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A PROBLEMÁTICA 
OBSESSIVA

Vigiemos todas as nascentes do coração, porque nenhum de nós está livre das 
marcas do passado e do encontro com aqueles a quem prejudicamos, razão 

pela qual devemos semear na direção do futuro para apagar as trevas da noite 
passada e caminharemos na claridade amanhã. PG. 02
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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 JESUSA problemática obsessiva

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

Em 14/07/1942, desencarnou o 
devotado trabalhador da Seara do 

Cristo, Manoel Philomeno Baptista de 
Miranda. 

Dedicou-se com muito carinho às 
reuniões mediúnicas, especialmente, 
às de desobsessão. Continuou essa 
tarefa no mundo espiritual, trazendo 
uma grande contribuição na orientação 
de trabalhos mediúnicos nas Casas 
Espíritas.

Achava imprescindível que as 
instituições espíritas se preparassem 
convenientemente para o intercâmbio 
espiritual, sendo de bom alvitre 
que os trabalhadores das atividades 
desobsessivas se resguardassem 
ao máximo, na oração, na vigilância 
e no trabalho superior. Salientava a 
importância do trabalho da caridade, 
para se precaverem de sofrer ataques 
das entidades que se sentem frustradas 
nos planos nefastos de perseguições. É 
o caso de muitas Casas Espíritas que, a 
título de falta de preparo, se omitem dos 
trabalhos mediúnicos.

Divaldo Franco relata que Philomeno 
de Miranda dedicou-se ao atendimento 
dos sofredores em memoráveis reuniões 
mediúnicas de desobsessão. Um 
paciente atendido por esse trabalhador 
dedicado era alcoólatra, por muitos 
anos manteve contato com entidades 
perversas que o aturdia, que veio a 
desencarnar de maneira cruel em um 
bordel, em um coma alcóolico.

Mais tarde, contou Philomeno de 
Miranda a Divaldo que ao desencarnar, 
ele procurava saber a razão pela qual 
não havia logrado êxito em confortar o 
adversário desencarnado e desvendar 
aquele drama que se prolongava na 
erraticidade. Procurou então, vitima 
e algoz e terminou por encontrá-los. 
Estudou profundamente as raízes 
daquela obsessão que se prolongava 
desde antes da última existência.

Fascinado pelo tema, ele resolveu 
estudar a problemática obsessiva vista 
do além para a terra.

Durante 30 anos esteve vinculado a 
entidades venerandas que trabalham 
em torno dos socorros espirituais da 
desobsessão, para poder acumular 

experiências e escrever para os 
companheiros encarnados, advertindo-
nos dessa problemática terrível, que é 
de natureza pandêmica.

Foi assim que se utilizando da 
mediunidade de Divaldo, escreveu seu 
primeiro livro – Nos Bastidores da 
Obsessão e logo depois uma série.

Considera o benfeitor desencarnado 
que na raiz de todo e qualquer problema 
na área da saúde, há a vinculação do 
enfermo com o seu próprio passado, o 
problema é sempre de ordem espiritual.

Doente é o Espírito, em face de sua 
dívida perante a consciência cósmica. 
E pela razão da conduta irrefreada, as 
vinculações com o passado são muito 
grandes, estabelecendo vínculos de 
perturbação e de sofrimento.

Convidado pelos Espíritos da 
codificação, como afirma Divaldo, ele se 
empenha no trabalho de apresentar uma 
terapia preventiva – a terapêutica de 
natureza curadora, muito bem delineada 
no evangelho de Jesus.

Vigiemos todas as nascentes do 
coração, porque nenhum de nós 
está livre das marcas do passado e 
do encontro com aqueles a quem 
prejudicamos, razão pela qual devemos 
semear na direção do futuro para 
apagar as trevas da noite passada e 
caminharemos na claridade amanhã. 

Desde 1970, Manoel Philomeno de 
Miranda, escreve através da psicografia 
de Divaldo Pereira Franco, obras 
tratando da problemática obsessiva, de 
grande valor para o entendimento do 
assunto e subsidio para o trabalho de 
desobsessão nas Casas espíritas.

“A desobsessão é técnica espírita 
especializada para libertar as mentes 
que se interdependem, no comércio 
infeliz da submissão espiritual. (...) 
Ela se apoia em dois elementos 
essenciais: o esclarecimento do 
vingador e a renovação moral do 
devedor”. 

“Os esclarecimentos e as advertências 
oferecidos pelo Espiritismo constituem 
um barco de segurança para a travessia 
orgânica no processo evolutivo”.  Manoel 
Philomeno de Miranda

Fontes: Projeto Manoel Philomeno de Miranda e 
relatos de Divaldo P. Franco
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Continuando com os artigos referen-
tes à obra “Mediunidade: Desafios 

e Bençãos”, de Divaldo Pereira Franco 
(pelo Espírito de Manoel Philomeno de 
Miranda), abordaremos neste 3º artigo 
assuntos que geram muitas pesquisas e 
debates espíritas, dentre eles a “iden-
tificação dos espíritos”.

Nas investigações espíritas é comum 
se utilizar dos mesmos critérios e pa-
râmetros que se utiliza para as ocor-
rências dos fatos materiais. Exigem-se 
demonstrações de caráter, comporta-
mento, lembranças de vivências que 
tiveram com outras pessoas, do modo 
mais exato possível. 

O que ocorre, porém, é que muitos 
não se dão conta que essa mudança de 
estágio vibratório, que é a morte, tam-
bém pode causar aos espíritos perdas 
temporais de memória. Fatos menos 
importantes, datas, podem ser esque-
cidos temporariamente, do mesmo 
modo que ocorre com os encarnados 
ao passarem por um trauma, por exem-
plo. Pouco a pouco, após processos de 
cuidado e recuperação, esses espíritos 
retomam a consciência, a lucidez.

Entende-se assim que nesse proces-
so post-mortem ocorrem expressivas 
mudanças nas estruturas do ser, de 
acordo com sua nova realidade e pro-
cesso de adaptação.

Os espíritos esclarecidos se preocu-
pam mais com o conteúdo de suas men-
sagens do que com a forma em que são 
expressas. Não se impressionam com 
os formalismos terrenos. Possuem uma 
visão responsável a respeito da vida, 
cuidam do essencial e das consequên-
cias relevantes dessas comunicações. 
Embora tenham interesse em se fazer 
identificar, seu objetivo maior é de re-
levância moral, ou seja, despertar os 
encarnados para a vida que os aguarda 
após a transição da morte.

Já os espíritos mais atrasados, se fo-
rem também sofredores, têm a memória 
bloqueada, as emoções confusas, sen-
tem inumeráveis aflições que desejam 

Mediunidade: desafios e bençãos PARTE III

MEDIUNIDADE

POR MARIANA V.MIANO

libertar-se; se inferiores, desconhecem 
as leis que regem a vida e atropelam-se, 
transmitindo perturbações; quando mis-
tificadores gostam de gerar conflitos, 
enganar através de informações contra-
ditórias, confundindo a quem lhes dão 
atenção. E não poderia ser diferente, afi-
nal, “os mortos são as almas dos homens 
desembaraçadas do corpo”.

