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Assim como a natureza se renova constantemente,
nós seres humanos também temos necessidade de renovação. 
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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 natureza se renova,

é Primavera!

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

Aprimavera que inicia em 23/09 no 
hemisfério sul e é uma estação 

que costuma alegrar e inspirar grande 
número de pessoas. Poucos lhe 
são indiferentes. As flores são mais 
exuberantes nessa época, alegrando 
nossos olhos com um espetáculo 
de cores. Assim como a natureza se 
renova constantemente, nós seres 
humanos também temos necessidade 
de renovação. Mas por que temos 
tanta dificuldade de renovação? 
Para renovarmo-nos temos que 
nos reformar. E isso normalmente 
é doloroso e dolorido. Requer 
perseverança, disposição férrea para 
dominar-se. Domar as feras da vaidade 
e do orgulho. Feras ferozes que nos 
dominam, tornando-nos frágeis.

Diz o benfeitor Emmanuel, na 
mensagem intitulada Autorrenovação: 

"Atualmente, na terra, ouvimos com 
frequência a afirmativa geral de que o 
mundo se transforma. "

No plano físico, em um quarto de 
século alteraram-se basicamente 
quase todos os setores da vida em si.

Tecnologias poupam-nos imensos 
trabalhos, e os processos de 
intercâmbio são instantâneos.

A criatura humana apesar de 
se beneficiar desses progressos, 
se vê constrangida a súbitos 
deslocamentos emocionais, apesar 
de novas orientações psicológicas, 
observa que dentro de si as 
ocorrências do Espírito continuam as 
mesmas. O amor genuíno é o mesmo, 
o sofrimento moral também. Apesar 
de tudo não devemos permitir que as 
lutas nos abatam. Sejamos mais nós 
mesmos!

A terra se renova, oferecendo 
reconforto em todas as direções, 
mas é preciso saber o que fazermos 
conosco para que o carro da evolução 
não nos atropele.

Em Deus devemos amparar nossa 
fé, construindo resistência íntima com 
os recursos do conhecimento e do 
amor.

Desvincular das preocupações 
improdutivas para não afastar do 
essencial.

Usar bem todos os benefícios que 
a vida nos EMPRESTA, atendendo ao 
bem dos outros, sem deixar que os 
bens nos acorrentem ao poste das 
aflições inúteis.

Servir sem apego. Amar sem 
escravizar. Iluminar e seguir adiante.

É da Lei Divina que o mundo se 
transforme independente da nossa 
vontade, mas igualmente é da lei que 
a nossa renovação dependa sempre e 
exclusivamente de nós.

Assim como a natureza, deixemos 
que uma nova força nos envolva e nos 
desperte para a luta, para o trabalho e 
para o amor com mais intensidade.

Juvanir Borges de Souza, na obra 
“Tempo de Renovação”, afirma 
que o mérito maior do Espiritismo 
está no despertamento que ele 
produz na consciência humana da 
necessidade que tem o homem de 
evoluir espiritualmente, de conquistar 
sua melhoria íntima, combatendo o 
orgulho e o egoísmo, a arrogância e 
a presunção, a avareza e a cupidez, 
os vícios e as paixões inferiores, 
substituindo-os pela humildade e o 
altruísmo, a brandura e a modéstia, 
o desapego aos bens terrestres e 
a avidez dos prazeres, enfim, pelas 
virtudes e os sentimentos que 
dignificam a criatura humana.

Fontes: cebatuiria.org.br; Emmanuel; 
Juvanir Borges de Souza
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No dia 31/07/2018, 
em sua exposição 

no Seareiros sob o títu-
lo desta matéria, San-
dro alertou-nos de que 
quando se reveste do 
título “Espírita” e “não 
aquelas pessoas que 
mexem com aquelas 
coisas” precisa-se en-
tender que conversar 

de Espiritismo com as pessoas que não conhe-
cem a doutrina, pessoas em total desconexão 
com esse tipo de conhecimento é necessário 
cuidado. O que para nós é interiorizado, fácil de 
vivenciar, para a maioria das pessoas não é. O 
cuidado deve ser especial nos momentos de dor. 
Cuidado para não agir como pessoa desavisada.

O Espiritismo enquanto uma doutrina filosó-
fica vai inserir cada um de nós num contexto, 
numa percepção da vida, realmente diferen-
ciada, mas individualizado. Não faz proselitis-
mo e respeita as religiões alheias. Essa filoso-
fia que mostra Deus de uma forma linda, um 
Pai que está muito mais próximo do que imagi-
namos, pois nos falta faculdade para O enten-
der de forma absoluta. Nós, através das vidas 
sucessivas vamos entendendo cada vez mais, 
criando ferramentas e condições para enten-
der e penetrar o sentimento Divino.

Jesus dialogava com Deus diretamente. Nós 
não temos condição de fazer isso ainda. Mas é 
a destinação de todos nós!

Individualmente precisamos vivenciar a dou-
trina espírita, sem necessidade de divulgar nas 
redes sociais que somos espíritas. As pessoas 
irão nos procurar no momento certo e nós vamos 
esquecer as nossas lutas mais íntimas. O verda-
deiro espírita está pautado pelo bem que faz, 
onde estiver. Onde quer que transite vai tentar 
semear as suas ideias, mas na prática. Para quem 
acha que ser espírita é ser uma pessoa perfeita, 
está equivocado. Nós espíritas somos seres em 
desenvolvimento, imperfeitos, portanto.

Em primeiro lugar devemos aceitar o Es-
piritismo e aprender a olhar com os olhos 
que ele nos dá.

O compromisso do espírita 
diante do Evangelho

PALESTRAS

PELO D.C.D. Na passagem da Mulher Adúltera narra-
da no Novo Testamento, Jesus não endossou 
aquele comportamento, fez com que todos 
refletissem em seus próprios erros. Sabia que 
aquela mulher iria se reerguer naquela mes-
ma existência e nas seguintes tornando-se um 
espírito melhor. Diz para ela: “_Vai e não peques 
mais, não erre de novo, procure fazer o bem sem-
pre, procure reconhecer suas faltas e melhorar. 
Deus nos dá a oportunidade do reequilíbrio”.

Nesse processo de evolução é lindo enten-
der que a doutrina espirita é libertadora.

O verdadeiro espirita não é um espírito que 
já está pronto, mas o espírito que está cami-
nhando para se tornar melhor.

Reconhece-se o verdadeiro Espírita por 
sua transformação moral e pelos esfor-
ços que faz para dominar as suas más in-
clinações (ESE, cap. XVII). Dominar é olhar, 
enxergar o que precisa ser mudado e tentar 
mudar. Tentar hoje, amanhã, daqui há um mês, 
um ano... a vida inteira, sempre. Desencarnar, 
reencarnar em outros corpos, recomeçar tudo 
de novo... Não podemos precisar quantas ve-
zes isso irá acontecer. Aprender a relacionar, 
aprender todas as ciências... É lindo esse pro-
cesso! É o autoburilamento. Nós espíritas pre-
cisamos entender que a nossa relação com o 
Espiritismo dar-se-á no mundo.

Quando falamos de Espiritismo estamos fa-
lando de Deus, dos Espíritos, de sua natureza, 
de quem somos e para onde vamos, o que es-
tamos fazendo aqui, porque uns sofrem mais 
que outros. Quando morremos para onde vai 
nossa inteligência, tudo aquilo que aprende-
mos o que vamos fazer com isso? Tudo está no 
campo filosófico.

