02

16/02

17/02

25/02

26/02

26/02

27/02

27/02

28/02

28/02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro Espírita Pátria do Evangelho
Rua Olivindo Fonseca, nº385, 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

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

Valdecir Borges
Augusto Elias

Marcus Agostinetto
Seareiros de Jesus

Janaína Assis
Allan Kardec

Claudio Schiavi
Pátria do Evangelho

Edison Evangelista
Associação Espírita

Hamilton Ubirajara
Seareiros de Jesus

Jaime Facioli
Paz e Amor

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Marta Alves
Fraternidade

Leandro Piazzon
Seareiros de Jesus

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Elaine Cristina da Silva
Bezerra de Menezes

Eduardo Rachet
Fraternidade

Rita de Cássia
Associação Espírita

20h00

19h30

19h30

19h30

20h00

19h30

19h30

10h00

19h50

20h00

19h30

19h30

19h45

19h30

Tema Livre

Os Infortúnios ocultos

Equilíbrio

Fora da Caridade 
não há Salvação

Nos bastidores 
da Casa Espírita

Redenção

Tema Livre

Procuremos com zelo

A verdadeira Propriedade

O Filho Pródigo

O Emprego da riqueza

Tema Livre

Tema Livre

Tema Livre

FM 104,9 mgzPROGRAMA

Das 7h30 às 9h
transmissão ao vivo pela internet

www.fmvidanova.com.br

P R O G R A M A Ç Ã O
 s e g u n d a - f e i r a :  O  E v a n g e l h o  n o  L a r
 T E R Ç A - f e i r a :  M e n s a g e m  p a r a  V o c ê
 q u a r t a - f e i r a :  E s p i r i t i s m o  e  V i d a
 Q U I N T A - f e i r a :  J u s t i ç a  D i v i n a
 s e x t a - f e i r a :  Fa t o s  E s p í r i t a s

Sinal Verde
12 anos
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PELA PRESIDÊNCIA

CURTAS DO
SEAREIROS

EVENTOS ESPECIAIS
03/02 - sábado – das 13h30 às 17h00 – no 
auditório - Capacitação para educadores 
espíritas da Infância – tema: A Alegria de 
Educar – Evento aberto a todos.
06/02 – terça-feira – 14h00 – no auditório 
– Encontro de Voluntários do Seareiros – 
Convidamos a todos.

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Toda terça-feira – das 20h às 21h00 – 
funcionando normalmente.
Mocidade – retorno às atividades em 03/02/18.
Sábado – das 14h15 às 15h30 – retorno 
em 17/02/2018 – Com Encontro de Pais e 
Evangelizadores – com palestra aberta a todos.

Atividades Externas
12/02 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00 – O 
Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap 12 – 
Bem Aventurados os Pobres de Espírito.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, 
para pessoas fisicamente impossibilitadas de 
vir ao Seareiros.

PALESTRAS
17/02 – sábado – 14h00 – no auditório – Tema: 
A Educação dos Filhos à Luz do Espiritismo 
– Expositora: Clara Lila Gonzalez Araujo, do C.E. 
Allan Kardec, de Campinas/SP
26/02 - segunda-feira – 13h00 – no auditório 
– Tema: O Reconhecimento de nossas 
Imperfeições – Caminho para o Progresso - 
Expositor: Leandro Piazon
27/02 – terça-feira – 20h00 – no auditório – 
Tema: Curas Espirituais na Visão Espírita 
– Expositor: Fabio Dionisi, do Centro Espírita 
Recanto de Luz, de Ribeirão Pires/SP.

ESTUDO DAS PARÁBOLAS
DO NOVO TESTAMENTO
03/03 – sábado – das 14h00 às 15h30 – sala 
1 – Estudo da Parábola do Bom Pastor (1ª 
parte – Jo 10:1-6) – Estudo aberto para todos 
os interessados.

POR ANTONIO O.CIOLDIN

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

MAIS UM CASO DE CURA

Minha mulher Terezinha sofria de um ter-
rível adormecimento em uma das mãos 

(parestesia) que muito a incomodava, devido 
a um distúrbio denominado síndrome do tú-
nel do carpo, de tratamento cirúrgico.

Numa noite, na Comunhão Espírita Cristã, 
Chico conversava alegremente com muita 
gente no meio do salão, quando, de repente, 
chamou-a:

- Terezinha, venha aqui!
Em seguida, solicitou:

- Alguém tem um lenço?
Um senhor, muito cortês, ofereceu-lhe um 

lenço branco. Chico deu-o à minha esposa 
e lhe pediu:

- Segure-o, Terezinha.
O lenço tornou-se molhado de perfume, 

permaneceu perfumado por muito tempo, 
e nunca mais ela sentiu o adormecimento!

Fonte: livro “Notáveis Casos de Chico Xavier” – 
Oswaldo de Castro – Editora GEEM