Há ainda outra questão importante, que 
são os registros mediúnicos. Conforme 
coloca Divaldo, “o médium é o instru-
mento que traduz o pensamento dos 
espíritos, e não um ser especial, in-

"Assim, diante dos 
espíritos que se 
comunicam, deve-se 
observar o conteúdo da 
mensagem, o caráter 
moral do médium 
e, posteriormente, o 
comunicante"

falível, irretocável..., trata-se de um 
ser como outro qualquer, com recur-
sos orgânicos especiais e, por maior 
neutralidade que mantenha na comu-
nicação, filtra a mensagem que se ex-
teriorizará com o potencial de que se 
faz portador, e não com a qualidade 
inicial com que foi gerada.”

O mais belo raio de sol, ao ser filtra-
do por um vidro, se manifestará com a 
coloração da lâmina que atravessa. Fil-
trado por um puro cristal, poderá refle-
tir todas as cores de um belo arco-íris. 
Como as águas de um rio que fluem de 
uma nascente cristalina e vai assimi-
lando os detritos do leito de um rio por 
onde se expande. Nesses exemplos, o 
vidro, o cristal, o leito de uma nascente 
ou de um rio, mais ou menos poluído, 
referem-se ao receptáculo carnal das 
comunicações, que é o médium.

O médium, enquanto criatura huma-
na têm necessidades, conquistas, rea-
lizações, ou seja, uma individualidade 
que pensa. Assim, em grau maior ou 
menor, acaba contribuindo com algo 
pessoal na transmissão da mensagem.

Por tudo isso, Kardec preocupou-se em 
estabelecer métodos e regras para dis-
cernir sobre a identificação dos espíritos 
usando do bom senso, advertindo sobre 
perigos e equívocos da mediunidade, re-
conhecendo, todavia, que o importante é 
o conteúdo moral da comunicação.

Assim, diante dos espíritos que se co-
municam, deve-se observar o conteúdo 
da mensagem, o caráter moral do mé-
dium e, posteriormente, o comunican-
te. Nas comunicações autênticas, sem 
exigências nem suspeitas, os sinais de 
identificação pessoal tornam-se eviden-
tes de tal forma que  a certeza se expres-
sa produzindo um grande bem-estar.

Deste modo concluímos que o estu-
do e a boa conduta moral do médium, 
as análises de mensagens dotadas de 
bom senso contribuirão de maneira 
eficaz para a veracidade das comuni-
cações, fazendo com que estas possam 
atingir seus objetivos de orientação e 
edificação nas casas espíritas.

Até o próximo IPV!!!
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PELO D.C.D.

NOSSA GENTE

ALICE OLIVATO BUOSO

Continuamos a apresentar nossa gente 
trabalhadora do Seareiros.

Neste mês a associada Alice Olivato Buo-
so é a nossa apresentada.

Alice tem 71 anos, nasceu em Americana, 
tem dois filhos e quatro netos. 

Quem lhe apresentou o Espiritismo foi 
sua irmã.

Frequentou inicialmente o Monteiro Lo-
bato (C.E. Amor e Caridade). Foi encami-
nhada para o Seareiros por Lia Dora Bonifá-
cio, ainda no prédio antigo. Fixou-se, então 
no Seareiros.

Atualmente, frequenta reuniões de estu-
do, mediúnicas, atendimento fraterno, e é 
uma grande parceira da Casa. Além da par-
te doutrinária, trabalha arduamente na cos-
tura, produzindo peças lindas que podemos 
conferir no nosso bazar.

Registramos nosso respeito e gratidão 
por toda colaboração prestada pela Alice, 
desejando que esteja conosco por muitos e 
muitos anos.

“... mas quem persevera até ao 
fim, será salvo.”

Até ao fim – Jesus não se refere a um fim 
que simbolize término ou o fim do mun-

do, mas sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo 
de que cada ser deverá dar prosseguimen-
to ao caminho do trabalho do bem. As casas 
espiritas e todas instituições que trabalham 
divulgando o Evangelho, o amor, como sua 
maior virtude, fazendo com que todos com-
preendam e alcancem os fins superiores da 
vida. É por isso que temos que quebrar o ca-
sulo de condição de animalidade daqueles 
Espíritos encarnados que sabem perseverar.

O Mestre louva a persistência, evidencia a 
tarefa árdua dos que procuram as excelên-
cias do caminho Espiritual. E para evitar que 
a caridade se resfrie do coração de todos, 
os Espíritas deverão policiar seu proceder 
e diante das iniquidades evitar a multipli-
cação de atos estereotipados que poderão 
comprometer esta Doutrina edificadora. É 
necessário conter as discórdias e as dissen-
sões acaloradas causadoras de contendas.

O sermão profético
ESTUDO BÍBLICO

POR JUBERY RODRIGUES

O Princípio das Dores – Matheus; 24:13

Muitas observações evidenciando 
este ponto já foram comentadas e orien-
tadas como no livro “Aconteceu na casa 
espírita” e está acontecendo em outros 
segmentos. A fim de que cada um possa 
ser julgado por sua própria consciência, 
haverá plena liberdade e grandes faci-
lidades, não só para a prática do bem, 
como a prática do mal, a iniquidade se 
ostentará como que triunfante. E muitos, 
percebendo que o mal aumenta na face 
da terra, perderão a fé e renegarão o 
Evangelho de Jesus.

Quem, todavia, que persistir na fé, no 
trabalho e na fiel observância dos ensi-
namentos dos deveres, terá a certeza na 
ocasião oportuna da justiça Divina e terão 
o direito de viver na terra de regeneração, 
tranquilo e feliz.

E quando o Evangelho tiver sido ensinado 
a todos os povos, de maneira que ninguém 
possa alegar ignorância, então a justiça se 
fará. O Espiritismo começou a acelerar mais 
ainda sua atuação pelo mundo. As calami-
dades provocam o desencarne violento de 
milhares de Espíritos, separando os que de-
vem ficar e os que devem partir...

POR VANESSA MORAES

VALORIZAÇÃO DA VIDA

Senhor Jesus!

Que sua luz transcenda as sombras que obscurecem 
os sentidos dos nossos irmãos sofredores;
E nessa travessia, cheia de percalços, tenham como 
companhia os amigos protetores que os ajudam a 
levantar nos diversos tropeços da vida.
Caminhando, devagar.
Seguro de que são acolhidos nas suas dores, de 
que nunca estarão sozinhos, e em cada passo, 
mesmo lento, com paciência, resignação e coragem, 
sentirão o percurso mais leve e o conforto que 
somente um coração cheio de amor e paz pode 
propiciar a esperança para viver. 
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Rua Ary Meirelles, 908 - Sala 04 - Fone (19) 99728.0679 - e-mail: sandra.brugni@yahoo.com.br

SANDRA CRISTINA BRUGNI MAIA

Perguntemo-nos, sem cessar, so-
bre os objetivos do Espiritismo, 

para permanecermos como tarefeiros 
comprometidos com os altos objeti-
vos da presença do Consolador no 
planeta, que visa – em essência – me-
lhorar nosso padrão moral, estimular 
a legítima fraternidade na vivência do 
Evangelho de Jesus e manter o cum-
primento das Leis Morais tão bem 
apresentadas em O Livro dos Espíri-
tos, por meio de criaturas esclareci-
das e comprometidas com o bem ge-
ral da Humanidade.