A doutrina espírita liberta e com o evan-
gelho é ainda mais rica. Jesus veio há cerca 
de 2.000 anos trazendo uma nova ideia no 
meio de um povo extremamente sofredor. A 
mensagem de Jesus nesse momento é muito 
libertadora.

Estudar o Novo Testamento nos Centros Es-
píritas é muito importante sim!

Pautado nas leis de Deus, nada do que Jesus 
disse foi contrariado pelo Espiritismo. Nenhu-
ma obra de Kardec entra em contrariedade 
com o que disse Jesus. O Evangelho Segundo 

o Espiritismo é uma obra prima. Precisamos 
analisar os ensinamentos de Jesus não como 
ensinos teológicos simplesmente, mas tentar 
entender o alcance desses ensinos na nossa 
vida do ponto de vista espiritual, pois somos 
espíritos imortais. A literatura espírita quan-
do fala desses assuntos é riquíssima! É muito 
importante estudar a vida dos grandes per-
sonagens das obras de Emmanuel. A vivên-
cia cristã de todos eles é exemplo para nós. 
Todos foram além do conhecimento teológico 
da mensagem de Jesus, entenderam o âmago 
de seu ensino. Com fé e perseverança também 
chegaremos lá.

O compromisso do espírita com o evan-
gelho vai além de assistir palestras, partici-
par de estudos e fazer a caridade. É preciso 
estar ligado com essa proposta divina de 
autorregeneração, autoconhecimento, au-
toaperfeiçoamento, a fim de que de grada-
tivamente possa transformar o mundo que 
estamos vivendo. 

Desmond Tutu (prêmio Nobel da paz em 
1984) diante das lutas que travou no apartheid  
na África dizia que se ficarmos neutros diante 
da injustiça, escolhemos o lado do opressor.

Como Jesus nos ensinou, devemos ser man-
sos como as pombas, mas prudentes como as 
serpentes. É preciso tolerância, mas também 
saber agir com sabedoria. Lembrando que 
agir com rapidez às vezes é imprescindível.

A doutrina espírita tem todos os recursos 
que precisamos para melhorar a nossa vida, 
não financeira, mas moral. Só estudando che-
garemos nessa conceituação. Para isso preci-
samos estudar e praticar sempre. O mundo é 
um vasto laboratório onde vamos forjar nossas 
potencialidades espirituais para enfrentar to-
das as lutas, as tribulações, as dificuldades.

O Espiritismo contribui muito para que pos-
samos melhorar a nós mesmos e o mundo.

Encerrou com uma mensagem do livro Ca-
minho, Verdade e Vida – Sempre Adiante.

Recomendação de colocar um desses livros 
de Emmanuel na cabeceira e ler todos os dias 
antes de se levantar.

O maior compromisso que temos com o 
evangelho é vivenciar as lições de Jesus e esse 
é o maior desafio da nossa existência!
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Aterceira palestra do 
Mês de Estudos Espe-

ciais do Seareiros acon-
teceu em 18/08/2018, e 
quem nos proporcionou 
elucidações com a sua fala 
esclarecida foi o expositor 
Joelson Pessoa, de Osaco, 

com a temática “Vida, sexo e destino”.
Antes de abordar o cerne do tema, Joelson 

alertou-nos dirigindo-se a platéia para que não 
levemos os atavismos metódicos de outras insti-
tuições para as casas espíritas. Demais institui-
ções que propõem a elucidação moral, contudo 
que não se enquadram nas condutas espíritas. 
Seria algo do tipo, não ir ao centro espírita so-
mente por fazer um “social” de domingo de ma-
nhã, sem no mínimo se informar daquilo que 
envolve tudo que é estar aqui como via de eluci-
dação de luz, por toda a doutrina que há por trás 
do que levamos no nome de espíritas, histórico 
de conduta de comportamento e comprometi-
mento com Deus e ao próximo.

Vamos ao ponto, roubando o jargão de um 
programa da TV. Joelson nos alerta que os órgãos 
sexuais humanos, o pênis e a vagina, são tais e so-
mente existem no corpo físico. Nós humanos, de 
maneira bem libertina, nos separamos se tratan-
do de casal, namoro e depois matrimonio, basi-
camente pelo motivo banal de desinteresse pelo 
corpo do par. Não só quando envelhecemos, bem 
como quando acontece algum imprevisto que da-
nifica fisicamente o corpo jovem e belo do outro.

Foi uma palestra para se ouvir e admitir que 
sim, muitos de nós temos essas atitudes imorais, 
ou, faríamos exatamente isso se a oportunidade 
nos acometesse.

Vida, sexo e destino,
expositor Joelson Pessoa

PALESTRA - MÊS DE ESTUDOS ESPECIAIS

POR AUGUSTO C. C. SOUZA. A questão 200 do livro dos espíritos é a famo-
sa: Os espíritos têm sexos? E a resposta é: “Não 
como o entendeis, pois, os sexos dependem 
dos organismos. Entre eles há amor e simpatia 
baseado na identidade de sentimentos.”

A pergunta 201 responde que são os mesmos 
espíritos que animam os homens e as mulheres, e 
ainda,  na 202, esclarecem-nos que o espírito esco-
lhe ser homem ou mulher segundo as provas que 
deve suportar em lugar de preferências físicas.

Tomo a liberdade de recorrer ao conferencista 
mineiro Simão Pedro, para esclarecer ainda mais 
sobre esse mesmo aspecto da sexualidade. Simão 
diz em uma conferência que a sexualidade é uma 
energia e que todos nós a temos. Quando encarna-
dos ela se manifesta naturalmente nas funções ge-
néticas, no entanto, está como um potencial cria-
dor total. A energia sexual independe dos órgãos 
sexuais, assim, enquanto não dependente dos ór-
gãos sexuais, nós podemos chamá-la de afeto, e o 
afeto independe do físico. O afeto se dá de pessoa 
a pessoa como de alma a alma. Por isso o espírito 
se une por afinidade de sentimentos.

Voltanto ao Joelson, ele cita o estudo “Ensaio 
teórico sobre as sensações no espírito” (per-
gunta 257 de O Livo dos Espíritos), onde Kardec 
afirma que todas as sensações residem no espí-
rito. O expositor nos faz lembrar que as sensa-
ções são a parte mais superficial do que se tor-
nará, um dia, sentimento profundo. Sendo assim, 
o espírito mesmo que desencarnado, enquanto 
ainda for materializado tem desejo sexual.

Existem dezenas de humanos que procuram 
tratamento para disfunção sexual. O expositor 
bem direciona como proceder, e creio vale para 
todo sintoma físico e emocional. Deve-se co-
nhecer o problema, dar nome ao que se sente. 
Depois entender a dimensão do problema, para 
só então descobrir como tratar. E alertou aos 

atendentes fraternos ter discernimento e cau-
tela com todos que chagam ao centro com es-
sas dúvidas no comportamento. No melhor dos 
casos, se não formos nós profissionais médicos, 
encaminharmos para tal em comunhão com a 
elucidação e amparo espiritual.

