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Busquemos sim, uma reflexão profunda de nossas atitudes para auxiliar em nossa 
reforma íntima, pratiquemos a caridade em auxílio do próximo para sermos 
também auxiliados, mas lembremos: todo o tempo, é tempo de plantar.  PG. 02
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A T I V I D A D E S

REUNIÕES PÚBLICAS
Segunda-feira 
13h00 às 14h00
Terça-feira
20h00 às 21h00

REUNIÕES DE ESTUDOS
Segunda-feira
14h00 às 15h00 – salas: 1,2,4 e auditório 
(4 grupos)
20h00 às 21h00 – salas: 1,2,4 e 5 (4 
grupos)
Terça-feira
9h00 às 10h00 – sala 1 (1 grupo)
20h00 às 21h00 – Salas: 1,3,4 e 5 (4 
grupos)
Quarta-feira
18h45 às 19h45 – sala 4 (1 grupo)
20h00 às 21h00 - salas: 1,2, 4 e 5 (4 
grupos)
Quinta-feira
20h00 às 21h00 sala: 3 (1 grupo)
Sábado
14h15 às 15H15 – sala: 4 (1 grupo)
16h00 às 17h00 – salas: 2 e 4 (2 grupos)
Domingo
8h00 às 9h00 – sala: 4 (1 grupo)

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

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Terça-feira
20h00 às 21h00 – salas: 2,6 e mini 
auditório
Sábado
14h00às 15h30 – salas: 1,2,3,5 e 6
MOCIDADE
Sábado
14h15 às 15h30 – Sala: 5

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

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

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

CENTRO ESPÍRITA 
SEAREIROS DE JESUSQuaresma, tempo

de penitências?

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

Échegado o tempo da quaresma, período de 
40 dias que antecede a data mais importan-
te para o Cristianismo: “A morte e a res-

surreição de Cristo”.
Nesta época, os cristãos em sua maioria, são 

convidados à reflexão espiritual promovendo uma 
renovação sincera de atitudes. Para os católicos, 
faz-se necessário a oração, a penitência e a carida-
de para o encontro com Deus, tempo de prepara-
ção para a Páscoa. 

No período quaresmal é muito comum nos de-
pararmos com pessoas cumprindo promessas, je-
juando e fazendo penitências. Os fiéis mais tradi-
cionais se abstêm do consumo da carne vermelha, 
outros passam os 40 dias sem cortar o cabelo e a 
barba, enfim, não raro são aqueles que realizam 
algum tipo de sacrifício neste período.

Segundo o dicionário da língua portuguesa, a 
palavra penitência faz referência a arrependimen-
to, remorso de haver ofendido a Deus, ou uma 
pena que o confessor impõe ao confessado. Já o 
sacrifício, tem o sentido de “fazer alguma coisa 
sagrada”, entretanto esse conceito é variável de 
acordo com as diferenças culturais.

De um modo geral, as penitências são caracte-
rizadas por privações voluntárias que aproximam 
de alguma forma o homem a Deus, isentando-os 
de seus pecados.

Mas, 40 dias seriam suficientes para redimir os 
homens de seus erros? Até que ponto as penitên-
cias são válidas? Será que necessitamos de um pe-
ríodo específico para refletir nossas atitudes e dar 
início a uma transformação moral?

Busquemos a resposta em O Livro dos Espí-
ritos, nas perguntas 720, 722, e 726, no Ca-
pítulo V – “Da Lei de Conservação”, a que 
convidamos o leitor promover a leitura.

Analisando as afirmativas contidas em “O Li-
vro dos Espíritos”, observamos que a visão do 
Espiritismo com relação às penitências, difere de 
outras religiões. Para a doutrina dos espíritos, as 
privações somente são válidas quando afastam o 
homem das futilidades materiais que nada acres-
centam na evolução do espírito, entretanto, deve 
ser um exercício contínuo na busca pelo progresso 
moral, não limitando-se a 40 dias a cada ano.

Terá maior mérito perante Deus, aquele que 
aplica sua penitência em benefício de outrem, ou 
seja, pratica a caridade que, aliás, para nós que 
ainda somos espíritos imperfeitos, ser caridoso é 
uma grande penitência.

Com relação a abstinência de certos alimentos, 
segundo o Espiritismo, nos é permitido consumir 
qualquer substância que não nos comprometa a 
saúde, em qualquer época do ano, isso se aplica ao 
consumo de carne. Devemos considerar que nossa 
matéria densa carece de proteína para funcionar 
adequadamente, cuja principal fonte é a carne.

A proibição do consumo de carne vermelha na 
quaresma surgiu na Idade Antiga, consolidando-
se na Idade Média, época em que os pobres não 
tinham recursos para introduzir a carne em suas 
refeições. Desta forma a carne vermelha era con-
sumida apenas pelos ricos nos banquetes, onde se 
tornou o símbolo da gula, um dos pecados capitais. 
Para evitar conflitos com a nobreza, a Igreja orien-
tava o consumo de carne à livre demanda, por 7 
dias, antes do período quaresmal; essa tradição 
ficou conhecida como “carnevale” (o prazer da 
carne), daí a origem do carnaval. Após o “carneva-
le”, a população deveria abster-se da carne pelos 
40 dias que antecediam a Páscoa. O peixe não en-
trou nesta lista, por isso tinha o consumo liberado.

Com o passar dos tempos, a carne foi introduzida 
no cardápio do dia a dia, perdendo a tradição dos 
banquetes. E hoje, cada vez menos as pessoas prati-
cam a abstinência de carne vermelha na quaresma, 
provando que esses hábitos são apenas tradições 
que nada tem haver com os ensinamentos do Cristo.

Diante dessas considerações, podemos afirmar 
que as privações voluntárias pouco contribuem 
para o progresso espiritual, uma vez que, o sofri-
mento provocado caracteriza imaturidade de nosso 
espírito, pois não produz nenhum efeito depurador 
para a alma, ao contrário do sofrimento natural.

Busquemos sim, uma reflexão profunda de nos-
sas atitudes para auxiliar em nossa reforma ínti-
ma, pratiquemos a caridade em auxílio do próximo 
para sermos também auxiliados, mas lembremos: 
todo o tempo é tempo de plantar.