Esse questionamento permanente 
é importante para não desviarmos o 
foco da tarefa espírita. Os desafios 
todos, atualmente em curso nas difi-
culdades do movimento espírita, pro-
vém do desconhecimento doutrinário 
e do uso do ambiente espírita para 
objetivos incoerentes com a legítima 
grandeza da Doutrina Espírita. Senão 
vejamos:

a) Desviamos o foco quando colo-
camos em plano secundário o estudo 
espírita que orienta e esclarece o fre-
quentador, ajudando-o na superação 
das dificuldades próprias e formando 
trabalhadores para o bem geral;

b) Desviamos o foco quando intro-
duzimos práticas estranhas ao Espi-
ritismo, prejudicando o andamento 
e fluir natural do conhecimento que 
constrói adeptos esclarecidos que es-
tudam e se esforçam por agir confor-
me se esclarecem;

c) Desviamos o foco quando trans-
formamos a tribuna em locais de 
projeção pessoal ou para defesa de 
ideias pessoais incompatíveis com a 
Doutrina Espírita;

d) Desviamos o foco quando o per-
sonalismo nos domina e nos tornamos 
tiranos na condução das instituições 
sob nossa responsabilidade, conside-
rando-nos exclusivos detentores da 
razão e pretensos dominadores da li-
berdade alheia;

e) Desviamos o foco quando trans-
formamos nossas instituições em 

Desvios de foco
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA

cópias perfeitas de outras práticas 
religiosas – embora o respeito que me-
reçam – por meio de músicas, rituais, 
gestos, roupas e condicionamentos 
que tornam os adeptos dependentes 
de práticas distantes da clareza e da 
naturalidade da prática espírita;

f) Desviamos o foco quando condi-
cionamos a prática espírita em prá-
ticas esdrúxulas de rituais, roupas 
especiais, apetrechos ou utensílios 
totalmente dispensáveis;

g) Desviamos o foco quando afir-
mamos que o estudo é dispensável ou 
que já sabemos tudo e somente valo-
rizamos o passe ou a reunião mediú-
nica como, distanciando-nos de outras 
atividades;

h) Desviamos o foco quando não 
valorizamos o movimento espírita e 
achamos que apenas a “nossa casa” é 
importante, desvalorizando esforços 
alheios e permanecendo indiferente 
com o que outros confrades e institui-
ções realizam;

i) Desviamos o foco quando nos 
portamos dependentes das comuni-
cações espirituais, creditando a su-
postos mentores aquilo que nos com-
pete realizar;

j) Desviamos o foco quando a vaida-
de ou a prepotência nos domine;

k) Desviamos o foco se não prestar-
mos atenção se o que estamos fazendo, 

seja em apresentações artísticas, pela 
música ou teatro, por exemplo, não ob-
servamos a coerência doutrinária, que 
nos pede prudência e respeito pelos 
próprios postulados do Espiritismo 
para não cairmos nos caminhos da vul-
garidade ou do fanatismo;

l) Desviamos o foco nas disputas e 
em discussões absolutamente dispen-
sáveis;

m) Desviamos o foco quando nossos 
esforços se concentram mais na ob-
tenção de recursos do que na divulga-
ção, no estudo e na própria vivência 
espírita.

Tais desvios, gradativamente, levam 
a deturpações lamentáveis, que cau-
sam desunião, afastamentos e graves 
prejuízos ao real entendimento e au-
têntica vivência da Doutrina Espírita. 
Há sempre que se considerar que a 
CAUSA ESPÍRITA é muito maior que 
a CASA ESPÍRITA, apesar da impor-
tância desta. As casas representam os 
esforços humanos somados aos esfor-
ços dos espíritos e a CAUSA ESPÍRITA 
é a causa de Jesus, requerendo espí-
ritas conscientes e trabalhadores do 
bem geral.

Estejamos atentos. O momento que 
vivemos é grave e decisivo na condu-
ção do próprio futuro de todos nós.

Temos nas mãos o tesouro do co-
nhecimento espírita. Como desviá-lo 
de seus reais e altos objetivos? Assu-
miremos essa responsabilidade?

Universidade do Espírito, o Espiri-
tismo possui o mais alto grau de sabe-
doria para nos conduzir com precisão. 
Substitui possíveis cursos de autoa-
juda, liberta-nos de condicionamen-
tos, estimula-nos a alegria de viver e 
motiva-nos ao bem. Como conciliar 
espíritas tristes, autoritários, ou casas 
deprimidas com a grandeza do Espi-
ritismo?

Basta pensar que os desvios citados, 
entre outros que podem ser acrescen-
tados, representam apenas falta de 
conhecimento do que seja Espiritis-
mo e sua finalidade.

Vamos estudar? Começando pelas 
obras básicas da Codificação, que mais 
que nunca, precisam estar no cotidiano 
de nossas reflexões para não cairmos 
no ridículo perante a própria consciên-
cia, devido aos desvios que ocasiona-
mos com os nossos descuidos...

"Vamos estudar? 
Começando pelas obras 
básicas da Codificação, 
que mais que nunca, 
precisam estar no 
cotidiano de nossas 
reflexões para não cairmos 
no ridículo perante a 
própria consciência, 
devido aos desvios que 
ocasionamos com os 
nossos descuidos..."
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SEJA UM
VOLUNTARIO DA

COASSEJE.
PRECISAMOS:

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 

>> Atividades na cozinha às terças-fei-
ras período da manhã (triagem e processa-
mento de alimentos para os Lares);

>> Atividades no Brechó – opções de 
qualquer dia da semana à tarde (triagem 
de doações e/ou vendas);

>> Atividades de artes, marketing e co-
municação – a combinar.

>> Digitadores de cupons fiscais para 
projeto Nota Fiscal Paulista; outros.

 
Informações na recepção da 

COASSEJE ou pelo telefone 3461-4050

No dia 05/06/2018, o prefeito de Ame-
ricana, Sr. Omar Najar, assinou o con-

trato de concessão de um prédio público 
à COASSEJE – Casa de Orientação e As-
sistência Social Seareiros de Jesus, que 
servirá como sede para o Serviço de Acolhi-
mento Institucional para Crianças e Adoles-
centes mantido pela instituição desde 2015. 

O espaço cedido pelo período de 20 anos, 
renovável, teve o projeto aprovado na Câmara 
Municipal em 19/12/2017 e localiza-se na Rua 
Sergipe, em frente ao Teatro Elis Regina, local 
onde funcionava o C.A.M. (Centro de Aten-
dimento ao Migrante), hoje desativado.

Atualmente o Serviço de Acolhimento 
Institucional desenvolvido pela COASSEJE 
é feito na modalidade Casas Lares, com 
duas unidades. Com o novo local, haverá 
transferências dos acolhidos e funcionará 
na modalidade Abrigo.