No prefácio do livro Vida e Sexo pelo médium 
Chico Xavier, Emmanuel diz que caminha a hu-
manidade para que o sexo vire iluminação e res-
peito. O livro é de 1960/70 auge do feminismo e 
dos movimentos hippies. 

É dessa maneira que tudo o que os meninos sa-
bem é insuficiente com o todo, bem como, tudo o 
que as meninas sabem, também é insuficiente como 
o todo. Portanto a reencarnação, dualizando-nos nos 
diferentes estados é mais do que justa, até para 
acerto de desavenças. O que fazemos de excesso 
num estado de gênero contra a vontade do outro, 
sofreremos muito provável quando reencarnarmos 
como tal, e vice e versa, até cansarmos de sofrer e 
partirmos para o amor total por todos e tudo.

Interessante frisar que o caráter, o gosto, o sen-
timento de uma encarnação, pode se preservar na 
futura encarnação, o que fundamenta um pouco o 
que vemos na atualidade das diversidades das ex-
pressões da sexualidade ou energia sexual.

Para via de conclusão, Joelson cita que os en-
carnados mais equilibrados na Terra em relação 
à prática sexual, caminham numa corda bamba. 
Deixo um aspecto da passagem da mulher adúltera 
do Novo Testamento que proponho como pesquisa. 
Se não erro, teria sido dito por Humberto Campos 
espírito. Para ser conciso, não teria sido somente o 
temor da frase proferida por Jesus “Quem não tem 
pecados, que atire a primeira pedra” que fez aque-
les homens recuarem. O que o Cristo teria escrito 
na areia quando questionado de como julgaria a 
adultera, ao abaixar a cabeça, foram todos os piores 
“podres” dos presentes ali no julgamento em rela-
ção às práticas sexuais deles. De modo que eles fo-
ram postos em xeque e tombaram para trás. E nós? 
Deveríamos refletir o quê nós teríamos temor se o 
Cristo escrevesse sobre nossa conduta sexual com 
o par na areia para que todos vissem, ou não?

Fonte da conferência de Simão Pedro: O sexo 
dos espíritos, sexualidade? Youtube

Dando prosseguimento ao 
Mês de Estudos Especiais 

recebemos, na quarta feira dia 
15/08, o Dr. Milton Santiago Ju-
nior, médico geriatra, frequen-
tador da Associação Espírita de 

Americana, que nos brindou com uma brilhante 
palestra abordando um tema muito pertinente para 
todos os espíritas e simpatizantes da doutrina.

Depois do acolhimento e oração proferida 
pela nossa presidente Izildinha, Dr. Milton ini-
ciou sua fala destacando a importância do es-

Espírito e doutrina
PALESTRAS

POR LURDINHA GINETTI tudo das obras básicas da codificação espírita 
para se conhecer a doutrina com profundidade. 
Listou os seis princípios básicos da doutrina es-
pírita começando pela existência de Deus único, 
inteligência suprema do universo, causa primei-
ra de todas as coisas e seguiu discorrendo sobre 
a pluralidade dos mundos habitados, pré-exis-
tência e sobrevivência do espírito, pluralidade 
das existências, lei de causalidade e comunica-
bilidade do espírito.

Trouxe muitas informações estatísticas sobre 
as religiões no Brasil e no mundo, abordou so-
bre a evolução do pensamento religioso desde 
o animismo primitivo até o monoteísmo dos 

nossos dias. Estabeleceu ligações com a mitolo-
gia grega analisando comportamento aceito no 
senso coletivo da sociedade atual. Afirmou que 
nós, os espíritas brasileiros, somos pródigos na 
caridade, mas excessivamente hermenêuticos 
nos valores espirituais que acalentamos. E estes 
são exatamente a maior e distintiva riqueza que 
possuímos, o principal patrimônio a ser compar-
tilhado no pentecostes moderno que faculta a 
transição para a nova era do espírito.

Além do conhecimento dos estudos empreen-
didos pelo Dr. Milton para a elaboração da pa-
lestra, compartilhado com todos os presentes, 
certamente desencadeou processos de reflexão 
em todos os desejosos do saber. O conhecimen-
to possibilita uma melhora na vida presente e, 
ainda mais importante, é uma riqueza que leva-
mos conosco além desta vida. 
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SANDRA CRISTINA BRUGNI MAIA

Na noite do dia 20/08/2018, as 20h00, 
no auditório do C.E.Seareiros de Jesus, 

fomos privilegiados com uma maravilho-
sa palestra com o amigo de São Carlos/SP, 
Marcio Côrrea.

Marcio iniciou primeiramente nos revelan-
do alguns pontos importantes sobre o tema: 
A necessidade pessoal de cada indivíduo de 
aprender esse sentimento tão sublime que é 
o Amor. E como podemos aprender?  “Com a 
prática e a compreensão”.

O amor esta por toda a parte. Jesus nosso 
exemplo maior nos falou em Amar a Deus 
sobre todas as coisas e ao próximo como a 
si mesmo. Em várias passagens Jesus com o 
seu Evangelho esclarecedor sempre usava 
desse sentimento tão sublime.

Mas o amor como o Marcio comentou já ti-

Este mês estivemos vi-
sitando o Centro Espí-

rita Bezerra de Menezes 
(antigo Posto Avançado 
do Centro Espirita Frater-
nidade). Estabelecido na 
Rua Álvaro Lins, 30 – Bair-

ro Zanaga – Americana/SP, fomos recepcio-
nados pelo Coordenador confrade Valdir Fa-
rias da Silva, que nos apresentou a casa, bem 
como seus objetivos, respondendo alguns 
questionamentos.

- Quais as atividades e desempenho do 
Centro na divulgação da Doutrina?

O estudo dos Livros de Allan Kardec tem 
sido o foco principal, Evangelização para 
crianças, Reuniões Públicas, Reuniões Me-
diúnicas e Tratamento Espiritual.

- Quais os planos e metas presentes e fu-
turos?

Mudando a característica de Posto Avança-
do para Centro de fato e direito, melhorar o 
Atendimento Espiritual e Fraterno e aumen-

Centro Espírita Bezerra de Menezes
VISITA DO MÊS

PELO D.C.D. tar as reuniões de estudo. Incrementar os Es-
tudos Doutrinários da Casa.

- Como vislumbra o crescimento e conhe-
cimento da Doutrina?

A divulgação da Doutrina tem sido realiza-
da de maneira contínua e crescente, de uma 
forma geral, através da mídia, filmes, seria-
dos, palestras em vídeos na internet; e a dou-
trina hoje é vista com outros olhos por todos, 
como FORMA DE VIDA.

- O Centro Espirita foi fundado em Julho de 
1991; portanto, há 27 anos.

- Dias e Horários de funcionamento:
ESTUDO DO EVANGELHO
Terça feira das 19h45 as 20h45
ATENDIMENTO FRATERNO
Terça Feira das 19h00 as19h30
Sábado das 14h30 as 15h30
Reuniões Públicas:
Quarta Feira das 19h45 as 20h45
EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
Sábado das 08h30 as 12h00 - Aulas de In-

glês, Artesanato, Música e Bazar - Com Lan-
ches no período da chegada e Almoço para 
todas as crianças.

- Dados da Presidência:
Presidente atual do C. E. Fraternidade José 

Vicente Angelone e Coordenador do C. E. 
Bezerra de Menezes Valdir Farias da Silva.

