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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 JESUS16 de novembro – Dia 

Internacional da Tolerância

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

A tolerância é um princípio 
fundamental da vida em sociedade, 
que decorre naturalmente do 

respeito pelos direitos humanos e da 
dignidade humana. É um princípio que 
nunca foi tão relevante como agora e está 
sob séria ameaça. A diversidade cultural 
hoje é alvo de grupos extremistas que 
procuram impor sua visão sectária ao 
mundo, e as minorias são perseguidas, 
tornando-se vítimas de tentativas de 
“limpeza cultural”. Dentro das sociedades, 
as crises econômicas e sociais são, 
por vezes, usadas como pretexto para 
culpar e rejeitar os outros. Em resposta a 
esses desafios, devemos reafirmar com 
determinação a necessidade de tolerância, 
lembrando que cada cultura é digna de 
respeito e que nenhuma crença ou pessoa 
merece o ódio ou o desprezo dos outros.

A paz duradoura deve ser construída nas 
mentes de homens e mulheres, por meio 
do estímulo aos princípios da tolerância e 
do respeito mútuo por meio da educação, 
do diálogo entre culturas e da cooperação 
intelectual. Em um mundo globalizado, 
não é mais suficiente viver lado a lado, 
em indiferença passiva – tolerância requer 
vigilância ativa, renovada a cada dia, 
contra a xenofobia, a discriminação e o 
ódio. Aprendemos, por meio da tolerância, 
a conciliar os direitos universais que nos 
unem com a diversidade que nos fornece 
tanta coisa, bem como a ver que precisamos 
dos outros, em toda a sua diversidade, para 
que possamos ser totalmente nós mesmos.

Mais do que palavras, a tolerância é um 
comportamento que também é aprendido 
em sala de aula.

Allan Kardec, que atuou como professor 
dos 19 aos 50 anos de idade, tinha uma 
preocupação enorme com as atitudes dos 
pais e educadores, das pessoas em geral, em 

relação aos jovens e crianças. Dizia ele que, 
uma palavra mal colocada por causa de um 
gesto de intolerância poderia pôr a perder 
todo o processo de regeneração de um ser.

No sermão da montanha, Jesus 
encorajou, enfaticamente, os mansos 
e pacíficos, isto é, os cultivadores da 
serenidade e da paciência; encorajou 
igualmente os pacificadores, ou seja, 
aqueles que promovem a paz. Encorajou-
os para que continuassem com aquela 
postura, para que não desanimassem 
diante da dureza do coração humano e 
das dificuldades da vida, pois se assim 
fizessem, sairiam vitoriosos, dignos de 
merecerem o “Reino dos Céus”.

Paciência significa “paz em nós”. Se 
não conseguimos cultivar e promover 
essa paz em nós mesmos, dificilmente a 
aplicaremos em relação aos outros.

André Luiz nos recomenda que 
se estivermos a ponto de estourar 
mentalmente, que nos silenciemos alguns 
instantes para pensar. Seja qual for a 
dificuldade, o melhor é conservar a calma, 
trabalhando, porque em todo o problema, 
a serenidade é o teto da alma, pedindo o 
serviço por solução. Emmanuel recomenda 
o perdão como o único antibiótico mental 
capaz de acabar com as infecções do 
ressentimento no organismo do mundo. 
Perdão entre dirigentes e dirigidos, sábios 
e ignorantes, instrutores e aprendizes, 
benevolência entre o pensamento que 
governa e o braço que trabalha, entre a 
chefia e a subalternidade.

Quanto mais nos adentramos no 
conhecimento de nós mesmos, mais nos 
impõe a obrigação de compreender e 
desculpar, na sustentação do equilíbrio 
em nós e em torno de nós.

Fontes: www.unesco.org; Ney P. Peres e Rudymara 

– Kardec Rio Preto; André Luiz – mensagem Calma; 

Emmanuel – livros Ceifa de Luz e Mãos Unidas
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No ano de 2015, muitos fetos começam 
a desenvolver-se com má formação 

neurológica. Os casos começam a ter um 
diagnóstico impreciso diante do surto de 
Zika Vírus.

Antes de falarmos da Catarina, vamos re-
lembrar como isso começou. Maria (entre 
tantas outras mulheres) foi diagnosticada 
com o vírus da Zika, durante a gravidez. 
Começa então, no interior da Paraíba, uma 
avalanche de mulheres com os mesmos 
sintomas, parecidos com os da dengue, no 
período de gravidez. 

As ultrassonografias previam que os 
fetos estavam com alterações neurológi-
cas. Foi então, que a Drª. Adriana Melo, na 
Paraíba, certamente, inspirada pelo plano 
espiritual, (a qual posteriormente confir-
ma), que essa situação poderia causar má 
formação fetal, fato este confirmado após 
as coletas, de líquido amniótico, confir-
mado pelo Fio Cruz. Ela se tornou a pio-
neira na comprovação do vírus em fetos 
com Microcefalia.

Catarina nasceu aos 05/02/2016 como 
qualquer outro bebê; porém com o diag-
nóstico, a mãe que é fisioterapeuta, come-
ça a estimular o bebê.  Suas funções que 
aparentemente acreditavam-se nulas fo-
ram muito favorecidas. Aos poucos, a mãe 
percebeu que ela respondia ao trabalho e 
juntamente com todo o trabalho de outros 

Jesus dizia, pois, aos judeus que creiam 
nele: “Se vos permanecerdes na minha 

palavra, verdadeiramente, sereis meus dis-
cípulos e conhecereis a verdade, e a verdade 
vos libertará.”

A palavra do Mestre é clara e segura. Não 
seremos libertados pelos aspectos da verda-
de ou pelas verdades provisórias de que se-
jamos detentores no círculo das afirmações 
apaixonadas a que nos inclinemos.

Que homem se pode vangloriar de possuir 
conhecimento e inteligência integrais; pois o 
âmbito dos conhecimentos incessantemente 
se alarga e todos os dias se retificam ideias? 
A verdade absoluta é patrimônio unicamente 
de Espíritos de categorias mais elevadas e a 

Conhecereis a verdade e a verdade 
vos libertará (Jo 8:31-32)

ESTUDO BÍBLICO

POR JUBERY RODRIGUES humanidade terrena não poderia pretender 
possui-la, porque não lhe é dado saber tudo. 
Ela somente pode aspirar a uma verdade re-
lativa (parcial) e proporcional ao seu adian-
tamento.

Em relação à sentença “Conhecereis a 
verdade, e a verdade vos libertará”, explica 
Emmanuel:

“Muitos, em política, filosofia, ciência 
e religião, se afeiçoam a certos ângulos 
da verdade e transformam a própria vida 
numa trincheira de luta desesperada, a pre-
texto de defendê-la, quando não passam de 
prisioneiros do “ponto de vista”.

Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe 
as lições, advogam-lhe a causa e procla-
mam-lhe os méritos, entretanto, a verdade 
libertadora é aquela que conhecemos na ati-

vidade incessante do Eterno Bem.
Penetrá-la é compreender as obrigações 

que nos competem.
Discerni-la é renovar o próprio entendi-

mento e converter a existência num campo 
de responsabilidade para com o melhor.

Só existe verdadeira liberdade na submis-
são ao dever fielmente cumprido.

Conhecer, portanto, a verdade é perce-
ber o sentido da vida. E perceber o sentido 
da vida é crescer em serviço e burilamento 
constantes.

Observa, desse modo, a tua posição diante 
da Luz…

Quem apenas vislumbra a glória ofuscante 
da realidade, fala muito e age menos. Quem, 
todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, 
age mais e fala menos.

Microcefalia e vida!
ESPIRITISMO E MEDICINA

POR VANESSA MORAES profissionais de saúde, acreditaram em 
uma esperança a todas as famílias, que a 
princípio receberam o diagnóstico negati-
vo de vida saudável. Os avanços, percebe-
ram-se maravilhosos e hoje, após 2 anos, 
Catarina já está indo à escola.

É sempre bom lembrar, que nem todas 
tiveram a mesma sorte de ter esse traba-
lho efetivo e constante, já que muitas mães 
são pobres, e não conseguiram tratar suas 
crianças, da mesma forma que a Catarina 
foi cuidada. 

E o que essa matéria tem haver com Es-
piritismo, além do fato da Drª. Adriana ser 
espírita.

Esta matéria tem haver com AMOR, FÉ, 
ESPERANÇA E ESTÍMULO A VIDA!

Tem haver com a cautela diante das for-
mas pelas quais muitos médicos deveriam 
rever ao verbalizar o futuro dessas crian-
ças. Desestruturando a fé maternal, com 
palavras de desesperança desencorajando 
as mães e promovendo assim a interrupção 
da gravidez.

Catarina, não é um milagre, Catarina é 
a fonte de amor, paciência, persistência e 
vontade de também ajudar outras crianças 
que sim, mesmo diante das limitações, há 
possibilidade de vida.

E tem a ver com a determinação daque-
las guerreiras mães que não desistiram, 
apesar da insegurança do futuro, dos filhos 
que clamaram pela nova chance da reen-
carnação.

POR ANTONIO O.CIOLDIN

HISTÓRIAS
ESPÍRITAS

CHICO XAVIER
O ÓBVIO

Certa vez, um amigo abordou o mé-
dium Chico Xavier e lhe perguntou:

- Chico, em sua opinião, qual é o ho-
mem mais rico?

- Para mim, - respondeu ele, - o ho-
mem mais rico é o que tenha menos 
necessidades.

Arriscando nova pergunta, o compa-
nheiro quis saber:

- E o homem mais justo e sábio?
Com o fraterno sorriso de sempre, ele 

voltou a responder:
- O homem mais justo e sábio é o que 

cumpre com o dever.
- Mas – voltou a insistir o homem, certa-

mente querendo uma resposta ou revela-
ção diferente – o que você está me dizen-
do é o óbvio!

Sem parar o que estava fazendo e, 
com a espontaneidade de sempre, Chi-
co terminou dizendo:

- Meu filho, tudo que está no Evan-
gelho é o óbvio! Não existem segredos 
nem mistérios para a salvação da alma. 
Nada mais óbvio que a verdade! O nosso 
problema é justamente este: QUEREMOS 
ALCANÇAR O CÉU, VIVENDO FORA DO 
ÓBVIO NA TERRA!

Fonte: www.forumespírita.net
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POR VANESSA MORAES

VALORIZAÇÃO DA VIDA

VIAJANTE VOADOR

Hoje acordei com o trecho de uma músi-
ca na cabeça, que não escutava à muito 

tempo. Achei oportuno utilizá-lo na Valoriza-
ção da Vida.

“...Não há pedra em teu caminho
Não há ondas no teu mar
Não há vento ou tempestade
Que te impeçam de voar!...”
Tu existes e fostes criado simples e igno-

rante.
A milênios está galgando espaço, conheci-

mento, inteligência.
Da aspereza primitiva, em que tu já vivestes;
Da pedra bruta lapidada de tempos em 

tempos...
Acredite! Passaste pela selvageria, crueza, 

brutalidade;

E superaste!
Deus não se equívoca e sabendo da fragi-

lidade dos seus filhos,
Ofereces a oportunidade contínua a cada 

passo que dás diante das experiências.
Um salto maior e diante do inevitável, 
Os corpos de suas vivências são moldados 

de acordo com que necessitas.
Quanta luz! Tu podes não ver..., mas ela 

existe e te acompanhas.
Porque Deus não desampara seus filhos. 
Não há castigo, há benevolência.
Não há desamor, há mansuetude na espe-

ra do tempo de cada um.
Quando a lição não aprendida é repetida, 

há oportunidade da reparação. 
Se olhas ao seu redor acreditando apenas 

na dor que te devoras o peito, no medo que 
paralisa teus sonhos, na escuridão do futuro...

Creias!
“...Não há pedra em teu caminho
Não há ondas no teu mar
Não há vento ou tempestade
Que te impeçam de voar!...”

Para a segurança dos frequentadores da 
Casa, e atendendo a legislação e determi-

nação do Corpo de Bombeiros, referente à 
instrução nº 17 AVCB, o Departamento Ad-
ministrativo e Patrimonial – DAP, do Centro 
Espírita Seareiros de Jesus, promoveu no dia 
20/10, sábado, o Treinamento “Brigada de 
Incêndio”. Participaram diretores, funcioná-
rios, sócios e convidados.

O curso teve início às 08h00 e se estendeu 
até as 12h00 no Auditório da Casa. Foi mi-
nistrado pelo técnico de segurança Adilson 
Pereira Lima. O encontro capacitou os cursis-
tas em: Combate a Prevenção de Incêndio, 
Primeiros Socorros e Controle de Pânico.

Durante o curso o técnico destacou a im-
portância da prevenção. Explicações sobre o 
uso de equipamentos e técnicas foram re-
passadas aos participantes. Para auxiliar na 
aprendizagem, os integrantes do curso tam-
bém realizaram exercícios práticos.

Foram utilizados Vídeos de simulação de 
atendimento em caso de acidentes e outros de 
casos verídicos em que sucederam atitudes não 
recomendadas causadoras dos sinistros. Dúvi-

Curso de Brigada de Incêndio
EVENTOS

PELO D.A.P. das sobre situações do cotidiano, que podem 
acontecer no Centro Espírita, em casa, no traba-
lho e até mesmo em veículos foram dirimidas. 
Ainda durante o curso o técnico explicou a im-
portância de conhecer cada tipo de extintor de 
incêndio e em que situações utilizá-los.