O novo prédio somente poderá ser utili-
zado após passar por reforma e adaptação 
a normas técnicas para funcionamento de 
Abrigo para crianças, meta que está sendo 
trabalhada pela Diretoria da entidade visan-
do conquistas de parcerias para o intento.

Cessão em comodato de prédio, 
área para COASSEJE

COASSEJE

PELA EQUIPE DE DIVULGAÇÃO COASSEJE

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

“MÚSICAS PARA O BEM”
No dia 11/08/2018, sábado, será realizado o SARAU “MÚSICAS PARA O BEM”. O 
sarau terá início às 19h00 com término previsto para 22h00, no CIVI (Centro de 
Valorização do Idoso – Vila Jones). 
Trata-se de um evento que reunirá seresteiros, corais, músicos solistas e outros que 
presentearão com suas vozes e instrumentos o público e arrecadará recursos e produtos 
para a COASSEJE. Os ingressos serão vendidos a R$ 10,00 mais um produto de alimento ou 
higiene para os Lares COASSEJE. Aos associados do local os ingressos custarão R$ 8,00. 
A colaboradora Valéria Mestre está organizando o evento para a COASSEJE.

“CONCERTO FRATERNO”
No dia 29/09/2018, sábado, a partir das 19h00, acontecerá o “CONCERTO FRATERNO” 
no Teatro Paulo Autran, do Instituto Educacional de Americana, sito na Rua Belém, 233.
O músico, cantor, compositor, professor CLAYTON PRADO comandará uma apresentação 
musical, cuja renda será revertida totalmente à COASSEJE. 
Em breve divulgaremos detalhes do evento.

Visto ser um serviço de responsabilidade 
de toda sociedade, a Diretoria da COASSEJE 
solicita a participação ativa de toda comuni-
dade do município, visando obter os recur-
sos necessários para a adaptação do local.

OUTROS PROJETOS
Lembramos que, além do Serviço de Aco-

lhimento Institucional para Crianças e Ado-
lescentes, a COASSEJE também desenvolve 
outros projetos: “Projeto Apadrinhamen-
to Afetivo”, com cursos de capacitação, 
acompanhamento e controle dos apadri-
nhamentos das crianças e adolescentes da 
COASSEJE e da AAMA – outra instituição 

de acolhimento de crianças do município. 
“Grupo de Apoio à Adoção”, com capaci-
tação para pretendentes à adoção. Este pro-
jeto é desenvolvido em parceria com téc-
nicas da Vara da Infância e Juventude. Os 
pretendentes, após participação nos cursos 
e preenchimento dos requisitos básicos são 
inseridos no Cadastro Nacional de Adoção.

Os projetos do Apadrinhamento Afetivo e 
Grupo de Apoio à Adoção, além de outros 16 
projetos desenvolvidos por voluntários, que 
visa a autossustenção da entidade ou apoio 
aos projetos profissionais, continuarão sendo 
realizados na sede da entidade, na Rua 7 de 
Setembro, 25, Centro de Americana.
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Ocrescimento de infarto entre pes-
soas jovens cresce a cada dia. Mui-

tos são os fatores, além do histórico 
familiar, hábitos não saudáveis, estres-
se, obesidade, tabagismo, hipertensão, 
colesterol, sedentarismo, enfim, dese-
quilíbrios devido a pressões profissio-
nais, emocionais, ganhos financeiros e 
emocionais acarretam o desequilíbrio 
do funcionamento cardíaco.

Porém, grande parte dos infartos não tem 
conexão a nenhum dos fatores de risco.

Quando analisamos pelo ponto de 
vista espiritual, André Luís, em Evolu-
ção em Dois Mundos, analisa o chacra 

Abra seu coração antes
que um cirurgião abra você

ESPIRITISMO E MEDICINA

POR VANESSA MORAES cardíaco como “emotividade e centro 
das forças de base”, ele está ligado a 
glândula timo, responsável pela imuni-
dade celular. Energeticamente, ligado 
com o despertar da energia amorosa, a 
compaixão, sentimento de se importar 
com o outro.

Quando essa energia está enfraque-
cida, significa a necessidade de se li-
bertar do egoísmo e satisfação pessoal. 
Esse embrutecimento afetivo condicio-
na o ser ao isolamento, gerando estres-
se, insegurança, medo e doenças. Seu 
perfil é agressivo, competitivo, com teor 
de hostilidade e auto-referência. 

O coração é um órgão de contato, é 
a ponte entre os chacras básicos refe-

rente à manutenção da vida – (autos-
suficiência) e os chacras superiores 
– ligados ao Espírito. Ele está no meio 
alinhando a vontade pessoal com a von-
tade do ser espiritual.

A ligação com o ser divino que está 
em nós, este vínculo amoroso que leva 
a cura. O maior protetor do estresse é 
o perdão, sentimento de altruísmo e o 
amor - o maior canal de trabalho de as-
sistência espiritual.

Portanto, é necessário cada dia mais, 
que essa reforma íntima seja realizada 
em nós, essa mudança de comporta-
mento que nos levará a não somente 
abrir as artérias do coração, mas, de-
sobstruir as artérias do sentimento.

Odesconhecimento sempre trouxe 
prejuízos para o seu portador quan-

to para aqueles que se encontram no seu 
campo de influências. No que se refere 
ao Espiritismo, a falta de estudos sobre 
os fenômenos de emancipação da alma 
é gritante, dando a aparência de que 
eles não existem ou não são importan-
tes. Tudo que acontece é levado à conta 
de mediunidade esquecendo-se que so-
mos Espíritos estagiando em um corpo 
físico e que por isso temos a possibili-
dade de expressar, nas circunstâncias 
adequadas, certos potenciais latentes 
da alma. Isso traz consequências dano-
sas às pessoas e ao Espiritismo.

Possuo um amigo que tem trauma de 
reunião mediúnica. Todas as vezes que 
ele participava dessas reuniões entrava 
em transe sem que nenhuma comuni-
cação espiritual ocorresse, nem mesmo 
um simples sinal de aproximação de 
um Espírito. O coordenador apenas lhe 
orientava a ficar atento à reunião, que 
procurasse estar lúcido e que evitas-
se o transe. No trajeto para a sua casa, 
mesmo dirigindo o carro, precisava 
esforçar-se para não entrar novamente 
no transe que foi tolhido durante o tra-
balho espírita. Depois de certo tempo, 
vendo que a situação não modificava, 
resolveu abandonar aquele trabalho 
visto que não se sentia produtivo. Nun-

O mal da ignorância
ESPIRITISMO E CIENCIA

POR ADILSON MOTTA DE SANTANA ca mais participou de reunião dessa na-
tureza, que se tornou para ele sinônimo 
de algo traumatizante e perigoso.

Nem ele, nem o dirigente sabiam lidar 
com a faculdade de desdobramen-
to que se apresentava. É bom lembrar 
que desdobramento é uma faculdade 
anímica, não mediúnica. A faculdade 
ainda bruta precisava de burilamento, 
de incentivo, de apoio até mesmo mag-
nético para que pudesse se desenvolver 
com segurança, permitindo a sua utili-
zação, conferindo-lhe um sentido e uma 
direção a fim de tornar-se produtiva.