- Há quanto tempo está no cargo de Coor-
denador?

Há 9 anos.
- Em que o conhecimento espírita alterou 

em sua vida?
Sendo de família Espirita, começou com 14 

anos de idade, pois o pai procurou a doutri-
na, pois a sua mãe sofria muito e foi através 
da doutrina que encontrou a Paz. Tem filhos 
todos Espiritas. 

- Considerações Finais:
A doutrina é a Fonte de Vida, nunca viveu 

fora dela onde preenche tudo. Grato a doutri-
na pelo conhecimento e a oportunidade de 
beneficiar ao próximo. 

Gratidão por ter ajudado o movimento Espi-
rita, sendo ex-Presidente da U.S. E. Intermuni-
cipal Americana, sendo fomentador do Clube 
do Livro e teve a oportunidade de ser o primei-
ro Presidente do C. E. Seareiros de Jesus.

A DOUTRINA ESPIRITA É A LUZ DO MUNDO.

Amor... Amor... Amor...
PALESTRAS

PELO D.C.D. nha vindo desde os profetas que essa lei tão 
sublime já estava contida na Torá (Genesis, 
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio).

Kardec também nos deixou um legado 
muito valioso salientou o palestrante quan-
do ele nos coloca o Amor e a Caridade, e 
através do Espírito de Verdade ele nos aler-
ta sobre dois grandes e valiosos ensinamen-
tos: Amai-vos e Instruí-vos!

A busca do equilíbrio e da maturidade do 
ser segundo o palestrante esta contida na 
pergunta 886, d’O Livro dos Espíritos, quan-
do Kardec questiona: _ Qual o verdadeiro 
sentido da Caridade como entendia Jesus?

Resp.: Benevolência com todos, Indulgên-
cia para as imperfeições dos outros e per-
dão da Ofensa.

Como o Marcio reprisou a passagem de 
Kardec: Fora da Caridade não há salvação. 
Foi nos apresentando dicas para aprofun-

darmos a compreensão do amor com a co-
locação de João Evangelista, no Cap. 4:8,9 
onde João nos fala que Deus é amor e tam-
bém foi nos passado uma colocação do Es-
pírito Santo Agostinho ESE 3:17, onde men-
ciona que desde o menor germe até o mais 
sublime espírito celeste, as emanações do 
próprio Deus nos revela os aromas de amor 
e de caridade do Pai maior.

Marcio finalizou sua palestra nos presen-
teando com a apresentação da ação transfor-
madora que o amor é capaz de realizar, com as 
histórias de João de Brito e de Joana de Cusa.
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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 

Reforma do prédio do “Lar Coasseje”
COASSEJE

PELA EQUIPE DE DIVULGAÇÃO COASSEJE

CAMPANHA DO PLÁSTICO
Em parceria com uma empresa de Limeira, 
a COASSEJE está fazendo uma campanha 
para arrecadação de material plástico 
reciclável. Tudo o que se refere a plástico 
reciclável serve, seja de produtos utilizados 
nas residências ou indústria e comércio. 
A exceção são as garrafas PETs que não 
são reutilizadas na fábrica. Contudo, as 
tampinhas dessas garrafas são os plásticos 
mais valiosos.
O material plástico para reciclagem pode 
ser entregue na COASSEJE, na Rua 7 de 

Setembro, 25 – Centro, que a empresa 
passará periodicamente para recolher. 
Os produtos gerarão benefícios financeiros 
à COASSEJE.

EVENTOS DO PROGRAMA ABRAÇAR
Dia 15/09/2018, sábado, das 10h00 
às 11h30, na sede da COASSEJE, 
acontecerá mais um Encontro de Pais 
do Grupo de Apoio à Adoção, com a 
palestra “Ressignificando a história de 
vida da criança e do adolescente na 
adoção”. Haverá facilitadoras (psicólogas 

e estagiárias) para as crianças no mesmo 
horário e tema do encontro.
No dia 29/09, também sábado, das 
09h00 às 12h00, acontecerá mais um 
evento de capacitação para Padrinhos e 
Madrinhas do Projeto Apadrinhamento 
Afetivo para crianças e adolescentes dos 
Lares COASSEJE e AAMA, com reunião 
explicativa. Estão convidados todos que 
tenham interesse no assunto.
Outras informações ou esclarecimentos 
poderão ser obtidas pelo telefone 3461-
4050 ou na recepção da COASSEJE. 

Areforma do prédio da Rua Sergipe, 35 – 
Jardim da Colina – Americana/SP, que 

abrigará o LAR COASSEJE está em pleno 
desenvolvimento, embora com parcimônia, 
visto escassez dos recursos próprios da 
COASSEJE. Junto a este, fotos do local.

Para angariar recursos que são utilizados 
na manutenção dos projetos e a reforma do 
local, enquanto se busca outros parceiros, a 
COASSEJE conta com os seguintes projetos: 

“BRECHÓ DA COASSEJE”
• Localizado no prédio da sede e com en-
trada pela Avenida 9 de Julho, aberto de 

segunda à sexta, das 12h00 às 16h00 e no 
segundo sábado de cada mês, das 09h00 às 
14h00, com produtos seminovos;

EVENTOS DIVERSOS
• No sábado (11/08) foi realizado o “SARAU 
– MÚSICA PARA O BEM”, evento cultural 
no CIVI (veja foto do evento);
• Dia 29/09, sábado, 20h00, no Teatro 
Paulo Autran, novo evento cultural, com 
Clayton Prado e Orquestra de Amigos, 
apresentando o “CONCERTO FRATER-
NO” de músicas eruditas (veja cartaz do 
evento nesta edição);
• Desfile de Moda, dia 17/10, quarta-feira, 
no Salão de Eventos Claudia Porteiro;

INVESTIMENTO SOCIAL
• Projeto social com participação da comuni-
dade, onde pessoas e empresas se propõem 
a colaborar com um valor mensal ou trimes-
tral, através de boletos bancários ou depósi-
tos diretos na conta bancária da COASSEJE.

NOTA FISCAL PAULISTA
• Doação dos cupons fiscais do próprio 
consumidor através de aplicativo baixado 
no celular ou digitação de cupons forne-
cidos pelos estabelecimentos comerciais 
e, que, parte dos impostos recolhidos são 
repassados pelo Governo do Estado de 
São Paulo às entidades filantrópicas. Ne-
cessita-se de digitadores.
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PELO D.C.D.

EVANGELHO NO LAR:

CREDORES 
DIFERENTES

“Eu, porém, vos digo: amai 
os vossos inimigos.” - Jesus 
(Mateus, 5:44)

Oproblema do inimigo sempre 
merece estudos mais acura-

dos. Certo, ninguém poderá ade-
rir, de pronto, à completa união 
com o adversário do dia de hoje, 
como Jesus não pôde rir se com os 
perseguidores, no martírio do Cal-
vário.

Entretanto, a advertência do Se-
nhor, conclamando-nos a amar os 
inimigos, reveste-se de profunda 
significação em todas as facetas 
pelas quais a examinemos, mobi-
lizando os instrumentos da análise 
comum.

