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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 JESUSPreservemos a vida

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

OEspiritismo oferece amplos recursos para 
aqueles que buscam sua transformação 
moral e sua libertação rumo à busca da 

felicidade. Ele responde questões sobre temas 
relevantes, tais como: destino, suicídio, reen-
carnação, responsabilidade, entre outros. Estas 
dúvidas e questões cotidianas avaliadas à luz da 
palavra do Cristo e elucidadas com todo amor e 
sabedoria pelos ensinamentos espíritas, podem 
possibilitar mudanças de comportamentos que 
muitas vezes tiram-nos de tomadas de decisões 
desacertadas e complicadoras em nosso futuro, 
às vezes, não muito longínquo.

No objetivo de auxiliar a obtenção desta pacifi-
cação, o Seareiros de Jesus através de um grupo 
de 12 colaboradores denominado GVV – Grupo 
de Valorização da Vida, idealizou ações com a in-
tenção de minimizar a ideação suicida, amparar 
familiares e o próprio suicida; para tanto, levando 
conhecimento aos encarnados, estejam eles no 
nosso meio ou não, de situações atinentes ao sui-
cídio sob a ótica psicológica, médica e espiritual.

O dia 10 de Setembro é o “Dia Mundial de 
Prevenção do Suicídio”, por iniciativa da Inter-
national Association for Suicide Prevention. A 
ideia é promover eventos que abram espaço 
para debates sobre suicídio e divulgar o tema 
alertando a população sobre a importância de 
sua discussão.

Assim, realizaremos em Setembro próximo, 
exposições nas reuniões públicas das terças-fei-
ras relacionadas ao tema central do “Suicídio”, 
sempre com o intuito de amenizar sentimentos 
depressivos e relacionados ao tema central.

Ocorrerão nos dias:
- Dia 03/09 – Tema: “Suicídio: A Dor de quem 

Vai e a Dor de quem Fica”; tendo como expo-
sitoras Sandra Trambaioli De Nadai – espírita, 
mestre em educação escolar, pós-graduada, 
psicóloga, atua como formadora de professores 
e Talita Bueno Salati Lahr, psicóloga pós-gra-
duada, atua como Coordenadora do Serviço de 
Acolhimento na COASSEJE;

- Dia 10/09 – Tema: “Escolha Viver - uma vi-
são espiritual do Suicídio”; tendo como exposi-
tora a companheira Izildinha Apª.Vieira Cioldin 
– espírita engajada na causa há muitos anos, 
bibliotecária e ex-presidente de nossa casa;

- Dia 24/09 – Tema: “O Suicídio na Visão Mé-
dico Espírita”; tendo como expositor o Dr. Leo-
nardo Ferreira – médico geriatra, diretor clínico 
do SEARA, dentre outras ocupações.

Convidem conhecidos e amigos que julgue 
conveniente e juntamente com eles, prestigiem 
comparecendo às exposições.

Temos certeza de que se sentirá mais fortale-
cido e apto a enfrentar questões relacionadas 
aos temas e que servirão para auxiliar nossos 
irmãos em caminhada.

Nos encontramos lá!

Fonte: Livro Vigiai e Orai.

Pelo Espirito do Irmão José,

Psicografia Carlos A Baccelli

Não te esqueças de que a tua vida toma a 
direção dos teus passos.
O caminho que percorres é o de teus 
interesses e necessidades.
Existem caminhos para os cimos e estradas 
para o abismo.
Acautela-te contra os atalhos caminhos 
de aparência tranquila mas repletos de 
desilusões,
Habitualmente caímos naquilo que mais 
condenamos.
Tem sempre uma palavra que justifique a 
falta alheia.

Não reforces a opinião de ninguém contra 
este ou aquele.
A rigor, ninguém erra porque se compraza  
no erro.
É a ignorância que nos induz a infelizes 
opções e equivocadas escolhas.
Viver é um constante aprendizado.