Para isso é preciso conhecer a respei-
to. Uma conhecida minha é sonâmbula 
desde pequena. Contando hoje com 
mais de 40 anos, ainda se angustia 
pela faculdade que carrega como se 
fosse um fardo que no início só gera-
va revolta. Os estados de transe ocor-
rem espontaneamente, às vezes duram 
dias, sem lhe tirar a capacidade de rea-
lizar as atividades comuns do dia a dia. 
Às vezes ela tem convulsões sem que 
apresente qualquer problema neuro-
lógico. Essas ocorrências sempre lhe 
atormentaram e causaram medo, mas 
sempre relutou em estudar o assunto. 
Seus problemas poderiam ser mini-
mizados caso conhecesse os meca-
nismos da faculdade sonambúlica, 
o que lhe auxiliaria no seu controle e 
uso. Geralmente temos medo daquilo 
que não conhecemos e o que pode ser 

simples nos parece monstruoso. Por 
exemplo, as convulsões são comuns no 
início do processo de desprendimento 
do Espírito. Representam o esforço de 
libertação que o Espírito faz, enquanto a 
matéria corporal o retém. Esse embate 
gera os movimentos convulsivos.

Muitos outros casos poderiam contar, 
mas nos estenderíamos além do neces-
sário. São histórias que acredito sejam 
comuns nos Centros Espíritas devido ao 
despreparo de dirigentes e coordena-
dores a respeito da fenomenologia aní-
mica e que acaba por engendrar mais 
sofrimento, como em uma senhora que 
conheci num seminário a qual tomava 
medicamentos psiquiátricos por causa 
de uma dupla vista que possui. No Cen-
tro Espírita fazia tratamento também, 
mas nem ela, apesar de espírita, nem 
qualquer outro, conseguia identificar 
que era possuidora de uma faculdade 
de emancipação da alma que pedia 
desenvolvimento e direcionamento.

Aprendamos com Allan Kardec e com 
o Espírito de Verdade: Espíritas! Amai-
vos, este o primeiro ensinamento; ins-
truí-vos, este o segundo. Muitas vezes, 
amamos, mas não conseguimos ajudar, 
pois nos falta à instrução.

Fonte: http://www.correioespirita.org.br/
categorias/ciencia-e-espiritismo/ 
2403-o-mal-da-ignorancia
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Deolindo Amorim, autor de inúmeros livros 
e artigos em jornais e revistas espíritas e 

laicos, fundador do Instituto de Cultura Espí-
rita do Brasil e da Associação Brasileira de 
Jornalistas e Escritores Espíritas (ABRAJEE, 
hoje ABRADE), assegura, em seu livro O Espiri-
tismo e os Problemas Humanos, capítulo Defi-
nição e Opção, que “o Espiritismo é, para nós, 
uma filosofia de vida, não é simplesmente 
uma crença”.  E continua afirmando, no capítu-
lo II – Entre Deus e César, que: “o pensamento 
social da Doutrina Espírita ainda não foi des-
coberto em sua plenitude”.

Estas declarações encerram a mais pura ver-
dade acerca da intenção e do escopo da Dou-
trina. Em particular, a 3ª parte de O Livro dos 
Espíritos apresenta de forma transparente 
seu conteúdo profundamente social. Quando 
discute as leis de sociedade, de reprodução, 
de destruição, de igualdade, de liberdade, de 
justiça; quando discorre sobre o trabalho, o re-
pouso, a propriedade; quando assegura que a 
desigualdade de condições sociais não é obra 
de Deus, mas sim dos homens, que todos so-
mos iguais, com o mesmo princípio e a mesma 
destinação, a Doutrina dos Espíritos revela 
claramente o seu objetivo social.

Essa afirmativa de que todos somos iguais 
se apoia na mais absoluta justiça social, pois 
confere a cada criatura o direito de ter as mes-
mas oportunidades para atingir o mesmo ob-

O pensamento social da Doutrina
ESPIRITISMO E FILOSOFIA

POR DORIS MADEIRA GANDRES jetivo: a completude em sua trajetória física, 
etapa extremamente importante para a efeti-
vação de seu avanço intelectual e moral.

E mais ainda: ao estudá-la, percebemos a 
grande epidemia que se apoderou da huma-
nidade – o interesse pessoal, classificado 
como o indício mais característico da nossa 
imperfeição. Efetivamente, esse sentimento 
egoístico, que faz com que em primeiro lugar 
se coloque a satisfação de anseios pessoais a 
qualquer custo, e em sua maioria de cunho ma-
terial, tem sido a tônica de praticamente todas 
as atitudes assumidas pelo ser humano.

De acordo com a doutrina, é no interesse 
pessoal que se funda o egoísmo, “do qual se de-
riva todo o mal; estudai todos os vícios e vereis 
que no fundo de todos existe o egoísmo”. Mas, 
a doutrina também nos assegura que “o egoís-
mo se enfraquecerá com a predominância da 
vida moral sobre a material”.

Diante do atual quadro vivencial da hu-
manidade e da estrutura social por nós es-
tabelecida no decorrer dos séculos, em que 
a desigualdade social e a violência de todo 
tipo chegam a níveis assustadores, cabe fa-
zermos uma reflexão acurada dessa 3ª parte, 
onde Allan Kardec didaticamente catalogou 
e comentou o que ele denominou de “As 
Leis Morais”. Com essa reflexão, veremos 
que estas são plenamente concordes com 
os ensinamentos de Jesus, selecionados por 
Kardec para a elaboração de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo.

Essas leis, que nada mais são do que as leis 
naturais abrangem a complexidade das nossas 
relações de forma integral: a nossa relação 
com Deus, com o próximo, com toda a cria-
ção; por conseguinte, abrangem os nossos deve-
res e direitos e o que podemos entender como 
o nosso aprimoramento sócio-ético-moral como 
seres imortais universais.

“Que o princípio da caridade e da fraternidade 
seja a base das instituições sociais, das relações le-
gais de povo para povo e de homem para homem, e 
este pensará menos em si mesmo”.

Em decorrência disso tudo que já recebemos 
como esclarecimentos, não apenas através da 
nossa doutrina, mas de há muito tempo, sob outras 
formas e denominações, podemos compreender 
que efetivamente firmar nossos valores e escolhas 
sobre o interesse pessoal só poderá nos trazer 
resultados dolorosos em futuro próximo, e muitas 
vezes até mesmo neste estágio terreno.

No entanto, entre entender a teoria e a colocar 
em prática há uma distância que ainda precisamos 
vencer – um caminho difícil a ser percorrido que 
certamente vai requerer de nós, humanidade en-
carnada e desencarnada, um esforço persistente, 
individual e coletivo, para superarmos esse ata-
vismo; e isso só conseguiremos por meio de uma 
educação esclarecida e continuada em todos os 
campos de ação e do conhecimento.