Geralmente, somos devedores 
de altos benefícios a quantos nos 
perseguem e caluniam, constituem 
os instrumentos que nos trabalham 
a individualidade, compelindo-nos 
a renovações de elevado alcance 
que raramente compreendemos 
nos instantes mais graves da expe-
riência. São eles que nos indicam 
as fraquezas, as deficiências e as 
necessidades a serem atendidas 
na tarefa que estamos executando.

Os amigos, em muitas ocasiões, 
são imprevidentes companheiros, 
porquanto contemporizam com 
o mal, os adversários, porém, si-
tuam-no com vigor.

Pela rudeza do inimigo, o homem 
comumente se faz rubro e indignado 
uma só vez, mas, pela complacência 
dos afeiçoados, torna-se pálido e 
acabrunhado, vezes sem conta.

Não queremos dizer com isto 
que a criatura deva cultivar inimi-
zades; no entanto, somos daqueles 
que reconhecem por beneméritos 
credores quantos nos proclamam 
as faltas.

São médicos corajosos que nos 
facultam corretivo.

É difícil para muita gente, na 
Terra, a aceitação de semelhante 
verdade; todavia, chega sempre 
um instante em que entendemos 
o apelo do Cristo, em sua magna 
extensão.

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

Doce Amizade e 
Solidariarte do Dia dos Pais

EVENTOS

POR VANILDE REAMI

Aconteceu no auditório do Seareiros, no 
dia 11/08, mais uma edição do evento 

que ocorre duas vezes no ano, na véspera do 
dia das Mães e na véspera do dia dos Pais.

Recebemos doação em espécie, além de 
doces e salgados, para mais essa realização.

Como acontece todos os anos tivemos a 
valiosa colaboração dos frequentadores da 
Casa e também da comunidade.

Além de arrecadar recursos para a neces-

sária manutenção do Seareiros, o objetivo do 
evento é também confraternização entre todos.

O lindo trabalho artesanal de nossas vo-
luntárias pode ser mostrado e vendido por 
um preço muito acessível.

A realização do “Doce Amizade” é de 
responsabilidade do Departamento de 
Eventos – DE, da Casa, junto com o Departa-
mento de Autossustentação – DAS e de ou-
tros trabalhadores e trabalhadoras.

Enfim, foi mais um evento com muita paz e 
alegria! Gratidão a todos!
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POR WELLINGTON PIVETTA

PELO D.C.D.

LEIA, ASSISTA E APRENDA

NOSSA GENTE

FILME: VIVA – A VIDA É UMA FESTA!

VILMA APARECIDA TRINCA DE GODOY

Neste 4º artigo referente à obra “Mediunida-
de: Desafios e Bençãos”, de Divaldo Pereira 

Franco (pelo Espírito de Manoel Philomeno de 
Miranda), abordaremos um tema muito importante 
à todos os seres humanos, encarnados ou desen-
carnados, que são as “Formas de pensamento”.

Esse tópico tem especial importância no estudo 
das “obsessões”, em especial a auto-obsessão.

Segundo Divaldo, “em sua realidade estrutural, 
o pensamento é neutro, canalizando a força de que 
se constitui conforme o direcionamento que lhe 
seja dado”. Desse modo, quando esse pensamen-
to deixa de ser neutro, é o indício de perturbações 
denominadas “Formas de pensamento”.

A irradiação do pensamento realiza ações que 
são somatizadas pelo organismo causando dese-
quilíbrio ou desordem emocional e celular, e neste 
caso, causando a instalação de diferentes enfer-
midades. Se o pensamento tem uma orientação 
saudável, ele atuará em nosso campo vibratório 
de modo compensador, como ocorre nos casos 
de autoterapias pela oração, meditação e visuali-
zação, nos curando e prevenindo de muitos males.

Pelo fato de muitas pessoas cultivarem ideias de-

Ofilme retrata a vida de um garoto de 12 anos 
que desejava ser famoso como músico, mas 

sua família não o apoia nessa decisão. Por aconte-
cimentos passados, a família proibiu a entrada da 
música em sua vida, passando a serem conheci-
dos como a família fabricante de sapatos.

Miguel, com seu foco na música, fica determi-
nado a virar o jogo, descobrindo assim a história 
da sua família que existia a 100 anos. É inspirado 
no feriado mexicano do Dia dos Mortos.

A aventura gira em torno da ida involuntária 
do menino Miguel para o Mundo dos Mortos e 
ele precisa da benção de um familiar para retor-
nar ao mundo dos encarnados, mas deseja que 
essa benção seja vinculada a música, o que seus 
familiares desencarnados são contra. Sua classi-
ficação etária é Livre para todos os Públicos e a 
produção é uma parceria da Disney Pixar.

Vale a pena assistir com a família, pois a 
mensagem de valorização familiar é abor-

dada de maneira di-
vertida e com certos 
pontos de drama, que 
faz com que a história 
seja apreciada tanto 
por crianças, como 
por jovens e adultos. 
Recomendamos. As-
sista o filme Viva – A 
Vida é uma Festa!

Mediunidade: desafios e bençãos PARTE IV

MEDIUNIDADE

POR MARIANA V.MIANO primentes, vulgares, agressivas, o pensamento fica 
restrito a ambiente “inferior” e essas construções 
mentais tornam-se parte integrante da psicosfe-
ra da pessoa. Segundo Divaldo, “à medida que se 
concretizam, na razão direta em que são vitalizadas, 
essas construções passam a agir sobre o paciente, 
causando-lhe conflitos muito desgastantes”.

Assim, as pessoas que se permitem fixações 
mentais viciosas, malfazejas, invejosas, mesmo 
sem se darem conta, serão as primeiras vítimas 
do mal. Os fenômenos de auto-obsessão são o 
resultado do cultivo de pensamentos negativos e 
insensatos que aprisionam os seres nas próprias 
ondas mentais enfermiças.

Uma terapia valiosa para essas pessoas é a ora-
ção, que desagrega as energias mórbidas, propi-
ciando uma renovação da energia mental, para 
restaurar o equilíbrio energético do indivíduo. 
Atenção especial deve ser dada aos momentos 
que antecedem o sono diário, exercitando a vigi-
lância mental, a fim de que o espírito possa “via-
jar” às regiões ditosas, retornando fortalecido e 
disposto a uma conduta correta.

Conforme Divaldo coloca, “na raiz de qualquer 
transtorno obsessivo sempre se encontra presen-
te a inferioridade moral do paciente, cuja irra-

diação vibratória propicia o campo hábil para as 
conexões e fixações perturbadoras”.

O ser humano é aquilo que cultiva em sua área 
mental. Exterioriza ondas mentais continuamente 
que sincronizam com outras de mesmo teor vi-
bratório, e assim, vão sendo absorvidas e elimi-
nadas conforme a intensidade de pensamento. 
Saúde e doença, equilíbrio, desarmonia emo-
cional e mental são resultados que colhemos da 
exteriorização de nosso pensamento. Divaldo cita 
que, conforme Jesus acentuou: “O reino dos Céus 
está dentro de vós”, e afirma que certamente o 
inferno também.

Desse modo, podemos dizer que Formas pen-
samento estão em todas as direções, movimen-
tando-se e sintonizando com aqueles que pos-
suem o mesmo teor vibratório e são diluídas por 
outras de poder anulador de carga negativa.