CAMINHO CERTO

EVANGELHO NO LAR
PELO D.C.D.
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TREINO PARA A MORTE 

Preocupado com a sobrevivência além 
do túmulo, você pergunta, espantado, 

como deveria ser levado a efeito o treina-
mento de um homem para as surpresas da 
morte. A indagação é curiosa e realmente 
dá que pensar. 

Creia, contudo, que, por enquanto, não 
é muito fácil preparar tecnicamente um 
companheiro à frente da peregrinação in-
falível. Os turistas que procedem da Ásia 
ou da Europa habilitam futuros viajantes 
com eficiência, por lhes não faltarem os 
termos analógicos necessários. Mas nós, 
os desencarnados, esbarramos com obs-
táculos quase intransponíveis. 

A rigor, a Religião deve orientar as realiza-
ções do espírito, assim como a Ciência dirige 
todos os assuntos pertinentes à vida mate-
rial. Entretanto, a Religião, até certo ponto, 
permanece jungida ao superficialismo do 
sacerdócio, sem tocar a profundez da alma. 

Importa considerar também que a sua 
consulta, ao invés de ser encaminhada a 
grandes teólogos da Terra, hoje domicilia-
dos na Espiritualidade, foi endereçada jus-
tamente a mim, pobre noticiarista sem mé-
ritos para tratar de semelhante inquirição. 

Pode acreditar que não obstante achar-
me aqui de novo, há quase vinte anos de 
contado, sinto-me ainda no assombro 
de um xavante, repentinamente trazido 
da selva matogrossense para alguma de 
nossa Universidades, com a obrigação de 
filiar-se, de inopino, aos mais elevados es-
tudos e às mais complicadas disciplinas. 

Em razão disso, não posso reportar-me 
senão ao meu próprio ponto de vista, com 
as deficiências do selvagem surpreendido 
junto à coroa de Civilização. 

Preliminarmente, admito deva referir-me 
aos nossos antigos maus hábitos. A cristali-
zação deles, aqui, é uma praga tiranizante. 

Comece a renovação de seus costumes 
pelo prato de cada dia. Diminua gradati-

Preservemos a vida
REVISTA ESPÍRITA

POR WELLINGTON PIVETTA vamente a volúpia de comer a carne dos 
animais. O cemitério na barriga é um tor-
mento, depois da grande transição. O lom-
bo de porco ou o bife de vitela, tempe-
rados com sal e pimenta, não nos situam 
muito longe dos nossos antepassados, os 
tamoios e os caiapós, que se devoravam 
uns aos outros. 

Os excitantes largamente ingeridos 
constituem outra perigosa obsessão. Te-
nho visto muitas almas de origem apa-
rentemente primorosa, dispostas a trocar 
o próprio Céu pelo uísque aristocrático ou 
pela nossa cachaça brasileira, quanto lhe 
seja possível, evite os abusos do fumo. In-
funde pena a angústia dos desencarnados 
amantes da nicotina. 

Não se renda à tentação dos narcóticos. 
Por mais aflitivas lhe pareçam as crises do 
estágio no corpo, aguente firme os golpes 
da luta. As vítimas da cocaína, da morfina e 
dos barbitúricos demoram-se largo tempo 
na cela escura da sede e da inércia. 

E o sexo? Guarde muito cuidado na pre-
servação do seu equilíbrio emotivo. Temos 
aqui muita gente boa carregando consigo 
o inferno rotulado de “amor”. 

Se você possui algum dinheiro ou detêm 
alguma posse terrestre, não adia doações, 
caso esteja realmente inclinado a fazê-las. 
Grandes homens, que admirávamos no mun-
do pela habilidade e poder com que con-
cretizavam importantes negócios, aparecem, 
junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira 
de crianças desesperadas por não mais con-
seguirem manobrar os talões de cheque. 

Em família, observe cautela com testa-
mentos. As doenças fulminatórias chegam 
de assalto, e, se a sua papelada não estiver 
em ordem, você padecerá muitas humilha-
ções, através de tribunais e cartórios. 