“É muito importante que se mantenha a 
calma nesses momentos, evitando pânico 
numa situação de emergência. Ajudar ao 
próximo é importante, mas há situações em 
que o risco a vida existe e para isso é ne-
cessário ter conhecimento para que o caso 
não se agrave e a legislação seja atendida”, 
enfatizou Adilson. “Esse treinamento foi mui-
to importante para nós, podemos fazer uso 
desses conhecimentos em qualquer lugar”, 
observou um dos participantes.

O treinamento certificou os cursistas: Izil-
dinha Cioldin, Eris Ribeiro, Geralda Gomes, 
Luiz Carlos Affonso, Juraci Gomes, Luiz Car-
los da Silva, Marileide Ribeiro, Ailton Cucatti 
e Elizabeth Cucatti.

A casa, através da sua Presidente Izildi-
nha Cioldin agradece o empenho e a forma 
didática com que o Sr.Adilson Pereira Lima 
ministrou o curso, propiciando a todos uma 
manhã muito agradável. 
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Omédium Divaldo Pereira Franco, nascido 
em 1927, é um importante orador e es-

critor espírita. É também o maior divulgador 
da Doutrina Espírita por todo o Mundo, com 
mais de 50 anos devotados à mediunidade, 
e mais de 40 dedicados a cuidar dos me-
ninos de rua de Salvador/BA, onde fundou, 
em 15/08/1952, junto com Nilson de Souza 
Pereira, a Casa de Assistência Mansão do 
Caminho, responsável pela orientação e 
educação de mais de milhares de crianças e 
adolescentes carentes.

Ainda jovem, foi abalado pela morte de 
seu irmão mais velho, o que o deixou trau-
matizado e enfermo. Foram consultados 
diversos médicos especialistas, sem obter 
nenhum resultado satisfatório. Foi a mão 
amiga da senhora Ana Ribeiro Borges que o 
conduziu à Doutrina Espírita, libertando-o do 
trauma e trazendo a consolação tanto para 
ele, como para toda a família.

Divaldo apresentou, desde jovem, diver-
sas faculdades mediúnicas (tanto de efeitos 
físicos quanto de efeitos intelectuais), como 
psicofonia, vidência, clariaudiência, etc., das 
quais destaca-se a psicografia.

O primeiro livro psicografado por Di-

Em 1985, dois funcionários de restaurante 
foram mortos em assaltos ocorridos no 

estado americano do Alabama e a culpa re-
caiu sobre o jovem negro Anthony Ray Hin-
ton, de 28 anos, que nunca tivera passagem 
pela polícia. Provas circunstanciais, reunidas 
a partir de uma testemunha que sobreviveu 
a um dos assaltos, vieram incriminar Hinton 
que, levado a julgamento, foi condenado à 
morte. O caso arrastou-se por muitos anos 
com o empenho de advogados que per-
ceberam a forte influência racista no trata-
mento do caso. Hinton ficou quase 30 anos 
na prisão à espera da morte, até quando a 
Suprema Corte dos Estados Unidos reconhe-
ceu a inexistência de provas suficientes para 
incriminá-lo. E ele foi solto em abril de 2015, 
após derrubada sua condenação.

Durante o tempo que passou no corredor 
da morte, Hinton se tornou conselheiro de 
outros presos condenados, 54 dos quais fo-
ram executados, mas ali também prestou as-

Divaldo Pereira Franco psicografa
mensagem de Ernesto Bozzano em italiano

ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO valdo foi intitulado de “Messe de Amor”, 
que trata-se de uma coletânea de diversas 
mensagens de autoria de Joana de Angelis, 
sua orientadora espiritual. Em sua trajetó-
ria psicografou centenas de livros e mensa-
gens de autores diversos.

Destacamos uma mensagem (em italiano) 
de Ernesto Bozzano, que Divaldo psicogra-
fou em 11/11/1983, em Milão, na Itália:

“Meus amigos, saudações de paz.
O homem da tecnologia e da cibernética, 

apesar das conquistas alcançadas não alcan-
çou a esperada felicidade.

Tem conforto para alguns; porém se agra-
va a miséria para muitos.

Tem abundância para poucos e carência 
para uma expressiva maioria.

A falência das velhas religiões é evidente, 
incapazes de conduzir a fé e a paz nos cora-
ções humanos.

Compete ao Espiritismo este papel de 
ciência, uma ciência experimental que ofere-
ce, através dos fatos comprovantes da imor-
talidade, uma filosofia comportamental que 
se estrutura na mais solida ética moral que 
é o respeito e o amor a Deus, à vida e ao 
próximo como a si mesmo.

Fraternalmente.
Bozzano
Milão, Vita Nuova, 11/11/1983”

Uma lição de perdão
ESTUDOS

PELO D.C.D. sistência moral e se tornou amigo dos guar-
das e funcionários demonstrando coragem e 
resignação diante da pesada pena por crime 
que nunca cometeu.  Amadureceu, espiritua-
lizou-se, adquiriu sabedoria.

No dia em que foi solto chovia copiosa-
mente e, além da multidão que o aguardava 
às portas da prisão protegendo-se da chuva, 
ali também estava a imprensa sequiosa por 
declarações. Perguntado o que sentia com 
sua volta à liberdade, ele disse: “Uma pessoa 
não sabe o valor da liberdade até que ela lhe 
seja tirada. Vejam. As pessoas correm para 
fugir da chuva. Eu corro para a chuva. Como 
poderia uma coisa que vem do céu não ser 
preciosa? Tendo sido privado das chuvas 
tantos anos, sou grato por cada gota. Ape-
nas por ter a sensação dela no meu rosto.”

Mais tarde entrevistado num programa 
de televisão, o apresentador perguntou se 
ele sentia raiva das pessoas que o tinham 
colocado na prisão. Hinton respondeu que 
as tinha perdoado todas. E o entrevistador 
inconformado, insistiu: “Mas elas tiraram 30 

anos de sua vida, Hinton; como é possível 
não ter raiva delas?”; ao que Hinton respon-
deu: “Se eu ficar com raiva delas e não as 
perdoar, elas terão tirado também o resto de 
minha vida”.

A história de Anthony Ray Hinton, nos dei-
xa um duplo recado.

Primeiro, sem dúvida, a lição do perdão, 
que JESUS abordou com tanta propriedade, 
para que viéssemos aprender a não carregar 
conosco fardos inúteis de sofrimento, com-
plicando a saúde e a vida. A mágoa é um dos 
sentimentos que mais nos perturbam a alma 
e o pior de tudo é que enceguecidos pelo 
orgulho, muitos de nós não tomamos cons-
ciência disso. Não queremos admitir que al-
guém nos fira ou nos prejudique, embora, na 
maioria das vezes, não prestamos atenção 
que nós também ferimos e prejudicamos os 
outros.

Uma segunda lição está no valor do so-
frimento quando inevitável, se conseguimos 
compreender seu sentido mais elevado e 
aproveita-lo como fator de crescimento e li-
bertação, como Antony Hinton.