Assim, vale lembrar que ninguém transita na 
Terra sem as experiências do sofrimento, resul-
tante das incompreensões de companheiros, 
afetos ou de adversários, que todos têm. Cabe, 
porém, a cada um, eleger o campo mental que 
deseja situar-se, nutrindo-se do sol da alegria ou 
vestindo-se das sombras dos sentimentos doen-
tios. Façamos a nossa escolha! Até o próximo IPV!

Estamos apresentando nossa gente traba-
lhadora do Seareiros, nesta edição apre-

sentamos Vilma Aparecida Trinca de Godoy.
Vilma é viúva, tem 66 anos e não tem filhos.
Chegou ao Seareiros em 1993, acompa-

nhando uma de suas irmãs.
Sua irmã não ficou na Casa, mas ela de-

sejou conhecer a Doutrina Espírita, prosse-
guiu e está conosco participando intensa-
mente de muitas atividades.

Atualmente é coordenadora de reu-
niões de estudos e mediúnica, é coor-
denadora do Projeto “Visitas Fraternas”, 
também do Departamento de Autossus-
tentação – DAS e ainda colabora cons-
tantemente com o Departamento de 
Eventos – DE.

Agradecemos a colaboração prestada 
pela Vilma e desejamos que ela permaneça 
conosco por muitos e muitos anos...
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José Herculano Pires nasceu na cidade de 
Avaré/SP em 25/09/1914 e era filho do far-

macêutico José Pires Correia e da pianista Bo-
nina Amaral Simonetti Pires.

Demonstrou ter vocação para a literatura 
ainda no início de sua vida escolar, aos 9 anos 
escreveu o seu primeiro soneto, um decas-
sílabo sobre o Largo São João, da sua cidade 
natal, aos 16 anos publicou seu primeiro livro, 
Sonhos azuis (contos), e aos 18 anos o segundo 
livro, Coração (poemas livres e sonetos).

Repórter, redator, secretário, cronista parla-
mentar e crítico literário dos Diários Associa-
dos onde manteve, também, por quase 20 anos, 
a coluna espírita com o pseudônimo de Irmão 
Saulo. Em 1958 bacharelou-se em Filosofia 
pela Universidade de São Paulo, e pela mesma 
licenciou-se em Filosofia tendo publicado uma 
tese existencial: O Ser e a Serenidade.

Tornou-se espírita aos 22 anos, assim descre-
vendo esse momento: “Eu não queria saber do 
Espiritismo, que por minha formação conside-

Situar em posição clara e definida as as-
pirações sociais e os ideais espíritas 

cristãos, sem confundir os interesses de 
César com os deveres para com o Senhor.

Só o espírito possui eternidade.
Distanciar-se do partidarismo extremado.
Paixão em campo, sombra em torno.
Em nenhuma oportunidade, transformar 

a tribuna espírita em palanque de propa-
ganda política, nem mesmo com sutilezas 
comovedoras em nome da caridade.

O despistamento favorece a dominação 

Nos embates políticos
ESPIRITISMO E POLÍTICA

POR ANDRÉ LUIZ, CONDUTA ESPÍRITA,
PSICOGRAFIA DE WALDO VIEIRA

TRANSCRIÇÃO DE AUGUSTO C.C.SOUZA

do mal. Cumprir os deveres de cidadão e 
eleitor, escolhendo os candidatos aos pos-
tos eletivos, segundo os ditames da própria 
consciência, sem, contudo, enlear-se nas 
malhas do fanatismo de grei.

O discernimento é caminho para o acerto.
Repelir acordos políticos que, com o em-

penho da consciência individual, pretex-
tem defender os princípios doutrinários ou 
aliciar prestígio social para a Doutrina, em 
troca de votos ou solidariedade e partidos 
e candidatos.

O Espiritismo não pactua com interesses 
puramente terrenos.

Não comerciar com o voto dos compa-
nheiros de ideal, sobre quem a sua palavra 

ou cooperação possam exercer alguma 
influência. A fé nunca será produto para o 
mercado humano.

Por nenhum pretexto, condenar aqueles 
que se acham investidos com responsabili-
dades administrativas de interesse público, 
mas sim orar em favor deles, a fim de que 
se desincumbam satisfatoriamente dos 
compromissos assumidos.

Para que o bem se faça, é preciso que o 
auxílio da prece se contraponha ao látego 
da crítica. Impedir palestras e discussões 
de ordem política nas sedes das institui-
ções doutrinárias, não olvidando que o ser-
viço de evangelização é tarefa essencial.

A rigor, não há representantes oficiais 
do Espiritismo em setor algum da política 
humana. 

“Nenhum servo pode servir a dois se-
nhores.” – Jesus. (Lucas, 16:13)

José Herculano Pires,
“O zelador da Doutrina Espírita”

ESTUDOS

POR SILVIA DO PRADO rava um amontoado de superstições. Um dia, 
meu saudoso amigo Dadício de Oliveira Baulet 
me desafiou a ler O Livro dos Espíritos, de Al-
lan Kardec. A contragosto aceitei o desafio e o 
estou lendo e estudando até hoje. Tornei-me es-
pírita pelo raciocínio. Isso ocorreu em 1936…”

Destacou-se como um dos mais ativos di-
vulgadores do Espiritismo do Brasil. Traduziu 
os escritos de Allan Kardec, foi autor de 81 
livros de Filosofia, Ensaios, Histórias, Psicolo-
gia, Pedagogia, Parapsicologia, Romances e 
Espiritismo, vários em parceria com Chico Xa-
vier, sendo a maioria inteiramente dedicada 
ao estudo e divulgação da Doutrina Espírita. 
Lançou a série de ensaios Pensamento da Era 
Cósmica e a série de romances e novelas de 
Ficção Científica Paranormal. Emmanuel, pela 
mediunidade de Chico, chamou Herculano de 
“o metro que melhor mediu Kardec”.

Os livros e artigos que escreveu, além dos 
debates do qual participou, construíram uma 
estampa única de defesa pública e destemida 
do Espiritismo, marcada pelo compromisso 
com a verdade e a lógica, sempre buscando 

demonstrar a consistência do pensamen-
to Espírita e por defender a valorização dos 
aspectos crítico e investigativo da proposta 
sistematizada por Allan Kardec, inclusive, em 
suas obras nota-se a preocupação em comba-
ter interpretações e traduções deturpadas das 
obras de Kardec, inclusive aquelas que surgi-
ram no seio do Movimento Espírita Brasi-
leiro ao longo do século XX, enfim, defendia 
o conceito de pureza doutrinária, segundo o 
qual era preciso preservar a doutrina de todo 
tipo de influência mística e esotérica.

A maioria das suas obras é atualmente pu-
blicada pela Editora Paideia (da Fundação Ma-
ria Virgínia e J. Herculano Pires), a qual fundou 
na década de 1970 para publicar suas obras.

Na noite de 09/03/1979, José Herculano so-
freu um infarto em sua casa, sendo levado ao 
hospital, mas os médicos não conseguiram 
reanimá-lo e, deste modo, retornando à Pátria 
Espiritual. Seu corpo foi sepultado no cemité-
rio São Paulo, naquela cidade.