Sobretudo, não se apegue demasiado 
aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, 
seus filhos e seus parentes com modera-
ção, na certeza de que, um dia, você estará 
ausente deles e de que, por isso mesmo, 
agirão quase sempre em desacordo com a 
sua vontade, embora lhe respeitem a me-

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

Em qualquer 
circunstância, 

conserve o seu nobre 
sorriso. Trabalhe 

sempre, trabalhe sem 
cessar. O serviço é o 
melhor dissolvente 
de nossas mágoas. 

Ajude-se, através do 
leal cumprimento 
de seus deveres."

mória. Não se esqueça de que, no estado 
presente da educação terrestre, se alguns 
afeiçoados lhe registrarem a presença ex-
traterrena, depois dos funerais, na certa 
intimá-lo-ão a descer aos infernos, recean-
do-lhe a volta inoportuna. 

Se você já possui o tesouro de uma fé 
religiosa, viva de acordo com os preceitos 
que abraça. 

É horrível a responsabilidade moral de 
quem já conhece o caminho, sem equili-
brar-se dentro dele. 

Faça o bem que puder, sem a preocupa-
ção de satisfazer a todos. Convença-se de 
que se você não experimenta simpatia por 
determinadas criaturas, há muita gente 
que suporta você com muito esforço. 

Por essa razão, em qualquer circunstân-
cia, conserve o seu nobre sorriso. Trabalhe 
sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é 
o melhor dissolvente de nossas mágoas. 
Ajude-se, através do leal cumprimento de 
seus deveres. Quanto ao mais, não se can-
se nem indague em excesso, porque, com 
mais tempo ou menos tempo, a morte lhe 
oferecerá o seu cartão de visita, impondo-
lhe ao conhecimento tudo aquilo que, por 
agora, não lhe posso dizer.

Retirado do livro Cartas e Crônicas de Francisco 

Cândido Xavier (ditadas pelo Espírito Irmão X)
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Ocaso que vamos relatar trata-se de 
uma moça que sentia muitas dores na 

cabeça. Fez todos os exames, sem nada 
ser diagnosticado. Sentia como que algo 
mexendo em sua cabeça. Era uma pessoa 
ativa, mas passou a sentir desânimo, triste-
za e depressão.

Levado o caso a uma reunião de desob-
sessão diversos espíritos se manifestaram 
alegando que as dores de cabeça que ela 
sentia eles também sentiam, que o sofri-
mento dela era reflexo do que eles sentiam. 
Vejamos uma dessas comunicações: “Faço 
para ela o que ela fez para mim. Ela me 
arrastava para o lado dela. Se eu sofro, ela 
também tem que sofrer. Eu não gosto de 
ficar do lado dela, eu odeio ficar com ela”. 

Assim como na comunicação citada, ou-
tros espíritos trouxeram falas parecidas, 
que se fizermos uma análise simples pode-
mos constatar que tanto a encarnada como 
os desencarnados estavam em sofrimento. 

O processo obsessivo se caracteriza pela 
ação persistente do obsessor sobre o ob-
sidiado, que aproveita a menor oportu-
nidade “concedida” para atingir a pessoa 

“Dor de Cabeça, Evangelho no Lar e Influência 
Espiritual, o que há em comum? ” – Caso real

ESPIRITISMO E MEDICINA

PELP D.O.D.
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA visada. O perseguidor age insistentemente 

para que efetue a ligação mental, enviando 
seus pensamentos, na mesma faixa vibra-
tória, numa repetição constante, hipnótica, 
à mente da vítima, que invigilante, despre-
venida assimila-lhe os fluidos, deixando se 
dominar pelas ideias intrusas; percebe-se, 
portanto que não há “vitima” e sim sinto-
nia, devido a nossa inferioridade moral.

Constatada a influência espiritual obses-
siva, e realizado diversos socorros aos ir-
mãos que estavam perseguindo a assistida, 
foi concedida orientação para realização 
do Evangelho no Lar, como remédio indis-
pensável ao tratamento, salientando que a 
energia fluídica e o campo vibratório são 
modificados profundamente, auxiliando de 
forma efetiva a ação dos bons espíritos.