Fonte: Jornal AÇÃO ESPIRÍTA nº 124, de José 
Benevides Cavalcante

Parte final da 
mensagem 
de Bozzano, 
em italiano, 
psicografada 
pelo médium 
Divaldo
P. Franco
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A COASSEJE – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus tem sua sede localizada na
Rua 7 de Setembro, 25, Centro -  Americana-SP, tendo como mantenedor o  Centro Espírita Seareiros de Jesus

Horário de Atendimento: 09h00 às 16h00      |      e-mail: coasseje@coasseje.com.br
face: facebook.com/coasseje                  |       site: www.coasseje.com.br 

Oevento realizado em 29/09/2018, 
no Teatro Paulo Autran, coordena-

do pelo músico Clayton Prado, contando 
com a pianista Simone Cunha, o Maes-
tro Phelipe Serafin e orquestra sinfônica 

Evento “Concerto Fraterno”
em Prol da Coasseje

COASSEJE

PELA EQUIPE DE DIVULGAÇÃO COASSEJE

Odesfile “Gala Transatlântico”, evento be-
neficente em prol da COASSEJE, foi rea-

lizado aos 17/10 último no Espaço Le Blanc, 
de Claudia Porteiro.

O desfile foi planejado e organizado por 
Wagner Sanches, Tereza Pompermayer e co-
laboração de diversos patrocinadores. Mos-
trou a tendência e glamour da moda numa 
recepção inspirada na Noite do Comandante 
de um cruzeiro no transatlântico.

Na passarela, a moda festa de “Totonho Aze-
vedo”, as novidades em semi joias da “Bella`s 

Acessórios e Complementos”, óculos que são 
verdadeiras joias da “Ótica Exótica” e beleza e 

sensualidade da moda praia da “Wellbless”.
Uma noite para evocar sabores, belezas e 

texturas, além de alegria, vibração e emoção 
com performances, música da “Orquestra 
Sinfônica de Americana” e animação no 
Espaço Le Blanc. Delícias gastronômicas do 
“Claudia Porteiro Buffet”, além de ilhas te-
máticas de mini acarajés, temakis e pizzas. 
Coquetéis tropicais, cerveja artesanal e espu-
mante borbulhando nas taças. Decoração te-
mática com muita sofisticação. E sorteio pela 
B4B Turismo de um mini cruzeiro MSC com 
acompanhante pela Costa Brasileira (texto 
adaptado da “Tudo UP”).

de amigos colaboradores, foi um grande 
espetáculo. O evento permitiu a divulga-
ção dos projetos de “Apoio à Adoção”, 
“Apadrinhamento Afetivo” e “Serviço de 
Acolhimento Institucional para Crian-
ças e Adolescentes” desenvolvidos pela 
COASSEJE, além do resultado financeiro 

ser transferido integralmente à entidade. 
A diretoria da COASSEJE agradece a Grá-
fica e Editora Adônis, Teatro Paulo Autran, 
Clayton Prado, músicos que colaboraram, 
e todos que contribuíram, seja comprando 
o ingresso, apoiando, divulgando e partici-
pando do evento.

AGENDA DA COASSEJE
PRINCIPAIS EVENTOS:

• 10/11 – sábado – 10h00 às 11h30 
– Oficina Temática do Grupo de Apoio 
à Adoção – Tema: “Busca Ativa” – 
Palestrante: Paulo Sergio Pereira dos 
Santos (presidente e fundador da 
ANGAAD – Associação Nacional dos 
Grupos de Apoio à Adoção – Haverá 
facilitadoras (psicólogas e estagiárias)  
para as crianças no mesmo horário e 
tema do encontro;
• 24/11 – sábado – das 10h00 às 
11h30 – Grupo de Apoio à Adoção – 
Encontro de Pais – Tema: “Comunicação 
não Violenta” – Palestrantes: Mariana 
Cândido Guimarães e Andreza Amábile 
Lorena – Haverá facilitadoras (psicólogas 
e estagiárias) para as crianças no 
mesmo horário e tema do encontro;
• 05/12 – quarta-feira – 14h00 – 
Eleição do Conselho Deliberativo e 
Presidência da COASSEJE  para o biênio 
2019/2020 – Todos os associados estão 
sendo convocados para o evento.

EVENTO “GALA TRANSATLÂNTICO – DESFILE DE MODA”
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EVANGELHO NO LAR:

VÓS, PORTANTO

“Vós, portanto, amados, sabendo 
isto de antemão, guardai-vos de 
que, pelo engano dos homens abo-
mináveis, sejais juntamente arreba-
tados e descaiais da vossa firmeza.” 
- Pedro. (II PEDRO, 3:17.)

Oesclarecimento íntimo é inalienável 
tesouro dos discípulos sinceros do 

Cristo.
O mundo está cheio de enganos dos 

homens abomináveis que invadiram os 
domínios da política, da ciência, da reli-
gião e ergueram criações chocantes para 
os espíritos menos avisados; contam-se 
por milhões as almas com eles arrebata-
das às surpresas da morte e absolutamen-
te desequilibradas nos círculos da vida 
espiritual. Do cume falso de suas noções 
individualistas precipitam-se em despe-
nhadeiros apavorantes, onde perdem a 
firmeza e a luz.

Grande número dos imprevidentes en-
contram socorro justo, porquanto des-
conheciam a verdadeira situação. Não se 
achavam devidamente informados. Os 
homens abomináveis ocultavam-lhes o 
sentido real da vida.

Semelhante benemerência, contudo, 
não poderá atingir os aprendizes que co-
nhecem, de antemão, a verdade.

O aluno do Evangelho somente se 
alimentará de equívocos deploráveis, se 
quiser.

Rodopiará, por isso mesmo, no tor-
velinho das sombras se nele cair volun-
tariamente, no capítulo da preferência 
individual.

O ignorante alcançará justificativa.
A vítima será libertada.
O doente desprotegido receberá enfer-

magem e remédio.
Mas o discípulo de Jesus, bafejado pe-

los benefícios do Céu todos os dias, que 
se rodeia de esclarecimentos e consola-
ções, luzes e bênçãos, esse deve saber, de 
antemão, quanto lhe compete realizar em 
serviço e vigilância e, caso aceite as ilu-
sões dos homens abomináveis, agirá sob 
responsabilidade que lhe é própria, en-
trando na partilha das aflitivas realidades 
que o aguardam nos planos inferiores.

Nasceu em São Luís do Maranhão, a 
17/10/1841 e desencarnou no Rio 

de Janeiro a 20/11/1919, foi um homem 
de grande envergadura moral, possui-
dor de sólida e generalizada cultura, 
Doutor em Engenharia Militar e figura 
de prestígio na Sociedade e no Exército.