Fonte: www.redeamigoespirita.com.br, texto excerto 

de autoria de André Luiz Alves Jr., obra O Consolador, 

Revista Semanal de Divulgação Espírita e O Livro dos 

Espíritos – Allan Kardec
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Arelação entre mente e corpo físico 
– mais especificamente o cérebro 
– pode ser observada de algumas 

formas, o que fornece material para a com-
preensão da perturbação experienciada 
pelo espírito no evento da desencarnação, 
momento em que ocorre a separação entre 
espírito e corpo na sua totalidade, incluindo 
a separação entre a mente e o cérebro. O 
ponto de partida para a compreensão de 
processos como este que trata o texto é o 
fato da mente ser composta por regiões 
distintas, apesar da interação inerente en-
tre essas partes. Esta compartimentação 
da mente humana estabelece uma grande 
complexidade. Na mente se encontram, 
por exemplo, regiões denominadas de 
“inconscientes”, o que significa dizer que 
não apresentam um acesso direto pelo es-
pírito. Todavia, não são isoladas e exercem 
influência sobre as decisões e o comporta-
mento na encarnação. Como premissa bá-
sica, espíritos compatíveis com um mundo 
de expiações e provas podem ser consi-
derados muito mais inconscientes do que 
conscientes. Isto se deve ao fato de aces-
sarmos intencional e conscientemente uma 
pequena parcela da totalidade da mente, 
ou seja, os processos mentais conscientes 
e que não estão isolados da totalidade da 
psique. Durante a encarnação, o compor-
tamento do espírito sofre grande influência 
do meio em que vive, contudo, não pode-
mos dizer que este comportamento reflete 
sua forma mais básica de ser. O meio serve 
para propiciar experiências necessárias para 
sua transformação. Um importante ponto a 
salientar é que a busca daquilo que pode-
remos chamar de unificação das diferentes 
regiões da estrutura psíquica (a denomi-
nação correta é “individuação”) deve ser 
o objetivo do espírito para avançar no seu 
progresso espiritual.

O espírito Joanna de Ângelis diz que, 
por individuação, entende-se “...todo um 
processo intrapsíquico duradouro e autôno-
mo, através do qual a psique consciente as-
simila os conteúdos que permaneciam in-
conscientes na imensa área do inconsciente 
pessoal e coletivo…” [1] e que “a busca da 

individuação constitui o grande desafio 
existencial…” [2].

Para o encarnado, a totalidade do ser, 
constituído de espírito, perispírito e corpo 
físico, o elo entre esses três componentes 
ainda é o pensamento, o qual estabelece 
um sistema de relações muito além do 
conhecido e que poderão ser benéficas 
ou perniciosas, dependendo do teor do 
processo mental envolvido e daqueles 
processos mais frequentes. As ligações 
perniciosas são as responsáveis pelo apri-
sionamento do espírito em processos ex-
piatórios, que poderão variar de intensida-
de e duração, dependendo da gravidade 
e da permanência do espírito na condição 
mental equivocada.

Como dito no início do texto, a relação 
entre mente e corpo físico pode ser ob-
servada em alguns processos, dentre eles, 
o sono e os sonhos. Nos momentos de 
emancipação da alma, o espírito obra, vi-
sita locais, encontra outros espíritos, con-
tudo, ao despertar, não tem lembrança, 
quando muito, uma certa lembrança se 
apresenta na forma de sonhos.

 Podemos considerar que, para o espí-
rito exercer qualquer atividade, seja qual 
for, é necessário o processamento de in-
formação, assim, se não é processado no 
denominado “consciente”, o deverá ser 
no denominado “inconsciente”. Assim, 
podemos conceber que o estado da re-
gião como “consciente” e “inconsciente” 
depende da situação, isto é, da ligação 
com o cérebro físico.

É possível, portanto, considerar que o 
estado de perturbação vivenciado pelo es-
pírito por ocasião da desencarnação está 
relacionado com a reorganização das di-
versas regiões da mente na relação cons-
ciente-inconsciente.

Quanto mais elevado ou, em outras 
palavras, quanto mais houver assimilado 
os conteúdos do inconsciente, mais facil-
mente se processará a reorganização das 
regiões da mente e, com isso, menor a du-
ração da perturbação na desencarnação e, 
certamente, mais suave [3].

O que significa esta perturbação é muito 
bem explicada por Kardec: “Por ocasião da 
morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum 
tempo precisa a alma para entrar no conhe-
cimento de si mesma. Ela se acha como que 
aturdida, no estado de uma pessoa que des-
pertou de profundo sono e procura orientar-
se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e 
a memória do passado lhe voltam, à medida 
que se apaga a influência da matéria que ela 
acaba de abandonar, e à medida que se dis-
sipa a espécie de névoa que lhe obscurece os 
pensamentos” [4].

[1] Divaldo Franco (Joanna de Ângelis); 
Triunfo Pessoal; Cap. 11.

[2] Idem; pg. 180.
[3] Allan Kardec; O Livro dos Espíritos; 

Questão 164.
[4] Idem; Comentário à questão 165.

Fonte: http://www.correioespirita.org.br/
categorias/ciencia-e-espiritismo/2608-
perturbacao-apos-a-morte

Perturbação após a morte
ESPIRITISMO E CIENCIA

POR CLÁUDIO CONTI
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Brasil, década de 1920. Fatos paranormais 
incomuns agitam Belém do Pará, provo-
cando repercussão em nível nacional 

e internacional. Uma mulher protagoniza 
eventos, que vão desde efeitos luminosos 
à materialização de espíritos. A perseguição 
ao Espiritismo pela Igreja Católica ainda era 
muito vigente no período de atuação de 
Anna Prado, mas não perseguia apenas o 
Espiritismo. No fim do séc. XIX e início do 
séc. XX, a Igreja perseguiu a Maçonaria, a 
Teosofia, o Protestantismo e outros que não 
seguiam seus preceitos. Essa minoria passou 
a se unir perante tamanha perseguição. No 
Amazonas, a Teosofia realizava reuniões no 
prédio da Federação Espírita, o Protestantis-
mo defendia o Espiritismo.

“Eram anticlericais, livres-pensadores, 
abolicionistas, anarquistas, socialistas, po-
sitivistas, espíritas, maçons e protestantes. 
Cada qual se movendo dentro de espaços 
circunscritos, mas em busca de uma trans-
formação de toda a sociedade. Eles tinham 
um objetivo em comum: a luta em defesa 
do Estado laico e da República”. Anna Prado 
foi uma médium de efeitos físicos que vi-
veu no Pará, de naturalidade amazonense, 
e que foi pioneira dos fenômenos espíritas 
no Brasil. Esses fenômenos mediúnicos de 
efeitos físicos, classificados assim na Dou-
trina Espírita, são aqueles que são percebi-
dos pelos sentidos ordinários de qualquer 
pessoa, não havendo necessidade de que 
se seja médium para perceber tais fenô-
menos. Dentre eles a materialização dos 
espíritos, a levitação de objetos, transpor-

Anna Prado
ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES

Sim! Muitas frases traduzem sabedoria. Mui-
tas vezes, em colocações magistrais, poucas 
palavras conseguem compactar conheci-

mentos que levaram séculos para serem assimi-
lados ou, em quantos casos, nem conseguimos 
perceber ainda o alcance do significado.