Mas o livre arbítrio faz parte da nossa 
existência, e algumas vezes, coisas simples 
para curar grandes mazelas são desacre-
ditadas, e mais uma vez, na reunião de 
socorro a essa irmã, foi dito pelo espírito 
orientador: “temos consciência que somos 
repetitivos ao pedir que seja realizado o 
Evangelho no Lar, as orações em família 
e individuais, mas percebemos que os as-
sistidos não têm a completa compreensão 
do quão é importante e da real diferença 

fluídica que há no ambiente quando esse 
é realizado. Ainda não conseguimos isolar 
totalmente o lar dessa irmã... então pe-
dimos com muito carinho: o evangelho é 
fundamental. As orações são importantes. 
Elevar o padrão vibratório e é nisso que 
as pessoas acolhidas aqui nos auxiliam 
no processo de tratamento, para que nós 
possamos atuar de maneira efetiva. Por-
que quando não há colaboração, nós não 
podemos agir. Qual a razão do pedido de 
ajuda? É necessário que cada qual faça sua 
parte para que a ajuda venha. ” Deus au-
xilia suas criaturas através delas mesmas.

No decorrer das semanas a assistida se 
fortaleceu e entre altos e baixos buscou al-
terar a sintonia através dos conselhos dos 
bons emissários e permitiu que o amparo 
estivesse presente de maneira ostensiva.

“Em resumo, a prece fervorosa, e os es-
forços sérios para se melhorar, são os úni-
cos meios para afastar os maus Espíritos 
que reconhecem seus superiores naqueles 
que praticam o bem...” (Obras Póstumas).

Obsessão é coisa séria, deve se buscar 
ajuda e não dispensa a maior das téc-
nicas apresentadas no planeta: A práti-
ca do Evangelho. (Emanuel Cristiano, O 
Zelo da Tua Casa). 

Tem sido desafio em todos os tempos man-
termo-nos coerentes com as noções de 

justiça e bondade que gradativamente vamos 
adquirindo pelas experiências de vida, sejam 
nos relacionamentos ou até mesmo com as 
reflexões interiores sempre presentes. Afinal 
sempre é tempo de nos perguntarmos se 
somos coerentes com o que já sabemos ou 
afirmamos saber, quando confrontamos tais 
conteúdos com as posturas e comportamen-
tos que adotamos. Ou, em outras palavras, se 
estamos com as ilusões da aparência.

Num planeta com tantos extremos que 
todo dia apresenta quadros de mediocridade 
e violência, igualmente contrastando com as 
belezas e harmonia da natureza, é de se per-
guntar mesmo como estamos...

Há uma afirmação do Apóstolo Paulo que 

Postura coerente ou só aparência? 
COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA nos ajuda nessa reflexão. Acompanhe comigo 
página do capítulo 23 do livro Caminho, Ver-
dade e Vida (ed. FEB, autoria de Emmanuel):

“Na epístola aos romanos, Paulo afirma que 
o justo viverá pela fé.

Não poucos aprendizes interpretaram er-
radamente a assertiva. Supuseram que viver 
pela fé seria executar rigorosamente as ceri-
mônias exteriores dos cultos religiosos.

Frequentar os templos, harmonizar-se com 
os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, 
indicariam a presença do homem justo. Mas 
nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao 
bom homem. E, antes de tudo, é necessário 
ser criatura de Deus, em todas as circunstân-
cias da existência.

Paulo de Tarso queria dizer que o justo será 
sempre fiel, viverá de modo invariável, na ver-
dadeira fidelidade ao Pai que está nos céus.

Os dias são ridentes e tranquilos? Tenha-

mos boa memória e não desdenhemos a mo-
deração. São escuros e tristes? Confiemos em 
Deus, sem cuja permissão a tempestade não 
desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai 
jamais nos abandona. Chegaram as enfermi-
dades, os desenganos, a ingratidão e a morte?

