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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 criança é uma edificação

espiritual dos responsáveis por ela!

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

OLivro dos Espíritos nas questões de 379 a 
385 trata da infância. A infância é em to-

dos os mundos uma transição necessária, mas 
não é em toda parte precária como entre nós.

Todos os Espíritos encarnam com a necessi-
dade de se melhorarem. Nesse período ficam 
mais acessíveis às impressões que recebem e 
isso pode ajudar no adiantamento de cada um.

Não por acaso, nascemos frágeis e “boniti-
nhos”. O esquecimento do passado tam-
bém ocorre de forma providencial 
na reencarnação da criança. Se os 
pais reconhecessem no bebê 
de colo o inimigo do passa-
do, todo o resgate estaria 
comprometido.

A fragilidade do bebê 
leva não só a mãe, mas 
todos que o rodeiam a 
ter cuidados e atenção 
especiais.

Na infância, a Evange-
lização Infantil, aliada às 
instruções paternas, de-
sempenham seu papel 
na formação da criança. 
O papel do Evangelizador 
durante a primeira infância 
é levar às crianças os pri-
meiros sentidos de moralida-
de e regras de convívio social, 
segundo o Espiritismo.

Dividir brinquedos e atenção com 
os colegas, o sentido da prece como 
forma de falar com Deus, a não existência 
da morte, boas maneiras, respeito aos mais 
velhos, preservação do meio ambiente, nor-
mas de bem estar social. Tudo isso deve ser 
ensinado. Em um segundo estágio, a criança 
interage com a escola, e em outras situações 
com a sociedade. A Evangelização mais uma 

vez direciona aqueles primeiros aspectos de 
convívio social, e introduz os primeiros con-
ceitos da reencarnação. Daí para frente ca-
minha-se em direção da filosofia espírita, da 
reflexão dos ensinamentos da família e do 
centro comparados com os apresentados 
pela sociedade e pelas diversas experiências.

Por meio desta conscientização da Evan-
gelização, da família e do contato com o Es-
piritismo desde as primeiras fases da vida, 
a formação de um homem de bem se en-

contra a meio caminho andado. Bas-
ta então a vontade do indivíduo 

em fazer o bem. As sementes já 
estão lá, lançadas pelos pais 

e evangelizadores.
Diz André Luiz:
“A mente infantil dar-

nos-á de volta, no futu-
ro, tudo aquilo que lhe 
dermos agora.

Toda criança é um 
mundo espiritual em 
construção ou recons-
trução, solicitando ma-
terial digno a fim de 
consolidar-se.

Ajude os meninos de 
hoje a pensar com acerto 

dialogando com eles, den-
tro das normas do respeito 

e sinceridade que você espera 
dos outros em relação a você.
A criança é um capítulo espe-

cial no livro do seu dia a dia”.
Afinal, ser criança é dar início a uma nova 

jornada de lutas e aprendizados!
Feliz dia das crianças aos nossos peque-

nos, confiados a nós por Deus para o auxílio 
evolutivo!
Fontes: André Luiz - Sinal Verde cap. 14 – https://espiritis-
modaalma.wordpress.com/2015/10/12/o-que-significa-
ser-crianca-para-o-espiritismo/
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Ranieri nasceu em Belo Horizonte/MG 
em outubro de 1919 e desencarnou em 

Guaratinguetá/SP em 28/05/1989, antes de 
completar 70 anos de idade. Era o tipo do mi-
neiro simples, bom e contador de “causos”. 
Tornou-se espírita após a morte repentina 
de sua primeira filha, Heleninha, com 3 anos 
de idade, após o que, fenômenos estranhos 
passaram a ocorrer em sua casa, denuncian-
do a presença da menina. Era cético. Mas sua 
esposa, inconformada com a perda da filha, 
ficou muito impressionada e foi aconselhada 
por uma amiga a procurar um centro espírita, 
ao qual ele a levou, depois de muita insistên-
cia. Acabou tendo a comunicação da filha, de 
maneira a não duvidar da sua autenticidade.

Assim, passou a estudar a Doutrina Es-
pírita e descobriu-se médium intuitivo e 
psicógrafo. Escreveu, ao longo de sua vida 
terrena, 28 livros doutrinários, dentre os 
quais se destacam “Materializações Lumi-
nosas” e “Forças Libertadoras”. Participou 
de trabalhos de materializações com o fa-
moso médium “Peixotinho” e até com a 
presença de Chico Xavier, os quais regis-
trou, com pormenores, nas duas obras ci-
tadas. Na década de 1950, ajudou fundar 

Rafael Américo Raniere
ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES em Belo Horizonte a “OSCAL” – Organiza-
ção Social Cristã André Luiz, também co-
nhecida por Movimento da Fraternidade, 
que fundou vários Grupos em todo o Bra-
sil, dedicados a trabalhos experimentais de 
materialização de espíritos, voltados para 
a cura de enfermos.

Bacharel em Direito pela Universidade 
de Minas Gerais, também no final da dé-
cada de 1950 foi nomeado Delegado de 
Polícia no Estado de São Paulo, tendo ser-
vido em várias cidades, sempre participan-
do de atividades espíritas, inclusive como 
palestrante. Designado Delegado Regional 
de Polícia de Guaratinguetá, talvez por in-
fluência da Espiritualidade Superior, para 
contrabalançar as forças contrárias de Apa-
recida/SP, soube conviver com os adversá-
rios do Espiritismo naquele núcleo de gran-
de influência católica, angariando respeito 
e consideração. Voltado para a assistência 
aos mais necessitados, utilizou os parcos 
recursos de transporte da sua repartição 
para conduzir doentes para internações e 
tratamentos em São Paulo, numa época 
em que as prefeituras não davam essa as-
sistência e as pessoas, em desespero, aca-
bavam buscando a Delegacia de Polícia.

Em 1968, em pleno regime militar, com 

Este artigo de continuidade referente à 
obra “Mediunidade: Desafios e Ben-

çãos”, de Divaldo Pereira Franco (pelo Es-
pírito de Manoel Philomeno de Miranda), 
apresentará a visão mais realista e racional 
a respeito dos médiuns: quem são, como 
são vistos, o que pode ser a vivência me-
diúnica para cada um e seu comportamen-
to mediante essa faculdade, que lhe traz, 
conforme  seu comportamento e mereci-
mento, “Desafios e Bençãos”.