Fonte: http://www.correioespirita.org.br/
categorias/filosofia-e-espiritismo-correio-
espirita/2364-o-pensamento-social-da-doutrina

Odia 16/03 assinala o aniversário de desencarna-
ção de Luiz Olímpio Teles de Menezes consi-

derado o pioneiro do Espiritismo aqui no Brasil.
Com efeito, Teles de Menezes fundou no dia 

17/09/1865 em Salvador/BA, o Grupo Familiar 
do Espiritismo, primeira agremiação doutriná-
ria em terras brasileiras. Essa sua atitude foi um 
verdadeiro ato de heroísmo, pois naquela épo-
ca o ambiente era totalmente hostil à prática da 
nova doutrina, mesmo porque o Estado tinha o 
Catolicismo como sua religião oficial.

Na primeira reunião desse Grupo, no dia mes-
mo da fundação, um espírito que se denominou 
“Anjo de Deus”, enviou psicograficamente uma 
mensagem, cujo teor deixou muito felizes os mem-
bros do Grupo recém fundado.

Além de ter sido o pioneiro na constituição 
de um “Centro Espírita”, Teles de Menezes 

Luiz Olympio
Telles de Menezes

ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES detém igualmente a primazia de constituir a 
imprensa espírita no Brasil.

Em 08/03/1869, Luiz Olímpio Teles de Menezes 
anunciou, através de um discurso proferido no 
Grêmio dos Estudos Espiríticos da Bahia, o apare-
cimento do jornal “O Eco d’Além Túmulo - mo-
nitor do Espiritismo no Brasil”.

Eis um trecho do seu discurso: “A nós, que nos 
achamos hoje reunidos, constituindo, naturalmen-
te, o Grêmio dos Estudos Espiríticos na Bahia, e a 
quem uma certa vocação do Alto cometeu o em-
penho desta árdua missão, árdua e até espinhosa, 
sim, mas irradiante de bem fundadas esperanças, 
incumbe, pelos meios que de mister é serem em-
pregados, propagar essa crença regeneradora e 
cristã, fazendo-a chegar indistintamente a todos 
os homens; e o meio material que a Providência 
sabiamente nos oferece para levar rapidamente a 
palavra da verdade à inteligência e ao coração de 
todos os homens, é a Imprensa”.

Também foi o primeiro presidente da As-
sociação Espírita Brasileira, que visava “ao 
desenvolvimento moral e intelectual do homem 
nas largas bases que cria a filosofia espirítica, e 
a exemplificação do sublime e celestial preceito 
da caridade cristã”.

Considerando sua missão cumprida na Bahia, 
Luiz Olímpio Teles de Menezes transferiu-se para 
o Rio de janeiro. Aí, na rua Barão de São Félix, com 
65 anos de idade, desencarnou no dia 16/03/1893.

Dois acontecimentos se verificam com o intuito 
de homenagear o pioneiro do Espiritismo no Brasil. 
Por proposta da Federação Espírita Brasileira, o 
então Departamento de Correios e Telégrafos 
autorizou a utilização de um carimbo postal, 
no dia 17/09/1965 – exatamente 100 anos após a 
fundação do “Grupo Familiar” do Espiritismo –, 
que foi aplicado nas cidades de Salvador e Rio de 
Janeiro. E a 04/12/1966, foi inaugurada em Salvador 
a Rua Professor Teles de Menezes, em cumprimento 
a decisão da Câmara Municipal daquela cidade.

A Teles de Menezes, ao ensejo de mais um 
aniversário de desencarnação, nossas preces de 
gratidão pelo seu trabalho incondicional em fa-
vor do Espiritismo.

Fonte: http://www.feparana.com.br/biografia.
php?cod_biog=200
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PELO D.C.D. 

EVANGELHO NO LAR:

EM QUE 
PERSEVERAS?

“E perseveravam na doutrina dos 
apóstolos e na comunhão e no partir 
do pão e nas orações.” (Atos, 2:42) 

Observadores menos avisados 
pretendem encontrar inteira ne-

gação de espiritualidade nos aconte-
cimentos atuais do Planeta.

Acreditam que a época das reve-
lações sublimes esteja morta, que as 
portas celestiais permaneçam cerra-
das para sempre.

E comentam entusiasmados, como 
se divisassem um paraíso perdido, 
os resplendores dos tempos apostó-
licos, quando um pugilo de cristãos 
renovou os princípios seculares do 
mais poderoso império do mundo.

Asseveram muitos que o Céu es-
tancou a fonte das dádivas, esque-
cendo-se de que a generalidade dos 
crentes entorpeceu a capacidade de 
receber.

Onde a coragem que revestia co-
rações humildes, à frente dos leões 
do circo? Onde a fé que punha afir-
mações imortais na boca ferida dos 
mártires anônimos? Onde os si-
nais públicos das vozes celestiais? 
Onde os leprosos limpos e os cegos 
curados?

As oportunidades do Senhor con-
tinuam fluindo, incessantes, sobre a 
Terra.

A misericórdia do Pai não mudou.
A Providência Divina é invariável 

em todos os tempos.
A atitude dos cristãos, na atualida-

de, porém, é muito diferente.
Raríssimos perseveram na doutri-

na dos apóstolos, na comunhão com 
o Evangelho, no espírito de frater-
nidade, nos serviços da fé viva. 
A maioria prefere os chamados 
“pontos de vista”, comunga com o 
personalismo destruidor, fortalece 
a raiz do egoísmo e raciocina sem 
iluminação espiritual.

A Bondade do Senhor é constante 
e imperecível. Reparemos, pois, em 
que direção somos perseverantes.

Antes de aplaudir os mais afoitos, 
procuremos saber se estamos com 
a volubilidade dos homens ou com 
a imutabilidade do 
Cristo.

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

POR ANTONIO O.CIOLDIN

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

O MENINO QUE SE DESPEDIU DA FAMÍLIA

Morto aos 3 anos, depois de cair de bi-
cicleta, o pequeno Rangel teria escrito 

uma carta à mãe, Célia, e ao pai, Aguinaldo, 
psicografada por Chico Xavier, um ano após 
sua morte. Como morreu antes de ser alfa-
betizado, sua carta trazia uma caligrafia de 
traços infantis, de quem começa a desenhar 
as letras. A mãe lembra que, antes de Chi-
co ler a carta de Tetéo, em uma reunião no 
Centro Espírita da Prece, em Uberaba, um 
médium, ao seu lado, lhe disse: “Seu filho 
está aqui, correndo, e a toda hora vem lhe 
abraçar. Agora, ele está escrevendo a carta 
com a ajuda do avô”, informação menciona-
da na mensagem escrita por Chico.

A Carta:
“Querido papai Aguinaldo e querida 

mamãe Célia, com vovó Lia. Sou eu, o Tetéo. 