Eles são todos bons amigos, por trazerem 
até nós a oportunidade de sermos justos, de 
vivermos pela fé, segundo as disposições sa-
gradas do Cristianismo”

A expressão “o justo viverá pela fé”, de 
Paulo, extrapola a falsa noção que atribuímos 
a esse viver, como se ele fosse o mero cumpri-
mento de aparências estabelecidas. A fé não 
está atrelada a aparências; há que ser cultiva-
da, conquistada, construída, meditada, vivida, 
portanto, nos esforços do comportamento 
coerente com o conhecimento, em qualquer 
circunstância, para a conquista de uma pos-
tura coerente que não seja mera aparência...
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SUELI AP. OLIVATTOHISTÓRIA DE UM POLÍTICO REENCARNADO

Raul Teixeira, orador e escritor espírita, 
conta que certo dia ia a uma conferên-
cia numa cidade importante do Brasil 

e, ao se dirigir para almoçar num restau-
rante, com os seus anfitriões, enquanto es-
peravam que o semáforo abrisse para atra-
vessarem larga avenida, ele via uma mulher 
andrajosa ali ao lado, no caixote do lixo a 
procurar comida e a separar o lixo mais lim-
po do mais sujo. Tal cena causou-lhe tama-
nha impressão, que perdeu a vontade de 
almoçar, embora a necessidade de o fazer. 

Enquanto tentava se recompor mental-
mente, já no restaurante, pensando naquele 
ser que nada tinha, e ele ali num restaurante 
com os seus amigos, apareceu-lhe, através 
do fenômeno da vidência espiritual, um es-
pírito amigo que o acompanha na sua tarefa 
doutrinária, que o acalmou, referindo que 
mesmo que fosse dar comida àquela senho-
ra ela recusaria. E o Espírito, em breves pince-
ladas contou a história daquela mulher que 
nesta vida era a reencarnação de um famoso 
político brasileiro, ainda hoje muito concei-
tuado, e, que, por ter prejudicado tanto o 

povo, tinha reencarnado numa condição mi-
serável devido ao mecanismo do complexo 
de culpa que fez após a morte do corpo de 
carne, no mundo espiritual (onde não con-
seguimos esconder nada, nem de nós, nem 
dos outros), voltando numa condição mise-
rável para aprender a valorizar aquilo que ele 
tanto desprezara na vida anterior: as dificul-
dades financeiras do próximo. 

Curiosamente, o nome desse famoso polí-
tico estava afixado nesse local, dando nome 
à avenida, e essa mulher, por um mecanismo 
de fixação inconsciente, não largava aquele 
local onde outrora lhe prestaram grandes 
homenagens. Não era um castigo divino, 
mas sim uma decorrência da Lei de Causa e 
Efeito, onde cada um colhe de acordo com 
os seus atos, pensamentos e sentimentos.

“A SEMEADURA É LIVRE MAS A
COLHEITA OBRIGATÓRIA” Chico Xavier

Site:http://www.redeamigoespirita.com.

br/profiles/blogs/hist-ria-de-um-pol-tico-

reencarnado-j-raul-teixeira

Sueli Ap. Olivatto é 
a nossa apresentada 
deste mês. Sueli tem 
62 anos, é professo-
ra aposentada, tem 
um casal de filhos e 
um neto. Conheceu 
a Doutrina Espírita 
através de um amigo 
da faculdade. Parti-
cipa há muitos anos 
do Centro Espírita 
Amor e Caridade o 
“Monteiro Lobato”, 
como é conhecido. 
Frequenta também 
a Associação Espíri-
ta de Americana.

Aqui no Seareiros frequenta algu-
mas palestras e contribui assiduamente 
com a nossa Oficina de Costuras, con-
feccionando peças para o nosso Bazar 
e também para a COASSEJE. Agradece-
mos a contribuição da Sueli, que para 
nós é muito valiosa!

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

Exame comparado das doutrinas sobre a 
passagem da vida corporal à vida espi-

ritual, sobre as penalidades e recompensas 
futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as 
penas, etc., seguido de numerosos exemplos 
acerca da situação real da alma durante e 
depois da morte. (Allan Kardec)

 “Por mim mesmo juro – disse o Senhor 
Deus – que não quero a morte do ímpio, e 
não que ele se converta, que deixe o mau 
caminho e que viva.”  (Ezequiel, 33:11.) 