Muitos frequentadores de casas espíritas, 
mas que do Espiritismo conhecem muito 
pouco, “pensam que os médiuns são seres 
humanos especiais, portadores de dons e 
poderes que os capacitariam a solucionar 
quaisquer problemas e dificuldades que 
lhes sejam apresentados”, segundo Divaldo.

Mas isso está longe de ser verdade! Mé-
diuns não são santos e nem privilegiados. 
Também não estão sempre cercados de 
espíritos orientadores que poderiam ajudá
-los a resolver problemas de toda ordem. 
Muitas pessoas que têm esse “conceito” 

Mediunidade: desafios e bençãos PARTE V

MEDIUNIDADE

POR MARIANA V.MIANO de médium acreditam “que os servidores 
da mediunidade estão no mundo para 
conduzirem os seus fardos”.

Conforme explica Divaldo, “a mediunida-
de não é uma graça divina, nem um processo 
adivinhatório, ou ainda recurso mirabolante 
para saciar a sede das novidades humanas. 
É uma conquista adquirida através da evo-
lução para o intercâmbio espiritual, para a 
iluminação de consciências e crescimento 
espiritual. Tesouro de valor inapreciável, 
quando bem direcionado; também repre-
senta cruz provacional, quando assinalada 
por sofrimentos e perturbações emocionais, 
assim como fisiopsíquicas”.

Deve-se compreender que a mediunida-
de é uma faculdade da alma que no corpo 
de reveste do arcabouço de células para fa-
cultar a captação das ondas e vibrações su-
tis além da esfera física. Ao longo da história 
houveram muitos médiuns, como Francisco 
de Assis, Teresa D´Ávila, Joana d´Arc, ins-
pirados por Jesus e Seus Mensageiros e 
outros como Judas, Átila, atormentados e 
enlouquecidos. A faculdade mediúnica é 
neutra, um instrumento de comunicação 

com os espíritos, direcionada pela moral 
da criatura humana que a possui.

Deste modo, os bons médiuns espíritas 
devem se precaver contra o culto ao per-
sonalismo, ao egoísmo e a muitos perigos 
que os cercam, tentando impedi-los de 
avançar e crescer interiormente.

O médium deve eleger o trabalho de auxí-
lio fraternal como mecanismo de equilíbrio e 
estudar a Doutrina para melhor compreen-
der a tarefa que deve desempenhar, não se 
esquecendo da humildade verdadeira.

E para quaisquer momentos, de exalta-
ção ou humilhação, devem sempre recorrer 
ao auxílio do Altíssimo, se perguntando o 
que faria Jesus nas mesmas condições, se-
guindo-O e sempre se lembrando do triun-
fo sobre a insensatez humana, em sua con-
dição de médium de Deus.

Portanto, é deste modo que devem viver os 
médiuns e a medida que ele se eleva moral-
mente, suas capacidades mediúnicas se am-
pliam, em auxílio primeiramente a si mesmo e 
na sequência, ao próximo. Pois esse é o maior 
dos mandamentos: amar o próximo como a 
si mesmo! Até o próximo IPV!!!

o bipartidarismo ARENA e MDB, foi eleito 
prefeito de Guaratinguetá por este último 
partido, tornando-se também um líder po-
lítico respeitado na região, tanto que, em 
1974, foi eleito deputado estadual, com ex-
pressiva votação. Desiludido com a política, 
não se candidatou à reeleição, reassumindo 
suas funções policiais em São Paulo. De de-
zembro de 1958 a janeiro de 1965, foi Escri-
vão de Polícia em Piquete, cidade integran-
te da antiga Regional de Guaratinguetá. 
“Ao saber-me espírita, Ranieri, meu chefe 
mediato, convidava-me para participar de 
trabalhos de materializações no Grupo da 
Fraternidade “Carmen Cinira”, em Cruzei-
ro, que fundou juntamente com o tabelião 
e compositor espírita João Cabete.”

Ranieri fundou também o Grupo da Fra-
ternidade Irmão Altino, em Guaratinguetá, 
que funciona até hoje e desenvolve um 
grande trabalho de assistência material e 
espiritual na cidade, além de manter a Edi-
tora da Fraternidade. Ranieri era uma pes-
soa bem-humorada, que dava prazer em 
privar de sua companhia. Sua partida re-
pentina, por um derrame cerebral, causou 
consternação naqueles que o conheciam e 
com ele participava de trabalhos no Grupo 
da Fraternidade Irmão Altino. 

Ocorreram alguns casos interessantes 
com Ranieri, envolvendo fatos e fenôme-
nos espíritas, e exibiu também algumas 
transparências sobre o resultado de traba-
lhos de materializações constantes do livro 
“Materializações Luminosas”.
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Considere o leitor que a vida é uma sequên-
cia de desafios nos aprendizados de cada 

dia, onde se incluem as dificuldades dos rela-
cionamentos – muitas vezes tensos – e as pró-
prias limitações pessoais.

Na verdade, a vida reserva a cada um de nós 
a felicidade completa que, claro, será futura e 
não imediata. Por esta mesma razão, é uma 
construção gradativa, lenta e que exige lutas 
constantes, sacrifício dos caprichos nem sem-
pre recomendáveis e esforço nessa direção. E 
não é imediata porque é impossível que se con-
quistem num espaço tão curto e rápido, como 
é a vida humana – por mais longa que seja –, as 
virtudes e o conhecimento que formam a au-
têntica 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 futura, 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 estru-
tura-se, no caso da frase em questão, indicando 
as bases da felicidade futura nos alicerces da hu-
mildade e da paciência. A própria palavra estru-
tura já indica solidez, segurança, apoio. Mas ela 
vem acompanhada da curiosa expressão contí-
nuos testes, que por sua vez leva à lembrança 

Continuados testes
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA dos desafios. Afinal, teste lembra avaliação, exa-
me ou verificação. E a frase é concluída com as 
virtudes da humildade e da paciência.