Simplesmente numa frase, fruto da sabe-
doria e da experiência, mas também vinda da 
inspiração, traduz – em muitas e variadas si-
tuações das aquisições intelectuais da huma-
nidade – um autor, num livro, numa palestra, 
numa página, numa pequena mensagem ou 
texto, consegue emitir orientações de ines-
gotáveis reflexões.

Elas existem e não são poucas. Há milhares 
delas espalhadas ou selecionadas e publicadas, 

Olha o que é uma frase
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA disponíveis para que nos concentremos nas 
possibilidades de crescimento intelecto-moral.

Encontrei uma delas no final de um capítulo 
de um livro que estou lendo. Não vou citar o 
livro ainda – farei isso mais adiante, pois ainda 
não concluí a leitura da obra que me ensejará 
outras abordagens –, mas a frase posso trazer 
para a presente abordagem.

A frase é: “(...) Perante Deus, a conduta de cada um é 
mais importante do que sua crença”.

Neste momento histórico complexo que atra-
vessa a humanidade, de tantos extremos, confli-
tos e desencontros de toda ordem, com desafios 
continuados e graves, tanto na área individual 
como coletiva, eis que a frase faz pensar.

Imaginemos a quantidade de crenças que nos 
situamos, a defende-las com ardor e até certa dose 
de fanatismo em muitos casos – e até desrespei-

tando crenças alheias –, enquanto se esquece a 
conduta. Cristãos que nos denominamos e agindo 
contrariamente ao que já sabemos. Afinal, é pre-
ferível um ateu honesto que um crente hipócrita.

Sim, a conduta está acima da crença. Crença 
é secundário, sujeita-se aos nossos condiciona-
mentos e prisões psicológicas ou ideológicas. 
Conduta é diferente. Ela te identifica, indepen-
dente da crença que defenda ou divulgue.

Dai, mais importante, como indica a sábia frase, 
mais importante a conduta que a crença. De que 
vale uma crença defendida nos lábios se as ações 
do comportamento a ela não se conectam? É fal-
sa, frágil e enferma essa relação.

Melhor que optemos pela dignidade e coe-
rência do comportamento para fazermos jus à 
crença que optamos, a ela nos apegamos ou de-
fendemos. É algo para pensar, não é?

te, efeitos luminosos, dentre outros. Apesar 
de serem efeitos físicos são perceptíveis a 
qualquer pessoa, seja médium ou não. Já 
a produção desses fenômenos fica restrita 
apenas aos médiuns, denominados de mé-
diuns de efeitos físicos.

No dia 23 de Abril de 1923, Anna Prado 
desencarna devido a um acidente enquanto 
preparava a comida de seu filho mais novo 
em um fogão a álcool, a explosão da garrafa 
de leite que levava em sua mão fez o fogo 
tomar sua roupa e seu corpo. A notícia de sua 
morte fora um prato cheio para os persegui-
dores, acusando-a de suicídio, uma hipótese 
absurda e desmentida por Manuel Quintão 
através de uma carta com o relato do médico 
que a assistira durante o seu desencarne, o 
Dr. Matta Barcelar. A médium fora socorrida 
no dia 22 de Abril, porém seu estado de saú-
de estava demasiado prejudicado. Seu corpo 
estava descarnado, com as vísceras à mostra. 
E o relato de Manuel surpreende quando a 
médium afirmou que fora um inquisidor cruel 
onde mandou queimar muitas pessoas e por 
isso desencarnava desta forma.

Conclusão: a serenidade, abnegação, 
doação e enfrentamento; tamanhas lutas 
para servir de veículo aos espíritos no tra-
balho de comprovação da imortalidade 
da alma demonstram a grandeza de Anna 
Prado em meio à Doutrina Espírita. Pois o 
fez de maneira altruísta, sem desistir ou 
queixar-se e se mantendo exclusivamen-
te de sua fé, mesmo sofrendo, inclusive, 
ataques morais que resultaram em proble-
mas físicos. O exemplo desse pioneirismo, 
assim como os demais pioneiros da dou-
trina, é fonte cristalina para a continuação 

do movimento atualmente. O legado de 
Anna Prado para o espiritismo precisa ser 
mais explorado. Os seus fenômenos foram 
registrados, como nas obras de Nogueira 
de Faria, com vasta iconografia cuidado-
samente obtida e organizada pelo maes-
tro Ettore Bosio e em Jornais de época 
que merecem mais atenção, não pelo fato 
quase que mínimo desses fenômenos que 
não pertençam à doutrina espírita, então 
se precisam responder como e por que 
aconteciam esses fenômenos. Então, Anna 
Prado, além da contribuição para que fos-
sem firmadas as noções espíritas no Brasil 
e no exterior, através de seus fenômenos, 
demonstra que o maior legado possa ser a 
comprovação da existência à sobrevivên-
cia da alma, de sua imortalidade e de sua 
comunicabilidade, pois no início da dou-
trina espírita, pouco depois do desencarne 
do Codificador em 1869, começam as pes-
quisas desse chamado Período Científico, 
e dizem os espíritos que alguns médiuns 
reencarnaram, assim como alguns cientis-
tas estavam reencarnados, com a finalidade 
de comprovar a imortalidade da alma atra-
vés desses fenômenos de materialização.

No meio espírita, Parintins, sua cidade 
natal, reativou a Federação Espírita e um 
dos maiores médiuns brasileiros em ati-
vidade, Raul Teixeira, foi o principal con-
vidado para inaugurar o Centro Espírita 
Anna Prado, também em Parintins. No 
Brasil, grande destaque para o seu papel, 
como mulher, ter grande destaque na im-
prensa para os demais acontecimentos 
da cidade protagonizados. Desafiando 
os limites científicos materialistas, contri-
buindo principalmente para confirmação 
da existência da alma e sua imortalidade, 
cujo fim do Espiritismo é justamente suas 
demonstrações experimentais.
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SANDRA CRISTINA BRUGNI MAIA

PELO D.C.D.
EVANGELHO NO LAR

 LUZ ACESA

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

PELO D.C.D.

NOSSA GENTE

DONA ROLAND FAÉ

Neste mês 
apresen-
t a m o s 

uma trabalha-
dora do Sea-
reiros muito 
especial. Dona 
Roland Faé, tem 
92 anos e ainda 
colabora, é um 
incentivo para 
todos nós! Tem 
uma família bem 
grande, com 
filhos, netos e 
bisnetos.