No dia 1º de agosto de 1965 foi lançada 
a primeira edição de O Céu e o Inferno, ou 
A Justiça Divina Segundo o Espiritismo (no 
original francês, Le Ciel et l’Enfer), a qual se 
trata de um livro da codificação de Allan 
Kardec e uma das obras básicas do espiri-

“O céu e o inferno” ou a justiça divina segundo o espiritismo
ESTUDOS

POR SILVIA PRADO tismo. O Céu e o Inferno coloca ao alcance 
de todos, os conhecimentos do mecanismo 
pelo qual se processa a Justiça Divina, em 
concordância com o princípio evangélico: 
“A cada um segundo suas obras”.

Esta obra é dividida em suas partes.
Primeira parte: Kardec faz um exame 

crítico onde aponta contradições filosófi-
cas e incoerências relacionadas ao conhe-
cimento científico superáveis, mediante o 
paradigma espírita da fé raciocinada. São 
abordados os temas: causas do temor da 
morte, porque os espíritas não temem a 
morte, o céu, o inferno, o inferno cristão 
imitado do pagão, os limbos, quadro do 
inferno pagão, esboço do inferno cristão, 
purgatório, doutrina das penas eternas, 
código penal da vida futura, os anjos se-
gundo a Igreja e o Espiritismo, origem da 

crença dos demônios, segundo a Igreja e 
o Espiritismo, intervenção dos demônios 
nas modernas manifestações, e a proibi-
ção de invocar os mortos.

Segunda parte: é mais voltada ao pen-
samento, pois traz compilações de diálo-
gos estabelecidos entre Kardec e espíritos 
diversos, que narram as impressões que 
trazem do além-túmulo, e de como se deu 
o processo de desencarne para pessoas de 
diferentes tipos de caráter; reuniu várias dis-
sertações de casos reais, para demonstrar a 
situação do espírito, durante e após a mor-
te física, de modo que o leitor possa com-
preender a ação da Lei de Causa e Efeito, 
em equilíbrio com as Leis Divinas, constam 
narrativas de espíritos felizes, infelizes, es-
píritos em condições medianas, sofredores, 
suicidas, criminosos e espíritos endurecidos.

HISTÓRIAS ESPÍRITAS
POR ORLANDO CIOLDIN

NOSSA GENTE
PELO D.C.D.
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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 novo lar Coasseje
COASSEJE

POR ORLANDO CIOLDIN

Onovo Lar COASSEJE já está re-
cebendo os voluntários da TOP 
DECOR (associação de engenhei-

ros, arquitetos e empresas do ramo de 
construção), cujos profissionais projetaram 
e agora estão executando 25 espaços da 
reforma do prédio, num projeto denomi-
nado “2° Mostra Social Top Decoração”.

O local, antigo C.A.M. (Centro de Aten-
dimento ao Migrante), cedido em como-
dato pela Prefeitura, receberá as crianças e 
adolescentes dos Lares COASSEJE, do Ser-
viço de Acolhimento Institucional. Veja fo-
tos de espaços em execução dos serviços.

Veja aqui alguns eventos programa-
dos pela COASSEJE, para os quais a 
comunidade interessada está convi-
dada a participar:

• 03/08/2019 – sábado, das 10h00 às 
11h30 – Grupo de Apoio à adoção - Ofici-
na Temática – Palestra com Peterson San-
tilli  (advogado, membro da AGAAESP) 
– Tema:  “Adoção e os novos aspectos 
jurídicos” (destituição do poder familiar 
– Licença maternidade e paternidade na 
adoção) = Auditório da COASSEJE;

• 17/08/2019 – sab – 10h00 às 11h30 – 
Grupo de Apoio à Adoção – Encontro de 
Pais – Palestra: “O impacto da Violência 
doméstica na saúde mental da criança/
adolescente”  (haverá atividade lúdica 
com as crianças e adolescentes com o 
mesmo tema) = Auditório da COASSEJE;

• 21/08/2019 – quarta-feira, 19h30 – 
EVENTO DESFILE DO BEM – “Desfile 
de Modas 2019 em prol da COASSEJE” 
– Evento será realizado no ESPAÇO LE 
BLANC, de Claudia Porteiro. 