Ficou interessante ligar felicidade no futu-
ro com estrutura (que lembra solidez e se-
gurança, garantia) baseada nas duas citadas 
virtudes. E mais ainda perceber 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 pre-
cisa 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 obstácu-
los, nas carências próprias, nos travamentos psi-
cológicos, nos embaraços burocráticos ou nas 
diferenças individuais que lesam os relaciona-
mentos, na enfermidade e mesmo nas imperfei-
ções morais que ainda caracterizam a sociedade 
humana, de quanta paciência precisamos? E que 
quando não a cultivamos, e nos deixamos em-
polgar pela irritação ou pela ansiedade, quantos 
prejuízos daí são decorrentes?

Observemos com atenção: somos testados a 
todo 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 direcionamos a alguém ou 
aos interesses coletivos e humanitários, no des-
respeito à lei ou às diferenças humanas?

Quantos não somos derrotados pela arro-
gância ou pelo desejo de autopromoção?

E aí nos lembramos dos grandes vultos da 
humildade e da paciência, vencedores de si 

mesmos, autênticos heróis e legítimos repre-
sentantes dos alicerces que estruturam a felici-
dade, 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, incomoda-
dos 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 dis-
cussões vazias, com maledicência que corre 
solta, com críticas destrutivas perfeitamente 
dispensáveis, iludidos pela própria ganância 
ou pela prepotência que ainda nos caracteri-
za o estágio humano e esquecemos que a fe-
licidade está na consciência tranquila que só 
pode mesmo ser conquistada com a paciên-
cia e a humildade, porque estas não exigem 
nada, não impõem, aceitam, resignam ativa-
mente e agem bem em favor de todos, sem 
nada esperar, sem expectativas, sem ansieda-
de. São felizes aqueles que gradativamente 
vão construindo esses alicerces.

Temos muito o que aprender realmente. 
Não percebemos ainda que nos perdemos 
pelo egoísmo, pelo orgulho e pela intolerân-
cia, comportamentos contrários àqueles que 
trazem a autêntica felicidade que será con-
quista inapagável, que o ladrão não rouba, 
nem a tempestade destroem ou a traça e fer-
rugem corroem, como afirmou o Mestre da 
Humanidade.

Aliás, por falar Nele, como esquecer seus 
exemplos de paciência e humildade para que 
aprendêssemos a mansidão e a fé? Ele é mesmo o 
modelo e guia para a Humanidade, a quem deve-
mos seguir sem receios, temores ou acomodação. 
Não há outro caminho, é só por Ele mesmo que 
conquistaremos essa lucidez de espírito.

POR VANESSA MORAES

VALORIZAÇÃO DA VIDA

RENOVA-TE!
Irmãos,
Provavelmente neste instante em 
que enxergas apenas o escuro do 
mundo;
Tu não reconheças a importância 
que tens, 
E na incompreensão que chegas a 
tempos ao seu coração aflito;
Ignoras, o aprendizado diante da 
“suposta” dor que te acometes.
Embora, os amigos tenham ficado 
distantes e senti-se abandonado 
pelos familiares,
Mesmo diante dos seus reiterados 
pedidos de amparo;
Se a violência no lar, te arranca 
lágrimas da alma,
O desespero alucina, a intolerância 

Conceda a mesma oportunidade 
que solicitas hoje,
e a caridade da compaixão, 
porque todos somos levados 
temporariamente aos erros
para dar um salto na evolução. 
RENOVA-TE!

envenena, o desamor apavora; 
Diante disso, não te aborreças, e 
não te veja desprezado
pelo juízo imperfeito a que
outros te atribuem.
Que para tudo há um propósito de 
transformação.
Reforce a abnegação em Ti mesmo 
e na fraternidade de tantas almas 
queridas que não percebes a 
presença...e CREIA!
Revigora a fé que outrora perdestes 
e perdoa,
Renova seus compromissos
diante de Jesus,
Que nos pede com amor, o perdão 
as falhas constantes das almas em 
desesperança;
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Aos 01/08/2018, desencarnou o em-
briologista Romário de Araújo Mel-

lo, 69 anos, em Sorocaba.
O Prof. Dr. Romário de Araújo Mello 

foi embriologista, fetologista e espe-
cialista em malformações embrioná-
rias envolvendo aspectos genéticos e 
ambientais, com mestrado e doutora-
do pela UNICAMP.

Deixa vasta obra médica e espírita. A 
causa da morte foi pneumonia bacteriana.

Formou-se em ciências biológicas 
pela Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (Unesp), com mes-
trado e doutorado em biologia celular 
pela Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). Com vasta carreira acadêmi-
ca, inclusive agraciada com prêmio, pas-
sou por instituições como Unicamp, PUC 
Campinas e Sorocaba e Fundação Edu-
cacional Dr. Raul Bauab, tanto colégio 
quanto Faculdades Integradas de Jaú.

“Ele era apaixonado por embriologia, 
fetologia, cancerologia e genética... tra-
balhou intensamente sobre os riscos da 
gravidez infanto-juvenil, tanto no aspec-

Embriologista Jauense
morre em Sorocaba

ESTUDO

PELO D.C.D. to clínico quanto social”, conta o sobri-
nho Caio César de Araújo Melo.

Mello era membro efetivo da Socie-
dade Brasileira de Cancerologia, da So-
ciedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, da Associação Médica Espírita de 
Campinas, do Developmental Biology, do 
The American Research Boarde do IRCS 
Medical, entre outras entidades, e amea-
lhou, ao longo da carreira, vários prêmios 
internacionais na área médica, tais como:

2008 – Man of the Year in Medicine & 
Health Care. Oxford, England.
2008 – Gold Medal for Brazil. Oxford, 
England.
2008 – Orders of International Merit. 
Host of the World Forum. San Francis-
co, California.
2010 – Man of the Year Brazil. Univer-
sity of Cambridge.
2011 – Legion of Honor. Knowledge – 
Culture – Compassion. St. Catherines’s 
College.
2011 – The 2011 Award of Excellence. 
American Biographical Institute.
2011 – The Hippocrates Award 2011. 
Host of the World Forum Symposiums 

on Medicine & Health Care. San Fran-
cisco, California.
2012 – Gold Medal for Brazil. One World 
– Diverse Yet Intertwined.