É muito lindo 
vê-la fazendo 
crochê em toa-

lhas ou guardanapos e também peças 
em tricô, com uma boa vontade incrível 
e o resultado só pode ser maravilhoso!

Ela não é frequentadora de reuniões 
doutrinárias da Casa, mas simpatizan-
te da Doutrina. Aprecia muito a leitura 
das obras espíritas, especialmente do 
autor espiritual Luiz Sergio.

Nós prestamos nossa homenagem a 
essa querida trabalhadora, desejando 
a ela saúde e bom ânimo.

Agradecemos sua preciosa colabo-
ração e sua companhia nas tardes de 
terça-feira.

A oração é luz acessa na alma.
Quantas oras, os teus pensamentos se renovam e a tua disposição 
se modifica.
A prece é um vínculo com os Planos Superiores.
Ora e examina a ti mesmo.
Sê mais vigilante.
Não dialogues sem proveito.
Permite-te a emoção das lágrimas mas também derrama suor.
Lembra-te de Deus com maior frequência e não apenas nos 
instantes de aflição.

Confia na intercessão divina, mas não pares de trabalhar.
Faze o teu próprio caminho.
Todo problema tem solução.
Jamais te desesperes.

Fonte: livro Vigiai e Orai,
Pelo espirito Irmão José,
Psicografia de Carlos A. Baccelli.

POR ANTONIO O.CIOLDIN

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

“COMO CONHECI CHICO XAVIER”

Arnaldo de Castro, marido de Irma de 
Castro (Meimei) conta como conhe-
ceu Chico Xavier:

“Conhcei Chico na tarde de 22 de outubro 
de 1946, exatamente 21 dias após o desen-
carne da querida Meimei. 

Subindo a Av. Santos Dumont, em Belo 
Horizonte, ao me desviar de duas senhoras, 
esbarrei fortuitamente em um moço sim-
ples que caminhava em sentido contrário. 
Derrubei os seus pertences e quase o joguei 
no chão. 

Após recolher os objetos espalhados, pe-
di-lhe desculpas. Foi quando o reconheci, 
já que acabara de ler uma reportagem na 
revista “O Cruzeiro” a respeito do médium 
de Pedro Leopoldo. 

Fiquei tão emocionado, diante daquele 

moço, que meu coração dizia já conhecê-lo 
de algum lugar.  Chico me olhou com ter-
nura e pronunciou uma frase que um re-
cém-viúvo jamais poderia esquecer:

- Escuta, Naldinho! Não é assim que 
Meimei lhe falava? Ela está aqui conosco 
radiante de alegria pelos seus 24 janeiros, 
ou melhor, ela diz 24 primaveras de amor! 
Hoje não é o dia do aniversário de Meimei? 
Deixa-me ver o retrato dela que você traz 
na sua carteira.

Fiquei estupefato. Eram detalhes que só 
nós dois – eu e minha falecida esposa – sa-
bíamos.  Foi assim que se iniciou a nossa 
grande amizade.”

(do site “Chico Xavier  - Diálogos e 
Recordações...”
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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 

QUER SER “MOTORISTA SOLIDÁRIO”?

NOVAS PROFISSIONAIS ASSUMEM NA COASSEJE

EVENTOS PROGRAMADOS PARA 2019 EM PROL DA COASSEJE

Top Decor vai decorar
o novo Lar Coasseje

COASSEJE

PELA COASSEJE

Já estão programados para 2019 os 
principais eventos para manutenção da 
instituição e complementação financeira 
dos projetos em desenvolvimento:

• 26/05/2019 – domingo – na Chácara 
Luz do Campo Eventos – “PORCO NO 
ROLETE”;

• 21/08/2019 – quarta-feira – no Espaço 

Le Blanc de Claudia Porteiro – Desfile de 
Modas 2019;

Vamos nos preparar para prestigiar os 
eventos!

Mais de 60 profissionais da arquite-
tura unidos pela solidariedade na 
“2ª Mostra Top De Coração”, que 

foi realizada pela TOP DECOR Americana, 
em 27/02/2019, onde foram sorteados 
25 ambientes do novo LAR COASSEJE do 
Serviço de Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes. A associação vai 
decorar e transformar os ambientes.

Na recepção dos convidados, que 
aconteceu na obra da reforma onde será 
o novo Lar COASSEJE, esteve Luciano 
Bandini, presidente da  TOP DECOR, jun-
tamente de toda a sua diretoria, além da 
presidente da COASSEJE, Tereza Pomper-
mayer, com sua diretoria. 

Na oportunidade foi preparado pela 
TOP DECOR um coquetel que foi marca-

do pelo engajamento e empolgação dos 
profissionais presentes. 

Agora, os profissionais que assumiram 
o compromisso estão elaborando projetos 
para cada ambiente. 

A COASSEJE, através de sua diretoria, fe-

liz com o interesse de tantos profissionais, 
agradece a solidariedade e se compro-
mete a estar junto na realização da tarefa. 
Veja fotos do encontro.

Matéria adaptada da “TUDO UP” e
fotos de Claudeci Junior

“Motorista Solidário” é um projeto de 
apoio ao Serviço de Acolhimento Institu-
cional da COASSEJE que pode ser realiza-
do por voluntários. 

O Projeto prevê que colaboradores do 
“Serviço de Acolhimento” possam levar 
e/ou buscar crianças e adolescentes em 
atividades escolares, na prática de espor-
tes, cursos, aniversários, atividades cultu-

rais e outros, podendo ser em atividades 
fixas ou esporádicas.

As pessoas interessadas em voluntariar 
nessa modalidade preenchem uma ficha 
cadastral e recebem orientações da equipe 
técnica do Serviço de como proceder no 
relacionamento com os acolhidos. 

Outras informações podem ser obtidas no te-
lefone 3461-4050 ou na recepção da COASSEJE. 

Atualmente a COASSEJE tem necessidades 
para alguns percursos. Descrevemos aqui, 
como exemplo, um dos horários e itinerário 
de uma das necessidades de momento: 

- Quintas-feiras, 15h40, levar crian-
ça do Lar 2 para natação na Academia 
Atlantis (Jardim Paulista) e buscar  às 
17h00, levando de retorno ao Lar 2 
(Bairro Santa Catarina)

Conforme consta no Aditivo do Termo 
de Colaboração entre a Prefeitura de Ame-
ricana e a COASSEJE, assumiram funções 
no Serviço de Acolhimento Institucional 
uma nova psicóloga que vai trabalhar a 
adaptação social de desacolhidos e suas 

respectivas famílias, uma nutricionista (até 
então a COASSEJE possuía uma nutricio-
nista voluntária) e uma estagiária da Assis-
tência Social. 