Entre os trabalhadores da primeira 
hora, no Espiritismo do Brasil, foi de 
salutar importância em virtude 
da valiosa colaboração que 
prestou à grandíssima obra 
de disseminação e expla-
nação da doutrina codi-
ficada por Allan Kardec. 
De costumes austeros, 
mas de visão aberta, não 
tardou que fosse atraído 
pelo Espiritismo, dele se 
tornando, desde 1872, 
dos mais honrados e auto-
rizados divulgadores, pela 
palavra e pela escrita, ajuda-
do pelas várias mediunidades 
que possuía, principalmente a da 
vidência, o que maior força imprimia às 
suas já alicerçadas convicções doutri-
nárias. Através da revista Reformador, 
contou uma série de notáveis fenôme-
nos, graças aos seus dons mediúnicos, 
os quais nele se manifestaram desde os 
8 anos de idade.

Em Março de 1873, desenvolveu-se 
lhe a psicografia, e, em pouco tempo, 

começou a realizar trabalhos admirá-
veis. Testou a sua nova faculdade me-
diúnica, no sentido de comprovar que o 
seu próprio espírito não participava nas 
comunicações, tendo conseguido que 
um Espírito se comunicasse por um ami-
go seu e lhe respondesse a perguntas 
mentais, sobre História.

Ao ser criada a Federação Espírita 
Brasileira, foi ele eleito seu primeiro 

presidente, cargo que ocupou até 
1888, quando cedeu o posto ao 

Dr. Bezerra de Menezes.
Francisco Raimundo 

Ewerton Quadros mos-
trou-se à altura de sua 
missão. Cultivou sempre 
com acendrado cari-
nho as virtudes cristãs, 
servindo ao Espiritismo 
e à Federação Espírita 
Brasileira, com a supe-

rioridade e firmeza dos 
verdadeiros crentes. Foi le-

gítimo semeador das verda-
des evangélicas, pregando-as 

pelo exemplo constante e pela pa-
lavra. Jamais ocultou a quem quer que 
fosse, as suas convicções.

Serviu à fé espírita com ilimitado de-
votamento, deixando, ao retornar à 
vida espiritual, o testemunho seguro 
do trabalhador que bem cumpriu seus 
deveres, como só acontece com todos 
aqueles que se propõem seguir a con-
soladora Doutrina do Cristo.

Marechal Francisco 
Raimundo Ewerton Quadros

ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES

Fonte: livro Vinha de Luz, 
pelo Espirito Emmanuel, 
psicografia de Francisco 
Cândido Xavier
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SANDRA CRISTINA BRUGNI MAIA
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NOSSA GENTE

LUIZA DE MARILAC 
MEIRA

Apresentamos mais uma trabalhadora do 
Seareiros, Luiza de Marilac Meira. Marilac 
tem 69 anos, uma filha, uma neta e um 
neto a caminho. De família tradicional 
católica, conheceu a Doutrina Espírita em 
Belo Horizonte/MG, onde residia, apre-
sentada por amigos, pois já apresentava 
sinais de mediunidade desde jovem.

Chegou ao Seareiros há seis anos, se 
engajou nos trabalhos e hoje é coorde-
nadora de reunião de estudos, participa 
do Atendimento Fraterno, reunião de de-
sobsessão e também na Oficina de Arte-
sanatos, sendo uma artesã de mão cheia, 
autora de lindos trabalhos. Nós somos 
muitos gratos a Marilac pela preciosa co-
laboração prestada.

UM TORRÃOZINHO DE AÇÚCAR 
caiu no chão e na hora passou 

despercebido pela dona da casa, que 
o varreu para um pequeno orifício ao 
lado da porta.

Dona Formiguinha procurava alimen-
tos e logo se alegrou ao avistar aquele 
torrãozinho.

Tentou empurrá-lo pelo buraquinho 
para leva-lo até o quintal, onde tinha a 
sua casinha, mas todos os seus esforços 
foram inúteis, pois não conseguia reti-
rá-lo sozinha.

Por isso pensou: “Se eu chamar al-
guém para me ajudar vou precisar re-
parti-lo. Mas, se eu deixá-lo aqui, outros 
poderão pegá-lo. O que fazer?”

Pensou, pensou, e então decidiu: 
“Vou comer um pouquinho e assim fi-
cará mais fácil de carregá-lo em mi-
nhas costas”.

Dona Formiguinha começou a comer 
o torrãozinho e, já, satisfeita tentou ou-
tra vez levantá-lo, mas, para sua surpre-
sa, ele ainda estava pesado.

Novamente ficou a pensar: “O que fa-
zer? Será que devo procurar ajuda?”

Mas seu egoísmo não deixou, e ela 
resolveu ao lado de tão deliciosa ceia.

Dormiu e sonhou que estava em um 
cantinho, sozinha, triste e com fome. 
Logo percebeu que uma porção de 
irmãzinhas a animava para a vida, e 
todas, fraternalmente, ofereciam os 
mais variados quitutes. Ela, porém 
não conseguia comê-los, porque es-
tava enferma.

Dona Formiguinha despertou e com-
preendeu o seu egoísmo. Olhando para 
o torrãozinho, disse:

“Vou buscar minhas companheiras 

para me ajudar e vou dividi-lo com elas”.
Andou ligeira e logo avistou suas 

companheiras e convidou:
_ “Venham! Encontrei uma boa ceia e 

quero repartir com todas vocês!”
Então, a Formiguinha ouviu uma de 

suas companheiras dizer:
_ “Não se preocupe em repartir, ajuda-

remos você sem interesse”.
Dona Formiguinha, intimamente en-

vergonhada, olhando a companheira, 
completou:

_ “Sim, eu preciso de vocês e vejo que 
vocês não precisam de mim”.

_ “Enganou-se irmãzinha! Todos nós, 
criaturas do Pai Criador, precisamos uns 
dos outros”.

E prosseguiu:
_”Você precisa de nós para carregar a 

sua ceia e nós precisamos de você para 
servirmos e praticarmos o que Deus nos 
ensinou”.

Dona Formiguinha, agora sorrindo, 
concluiu:

_ “E eu preciso de vocês para aprender 
que só se vive em paz, quando sabemos 
dividir e compartilhar grandes e peque-
nas conquistas”.

Assim, aquele torrãozinho foi a lição 
para a Formiguinha sanar de vez o seu 
EGOISMO.

Crianças:
Ninguém consegue viver sozinho. Só 

ficamos sozinhos quando egoistica-
mente pensamos em nós mesmos.

Acreditem que Deus, nos mais pe-
quenos acontecimentos, nos mos-
tra que precisamos nos conhecer um 
pouquinho mais, para cada vez sermos 
melhores.

Fonte: Informativo Ação Espírita – nº 125, ano 
XXVIII – jul/ago/set2018; Marília/SP

Aprendendo a dividir
INFANTIL I

PELO D.C.D.
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Aenergia sexual, em todos os níveis que se 
expresse, pois tal ocorre conforme o grau 

de desenvolvimento do Ser, flui das profunde-
zas da alma e merece ser, esta energia, valo-
rizada como atributo e aquisição do Espírito.