Deixou viúva Janaína Romão Pires de 
Araújo Mello e seis filhos. 

Romário de Araújo Mello: vasta contri-
buição na saúde

Fontes: sites www.comerciodojahu.com.br
e www.editoraschoba.com.br
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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 

ACOASSEJE está em período da re-
forma do novo local que abrigará 

as crianças e adolescentes do Serviço 
de Acolhimento Institucional e, para 
isso, solicita colaboração de todos. 

Aceita-se doação de materiais de 
construção como cimento, argamas-
sa, ferro e outros. Também, tem muita 
importância a participação da comuni-
dade em geral em projetos de apoio 
como as doações de cupons da Nota 
Fiscal Paulista através de aplicativo bai-
xado no celular, ou participando digi-
tando os cupons doados pelos estabe-
lecimentos comerciais à COASSEJE.

Detalhes dessas informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 3461-
4050 ou na recepção da COASSEJE. 

 
DESFILE DE MODAS
“GALA TRANSATLÂNTICO”

Ainda, com vistas à angariar recur-
sos para a reforma, acontecerá em 
17/10/2018, quarta-feira, o evento “Des-
file de Modas GALA TRANSATLÂNTI-
CO”. O evento que é realizado anual-
mente, com planejamento e participação 
de empresas renomadas como Exótica, 
Bella´s, WellBless, Totonho Azevedo, con-
ta ainda como apoio de Tudo UP (Vagner 
Sanches). Sua realização será no Espaço 
Le Blanc, administrado pela conhecida e 
renomada Claudia Porteiro.

Os convites estão sendo vendidos an-
tecipadamente. Aos colaboradores será 
sorteado um Mini Cruzeiro MSC pela 
Costa Brasileira. Maiores informações 
na recepção da COASSEJE.

Reforma do novo “Lar Coasseje”
COASSEJE

PELA EQUIPE DE DIVULGAÇÃO COASSEJE “PROGRAMA ABRAÇAR – 
ADOÇÃO”

Foi realizada no dia 1º/09/2018, do 
projeto Grupo de Apoio à Adoção, a 
palestra com o tema “Marcas Emo-
cionais: como ajudar meu filho/filha” 
ministrada pela psicóloga e psicanalis-
ta Cristina Marcondes.

Na ocasião participaram famílias ado-
tivas, pretendentes à adoção e estudan-
tes universitários.

A aluna do curso de Serviço Social Ka-
roline Amorim Paes, compartilhou com 
o Grupo uma síntese de sua vivência na 
atividade. Segue abaixo o seu relato:

“Na adoção é complexo, quase um susto 
para as crianças. Elas tiveram que deixar 
a família sem escolha, por forças maiores, 
em uma fase que elas tinham que estar na 
presença do afeto, do amor, da humanida-
de e no vínculo de cuidado e integridade. 

Quando são adotadas elas passam de 
crianças e começam a ser filho(a) tam-
bém e começam a ser restituído e rece-
bem tudo aquilo que precisava que pela 
lei da vida não mereciam ter sido exposta 
por tamanha crueldade.

Aos olhos das crianças o mais impor-
tante não é o tamanho da casa, a par-
te externa e interna, mas sim o espaço 
mental que irá fazer parte, como um time 
unido com um só propósito, fazer valer o 
amor, a união e o significado da palavra 
Família que os pequenos não tiveram a 
oportunidade em poder desfrutar.

Aos pais a longa jornada não será fácil 
e nem mágico. É como se fosse uma cons-

trução de castelo de lego que às vezes te-
mos que mudar os lugares das peças, para 
fazer a maior junção possível. Então, pais, 
tenham paciência para entender que o seu 
filho terá seu próprio tempo para encontrar 
e acreditar no espaço que vocês irão forne-
cer em seus corações para todo o sempre.

Essa confiança será aos poucos por-
que a criança que deixou de ser filho(a) 
e depois de uma longa jornada passará a 
ter uma família é justificável a dúvida do 
desamparo e o medo de ser abandonado 
novamente. Então seja paciente com seu 
filho(a) pois terá seu tempo em te adotar 
como pais também!!!

A meu ver, os pais adotivos serão os 
responsáveis do início da cura da marca 
emocional das crianças. Eles serão direta-
mente ligados na vida de seus filhos e o 
seu amor mútuo ensinará aos pequenos 
o que é compaixão e, com isso, os pais 
aprenderão com seus filhos o quão gran-
de é a palavra reciprocidade.

O serviço social tem uma grande im-
portância neste assunto, pois somos res-
ponsáveis diretamente no bem estar físi-
co e mental dessas crianças e presente no 
andamento do processo de adoção.”

PRÓXIMO ENCONTRO

A próxima Oficina Temática acontecerá 
no dia 06/10/2018, das 10h00 às 11h30, 
com o tema “O que esperar quando se 
está esperando – se preparando para 
uma longa gestação”. As atividades são 
abertas para todos os interessados.
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EVANGELHO NO LAR:

AFIRMAÇÃO 
E AÇÃO

“Disse-lhes Jesus: A minha comida 
é fazer eu a vontade daquele que 
me enviou, e cumprir a sua obra.” - 
(João, 4:34)

Aqui e ali, encontramos crentes do 
Evangelho invariavelmente pron-

tos a alegar a boa intenção de satisfa-
zer os ditames celestiais.

Entregam-se alguns à ociosidade e 
ao desânimo e, com manifesto des-
respeito às sagradas noções da fé, as-
seguram ao amigo ou ao vizinho que 
vivem atendendo às determinações 
do Todo-Poderoso.

Não são poucos os que não pre-
veem, nem providenciam a tempo e, 
quando tudo desaba, quando as for-
ças inferiores triunfam, eis que, em 
lágrimas, declaram que foram obede-
cidas as ordens do Altíssimo.