Somando os 3 projetos profissionais 
(Serviço de Acolhimento Institucional – 

Apadrinhamento Afetivo – Grupo de Apoio 
à Adoção), o Projeto Capacitar e Construir 
(com recursos do Itaú Social)  e adminis-
tração da sede, a COASSEJE completa o 
número de 31 funcionários contratados no 
seu quadro.
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POR VANESSA MORAES

VALORIZAÇÃO DA VIDA

VALORIZAÇÃO DA VIDA ALÉM DA VIDA

Este artigo, elaborado a partir da 
obra “Mediunidade: Desafios e 
Bençãos” de Divaldo Pereira Fran-

co (pelo Espírito de Manoel Philomeno 
de Miranda) abordará, de forma clara 
e objetiva, a importância da “Qualida-
de no exercício mediúnico”.

Segundo Divaldo, a condição es-
sencial para ser alcançado o nível de 
bom médium, conforme considerava 
Allan Kardec, “é resultado do esforço 
empreendido para a sua transforma-
ção moral para melhor”.

Enquanto houver no médium senti-
mentos de hostilidade, melindre, sus-
peita, ciúme, ódio, ressentimento, vin-
gança, sua sintonia psíquica defluirá 
dessas ondas que se expressam como 
irradiação mental negativa, atraindo 
forças perturbadoras semelhantes, le-
vando-o a transtornos psicológicos e 
enfermidades desnecessárias.

O exercício mediúnico não fica res-
trito aos momentos em que se rea-
lizam as reuniões mediúnicas, pois 
sendo uma faculdade orgânica, se 
é médium todos os dias. Assim, tor-
na-se imprescindível a manutenção 
dessas forças, mediante a educação 
emocional, no esforço que lhe cabe 
para superar as más tendências, para 
que o médium possa merecer a pro-
teção e a assistência dos Mentores 
da Vida Maior.

Ainda segundo Divaldo, “os equi-
pamentos que constituem a faculda-

Quem ousou a roubar-lhe a inocência
Do menino que sorria e brincava,
E agora, saiu correndo tirando os sonhos 
da molecada?

A violência apossou-se de sua alma
Tirando-lhe a paz, armando seu coração 
de ódio,
Deixando nos corredores um rastro de 
dor daqueles que choram.

Do passado delituoso, ao presente incerto;
Tua alma exige perdão, mais do que nun-
ca, compaixão!
Por se perderem nos desvios grosseiros e 
tormentosos da ingratidão.

Se ouvimos seus gritos de dor e arrepen-
dimento,
Sua angústia requer reflexão.
A valorizar a vida juntamente com a de 
teus irmãos.

E sem julgamentos, pedimos com brandu-
ra a todos vós,
Elevem amor e paz sem distinção.
Emitindo luz a seu peito e perdão ao seu 
coração.

Quando falamos de valorização da vida,
É se compadecer do teu irmão,
Vibrando para que essas almas em conflito
Se recuperem na regeneração.

de mediúnica são muito delicados, 
portadores de conexões eletrônicas, 
decorrentes de emissões eletroquí-
micas de algumas glândulas endó-
crinas, que se expressam através 
dos neurônios cerebrais, merecendo 
cuidados especiais, a fim de que as 
altas cargas tóxicas e nervosas não 
as desestruturem, ao impacto da vio-
lência das emoções e da rebeldia de 
sentimentos aturdidos”.

Lentamente, em face da conduta 
equilibrada, torna-se mais fácil ao 
médium a conquista da afeição dos 
seus Guias, que passam a estabele-
cer programações valiosas, sabendo 
que podem contar com a cooperação 
desse instrumento dedicado.

Em se tratando de pessoa dócil ao 
seu comando e disposta a servir sem 
reclamação nem azedume, trans-
forma-se em membro da família do 
Bem, graças à sua dedicação ao tra-
balho de iluminação de consciências 
e de libertação da ignorância, sempre 
disposto a contribuir.

No sentido oposto, enquanto per-
manece a conduta ondulante e instá-
vel, faz-se mais credor de compaixão 
e necessidade.

Quando a responsabilidade não lhe 
caracteriza o comportamento, op-
tando pela insensatez, a faculdade 
mediúnica transforma-se em campo 
de perturbação, culminando com a 
obsessão. Todo cuidado deve ser to-
mado pelo médium sério, que deseja 
manter-se em equilíbrio a serviço da 

Desafios e Bençãos (PARTE IX)

MEDIUNIDADE

POR MARIANA V. MIANO

vida, evitando os espíritos inferiores 
que buscarão atormentá-lo, prejudi-
cando sua saúde física e sua mente.

O exercício da mediunidade deve 
produzir grande bem-estar, por pro-
porcionar sintonia com as elevadas 
esferas espirituais. Vivenciando, no 
dia a dia, essas emoções, durante os 
desdobramentos do sono fisiológico, 
participa da vida espírita, operando 
ao lado de seus benfeitores, movi-
mentando-se no Grande Lar e pros-
seguindo na aprendizagem.

Graças à mediunidade, também 
torna-se mais fácil a aceitação das 
provas expurgadoras. Ao lado desse 
benefício, tem–se o carinho, a grati-
dão e o afeto dos Espíritos que o uti-
lizam. Essas são, portanto, as bênçãos 
que os médiuns podem receber des-
de que estejam no “caminho certo”. 
Até o próximo IPV !!!
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Em 01/04/1858 foi fundada por Allan 
Kardec,e outros colaboradores a So-
ciedade Espirita de Paris ou Sociedade 

Parisiense de Estudos Espíritas, este foi o 
primeiro centro espírita oficialmente lega-
lizado no mundo.

Allan Kardec, foi escolhido presidente 
por aclamação e nomeou, São Luís “pre-
sidente espiritual” da Sociedade, o qual 
assinou uma das mensagens assinadas 
que serviria de base para os trabalhos de 
intercâmbio com o além: “Submeter ao 
controle da mais severa razão todas as co-
municações que receberdes; não deixar de 
pedir, desde que uma resposta vos pareça 
duvidosa ou obscura, os esclarecimentos 
necessários para vos convencer.”