Em 29 de junho último foi realizado no auditório da COASSEJE o “1º Chá do Desapego”, 
evento organizado pelo “Projeto Brechó da COASSEJE”. Além da confraternização entre 
as convidadas, todas doaram peças de roupas para serem vendidas no brechó, benefi-
ciando com recursos a entidade em apoio aos projetos que desenvolve.

CHÁ DO DESAPEGO EVENTOS
PROGRAMADOS
PELA COASSEJE
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Mais um mês de conscientização 
da prevenção ao suicídio e o 

aumento é alarmante, principalmen-
te entre os mais jovens.

No mundo atual a dificuldade de 
interação familiar e os problemas 
de relacionamentos agravando-se, 
frustrações intensas na era das mí-
dias sociais e em um mundo de tan-
tas exigências, em viver um padrão 
de beleza, ter uma profissão de alto 
conforto financeiro e vida social ati-
va e feliz. Criam-se falsas alegrias, 
descontrole de comportamento, 
outras levam ao isolamento social 
e em sua grande maioria causando 
transtornos de ansiedade e depres-
sões, sem contar o aumento do de-
semprego, a vulnerabilidade social, 
violência. Porém, devemos lembrar 
que muitos são os casos de pessoas 
que não aparentam nenhum distúr-
bio emocional, que tenham sorrisos 
nos lábios e a dor atuante em seus 
corações, esses são mais difíceis 
diagnósticos. E o índice vai aumen-
tando em média trinta e dois suicí-
dios por dia, como ressalta a Orga-
nização Mundial de Saúde.

O poder público divulga informa-
ções, a OMS disponibiliza aos profis-
sionais de saúde, da imprensa, ma-
nuais relativos ao tema. E nós?

Há uma necessidade cada vez 
maior de mobilização social, além 
do trabalho de divulgação e enfren-
tamento das dores da alma. Forta-
lecendo o cuidado no atendimen-
to fraterno, o abraço acolhedor de 
que todos necessitam. Saliento que 

O telefone 188 está valendo 
para todo o território nacional 

como telefone de apoio 
para quem precisa falar com 

alguém no momento que 
pensa em cometer suicídio.

Que tal divulgar essa 
informação?

Pode ter alguém 
perto de você que 
está precisando e 
não quis te pedir 

ajuda.

188

Na última edição do IPV escrevemos sobre 
a generosidade dos cidadãos americanen-
ses, dos grupos voluntários, empresas e 
indivíduos com doações para as entidades 
filantrópicas. Sabemos que não são apenas 
essas entidades as beneficiadas com doa-
ções, mas toda a população carente que 
recebe as benesses de nossa comunidade.

De modo geral, as entidades filantró-
picas tornam-se núcleos distribuidores 
para atender as pessoas que carecem 
dessa ajuda por estarem mais próximas 
da faixa carente da sociedade. Essas doa-
ções suprem, também, as necessidades 
das próprias entidades em sua manuten-
ção, já que, fora as atividades técnicas 
que são realizadas por funcionários con-
tratados, valem-se de apoio de trabalhos 
voluntários para se manter.

A COASSEJE sente-se abençoada, pois é 
agraciada constantemente por essas doa-
ções. Aqui, novamente, como amostra-
gem, publicamos fotos de doações, dessa 
vez da Campanha do Agasalho 2019 da 
empresa “Cartão de Todos”  e da campa-
nha de roupas e agasalhos realizada pela 
“Loja Maçônica 343 – Cavaleiros do Tem-
plo” em diversos condomínios na cidade.