No que condiz, porém, com a atua-
ção do Pai, urge reconhecer que, se 
há manifestação de sua vontade, há, 
simultaneamente, objetivo e finalida-
de que lhe são consequentes.

Programa elevado, sem concretiza-
ção, é projeto morto.

Deus não expressaria propósitos a 
esmo.

Em razão disso, afirmou Jesus que 
vinha ao mundo fazer a vontade do 
Pai e cumprir-lhe a obra.

Segundo observamos, não se re-
portava somente ao desejo paternal, 
mas igualmente à execução que lhe 
dizia respeito.

Não é razoável permanecer o ho-
mem em referências infindáveis aos 
desígnios do Alto, quando não cogita 
de materializar a própria tarefa.

O Pai, naturalmente, guarda planos 
indevassáveis acerca de cada filho.

É imprescindível, no entanto, que a 
criatura coopere na objetivação dos 
propósitos divinos em si própria, com-
preendendo que se trata de lamentá-
vel abuso muita alusão à vontade de 
Deus quando vivemos distraídos do 
trabalho que nos compete.

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

Afamosa e alegre cantora Clara Nu-
nes morreu em abril de 1983, com 

apenas 39 anos de idade, deixando um 
legado musical de expressão. 

Considerada uma das maiores e me-
lhores intérpretes do país, era pesqui-
sadora da música popular brasileira, de 
seus ritmos e de seu folclore e viajou 
para muitos países representando a 
cultura do país. Conhecedora das mú-
sicas, danças e das tradições afro-brasi-
leira, converteu-se à Umbanda e levou 
a cultura africana para suas canções e 
vestimentas. Foi uma das cantoras que 
mais gravou canções dos compositores 
da Portela, sua escola do coração. Tam-
bém foi a primeira cantora brasileira a 
vender mais de 100 mil cópias, derru-
bando um tabu segundo o qual mulhe-
res não vendiam discos.

Um ano e cinco meses depois da 
morte brindou os familiares e amigos 
com mensagem de pleno equilíbrio 
pelas mãos do médium Chico Xavier, 
dando notícias de como foi recebida 
na vida imortal. Destaco trechos par-
ciais da mensagem, constante do AE 
1997, edição IDE:

“(...) Aquela anestesia suave que me 
fazia sorrir se transformou numa outra 
espécie de repouso que me fazia dormir. 
Sonhava com vocês todos e me via de re-
gresso à infância. (...). Acordei num barco 
engalanado de flores, seguido de outras 
embarcações nas quais muitos irmãos 
entoavam hinos que me eram estranhos, 
hinos em que o amor por Iemanjá era a 
tônica de todas as palavras. (...) os barcos 
se abeiravam de certa praia encantado-
ramente enfeitada de verde nas plantas 
bravas que a guarneciam. Quando o 
barco que me conduzia ancorou suave-
mente, uma entidade de grande porte se 
dirigiu a mim com paternal bondade e 
me conduziu a pisar na terra firme. Ali 
estavam o meu pai Manoel e a nossa 
mãezinha Amélia. (...)”.

A mensagem é longa e fica inviável 
transcrevê-la integralmente. O leitor po-
derá encontra-la na íntegra na net, bas-
tando pesquisar nessa direção.

O fato expressivo que desejamos 
destacar, todavia, é a grandeza da 
imortalidade da alma. Diante da lem-
brança humana dos chamados mortos 
– que permanecem vivos sem os con-
dicionamentos impostos pela carcaça 
óssea e limitadora de nossa liberdade 
e visão dos verdadeiros padrões de 
nossa natureza imortal –, a narração 
de Clara Nunes convida à reflexão so-
bre essa palpável realidade. Desde que 
respeitemos a vida – sem antecipar 
ou buscar calculadamente com preci-
pitação o fato biológico da morte –, 
aguarda-nos a felicidade.

As paisagens que encontraremos ou 
ambientes que nos recepcionarão são 
aqueles que construímos durante a vida, 
nas vinculações morais e sintonias que 
estabelecemos. Notem os detalhes dos 
barcos e flores, músicas típicas e o pró-
prio mar, são da convicção e hábitos da 
personagem, que surgem esplêndidos no 
momento de chegada... e que depois se 
ajustam à realidade que nos aguardam.

É que a bondade daqueles que nos 
protegem e amam respeitam nossas 
crenças e sentimentos, não interferindo 
nas construções que edificamos.

A imortalidade da alma é palpável, 
real, vibrante, confortadora. Sugiro ao 
leitor estudar e pesquisar sobre o assun-
to para vencermos ilusões e informa-
ções descabidas e construídas pela nos-
sa falta de conhecimento ao longo da 
história humana, repleta de criatividade 
deformante ou de ameaças descabidas, 
esquecidos que estivemos por muito 
tempo da Bondade de Deus!

Paternidade que não esquece os filhos 
e tudo faz pela paz e harmonia de suas 
criaturas, imensamente amadas. Cabe-
nos entender mais o assunto, para ven-
cermos medos, traumas ou dores que 
podem ser evitadas.

Já que Finados chegou
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA

As paisagens que encontraremos ou 
ambientes que nos recepcionarão 
são aqueles que construímos durante 
a vida, nas vinculações morais e 
sintonias que estabelecemos"
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SANDRA CRISTINA BRUGNI MAIA

POR VANESSA MORAES

PELO D.C.D.
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LEIA, ASSISTA E APRENDA

UTILIDADE PÚBLICA

NOSSA GENTE

LIVRO: UM NOVO OLHAR SOBRE
O PROBLEMA DO SER, DO DESTINO

E DA DOR 100 ANOS DEPOIS

HELENA FRANCHIN 
PAIOSSIN

Continuamos apresentando nossa gente 
trabalhadora do Seareiros, nesta edi-

ção apresentamos Dona Helena Franchin 
Paiossin. Nossa querida Dª. Helena tem 83 
anos, é viúva, tem 3 filhos, 5 netos e 2 bis-
netos. É espirita desde 1981 e encontrou 
na doutrina o consolo após o desencarne 
de sua filha mais velha em um acidente au-
tomobilístico.