Como o próprio nome indica, o objetivo 
da instituição era estudar o Espiritismo e 
pesquisar os fenômenos mediúnicos, con-
forme disposto no primeiro artigo de seu 
regulamento: “A Sociedade tem por objeto 
o estudo de todos os fenômenos relativos 
às manifestações espíritas e suas aplicações 
às ciências morais, físicas, históricas e psi-
cológicas”. Esta sociedade contava com a 
colaboração de vários médiuns, pelos quais 
seus membros interagiam com os Espíritos 
comunicantes, tendo São Luís como o pa-
trono espiritual de seus trabalhos.

Conforme consta na página final da 
Revista Espírita de maio de 1858, Kardec 
deu ciência da criação da Sociedade, nos 
seguintes termos: “A extensão por assim 
dizer universal que a cada dia tomam as 
crenças espíritas fazia vivamente desejar-
se a criação de um centro regular de ob-
servações; essa lacuna acaba de ser preen-
chida. A Sociedade, cuja formação temos 
o prazer de anunciar, composta exclusiva-
mente de pessoas sérias, isentas de pre-
venções e animadas do sincero desejo de 
serem esclarecidas, contou, desde o início, 
entre seus associados, com homens emi-
nentes por seu saber e posição social. Ela 
é chamada — disso estamos convencidos 
— a prestar incontestáveis serviços à com-
provação da verdade. Seu regulamento 
orgânico lhe assegura uma homogeneida-
de sem a qual não há vitalidade possível; 
autorizada por portaria do Sr. Prefeito de 
Polícia, conforme o aviso de S. Exa. Sr. Mi-
nistro do Interior e da Segurança Geral, em 
data de 13 de abril de 1858.

Baseia-se na experiência dos homens e 
das coisas e no conhecimento das condi-
ções necessárias às observações que são 
o objeto de suas pesquisas. Vindo a Paris, 

Fundação da Sociedade
Espírita de Paris

ESTUDOS

POR SILVIA PRADO os estrangeiros que se interessarem pela 
Doutrina Espírita encontrarão, assim, um 
centro ao qual poderão dirigir-se para ob-
ter informações, e onde poderão também 
comunicar suas próprias observações.” Al-
lan Kardec 

Em Obras Póstumas, Kardec informa 
que a sociedade surgiu da necessidade de 
acolher o crescente número de adeptos ao 
Espiritismo que vinham participar das re-
uniões regulares que ele realizava em sua 
casa, na Rua dos Mártires. Os participan-
tes propuseram então alugarem juntos um 
cômodo apropriado para comportar aque-
les importantes trabalhos: “Mas, então, fa-
zia-se necessária uma autorização legal, a 
fim de se evitar que a autoridade nos fosse 
perturbar. O Sr. Dufaux, que se relaciona-
va pessoalmente com o Prefeito de Polícia, 
encarregou-se de tratar do caso. A auto-
rização também dependia do Ministro do 
Interior. A tarefa de obter essa autoriza-
ção coube então ao general X..., que, sem 
que ninguém o soubesse, era simpático às 
nossas ideias — embora sem as conhecer 
inteiramente. Graças à sua influência, a au-
torização pôde ser concedida em quinze 
dias, quando, normalmente, leva três me-
ses para ser dada.” Allan Kardec, Obras 
Póstumas - Segunda Parte, Fundação da 
Sociedade Espírita de Paris.

O estatuto/regulamento completo da 
entidade que estava normatizado por 29 
artigos que tratavam dos objetivos e fins, 
da constituição, dos sócios, da administra-
ção, das sessões e de outras disposições 
foi publicado na Segunda Parte, capitulo 
XXX do O Livro dos Médiuns e, as princi-
pais atividades e notas eram publicadas na 
Revista Espírita.

Após a constituição, a Sociedade, teve 
suas sessões transferidas para uma sala 
alugada no Palais-Royal, inicialmente na 
galeria de Valois, depois, para uma sala 
maior, na Galeria Montpensier, quando 
suas sessões foram remarcadas para as 
sextas-feiras. Em 1860, a instituição foi re-
locada para sua sede própria, adquirida na 
Rua Saint-Anne, n° 59. 

A sociedade tinha suas sessões fecha-
das ao público, eram reservadas aos só-
cios e, eventualmente, a convidados que 
fossem previamente apresentados por um 
membro e autorizados pelo presidente. A 
admissão de um associado seguia um ri-
goroso processo de aprovação que, entre 
outros critérios, exigia a indicação de dois 
membros titulares e já ter conhecimento 
da doutrina.

Depois da desencarnação do seu funda-
dor, a Sociedade Parisense de Estudos Es-
píritas ficou a cargo de uma comissão di-
retora composta de sete membros, dentre 
as quais Amélie Boudet, a viúva de Kardec, 
pórém, não permanecendo ativa por mui-
to tempo, uma vez que os continuadores 
da obra kardecista passaram a se concen-
trar nas atividades de uma organização, a 
Sociedade Anônima, que o codificador ha-
via projetado para substituí-lo.

Carta rara de Allan Kardec com o pedido 
de autorização para a fundação do primei-
ro Centro Espírita do mundo, que foi fun-
dado em 1º de abril de 1858, e dirigido por 
Allan Kardec.

Tradução da carta: “Ao Sr. Prefeito de 
Polícia da cidade de Paris. Sr. Prefeito: Os 
membros fundadores do Círculo Parisiense 
de Estudos Espíritas, que solicitaram junto 
a vós a autorização necessária para consti-
tuir-nos em Sociedade, temos a honra de 
pedir-vos que consintais permitir-nos reu-
niões preparatórias, enquanto esperamos 
a autorização regular. Com o mais profun-
do respeito, Sr. Prefeito, tenho a honra de 
ser vosso muito humilde e muito obedien-
te servidor.”

H. L. D. Rivail, dito Allan Kardec. 
Rua dos Mártires nº 8”
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João de Barro havia encontrado 
um bom lugar para construir sua 
morada, no alto de uma linda 

mangueira. Sua vizinha, a Dona An-
dorinha, torcia muito para que ele 
conseguisse terminar sua casinha.Mas 
havia alguns dias que não chovia e a 
dona da residência não molhava mais 
o pomar, pois estava doente.

Quando o dia amanheceu, João 
de Barro acordou e olhando para 
céu pediu ajuda ao Pai Criador.

Senhor permita que encontre um 
bom barrinho hoje!  Preciso termi-
nar minha casinha, que ainda se en-
contra pela metade! 

Dona Andorinha, ouvindo o ami-
go exclamou:

Bom dia, meu amigo! Tenha paciên-
cia! Deus sabe de todas as coisas!

João de Barro voou até a goiabei-
ra e abraçando e, a amiga disse:

“Obrigado! Vou trabalhar na pro-
cura de uma terra bem molhada. 
Hoje mesmo vou viajar e levarei em 
minhas costas o que puder carregar! 
Tenho muita fé!”