Os termos ou as palavras sofrem a ação do 
tempo e costumam mudar seu significado 
no decurso dos séculos. Amar, por exemplo, 
é um verbo que costuma ser, nos veículos de 
comunicação, utilizado como se significasse 
relacionar-se sexualmente. Embora os fenô-
menos do amor e sexualidade possam, per-
feitamente, caminhar juntos, podem, muitas 
vezes, estar totalmente dissociados.

Assim, o verbo namorar deveria ser entendi-
do – e conjugado – como o enlevo, o suave en-
cantamento que une almas em busca da com-
panhia almejada. Cria-se, assim, uma atmosfera 

“Eis que o semeador saiu a semear”
(Mateus 13:3)

Quantas vezes em nossas vidas observamos 
a semeadura ao nosso redor? Antes ainda, 

quantas vezes em nossas vidas olhamos a terra ao 
nosso redor? Eis que o semeador saiu a semear... 
Interessante que, olhando assim nos quer parecer 
que estava o homem sem nada para fazer, de re-
pente, decidiu levantar-se e sair semeando... Po-
rém, a parábola tem profundos ensinamentos.

Mas quem é este semeador que resolve sair as-
sim semeando? A questão toda nos vale a muitas 
reflexões, hoje vamos nos fixar no semeador, pos-
teriormente poderemos refletir sobre a semente, a 
terra, os frutos...

O Semeador é Jesus, que veio a terra, encarnan-
do simples, humilde, um raio de luz no meio da 
escuridão, onde os hebreus, esquecendo-se dos 
ensinamentos do Antigo Testamento, dos ensina-
mentos dos profetas, davam maior valor à matéria, 
aos bens materiais, aos tesouros que se podia jun-
tar sobre a terra do que àqueles que conquistamos 
e levamos para a pátria espiritual.

A conquista desses bens se faz através dos nos-
sos atos e palavras, e o tesouro é a paz encontrada 
ao desencarnarmos.

Mas, voltemos ao semeador, Jesus, utilizava-se 
de exemplos do dia a dia das pessoas. Ele diz: ”e, 
ao semear uma parte caiu...” (Mateus 13:4), Naque-
la época o solo não era preparado antes para o 
plantio como ocorre hoje. Podemos perceber que 
o Semeador não foi seletivo, ele não saiu a semear 

Energia sexual e namoro
ESPIRITISMO E MEDICINA

POR DR. RICARDO DI BERNARD

Médico homeopata, pediatra, palestrante espírita e autor de vários livros
psíquica eivada de perfumes energéticos imagi-
nando-se o sonho da união estável. O namoro, 
nesse caso, é um diálogo de aproximação para 
o conhecimento mútuo, um diálogo também 
mental, emocional e energético que leva a apai-
xonado intercâmbio de sentimentos. Formas de 
pensamento ou ideoplastias podem ser vistas, 
pois surgem na dimensão astral, elaboradas 
pelos pensamentos dos enamorados, ricos em 
projetos de vida em comum.

No entanto, o verbo namorar vem sen-
do conjugado pelo Ser humano de maneira 
muito diversa e diversificada. Passou, para al-
gumas pessoas, ter conotação de intercâm-
bio sexual, vida a dois a título de experiência 
ou mesmo divertir-se usufruindo das igua-
rias do sexo sem o valor nutritivo do amor ou 
um senso mínimo de responsabilidade.

Verbos antigos, consagrados pela literatura, 
renasceram com distorções e deformidades 
de conceitos, frequentemente com sentidos 

dúbios e extensão mais ou menos compro-
metedora com a ética. “Ficar” é um desses 
verbos. Há o “ficar” que significa estar com 
outra pessoa, até recém-conhecida, trocando 
carícias sem existir um sentimento que apro-
ximaria suas almas, até o “ficar” que significa 
ter uma relação sexual com um conhecido re-
cente ou não, neste caso o “ficar”, pode aca-
bar em gravidez precoce, indesejada, com as 
consequências que todos conhecemos.

O desconhecimento da existência do trans-
cendental, a falta de informação dos valores 
associados a sexualidade, a desinformação 
sobre a intensa troca de energias que se ope-
ra no intercâmbio sexual, ou seja, a ignorância 
da existência do extrafísico, facilita o contato 
sexual desvinculado dos sentimentos.

A energia sexual é um combustível fabuloso 
que o homem pode utilizar para sua felicida-
de e seu crescimento espiritual, sem se privar 
do prazer que o sexo oportuniza. A queima 
indevida desse combustível, em quaisquer de 
suas faixas, seria o desvio do caminho e per-
da de possibilidades aquisitivas que toda essa 
energética específica pode propiciar.

A Parábola do Semeador
ESTUDO BÍBLICO

POR SILVIA GALETTI procurando o terreno propício às suas sementes, 
ele saiu a semear livremente, as sementes foram 
lançadas em condições iguais para todos os solos, 
não houve escolha, semeou indistintamente. Este 
Semeador, de infinita bondade e generosidade, 
plantou em iguais condições as sementes, todas 
com o mesmo objetivo, porém nem todas germi-
naram com o mesmo fim.

Quando nos é oferecida a oportunidade da 
reencarnação, uma nova chance na vida material, 
dá-nos a todos as sementes para fazer germinar 
e produzir os frutos, de acordo com o terreno de 
nossos corações, porém, temos o livre arbítrio, fer-
ramenta capaz de nos levar para onde quisermos. 
Como bem nos diz Emmanuel no livro Caminho 
Verdade e Vida – Capítulo 35 - “(...) é da lei de Deus 
que toda semeadura se desenvolva”, ora, quem de 
nós já não recebeu uma boa semente e a abando-
nou sem que a fizesse frutificar?

Somos espíritos encarnados, imperfeitos ainda, 
mas, a Doutrina Espírita nos auxilia a entender que 
a semente do Cristo é a caridade, é o amor, é o 
seu Evangelho... A semente que o Semeador lan-
çou em sua passagem física pela terra foi o seu 
exemplo de amor ao próximo, sem distinção de 
raça, credo, ou atitudes, amava a todos em igual-
dade. Amou e ama a todos de forma tão intensa 
que não desiste da nossa frutificação, de fazer de 
nós, árvores muitas vezes estéreis, um pomar de 
vida e prodígio.

O Semeador lançou as sementes e permitimos 
que elas cheguem ao nosso melhor terreno? O 
que temos feito delas?

Que tipo de terreno somos? Como estamos cui-
dando das sementes ofertadas por Jesus?

POR VANESSA MORAES

LEIA, ASSISTA E 
APRENDA

LIVRO: SER MÉDICO 
& SER HUMANO

Após 15 anos de formado, sendo 11 
deles dedicados à docência no curso 

médico, Dr. Décio Iandoli Júnior conta, 
através de várias histórias, a trajetória do 
seu aprendizado, no que se refere à ver-
dadeira vocação do médico, hoje um tan-
to quanto apagada pelo tecnicismo e pela 
industrialização da medicina.