Iniciou no Centro Espírita Amor e Ca-
ridade - “Monteiro Lobato”. Depois veio 
para o Seareiros e aqui permaneceu. Parti-
cipa de reuniões de estudos, mediúnicas e 
públicas, além de fazer parte da Oficina de 
Artesanatos, confeccionando belas peças 
com seu crochê.

Somos muito gratos pela colaboração 
prestada pela Dª. Helena e desejamos que 
ela nos brinde com a sua presença sempre 
tão amorosa ainda por muito tempo.

QUEIMADAS E DESCARTES IRREGULARES
A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE AMERICANA/SP pede apoio na divulgação 
de orientações à população no que se refere à problemática das queimadas e dos 
descartes irregulares de resíduos. Atualmente Americana tem altos índices de in-
cêndios criminosos. As campanhas educativas podem causar um grande impacto 
positivo, melhorando a qualidade ambiental do nosso município.

DENUNCIAS PODEM SER FEITAS PELOS TELEFONES:
3475-9024 – SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão)
3405-9444 – Unidade de Limpeza Pública
3471-7770 – Secretaria de Meio Ambiente
153 ou 3407-0513 – GPA (Grupo de Proteção Ambiental)

Aobra “Um Novo 
Olhar Sobre O Pro-

blema do Ser, do Des-
tino e da Dor 100 Anos 
Depois” é uma humilde 
tentativa de retomar as 
ideias do grande Léon 
Denis, à luz dos conhe-
cimentos adquiridos em 
Ciência, Filosofia e Espi-
ritualidade nos últimos 
100 anos.

Foram convidados cole-
gas de diferentes locais do Brasil, todos tendo 
em comum o compromisso com a compreen-
são intelectual e a prática do amor. Cada um 
dos autores buscou os temas centrais de cada 

capítulo e, alicerçados nos 
fundamentos da ciência, 
da filosofia e da moral 
do último século, lançou 
novos olhares que per-
mitissem desvelar “ver-
dades profundas” con-
tidas no Evangelho de 
Jesus e compreendidas 
com maior clareza por 
espíritos da envergadura, 
como a do apóstolo do 
Espiritismo.

Esperamos que a obra possa ajudar a 
florescer o Divino que habita em cada um, 
num convite sublime de comunhão entre o 
mundo espiritual e o carnal.
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As parábolas de Jesus são sempre ma-
teriais para inúmeras reflexões. En-

contramos a referência a estes três ensi-
namentos de Jesus em Mateus, Marcos 
e Lucas. Vamos conhecê-las.

Jesus, estando em Cafarnaum passa 
na coletoria de impostos e encontra Levi 
(Mateus), a quem chama para ser seu 
seguidor. Levi, na mesma hora aban-
dona sua mesa e seu trabalho e segue 
Jesus. Como meio de retribuição O con-
vida para uma ceia. E estando reclinados 
se alimentando, os fariseus questionam 
o porquê de os seguidores de Jesus não 
fazerem o jejum, enquanto os seguido-
res de João Batista e eles, os fariseus, o 
faziam. É neste momento que Jesus, em 
sua infinita bondade e sabedoria apro-
veitou mais uma vez a oportunidade de 
ensinar, e disse-lhes: “Acaso podeis fazer 
jejuar os convidados das núpcias en-
quanto o noivo está com eles?”

Para entendermos esta fala de Jesus é 
importante sabermos quais os motivos 
que levavam tanto os fariseus como os 
seguidores de João Batista a fazerem o 
jejum. No Antigo Testamento o jejum era 
usado como forma de purificar o corpo 
diante de um pedido espiritual. O jejum 
era uma forma de expiação, de buscar 
estar mais próximo de Deus. Jesus com-
para sua estadia na terra a uma festa de 
núpcias, que para o povo judeu era moti-
vo de muita alegria. Os amigos do noivo 
deviam permanecer junto dele, eram os 

Parábolas do casamento,
da veste e do odre

ESTUDO BÍBLICO

POR SILVIA GALETTI encarregados dos preparativos da festa e 
faziam de tudo para o êxito das festivida-
des, que duravam uma semana. E, claro 
neste momento não cabia o jejum.

Jesus nesta parábola nos mostra quão 
importante era aquele momento em sua 
presença, como aqueles dias eram valio-
sos, porém dias viriam, e estamos ainda 
nestes dias até hoje, em que o noivo não 
mais estaria com eles, e aí sim, jejuariam. 
O jejum que Jesus se refere é o jejum 
espiritual. Interior e não exterior.

Ainda nos relatos de Mateus, Marcos 
e Lucas, na sequência, como sempre Ele 
usa a simbologia. A ilustração das vestes 
e do odre para enfatizar seus ensina-
mentos, dizendo “Mt 9: 16 Ninguém co-
loca remendo de pano novo não alvejado 
sobre veste velha, pois tira a inteireza da 
veste, e o rasgo torna-se pior.” E continua 
“Mt 9: 17 Nem lançam vinho novo em 
odres velhos, senão os odres se rom-
pem, o vinho é derramado e os odres 
se perdem. Mas lanças vinho novo em 
odres novo, e ambos se preservam.”

Esses ensinamentos tocam profun-
damente nosso íntimo. Como, não nos 
atentarmos a estas duas últimas falas do 
Messias, quando Ele nos coloca de forma 
tão amorosa uma situação tão assertiva?

Seria mesmo impossível adaptar a Boa 
Nova de Jesus (vinho novo) às velhas 
doutrinas israelitas (vinho velho), cheias 
de dogmas e preconceitos. Sabemos 
que somos espíritos milenares em evo-
lução, ou seja, somos espíritos antigos 
que retornando sempre para uma nova 

roupagem material a fim de melhorar 
nossa condição, a fim de evoluir.

Mas, se o odre velho não pode conter 
o vinho novo e vice-versa, como com-
preender as palavras do Cristo, quando 
nossos espíritos recebem a benção da 
oportunidade da reencarnação? Além 
da roupagem nova, precisamos modifi-
car a forma vivida nas últimas encarna-
ções, senão, provavelmente estaremos 
deitando de fato vinho velho a um odre 
novo, impossibilitando nossa evolução.