“A vida só tem sentido quando serve de 
preparação para vidas melhores.”
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Jésus Gonçalves, o poeta
das chagas redentoras

PALESTRAS

POR AUGUSTO C.C.SOUZA

Aconteceu aos 07/08, 
marcando a abertu-

ra das palestras do mês 
de Estudos Especiais no 
Seareiros, a exposição 
de Leandro Piazon com 
o tema: Jésus Gonçalves 

– O poeta das chagas redentoras.
O expositor remete-nos a três encarna-

ções do espírito Jésus, anteriores a última 
que conhecemos. Ele nasceu como Alarico 
I, rei visigodo, vivendo de 370 – 410 d.C. To-
das as tribos que não eram Romanas eram 
consideradas bárbaras e o saque que Alari-
co I promoveu em Roma em 410 foi decisivo 
para a derrocada do Império Romano. Cin-
qüenta anos depois ele renasce como Alari-
co II, sucessor e rei visigodo, vivendo de 466 
– 507 d.C, mas acaba derrotado pelos fran-
cos, que alegando o afronte dos hereges aos 
arianos, tiveram o apoio da igreja ou exér-
cito na batalha de Vouillé e o sucumbiram.

A próxima reencarnação conhecida desse 
espírito acontece em 1585, agora como Car-
deal de Richelieu, que foi um político francês, 
1º ministro de Luís XIII de 1628 a 1642. Ele ar-
quitetou o absolutismo na França e portava-
se em total favor do lema “todo poder ao rei”.

Pois bem, chegamos aos tempos mais 
recentes. Esse mesmo espírito formado 
nessas três encarnações reconhecidas na 
história e, notem, não quer dizer foram suas 
únicas e sim as relevantes no histórico, en-
tretanto ele renasce como Jésus Gonçalves 
em 12/07/1902, em Borebi/SP.

Jésus desenvolveu apreço pela música, 
dramaturgia, poesia, tendo formado a 1ª 
bandinha de Borebi. Jésus Gonçalves ficou 
órfão de mãe, Josepha Mendes, aos 3 anos 
quando ela morreu de um tumor no intesti-
no, e seu pai, João Gonçalves, era um humil-
de lavrador que pouco tempo tinha para o 
filho, dessa forma Jésus foi educado por seu 
tio, Antonio Arruda, na cidade de Agudos. 
Aos 14 anos empregou-se como trabalha-
dor braçal na Fazenda Boa Vista, em Bore-
bi. Aos 17 anos foi para a cidade de Bauru, 
onde frequentou a escola, mas não chegou a 
tirar o diploma do ginásio. Casou-se aos 20 
anos com Theodomira de Oliveira, que era 
viúva e já tinha 2 filhas. Ainda tiveram mais 4 
filhos. Nesta época empregava-se como te-
soureiro da Prefeitura. Em 1930 sua esposa 
morre por causa de uma tuberculose. Ape-
sar das enormes dificuldades em criar suas 
6 crianças continuava a tocar e fazia parte 
da Banda da Prefeitura de Bauru como clari-
netista. Atuava também como diretor e ator 

de teatro na cidade. Apesar de seu pouco 
estudo apreciava a poesia e prosa, colabo-
rando ativamente nos jornais Correio da 
Noroeste e Correio de Bauru. Casou-se no-
vamente com uma vizinha sua que lhe aju-
dava a cuidar das crianças, Anita Vilela.

Aos 27 anos foi acometido pela hansenía-
se. Anita era estudiosa da Doutrina Espírita 
e tentava, em vão, esclarecer a mente ma-
terialista do ateu Jésus. Nestes tempos os 
doentes eram obrigados a abandonar seus 
empregos e viverem isolados da sociedade, 
trancados em suas casas ou então em lepro-
sários. Aposentado prematuramente passou 
a viver em uma moradia cedida tempora-
riamente pela Câmara Municipal de Bauru. 
Apesar disso continuou a escrever para o 
Correio da Noroeste. Seu compadre, João 
Martins Coube, cedeu-lhe o usufruto de um 
sítio, onde Jésus passou a cultivar melancias 
e outras frutas. Mas, em agosto de 1933, o 
Serviço Sanitário recolheu-o, afastando-o do 
convívio de sua família, e internou-o no Asi-
lo-Colônia Aymorés (atual Instituto Lauro de 
Souza Lima), em Bauru. Fundou o jornal inter-
no “O Momento “, a “Jazz Band de Aymorés 
“ e a equipe de futebol. Por não receberem 
grupos artísticos no asilo, fundou também o 
grupo teatral interno. Jésus sofria muito com 
problemas no fígado, buscava a transferên-
cia para o Hospital Padre Bento, em Guaru-
lhos. Mas suas cartas paravam nas mãos do 
Diretor do Sanatório Aymorés, que não que-
ria perder seu mais ativo e dinâmico interno. 
Em 1937 conseguiu a transferência, mas não 
conseguiu chegar até lá, as dores no fígado 
o obrigaram a parar em Itú, e ali ficou no 
Hospital de Pirapitingui. Fundou ali, além da 
“Jazz Band”, a Rádio Clube de Pirapitingui 
e um jornal interno, o “Nosso Jornal”.

Em 1943 Anita morreu, e no velório acon-
teceram diversos acontecimentos mediúni-
cos de clarividência de alguns colegas seus. 
Tempos depois Anita envia uma mensagem 
para ele de uma forma bastante íntima onde 
Jésus não teve dúvidas da veracidade das in-
formações. Por ser extremamente materialis-
ta buscou nos livros espíritas as explicações 
para o contato. Um dia, às voltas com suas 
dores no fígado, tirou um pouco de água e co-
locou em um copo dizendo: “Se Deus existe 
mesmo, dou 5 minutos para que coloque nesta 
água um remédio que me alivie as dores que 
sinto”. E contou no relógio. Quando bebeu a 
água sentiu que estava totalmente amarga. 
Chamou um companheiro que confirmou 
a alteração da água. E após 2 minutos nada 
mais sentia em dores. Com dificuldades con-
seguiu recursos junto às comunidades espíri-
tas para a construção do Centro Espírita Santo 
Agostinho, fundado em 1945. Passou então a 

atender as incorporações de familiares e de-
sobsessões severas de quem o procurasse, 
permitindo a estes que voltassem à vida nor-
mal. Vinte dias antes de desencarnar, com a 
doença já tendo lhe consumido todo o cor-
po, e também as cordas vocais, foi à sessão 
espírita e para a surpresa das 300 pessoas 
presentes, fez uma preleção de quase duas 
horas de elevados ensinamentos evangé-
licos. Ao término da preleção Jésus sim-
plesmente perdeu novamente a voz. Sofreu 
muito nos últimos dias, o seu corpo estava 
completamente deformado pela doença, seu 
rosto transfigurado e seus órgãos começaram 
a parar, e lentamente morreu.

No Brasil, até meados do século XX, os 
doentes eram obrigados a se isolar em le-
prosários e tinham seus pertences queima-
dos, uma política que visava muito mais ao 
afastamento dos portadores do que a um 
tratamento efetivo. Nesta época existiram 
leis para que os portadores de lepra fossem 
“capturados” e obrigados a viver em lepro-
sários, a exemplo do Sanatório Aimorés (em 
Bauru/SP), o Hospital de Pirapitingui (Hos-
pital Dr. Francisco Ribeiro Arantes) e o Hos-
pital Curupaiti, em Jacarepaguá/RJ. A Lei nº 
610/1949 que estabelecia a “internação com-
pulsória” foi revogada em 1968, por meio da 
Lei nº 5.511, de 15/10 daquele ano, porém o 
retorno dos pacientes ao seu convívio social 
era extremamente dificultoso em razão da 
pobreza e isolamento social e familiar a que 
eles estavam submetidos. Apenas em 1962 a 
internação compulsória dos doentes deixou 
de ser regra. Os doentes comparavam os sa-
natórios e os leprosários aos campos de con-
centração da 2ª Guerra Mundial.