Assim partiu o nosso amiguinho.
Durante sua ausência, apareceu 

para morar no quintal um papagaio, 
que logo avistou a casinha sem ter-
minar do João de Barro, falou para 
todos ouvirem:

“Que preguiçoso! Uma vergonha 
para nós aves! Começou e nem ter-
minou sua casa, esse não quer saber 
de nada mesmo!”

Dona Andorinha, que tudo ouvia, 
voou até a jabuticabeira e, dando as 
boas-vindas, ao colega falou:

“Não julgue assim sem conhecer o 
dono da casa! Ele se encontra via-
jando a procura de terra molhada!”

O papagaio, olhando com indife-
rença, exclamou:

“Você acredita mesmo? Pergunte a 
todos por aqui se não tenho razão?”

Precisamos retirar esta casa para 
não prejudicar nossa reputação?

Dona Andorinha falou novamente:
“Não faremos isso, vamos aguar-

dar! Tenho certeza que ele virá, pois 
é uma ave que trabalha muito!”

PELO:DCD.

HISTÓRIAS DE TIAMARA

FOGE DO MAL E FAZ O BEM!
O Papagaio olhou, balançou a cabe-

ça e falou:
“Vamos aguardar mais um tempo e 

depois colocamos no chão!”
Dona Andorinha, muito bondosa, fa-

lou ao novo vizinho:
“Se fosse você escolheria outra árvo-

re para construir seu ninho, os galhos 
da jabuticabeira são muito frágeis e 
você é uma ave pesada. Poderia cons-
truir na mangueira, que tem galhos 
fortes e seguros.”

O Papagaio, que estava limpando os 
galhos, falou ironizando:

“Capaz que irei construir em um 
local onde a preguiça está a mostra! 
Deus me livre!”

Dona Andorinha, cabisbaixa, respon-
deu:

“Eu avisei!”
No dia seguinte, antes do sol nascer, 

as aves acordaram com o barulho de 
pequenas batidinhas. Dona Andori-
nha abriu sua janelinha, como todos, 
e avistou o amigo João de Barro ro-
deado de mais três, e então voou ao 
encontro do amigo!

“O que houve! Quanto barro!”
João de Barro, abraçando a amiga, 

apresentou os novos amigos:
“Este é o senhor Tito, pai da Lia, ago-

ra minha companheira. Eles estavam 
atolados e eu os salvei. Me acolheram 
com muito amor e me ajudaram a tra-
zer o barro fresquinho, e agora termi-
no minha casinha.”

Dona Andorinha, emocionada, olhou 
para o céu e agradeceu ao Pai Criador 
pelo amigo!

“Obrigada, Senhor!”
Então, todas as aves voaram para dar 

boas-vindas! Dona Andorinha, muito 
bondosa, chamou o Papagaio:

“Venha dar boas-vindas e conhecer 
o seu vizinho!”

O Papagaio alisando suas penas, 
virou as costas com desdém e foi 
com tanta força que o galho que-
brou e ele caiu no chão desacordado.

Imediatamente, as aves chama-
ram o socorro e o levaram para o 
hospital do Dr. Coruja, que comu-
nicou que a ave havia fraturado sua 
asa direita e ficaria internada.

Dona Andorinha reuniu todas as 
aves e construíram um belo ninho 
na mangueira para o Papagaio.

Quando ele saiu e voltou para o 
pomar estava magro, cansado e 
abatido, pois achava que tinha que 
fazer novamente seu ninho. Mas 
para sua surpresa, estavam todos a 
sua espera e com seu novo lar.

Emocionado e sem saber o que di-
zer, abraçou Dona Andorinha e falou:

“Nem sei como agradecer a todos!”
Dona Andorinha disse:
“Foi ideia do João de Barro!”
Envergonhado e chorando muito, 

pediu desculpas ao vizinho, que de 
pronto falou:

“Amigo! Deus sabe de todas as 
coisas! Ele sempre tem um proposi-
to para todos nós!”

Procure proceder corretamente 
diante de todos e não devolver o 

mal com o mal.

CRIANÇAS: Só Deus sabe todas as 
coisas e devemos sempre ter mui-
to cuidado antes de julgar. Também 
devemos ter a humildade de avaliar 
nossa opinião e mudá-la se desco-
brirmos que não está certa. Faça tudo 
com amor - quem ama não quer con-
denar seu irmão mas ajudá-lo.

Fonte: Ação Espírita n. 127 ano XXVIII-
Janeiro, Fevereiro e Março 2019



Abril de 2019 www.seareirosdejesus.com.brInformativo Peixinho Vermelho10

Tenho observado diversas frentes 
de atividades dentro do Movimen-
to Espírita Brasileiro ligadas à Arte 

Espírita. Baseado nessas observações, 
gostaria de compartilhar com os ami-
gos algumas reflexões, pensamentos 
ou mesmo – por que não? – Dúvidas! 

Tenho visto produções de grupos de 
teatro profissional com temas espíri-
tas, cantores espíritas, poetas, dança-
rinos e produções cinematográficas. 
Como bem sabemos, o Espiritismo é 
uma Ciência nova. Assim como a Quí-
mica se dedica a observar o compor-
tamento dos elementos químicos e a 
Física, o movimento dos corpos, o Es-
piritismo se dedica a estudar o com-
portamento do Espírito e a sua relação 
com o mundo material. Portanto, den-
tro da amplitude de assuntos que es-
tudamos e que possam ser estudados, 
o foco principal que teremos dentro 
da Doutrina será sempre o Espírito e 
a sua eterna viagem no tempo e no 
espaço, o seu progresso, as suas rela-
ções, as suas destinações, etc.

Quando usamos o termo Artista Es-
pírita, a primeira coisa que nos vem 
a mente é que este artista é espírita 
praticante e que a sua Obra tem como 
foco principal a divulgação e disse-
minação das ideias Espiritistas, sen-
do a sua Arte um meio e não o fim, 
um veículo, tanto de fazer tornar po-
pular as ideias defendidas por nossa 
Doutrina, quanto para dar à Arte uma 
nova forma de se expressar, dando a 
ela mais brilho e mais espiritualidade. 
É por tudo isso que não cabe numa 
posição de destaque, dentro do Mo-
vimento Espírita, um artista que seja 
apenas simpatizante, como em qual-
quer outra doutrina, o simpatizante é 
apenas alguém simpático, que não se 
comprometeu o suficiente para sair da 
posição de simpatia para a posição de 
trabalhador espírita.