Individualmente precisamos nos 
transformar no “homem novo”, livres de 
preconceitos, orgulho, egoísmo... Tudo 
isso é difícil para quem experimentou 
o vinho velho durante séculos... Porém 
é mister tornar-se como a criança para 
conquistar o reino dos céus.

É preciso recomeçar, com esforço, fir-
meza, aproveitando as oportunidades. 
Ao se renovar, o homem transformará o 
mundo. Não devemos voltar nossa aten-
ção para modificar as coisas de fora, mas 
para aprimorar ou despertar as coisas da 
nossa intimidade. (Hammed)

Ao se renovar, 
o homem 

transformará o mundo. 
Não devemos voltar 
nossa atenção para 
modificar as coisas de 
fora, mas para aprimorar 
ou despertar as coisas da 
nossa intimidade."



Outubro de 2018 www.seareirosdejesus.com.brInformativo Peixinho Vermelho10

Os tempos que se sucederam ao in-
feliz episódio de incêndio em uma 

boate, no Rio Grande do Sul, ocasio-
nando o desencarne coletivo de 241 
pessoas, nós temos lido, em concei-
tuados jornais e revistas espíritas, con-
ceitos e explicações extremamente 
tímidas no que concerne às causas do 
lamentável evento.

Desde as primeiras obras psico-
grafadas por Chico Xavier no sécu-
lo passado já eram mencionados os 
fenômenos de fluxo das energias, 
as sintonias entre campos vibrató-
rios do psicossoma e o magnetismo 
impresso nas moléculas do corpo 
espiritual. Campos energéticos que 
atraem outros semelhantes pelo au-
tomatismo da Lei de Ação e Reação. 
Estamos em pleno século XXI e cons-
trangidos, observamos o deficiente 
conhecimento desta fenomenolo-
gia por significativo segmento dos 
adeptos do Espiritismo.

Associando-se ao precário estudo, 
há uma excessiva preocupação a não 
atribuir-se o fenômeno da “culpa” 
às vítimas correlacionando o fato às 
vidas pretéritas. Prefere-se uma pos-
tura semelhante às religiões tradicio-
nais, entendendo que o fenômeno 
decorreu do livre arbítrio de todos e 
de uma mera fatalidade. A Doutrina 
Espírita não é assim. É verdade que a 
espiritualidade superior não arquiteta 
uma meticulosa ação que reúne num 
mesmo lugar, criminosos de ontem 
para se tornarem vítimas de iguais so-
frimentos causados a terceiros.

Sucede sim, é a Espiritualidade 
Superior a amparar amorosamente 
àqueles que trazem em sua estrutu-
ra, em seus tecidos perispirituais o 
magnetismo que os ligará automati-
camente a um determinado fato. Os 
campos vibracionais do perispírito são 
geradores de ondas que exteriorizam 

Dinâmica energética
no resgate coletivo

ESPIRITISMO E MEDICINA

POR RICARDO DI BERNARD arquivos pretéritos e essas energias 
buscam, pelo automatismo da nature-
za, situações pontuais.

Também, é verdade que atribuir a 
mera causalidade fatos de tamanha 
gravidade como desencarnes cole-
tivos, seria demonstrar o desconhe-
cimento da Lei Universal e do me-
canismo perfeito e automático da 
dinâmica energética que todos Se-
res geram com atos, pensamentos e 
sentimentos. Em função da falta de 
profundo mergulho em obras como 
“Mecanismos da Mediunidade” e 
“Evolução em Dois Mundos“ lemos 
posturas, aparentemente modernas, 
de críticas às explicações do resga-
te coletivo, tais como no circo em 
Niterói/RJ, quando o emérito Chico 
Xavier recebeu, psicograficamente, 
informações de que também em um 
circo romano aquelas pessoas parti-
ciparam de atrocidades.

Existem no perispírito, de cada um 
de nós, trilhões de núcleos energéticos 
que armazenam os detalhes do “mo-
dus vivendi” das mais longínquas en-
carnações. Cada núcleo destes emite 
uma frequência de onda com caracte-
rísticas específicas. O conjunto dessas 
energias gera uma vibrante psicosfera 
que determinará fragilidades, tendên-
cias, vocações e valores, os quais pela 
“Lei de Ação e Reação” proporcionam 
altíssimas probabilidades de sermos 
atraídos á determinados eventos.

A concepção de um Deus antropo-
mórfico, pleno de emoções, embora 
esteja distante da real proposta da 
filosofia espírita é, infelizmente, ainda 
uma realidade em nosso meio. Ainda 
existem entre nós os que imaginam 
Deus como interveniente em questões 
específicas e até mínimas de uma pes-
soa. Deus é Inteligência e Amor Uni-
versal, imutável e suas Leis são as Leis 
Naturais de um automatismo perfeito.

Nós próprios somos co-criadores e 
construtores do nosso destino.

O papel dos espíritos superiores 
que supervisionam as reencarnações 
não é nem organizar incêndios em 
circos nem enviar para tais locais pes-
soas para pagarem o mal que fizeram, 
como uma pena de talião, “olho por 
olho, dente por dente”.

Não há necessidade de se rega-
tar o mal com sofrimento nem este 
é o mecanismo do Amor Universal, 
sem dúvida é trabalhando e amando 
que se resgata, preferencialmente. 
Só abrirá a porta da dor quem não 
buscou a porta do labor e do amor. 
Apesar disto, enquanto existirem ca-
tástrofes no nosso orbe, a dinâmica 
das energias determinará uma ten-
dência a magneticamente atrair a 
esses locais os Seres que trazem em 
seus campos perispirituais as molé-
culas cujas vibrações têm a frequên-
cia, comprimento de onda, brilho, 
luminosidade, cor e odor específicos 
compatíveis com o evento.

Cabe aos Espíritos de luz, nos intuir 
a modificarmos ou atenuarmos nos-
sas energias levando a nos isentarmos 
das situações que não são inexoráveis, 
mas evitáveis por posturas psíquicas 
de elevado nível vibratório. 

Amemos muito e estudemos mais.