Estou com o meu avô Lico e com a minha 
tia Gilda. Vovô me auxilia a escrever porque 
estou aprendendo. Estou vendo a tia Lé. Eu 
estou vivo e vou crescer. Estou aprendendo 
a escrever só para dizer ao seu carinho e 
ao carinho da mamãe Célia que não morri. 
Vou aprender muitas coisas e muitas lições 
para saber escrever melhor. Mas já estou 
mais adiantado que a Mariana e creio que 
o Aguinaldinho ficará satisfeito. Papai, ma-
mãe, Vó Lia e Tia Lé, não posso escrever 
mais porque fiquei cansado de fazer letras. 
Mas quando eu puder, voltarei. Estou com 
muitas saudades (…)”

Revista Super Interessante de set/2015 
– por Silvia Lisboa

AFederação Espírita do Estado de 
São Paulo (FEESP), criada em 1936, 

é uma sociedade civil, religiosa, filan-
trópica e cultural, sem fins lucrativos, 
cujo objetivo é o ensino, o estudo, a 
prática e a difusão do Espiritismo de-
senvolvido em conformidade com as 
obras da Codificação de Allan Kardec.

Até 1933, não havia, no Estado de São 
Paulo entidade federativa que repre-
sentasse os espíritas, cada dirigente 
era responsável por seu centro de for-
ma individual ou entre eles e a Federa-
ção Espírita Brasileira. Em fevereiro de 
1933, foi criada a União Federativa Es-
pírita Paulista, que, apesar de possuir, 
representantes por todo o interior do 
Estado, não mantinha razoável contato 
com os dirigentes de Centros, nem lhes 
dava orientações doutrinárias.

Idealizada por membros da Asso-
ciação Espírita São Pedro e São Paulo, 
que na época possuía maiores valores 
espíritas, em 12/07/1936, foi fundada 
a Federação Espírita do Estado de São 
Paulo, que inicialmente funcionou pro-
visoriamente na sede do São Pedro e 
São Paulo.

Em 1938, foi efetuada a compra de 
uma casa situada na Rua Maria Paula, 
158, onde eram feitas reuniões e foi 
paga através da Casa dos Espíritas do 

Federação Espírita do 
Estado de São Paulo

ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO Brasil, que surgiu da fusão da FEESP 
com a Associação São Pedro e São 
Paulo e a Sociedade de Metapsíqui-
ca de São Paulo.

A sede da Federação, na Rua Maria 
Paula, 158, era uma casa particular, 
com algumas adaptações, a sala maior 
comportava apenas 30 pessoas, no 
subsolo havia cinco salas pequenas, 
que com o tempo foram ampliadas, 
com a construção de mais espaços.

A nova sede foi oficialmente inau-
gurada em 31/03/1939, data em que 
foram dissolvidas a Sociedade de Me-
tapsíquica e a Associação Espírita São 
Pedro e São Paulo, cujo patrimônio 
foi transferido para a FEESP, que com 
o passar dos anos foi se expandindo, 
com oferecimento de cursos, pales-
tras, estudos, pesquisas, atendimentos, 
publicações, assistência social, dentre 
outras atividades.

A FEESP está aberta de 2ª à 6ª fei-
ra das 08h30 às 20h00, aos sábados 
e domingos das 08h30 às 17h00, aco-
lhendo, orientando, assistindo espiri-
tualmente todos que a procuram. Sua 
sede central está localizada na Rua 
Maria Paula, 140 – Ed. Allan Kardec 
– Bela Vista – São Paulo/SP – Telefo-
ne: (11) 3115.5544, possui também 
as subsedes Casa Transitória, Santo 
Amaro, José dos Campos e Casa do 
Caminho.
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No dia 07/05/1856, Allan Kardec, presente 
na residência do Sr. Rauston, na cidade 

de Paris (França), recebe uma mensagem 
do espírito Hahnemann, manifestado através 
da médium Srtª. Japnet, onde confirmava sua 
missão de codificar a nova doutrina.

Após receber sua missão, Kardec questio-
nou sobre como poderia receber essa mis-
são e recebeu a seguinte resposta: “O bem, e 
dispor-se a suportar corajosamente qualquer 
provação para defender a VERDADE, ainda 
que precise… beber cicuta”. Kardec insiste 
em saber se está apto ao cometimento.

Resposta: “A nossa assistência não te fal-

Allan Kardec recebe mensagem
do espírito Hahnemann

REVISTA ESPÍRITA

POR WELLINGTON PIVETTA

Confirmava sua Missão de Codificar a Nova Doutrina

tará, mas será inútil se não fizeres o que for 
necessário. Suscitarás contra ti ódios terrí-
veis; inimigos encarniçados se conjurarão 
para tua perda; ver-te-ás a braços com a 
malevolência, com a calúnia, com a traição 
mesma dos que te parecerão os mais de-
dicados; terás de sustentar uma luta quase 
contínua, com sacrifício de teu repouso, da 
tua saúde, da tua vida”.

Kardec responde, simplesmente: “Aceito 
tudo, sem restrição e sem ideia precon-
cebida. Está em tuas mãos a minha vida. 
Dispõe do teu servo.”

Kardec percebeu que a presença da jovem 
Caroline Baudin, dava as manifestações uma 
qualidade sem igual. Percebeu, então, que os 

Espíritos eram apenas as almas dos mortos, 
que não diferiam das almas dos vivos.

Alguns sérios, outros galhofeiros; uns sá-
bios, outros ignorantes, e que, aos consulen-
tes que demonstravam apenas curiosidade, 
respondiam Espíritos pouco evoluídos, tam-
bém interessados em divertir-se.

“Fazia-se mister andar com a maior cir-
cunspecção e não levianamente; ser posi-
tivista e não idealista, para não me deixar 
iludir”, diz Kardec.

Passou então a reunir-se em casa do Sr. 
Baudin, pois percebia que a serenidade do 
ambiente e das pessoas facilitava a manifes-
tação dos bons Espíritos. “Tratava os espíri-
tos como tratava os homens.”

Caro Leitor:
Todas as vezes que me sento diante do 

computador para escrever algum artigo, 
penso seriamente naquilo que seria possí-
vel para mim, mas que, antes de tudo, pode-
ria despertar algum sentido mais profundo 
para os que me leem.

Naturalmente, a minha pretensão é gran-
de, pois reconheço a minha pequenez para 
tal, no entanto, parto do princípio de que, se 
possível, eu possa escrever sobre um assun-
to que não seja corriqueiro.

Entretanto, como psiquiatra, não consi-
go fugir muito aos assuntos ligados ao dia
-a-dia da minha experiência profissional. 
Portanto, escolhi mais uma vez abordar um 
tema voltado à questão patológica: a alu-
cinação. Contudo, desta vez, mais do que 
nunca, o meu referencial é Kardec.

Tenho buscado, ultimamente, estudar mais 
sobre o trabalho do Codificador do Espi-
ritismo; porque, certamente, ele deve ser o 
nosso farol para as lides dentro do movimen-
to espírita. Como a grande maioria dos espí-
ritas, passei muitos anos preso ao Pentateuco 
kardequiano, acreditando que nas obras bá-
sicas teria todo o arsenal de conhecimentos 

Alucinação – uma
revisão em Kardec PARTE I

ESTUDOS

POR ORSON PETER CARRARA necessários. Já há algum tempo, (mas acen-
tuou-se neste ano, em que se comemora os 
150 anos da Revista Espírita) venho lendo 
e estudando este conjunto basilar e tenho 
aprendido que é nele que vamos encontrar o 
pensamento de Allan Kardec, como pesqui-
sador, de forma mais exemplar.