A pessoa que compreende o corpo 
doutrinário desenvolvido pelo Mestre 
Allan Kardec compreende também 
a importância de estar inserida em 
uma casa espírita, em suas atividades, 
como as reuniões de estudo, palestras 
públicas, reuniões mediúnicas, etc. 
Alguns companheiros estão inseridos 
em atividades como as Federativas, 
meios de comunicação e divulgação 
como Rádios e Programas de TV, ou-
tros em Associações Espíritas, mas é 

O artista espírita
perante o Espiritismo

ESPIRITISMO E ARTE

POR CLAYTON PRADO

te de que todas essas atividades são 
secundárias, são o resultado do nosso 
constante aperfeiçoamento dentro da 
casa espírita. Essa conscientização nos 
dará o equilíbrio necessário para nos 
renovarmos constantemente.

É certo que precisamos buscar a téc-
nica e aprimorar as produções, para 
que os ouvidos não se tornem o que 
poderíamos chamar de “ouvidos cari-
dosos”. Para encantar é preciso saber 
encantar! Para levar a reflexão é preciso 
conseguir chamar a atenção de forma 
a conseguir envolver a platéia, enfim, é 
preciso ter a dedicação necessária para 
o desenvolvimento da tarefa.

Mas, assim como alguém que se per-
deu no passado, pelo poder, pode se 
perder novamente, o artista poderá 
também retomar as suas fraquezas, se 
exposto à vaidade ou se o sucesso lhe 
bater a porta, caso ele não esteja de-
vidamente alicerçado, dentro das reco-
mendações que a Doutrina nos traz. Es-
pecialmente dentro da Arte, bem como 
é preciso saber ‘sair’ de nossos papeis 
após os espetáculos e voltarmos a ser o 
humano comum de sempre...

Como vemos, é grande o peso da 
responsabilidade que tem um artista 
que, em suas apresentações, levará e se 
apresentará em nome do Espiritismo!

sempre importante ao espiritista con-
siderar a importância do Centro Espí-
rita e suas atividades regulares como a 
instituição mais importante de todas, 
pelo convívio semanal, desenvolvi-
mento mediúnico e intercâmbio com 
a Espiritualidade, na tarefa do auxílio 
nos dois planos e do seu estudo cons-
tante, pois a casa espírita é o refúgio 
onde buscamos o equilíbrio constante 
para daí partirmos pra fora em nossas 
tarefas externas. 

Claro que é sempre importante 
nos lembrarmos da famosa frase de 
Kardec: “Reconhece-se o verdadei-
ro espírita pela sua transformação 
moral, e pelos esforços que faz para 
domar as suas más inclinações”.

Alguém que se lance à grande mí-
dia, a exposições teatrais, musicais e 
artísticas em geral, que se dedica à 
produção de livros, CDs e produtos, 
sejam eles quais forem, em nome da 
Doutrina Espírita, deve estar conscien-
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Livros mais vendidos no
Seareiros em Março

1- O Legado de Allan Kardec - 
Simoni Privato Goidanich;

2- Gestação Sublime Intercâmbio - 
Ricardo Di  Bernardi;

3- Atualidade do Pensamento 
Espírita - Divaldo Franco/Vianna de 
Carvalho;

4- O Livro Dos Espíritos para 
Crianças - Vol.1,2,3,4 - Autores 
Diversos;

5- Cura e Autocura - Andrei Moreira

 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 Dezembro/2018:

A Real Identidade; romance 
escrito por Cidinha Arita, pelo 

Espírito Irmã Carolina; da Editora 
Solidum, com 320 págs. + 

brinde de final de ano.

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!

A Parábola do Joio e do Trigo

LOCAL DA PALESTRA 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 ABRIL DE 2019

DATA
02/04

3ª. feira(1ª.)
05/04

6ª. feira(1ª.)
11/04

5ª. feira(2ª.)
13/04

Sábado(2º.)
14/04

Domingo(2º)
19/04

6ª. feira(3ª.)
20/04

Sábado(3º.)
24/04

4ª. feira(4ª.)
24/04

4ª. feira(últ.)
29/04

2ª. feira(últ.)
29/04

2ª. feira(últ.)
30/04

3ª. feira(últ.)
30/04

3ª. feira(últ.)

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

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

Centro Espírita Pátria do Evangelho
Rua Olivindo Fonseca, nº385, Campo Verde,Americana

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

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

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

Jivago Palomo
Cecal

Divaldo Gremes
Seareiros de Jessu

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

A confirmar

A confirmar

Jaime Facioli
Paz e Amor

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Lucilene Cruz 
Cecal

Marta Alves 
Fraternidade

Edson Lopes 
Associação Espírita

Hamilton Ubirajara 
Seareiros

A confirmar

19h30

20h00

19h30

20h00

10h00

19h30

19h30

19h45

19h30

19h50

20h00

19h30

19h30

A cólera e você

Renovação com Jesus

A ciência e a religião

Tema livre

Ressurreição e reencarnação

Tema livre

Programação Especial

Porque é preciso 
nascer de novo

A verdadeira transformação

Vencendo a multidão

Como está seu nível de 
consciência?

O poder do Pensamento

Tema livre

PELA BIBLIOTECA
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PELA PRESIDÊNCIA

CURTAS DO SEAREIROS

ESTUDO DAS PARÁBOLAS DO NOVO TESTAMENTO
06/04 – sábado – das 14h às 15h30 – sala 1 – Estudo 
das Parábolas do Novo Testamento - Será estudada a 
segunda parte da Parábola da Videira e dos Ramos (Jo 
15:5-19 e 16-17) – Convidamos a todos para o estudo.

PALESTRAS
29/04 – segunda-feira – 13h00 – no auditório - Tema: “O 
Sermão do Cenáculo” - Expositor: Adauto Reami.
30/04 - terça-feira – 20h – no auditório – Tema: 
“Preparando seu Filho para Lidar com o Mundo” – 
Expositora: Solange Pinese.

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Terças-feiras – das 20h às 21h 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 ano. 

ATIVIDADES EXTERNAS
08/04 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00 – O 
Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. 20 – Os 
Trabalhadores da Última Hora;
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, para 
pessoas fisicamente impossibilitadas de vir ao Seareiros.

ESTÉTICA CORPORAL E FACIAL
MANICURE E PEDICURE | DIA DA NOIVA | MAQUIAGEM

 CORTES E PENTEADO | COLORAÇÃO | MECHAS
HIDRATAÇÃO | ESCOVAS | DEPILAÇÃO

FONE: (19) 3648.3830 |       99429.7171
Facebook/ge.morato

E-mail: gemorato.22@hotmail.com