Fonte: http:// www.icefaovivo.com.br

Enquanto 
existirem 
catástrofes no 

nosso orbe, a dinâmica 
das energias determinará 
uma tendência a 
magneticamente atrair a 
esses locais os Seres que 
trazem em seus campos 
perispirituais as moléculas 
cujas vibrações têm a 
frequência, comprimento 
de onda, brilho, 
luminosidade, cor e odor 
específicos compatíveis 
com o evento."



A Parábola do Joio e do Trigo

LOCAL DA PALESTRA DATA HORA EXPOSITORES TEMAS

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

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

1- Luz nas Trevas - Divaldo Pereira 
Franco/Joanna de Ângelis;

2- Help me Eduque - Rossandro 
Klinjey;

3- Os Obsessores: Gente como a 
Gente - Herminio Miranda – Pedro 
Camilo;

4- Cura e Autocura: Uma Visão 
Médico-espírita – Andrei Moreira;

5- A Garota e a Boneca de Pano – 
Adeilson Salles.

 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 Outubro/2018:

“O Melhor é Viver!”; romance 
do escritor Richard Simonetti, da 

Editora CEAC, c/174 págs.

02/10

05/10

11/10

13/10

14/10

19/10

20/10

24/10

29/10

29/10

30/10

30/10

31/10

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

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

Grupo de Estudos Espíritas Therezinha de Oliveira
Rua Heitor Siqueira, 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

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

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

Valdecir Borges
Augusto Elias

Clayton Prado
Flora Luz

Marta Alves
Fraternidade

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Rogélio Bonil
Casa de Luz

Ailton de Oliveira
Paz e Amor

Leandro Piazzon
Seareiros de Jesus

Elaine Cristina
Bezerra de Menezes

Jorge Munhoz
Casa de Luz

Cláudio Schiavi
Pátria do Evangelho

Jaime Facioli
Paz e Amor

19h30

20h00

19h30

20h00

10h00

19h30

19h30

19h45

19h50

20h00

19h30

19h30

19h30

Tema livre

A música na nova era

A verdadeira propriedade

Tema livre

Deixai os mortos o cuidado 
de enterrar seus mortos

Tema livre

Tema livre

Tema livre

Não vim trazer a paz,  
mas a divisão

Programação Especial de 
aniversário da Casa

Tema livre

Tema livre

Tema livre

PELA BIBLIOTECA
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PELA PRESIDÊNCIA

CURTAS DO SEAREIROS

ESTUDO DAS PARÁBOLAS DO NOVO TESTAMENTO
06/10 – sábado – das 14h00 às 15h30 – sala 1 – estudo 
da Parábola da Parábola dos Vinhateiros Homicidas ou 
Lavradores Maus (Mt 21:33-46). Estudo aberto para todos os 
interessados.

PALESTRAS
29/10 – 13h00 – no auditório – Tema: Superando Perturbações 
Espirituais – Expositora: Elizabeth Vieira Lucena;
29/10 – 19h30 – no auditório – Tema: A Gênese - 
Apresentação das pesquisas e debates atuais. Expositor: 
Leandro Piazon;
30/10 – terça-feira – 20h00 – Tema: Depressão: Aspectos 
Médicos e Espirituais – Expositor: Dr. Milton Santiago Jr.

EVENTOS ESPECIAIS
27/10 – sábado – 14h30 – no auditório – ENCONTRO DE 
TODOS OS PARTICIPANTES DO ATENDIMENTO FRATERNO DO 
SEAREIROS.
11/11 – domingo – 14h00 – no Centro Comunitário do Jardim 
Glória – Rua das Poncianas, 930 – Jd. Glória – Tradicional Show 
de Prêmios e Bazar do Seareiros. Estamos recebendo doação de 
prendas e contamos mais uma vez com a colaboração de todos!

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
08/10 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00 – O Evangelho 
Segundo o Espiritismo – Cap. 15 – Fora da Caridade Não Há 
Salvação.
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

POR ANTONIO O.CIOLDIN

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

EURÍPEDES BARSANULFO
CASO DA DENTADURA
Certa vez, um casal desesperado entrara na farmácia de 
Eurípedes Barsanulfo.

- Moramos em Uberaba (disse a esposa) e meu marido, 
dias atrás, engasgou com a parte inferior da dentadura 
postiça e engoliu-a! Ela está parada na garganta e mal 
se pode vê-la. Os médicos querem operá-lo. Ajude-nos, 
por favor!

O marido, ao lado, respirando com muita cautela, escan-
carou a boca e Eurípedes Barsanulfo espiou.

- Creio que a peça poderá ser retirada sem operação. 
Talvez, com uma pinça...

- Os médicos de Uberaba tentaram com vários instru-
mentos e não a moveram, sequer! Está encravada.

- Eu sei. Fique sossegada, minha senhora, e faça o seu 
esposo sentar-se nesta cadeira com a cabeça bem inclina-
da para trás.

E, Eurípedes Barsanulfo, auxiliado pelo espírito Dr. Be-
zerra de Menezes, com uma simples pinça de dentista 
retirou a malfadada dentadura, sem que tivesse o pa-
ciente acesso de tosse, ânsia e hemorragia!

UMA DRAMÁTICA PREMONIÇÃO
O Sr. Moisés Santana, advogado e aplaudido jornalista 
de Uberaba por seus artigos combativos, levara a espo-
sa a diversos médicos, mas ela piorava de consultório 
em consultório. Resolveu, pois, ir a Sacramento solicitar 
uma receita mediúnica a Eurípedes Barsanulfo. Quando 
entrou na farmácia para entender-se com o médium, en-
controu, porém, os remédios já prontos. Eurípedes Bar-
sanulfo, entretanto, disse-lhe:

- Antes dos remédios terminarem sua esposa estará 
curada, mas o senhor deve mudar-se de Uberaba, o quanto 
antes! Se não o fizer poderá ser assassinado.

- Por que me diz isso?
- Santo Agostinho está me pedindo para avisá-lo.
O jornalista regressou a Uberaba e deu os remédios à 

esposa. Ela curou-se, mas ele continuou na cidade e, duas 
semanas depois, foi assassinado pelo Dr. João Henrique, 
médico e deputado uberabense.

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