Tenta resgatar a porção humana da 
profissão, que é a mais importante e, infe-
lizmente, a menos valorizada. Expõe seus 
próprios sentimentos e dúvidas acerca de 
como se comportar diante do paciente 
que apresenta um diagnóstico sombrio.
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Otexto que veremos agora, refere-se à obra “Me-
diunidade: Desafios e Bençãos”, de Divaldo 

Pereira Franco (pelo Espírito de Manoel Philomeno 
de Miranda), e fará uma abordagem relacionada 
a princípios e valores mediúnicos, assim como a 
condução dessa mediunidade, sempre pautada na 
sintonia do médium e seu comportamento moral.

Conforme explica Divaldo, “a predisposição me-
diúnica é atributo do espírito que o corpo expressa 
através de células que o constituem”, afim de realizar 
o intercâmbio entre encarnados e desencarnados.

Do mesmo modo que ocorre com a inteligência 
de cada ser, que tem suas origens no ser imortal e 
se expressa através dos neurônios, a mediunidade 
se apresenta sob um conjunto de características e 
tipos apropriados. Em alguns indivíduos, se apre-
senta de forma ostensiva, resultante das qualida-
des morais de seu portador, tornando o fenômeno 
cristalino, espontâneo, que se inicia, muitas vezes, 
de forma violenta, até que a educação necessária 
discipline o seu fluxo e exteriorização.

Segundo Divaldo, “inerente a todos os seres huma-

Mediunidade: desafios e bençãos Parte VI

MEDIUNIDADE

POR MARIANA V.MIANO nos, pode surgir tênue e sutil, ampliando-se à medida 
que o exercício bem direcionado consegue desenvolver-
lhe a área psíquica de captação de mensagens”.

Porém, independentemente da forma como se 
manifeste, tem como objetivo a comprovação da 
imortalidade do espírito e oferece a grande contri-
buição de desvendar a vida além do túmulo, propi-
ciando a compreensão da realidade da esfera causal 
e as implicações do comportamento moral do indi-
víduo em relação a si mesmo, ao próximo e à vida.

No passado, a mediunidade ficava reclusa a 
santuários; com o passar do tempo, libertou-se da 
indumentária dos rituais, dos cerimoniais e supers-
tições que a envolviam, passando pelo profetismo, 
pelas revelações, ocupando o lugar que lhe corres-
ponde, como faculdade extrassensorial.

Apesar de todas as conquistas do pensamento 
científico e filosófico que a Doutrina Espírita vem rea-
lizando, a mediunidade permanece ainda ignorada 
por um grande número de pessoas, quando não con-
fundida com alucinações psicológicas, no conceito de 
determinadas escolas de preconceito acadêmico. 

Assim, a mediunidade segue desafiando os inte-
ressados e estudiosos, a fim de ocupar o lugar que 

merece e lhe está reservado no contexto das con-
quistas das doutrinas paranormais da atualidade.

Conforme Divaldo orienta, “o exercício sistemático 
das energias psíquicas, o hábito edificante da oração 
e da meditação, o equilíbrio mental sustentado pe-
los bons pensamentos constituem os equipamentos 
valiosos para que alcance a superior finalidade para 
a qual é concedida ao ser humano que a incorporará 
ao seu cotidiano como recurso luz para a felicidade”.

Podemos citar alguns exemplos de mediunida-
de, para o bem e para o mal, como: Nabucodono-
sor, rei da Babilônia, perverso e venal, apresentava 
mediunidade atormentada; Tirésias, na Grécia, era 
instrumento de seres espirituais elevados, vivendo 
com equidade e justiça; e finalmente Jesus, o exce-
lente Médium de Deus, tornou-se o exemplo máxi-
mo de como se deve conduzir todo aquele que se 
faz ponte entre as esferas física e espiritual.

Deste modo, concluímos que a mediunidade ain-
da é um caminho longo a ser descoberto, construí-
do por cada médium que deseje viver com as bên-
çãos que essa faculdade lhe permite. E na dúvida, 
busquemos o exemplo de Grande Médium, Jesus.

Até o próximo IPV.

Considere o leitor que a vida é uma sequência de 
desafios nos aprendizados de cada dia, onde se 

incluem as dificuldades dos relacionamentos – mui-
tas vezes tensos – e as próprias limitações pessoais.

Na verdade, a vida reserva a cada um de nós a feli-
cidade completa que, claro, será futura e não imediata. 
Por esta mesma razão, é uma construção gradativa, 
lenta e que exige lutas constantes, sacrifício dos ca-
prichos nem sempre recomendáveis e esforço nessa 
direção. E não é imediata porque é impossível que se 
conquistem num espaço tão curto e rápido, como é a 
vida humana – por mais longa que seja –, as virtudes 
e o conhecimento que formam a autêntica felicidade 
que não está baseada no ter, mas no ser. Na verdade, 
é a felicidade oriunda da paz de consciência, onde não 
há remorsos, nem arrependimentos e a vida é voltada 
para fazer o bem em sua integridade.

Lembrei-me dessas considerações ao ler a frase 
“(...) A vida, que a todos nos reserva felicidade futu-
ra, estrutura-se em contínuos testes de humildade e 
paciência. (...)”. A frase consta do capítulo primeiro, 
do livro Tramas do Destino, de Manoel Philomeno de 
Miranda, por Divaldo Pereira Franco.

Primeiro chamou-me atenção a palavra estrutura-
se, no caso da frase em questão, indicando as bases 
da felicidade futura nos alicerces da humildade e da 
paciência. A própria palavra estrutura já indica soli-
dez, segurança, apoio. Mas ela vem acompanhada da 
curiosa expressão contínuos testes, que por sua vez 

Continuados testes
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA leva à lembrança dos desafios. Afinal, teste lembra 
avaliação, exame ou verificação. E a frase é concluída 
com as virtudes da humildade e da paciência.

Ficou interessante ligar felicidade no futuro com 
estrutura (que lembra solidez e segurança, garantia) 
baseada nas duas citadas virtudes. E mais ainda per-
ceber a abrangência quando prestamos atenção à 
palavra reserva. A vida reserva, ou em outras palavras, 
a vida trará no tempo certo ou deixa como herança 
a felicidade. Vamos entendendo que ela precisa ser 
construída nas bases da paciência e da humildade.

Agora pensemos nas virtudes citadas.
Já parou o leitor para pensar nos testes diários de 

paciência? Seja na convivência, nos obstáculos, nas 
carências próprias, nos travamentos psicológicos, 
nos embaraços burocráticos ou nas diferenças indivi-
duais que lesam os relacionamentos, na enfermidade 
e mesmo nas imperfeições morais que ainda carac-
terizam a sociedade humana, de quanta paciência 
precisamos? E que quando não a cultivamos, e nos 
deixamos empolgar pela irritação ou pela ansiedade, 
quantos prejuízos daí são decorrentes?