Na edição de julho de 1861, Kardec ocupa-
se em fazer um estudo minucioso, dentro das 
possibilidades daquela época, mostrando o 
ponto de vista da doutrina sobre a aluci-
nação e, diferentemente de muitos espíritas, 
ele não se detém apenas na explicação espi-
ritual para o fenômeno, reconhecendo tam-
bém a patologia, a qual precisa ser tratada. É 
justamente sobre este texto que gostaria de 
comentar, permitindo-me citar literalmente 
alguns trechos para o meu intento. O seu título 
é: “Ensaio Sobre a Teoria da Alucinação”.

Allan Kardec inicia assim:
Os que não admitem o mundo incorpóreo 

e invisível julgam tudo explicar pela palavra 
alucinação.

Infelizmente, para muitos continua sen-
do uma verdade. No entanto, a própria Or-
ganização Mundial de Saúde orienta que 
os fenômenos ditos espirituais não podem 
ser catalogados como patológicos, quando 
aceitos pela cultura daquele povo e não 

provocam alterações importantes no com-
portamento da criatura na sua vida diária, 
deteriorando o seu psiquismo. Temos, hoje, 
no Código Internacional de Doenças, um 
item denominado “Transtornos de Transe 
e Possessão” que, embora seja catalogado 
como um transtorno dissociativo, é visto e 
tratado já de forma diferenciada.

Existem, hoje, vários estudos publicados 
em instituições de renome mundial, onde 
profissionais da psiquiatria buscam diferen-
ciar as experiências espirituais dos fenôme-
nos psicopatológicos. A tese de doutorado 
do Dr. Alexander Moreira de Almeida 
em psiquiatria, pela Universidade de São 
Paulo (USP - 2005) – disponível no site da 
universidade – demonstrou, inclusive, que 
muitos médiuns e espíritas têm os padrões 
de saúde mental superior ao da população 
geral. Por outro lado, é triste ter que consta-
tar que muitos espíritas teimam em afirmar, 
como os fanáticos materialistas, que tudo é 
mediunidade e obsessão espiritual, negando 
a visão integral do ser.

Continua o mestre lionês:
Como é que ainda não explicaram a fonte 

das imagens que se oferecem ao espírito em 
certas circunstâncias? Real ou não, o aluci-
nado vê alguma coisa; dir-se-ia que ele crê 
estar vendo, mas que nada vê?

Naquele momento, a ciência não tinha recur-
sos para responder a Kardec, no entanto, ele, 
em sua capacidade especial de perquirir, es-
tava correto: alguma coisa deveria acontecer e 
explicar a fala dos que relatam tais visões.

Texto de Roberto Lúcio



A Parábola do Joio e do Trigo

LOCAL DA PALESTRA DATA HORA EXPOSITORES TEMAS

“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro mandamento; instruí-vos, eis o segundo”. (Espírito de Verdade, Evangelho Segundo Espiritismo)  Assessoria DOD - USE Intermunicipal Americana, Nova Odessa e Sumaré
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Livros mais vendidos no
Seareiros em Junho

1 – O Evangelho por Emmanuel Comentários às 
Cartas de Paulo – por Francisco Cândido Xavier

2 – O Tempo do Autoencontro – A necessidade 
e o papel do deserto em nossas vidas – por 
Rossandro Klimjey

3 – Mediunidade Desafios e Bençãos – por Divaldo 
Pereira Franco/Manoel Philomeno de Miranda

4 – Celeiro de Redenção – Estudos e Reflexões 
Sobre o Livro “Brasil Coração do Mundo, Pátria do 
Evangelho”, de Humberto de Campos, por Chico 
Xavier. Haroldo Dutra Dias / Aíla Pinheiro / José 
Ótavio Aguiar / Gisella Amorim / Alexandre Caroli / 
João Romário Filho / Gladston Lage / Aluízio Elias

5 – Minha Amiga Joanna De Ângelis –  
por Luis Hu Rivas

 USE Intermunicipal de Americana | 
N. Odessa  | Sumaré

“Clube do Livro Espírita  
‘Prof. José Rampazzo’”
Adesões com Aurélio –  

tel. (019) 3601-4711

Livro do mês de Julho/2018:

“Os Mistérios Sagrados do 
Amor – Um romance no Egito 

Antigo”, pelo Espírito Liz, 
psicografia de Mônica Dabus, 
com 306 páginas, da Editora 

CEAC – Bauru/SP.

03/07

06/07

08/07

12/07

14/07

20/07

21/07

25/07

25/07

30/07

30/07

31/07

31/07

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

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

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

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

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

Cláudio Schiavi
Pátria do Evangelho

Valdecir Borges
Augusto Elias

A confirmar

Ailton Paiva
Amor e Luz

Marcus Agostinetto
Seareiros de Jesus

Jorge Munhóz
Casa de Luz

Andreia Gomes
Caminho do Progresso

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Leandro Piazzon
Seareiros de Jesus

José Geraldo
Seareiros de Jesus

Marta Alves
Fraternidade

Elaine C. Silva
Bezerra de Menezes

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

19h30

20h00

10h00

19h30

20h00

19h30

19h30

19h45

19h30

19h50

20h00

19h30

19h30

Muito se pedirá a quem 
muito foi dado

Os animais na obra de Deus

Tema livre

Os Infortúnios ocultos

Tema Livre

Tema livre

Os Inferiores e os Superiores

Tema livre

A Fé Divina e a Fé Humana

Laços de Família

Jesus nos Espera

Os Últimos Serão os 
Primeiros

PELA BIBLIOTECA
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PELA PRESIDÊNCIA

CURTAS DO SEAREIROS

ESTUDO DAS PARÁBOLAS DO NOVO TESTAMENTO
14/07 – sábado – das 14h00 às 15h30 – sala 1 - estudo 
da Parábola do Fariseu e do Publicano (Lc 18:9-14). 
Estudo aberto para todos os interessados.

PALESTRA
30/07 – segunda-feira – 13h00 – no auditório – Tema: 
O Compromisso do Espírita diante do Evangelho – 
Expositor: Sandro Cosso, do CEAK Campinas.

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Terças-feiras – das 20h00 às 21h00 para crianças e 
adolescentes de 04 a 18 anos. 
Sábados – das 14h15 às 15h30 para crianças e 
adolescentes de 04 a 14 anos – férias no mês de julho.
Mocidade – sábados das 14h15 às 15h30 – sala 5 – 
jovens de 15 a 30 anos.

Atividades Externas
09/07 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00 – O 
Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap 12– Amai os 
Vossos Inimigos.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, para 
pessoas fisicamente impossibilitadas de vir ao 
Seareiros. 

EVENTOS ESPECIAIS
Vem aí em agosto, “Mês de Estudos Especiais”, com 
diversas palestras. Aguardem maiores informações na 
próxima edição do IPV e demais informativos da Casa.

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

Quem não é visto não é lembrado!
ANUNCIE! 

LIGUE: 3407.4552
Ou mande um e-mail: dcd.seareiros@gmail.com