 Na planta do Sanatório percebemos a se-
melhança dos campos de concentração. Ao 
lado, o baile de réveillon dos Hansenianos.

Fonte complementar: Wikipedia: RUBIO, 
Arnaldo. Eu Denuncio o Estado: Porque o mal da 
Lepra não era o bastante. Ed.: Sabri. 2012
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Livros mais vendidos no
Seareiros em Agosto

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 | 
N. Odessa  | Sumaré

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

Adesões com Aurélio
Tel. (019) 3601-4711

Livro do mês de Setembro/2018:

“O Mistério do Lago”; romance 
pelo Espírito Dizzi Akibah, 

psicografia de Pedro Santiago; da 
Editora EME, c/332 págs.

04/09

09/09

11/09

13/09

14/09

15/09

17/09

21/09

22/09

24/09

25/09

25/09

26/09

26/09

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

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

Centro Espírita Paz e Amor
Rua Luiz Dalben, nº 30, Vila Pavan, 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 Fraternidade
Rua Comendador Müller, nº 275, V, Redher, Americana

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

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

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

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

Grupo Espírita Renascer
R. das Pitangueiras, nº 78, 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

Elaine Cristina
Bezerra de Menezes

Valdirene Toledo
Casa de Luz

Fábio Fadel
São Caetano

Janaína Assis
Allan Kardec

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Ed Martino
Mensageiros de Luz

Jaime Facioli
Paz e Amor

Jivago Palomo
CECAL - Sumaré

Sandro Cosso
CEAK - Campinas

Leandro Piazzon
Seareiros de Jesus

Valdecir Borges
Augusto Elias

Marcus Agostinetto
Seareiros de Jesus

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Rita de Cássia
Associação Espírita

19h30

10h00

20h00

19h30

20h00

19h30

19h50

19h30

20h00

20h00

19h30

19h30

19h45

19h30

Remédios para Alma

Tema Livre

Palestra do Mês Espírita: 
Interferência dos Espíritos 

em Nossas Vidas
Programação Especial 

Prevenção ao Suicídio – 
Setembro Amarelo
Os trabalhadores 

da última hora

Sofrer na alma,  
sentir no corpo

Caracteres  
do verdadeiro profeta

Palestra do Mês Espírita: 
Como ser anjo

Palestra do Mês Espírita: 
O Caráter Universal do 

Espiritismo

Tema Livre

Tema Livre

Os Infortúnios Ocultos

Reconcilia-te com teus 
adversários

Tema Livre

PELA BIBLIOTECA
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PELA PRESIDÊNCIA

CURTAS DO SEAREIROS

ESTUDO DAS PARÁBOLAS DO NOVO TESTAMENTO
01/09 – sábado – das 14h00 às 15h30 – sala 1 - Estudo da 
Parábola da Parábola dos Dois Filhos (Mt 21:28-32)
Estudo aberto para todos os interessados.

EVENTOS ESPECIAIS
10/09 – segunda-feira – 20h00 – no auditório – Encontro 
de Dirigentes e Coordenadores de Reuniões Mediúnicas.
22/09 – sábado – 15h00 – no auditório – Encontro de 
Dirigentes e Coordenadores de Reuniões Mediúnicas.

CURSO DE DIALOGADORES DE REUNIÕES MEDIÚNICAS
14 e 21/09 - sexta-feira – das 19h30 às 21h00 – sala 4 – 
Preparação para dialogadores de reuniões mediúnicas do 
Seareiros – (continuação do curso)

PALESTRA
24/09 – segunda-feira – 13h00 – no auditório – Tema: 
Caridade Segundo Jesus – Expositora: Elaine Cristina da Silva.

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
10/09 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00 – O Evangelho 
Segundo o Espiritismo – Cap. 14 – Honrai vosso Pai e vossa 
Mãe.
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

IRMÃ SCHEILA, POR CHICO XAVIER

Chico aplicava passes. Ao 
nosso lado, ocorreu um ruí-

do, qual se algum objeto de pe-
queno porte tivesse sido arre-
messado, sem muita violência. 

- Jô – disse um médium – 
Scheilla deu-lhe um presente. 

Logo mais, procuramos ao 
nosso derredor e vimos um ca-
ramujo grande e adoravelmente 
belo, estriado em deliciosas co-
res. Apanhamo-lo, incontinenti, 
e verificamos nele água maríti-
ma, salgada e gelada, com res-
tos de uma areia fresca. Scheilla 
o transportara para nós. Estáva-
mos a centenas de uma nesga 
de mar, em manhã de sol abra-
sador que crestava a vegetação 
e, em nossas mãos, que o espí-
rito nos ofertara, servindo-se da 
mediunidade de “Chico”.

Na assistência reduzida, esta-
va um cientista suíço, materialis-
ta, que ali viera por insistência 
dos familiares. Scheilla, em sota-
que alemão, anunciou:

- Para nosso irmão que está 
ali – indicava o Suíço -, vou dar o 
perfume que sua mãezinha usa-
va, quando na terra. 

Despertou-lhe um soluço co-
movido, pela lembrança que 
se lhe aflorou à memória, re-
cordando a figura da mãezinha 
ausente. 

Tempos depois, um outro raro 
instante se deu com a presença 
de Scheilla. Bissoli, Gonçalves, 
Isaura, entre outros, compunham 
a equipe de beneficiados, agru-
pando-se numa das salas da casa 

de André, tendo Chico se retira-
do para o dormitório do casal, 
onde permaneceria em transe 
mediúnico. Numa onda de perfu-
me, corporifica-se Scheilla, loira 
e jovial, falando com seu forte 
sotaque alemão. Bissoli estabe-
leceu o diálogo:

- Eu me sinto mal, diz Bissoli. 
- Você come muita manteiga, 

Bissoli, informou Scheilla. Vou tirar 
uma radiografia do seu estômago. 

A pedido, nosso companhei-
ro levantou a camisa. O espíri-
to corporificado aproxima-se 
e entrecorre, num sentido ho-
rizontal, os seus dedos semia-
bertos sobre a região do estô-
mago de nosso amigo. E tal se 
incrustassem uma tela de vidro 
no abdômen, podíamos ver as 
vísceras em funcionamento.

- Pronto, diz Scheilla, apagan-
do o fenômeno, agora levarei a 
radiografia ao plano espiritual 
para que a estudem e lhe deem 
um remédio.

Ao término destes singelos 
apontamentos biográficos, com 
muito respeito por esse Espírito 
Missionário, de tanta dedicação 
e amor em nome de Jesus, só 
nos resta agradecer a assistên-
cia e amor doados por ela.

- Abençoa sempre! Abençoa 
a Terra, por onde passes, e a 
terra abençoará a tua passagem 
para sempre, diz Scheilla.

Da obra “Chico Xavier – 40 Anos 
no Mundo da Mediunidade”, de 
Roque Jacinto