Observemos com atenção: somos testados a todos 
instante. Assim também no que se refere à humildade. 
Quantos de nós não somos vencidos pela vaidade ou 
pela prepotência, pelo desprezo ou indiferença que dire-
cionamos a alguém ou aos interesses coletivos e huma-
nitários, no desrespeito à lei ou às diferenças humanas?

Quantos não somos derrotados pela arrogância 
ou pelo desejo de autopromoção?

E aí nos lembramos dos grandes vultos da humilda-

de e da paciência, vencedores de si mesmos, autênticos 
heróis e legítimos representantes dos alicerces que es-
truturam a felicidade, como Irmã Dulce, Madre Thereza, 
Chico Xavier, entre tantos outros, inclusive anônimos...

Ficamos na teimosia da imposição de ideias, nos 
recalques do ciúme e da inveja, incomodados com o 
destaque pessoal próprio e alheio, na tola ilusão de 
mando, nos melindres que mais lembram a infância 
quando falávamos: também não brinco mais... e com 
isso vamos adiando a construção da própria felicidade.

Quanto tempo ainda perdemos com discussões 
vazias, com maledicência que corre solta, com críti-
cas destrutivas perfeitamente dispensáveis, iludidos 
pela própria ganância ou pela prepotência que ainda 
nos caracteriza o estágio humano e esquecemos que 
a felicidade está na consciência tranquila que só pode 
mesmo ser conquistada com a paciência e a humil-
dade, porque estas não exigem nada, não impõem, 
aceitam, resignam ativamente e agem bem em favor 
de todos, sem nada esperar, sem expectativas, sem 
ansiedade. São felizes aqueles que gradativamente 
vão construindo esses alicerces.

Temos muito o que aprender realmente. Não per-
cebemos ainda que nos perdemos pelo egoísmo, pelo 
orgulho e pela intolerância, comportamentos contrá-
rios àqueles que trazem a autêntica felicidade que será 
conquista inapagável, que o ladrão não rouba, nem a 
tempestade destroem ou a traça e ferrugem corroem, 
como afirmou o Mestre da Humanidade.

Aliás, por falar Nele, como esquecer seus exem-
plos de paciência e humildade para que aprendês-
semos a mansidão e a fé? Ele é mesmo o modelo e 
guia para a Humanidade, a quem devemos seguir 
sem receios, temores ou acomodação. Não há outro 
caminho, é só por Ele mesmo que conquistaremos 
essa lucidez de espírito.
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Livros mais vendidos no
Seareiros em Novembro

1 - As Bens Aventuranças e Outras 
Belezas Espirituais - André Luiz 
Peixinho
2 - Pedagogia da Virtude Uma 
Educação Possível - Ricardo Wardil
3 - Perturbações Espirituais - 
Divaldo Franco/Manoel Philomeno 
de Miranda
4 - Os Obsessores Gente como a 
Gente - Hermínio C Miranda/Pedro 
Camilo
5 - Allan Kardec Princípios e 
Valores - Maurício de Souza/Luis Hu 
Rivas Alla Mitchell

 USE Intermunicipal de Americana | 
Nova Odessa  | Sumaré

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

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

Doutrinário: Flores do Cédron – As 
Mulheres do Evangelho; por Helaine 

Sabbadini; da Editora Lachatre, 224 págs.
 Romance: Almas em Transe – Deuses 
em delírio nas suas transmigrações 

planetárias; Romance escrito por 
Lamartine Palhano Jr.; da Editora 

Lachatre, 152 págs.

06/11

08/11

09/11

10/11

11/11

16/11

17/11

26/11

26/11

27/11

27/11

28/11

28/11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marcus Agostineto
Seareiros de Jesus

Jorge Munhóz
Casa de Luz

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Edison Lopes
Associação Espírita

Andreia Gomes
Caminho do Progresso

Marta Alves
Fraternidade

Leandro Piazzon
Seareiros

Jaime Facioli
Paz e Amor

Valdecir Borges
Augusto Elias

Claudio Schiavi
Pátria do Evangelho

Clayton Prado
Flora Luz

Almir Gouveia
Bezerra de Menezes (Sumaré)

Ricardo Galdino
Casa de Luz

19h30

19h30

20h00

20h00

10h00

19h30

19h30

19h50

20h00

19h30

19h30

19h45

19h30

A Porta Estreita

Tema Livre

Deixai os mortos cuidarem 
dos mortos

Como está sua existência?

Tema livre

Tema livre

Jésus Gonçalves, o Poeta das 
Chagas Redentoras

Coragem da Fé /  
Carregar a cruz

O desafio do Momento

Tema livre

Amor e Harmonia

Tema livre

Tema livre

PELA BIBLIOTECA
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PELA PRESIDÊNCIA

CURTAS DO SEAREIROS

ESTUDO DAS PARÁBOLAS DO NOVO TESTAMENTO
10/11 – sábado – das 14h00 às 15h30 – sala 1 - estudo da Parábola 
da Parábola do Amigo Importuno (Lc 11:5-13). Estudo aberto para 
todos os interessados.

EVENTOS ESPECIAIS 
11/11 – domingo – 14h00 – no Centro Comunitário do Jardim 
Glória – Rua das Poncianas, 930 – Jd. Glória – Tradicional Show 
de Prêmios e Bazar do Seareiros. Mais de 100 prêmios. Estamos 
recebendo doação de prendas e contamos mais uma vez com a 
colaboração de todos!
27/11 – terça-feira – 20h00 – no auditório – ENCERRAMENTO 
DO ANO LETIVO DA EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL – 
Apresentando “Noite Cultural”. Convidamos a todos!
01/12 – sábado – 14h00 – no auditório - Eleição de Diretoria e 
Confraternização do Seareiros.

PALESTRAS
06/11 – terça-feira – 20h00 - no auditório – Tema: Depressão: 
Aspectos Médicos e Espirituais – Expositor: Dr. Milton Santiago 
Junior.
26/11 – segunda-feira – 13h00 – no auditório – Palestra Musical – 
Tema: O Amor e a Harmonia - Expositor: Clayton Prado.

REUNIÃO DE DIRETORIA
25/11 – domingo – 09h30 – no auditório – Estão convocados 
a Diretoria executiva e o Conselho Deliberativo, os demais são 
convidados.

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. 
Mocidade – aos sábados das 14h15 às 15h30 – sala 5 - jovens de 15 
a 30 anos.

Atividades Externas
12/11 - Evangelho na Casa Dia – 20h00 – O Evangelho Segundo 
o Espiritismo – Cap. 16 – Não se Pode Servir a Deus e a Mamon.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, para pessoas 
fisicamente impossibilitadas de vir ao Seareiros.

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