DOAÇÕES PARA
A COASSEJE

“TRABALHO COM E PARA JESUS 
É EM TODA TERRA E EM TODO LUGAR”

muitas vezes, não percebemos que em 
nosso grupo de trabalho espírita, possa 
ter um amigo sofrendo de profundas 
tristezas, e talvez com pensamentos 
suicidas e não nos percebemos, pois 
temos a falsa impressão de que todos 
nós trabalhadores estamos imunes 
a isso, o que é uma inverdade. Deve-
mos ampliar além das nossas paredes 
recheadas de estudo doutrinário, para 
minimizar o sofrimento de muitos, isso 
é o trabalho que Jesus nos confiou. 
Estudo é essencial, mas ações são im-
prescindíveis e não podem ficar apenas 
dentro de um centro ou templo religio-
so porque poucos são os que procuram 
ajuda direta. Jesus não ficou confinado 
dentro de um templo e sim saiu á ruas 
para curar os doentes do corpo e da 
alma. Se Ele é nosso Mestre e nosso 
guia, temos que segui-lo. 

Reafirmar a valorização da vida, mes-
mo diante de tanta falta de empatia, 
onde ainda egoístas que somos não 
enxergamos além do próprio umbigo, 
acreditando que apenas as nossas do-
res são reais e o do outro é chantagem 
emocional, entendemos a necessidade 
imperiosa em trabalharmos o resgate 
do ser integral, e nos dedicarmos mais 
na ressignificação de nós mesmos e do 
nosso verdadeiro propósito “Amarmos 
uns aos outros”.

E assim, lembrando-se do saudoso 
Renato Russo em sua musicalidade 
amorosa: “Mais é claro que o sol 
vai voltar amanhã, mais uma vez eu 
sei...” porque quem acredita, sempre 
alcança. 

Fortalecemos, portanto nosso dever 
de sermos pessoas melhores, atuantes 
na Seara do Mestre, porque trabalho 
com e para Jesus é em toda Terra e em 
todo lugar. Ampliemos, portanto, nos-
sa atuação porque ELE estará conosco 
nos guiando o caminho.

Palestras de prevenção acontecerão 
nos dias 03 – 10 – 24 de setembro sob 
a ótica psicológica, médica e espiritual. 

E desperte na 
regeneração

VALORIZAÇÃO DA VIDA
POR VANESSA MORAES
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Rua Ary Meirelles, 908 - Sala 04 - Fone (19) 99728.0679 - e-mail: sandra.brugni@yahoo.com.br

SANDRA CRISTINA BRUGNI MAIA

Claudia Teresa Lopes | CRP 06/25.108-0
Especialista em Psicologia Analítica Junguiana
• Psicoterapia (Individual e Familiar);
• Orientação Profissional e Psicopedagógica;
• Orientação de Pais
Cel. (19) 99174-0205
claudiateresalopes@hotmail.com
Rua dos Jequitibás, 363 | Jd. Glória | Americana/SP

Quem evangeliza, liberta para a vida feliz. 
Evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo 
infantil como benção de alta magnitude, 
cujo resultado, ainda não se pode real-
mente aquilatar. A criança evangelizada 
torna-se jovem digno, transformando-se 
em cidadão do amor, com expressiva ba-

No período de 11 a 17 de julho, em 
todos Atendimentos Fraternos e nas 
Reuniões Públicas tivemos a exposi-

ção de O Evangelho Segundo Espiritismo 
com o tema “A importância da Prece” Ex-
positora: Elaine Cristina da Silva.

A prece é uma conexão com Deus, 
com Jesus Cristo, com os espíritos bons, 
protetores, familiares, etc., que nos que-
rem bem e desejam o melhor para cada 
um de nós.

Mas essa conexão depende da nossa fé, 
que é um sentimento inato, no homem, da 
sua destinação, segundo um Espirito Pro-
tetor no livro ESE.  Já nascemos com um 
sentimento da existência de Deus, e tam-
bém um sentimento dos nossos poten-
ciais.  A Fé Divina e a Fé Humana.

A prece é mais do que palavras apenas, 
é uma conexão de sentimentos com Deus, 
com Jesus e com os espíritos amigos. Ela 
não nos isenta das provações, nem nos 
dispensa de esforços para superamos os 
desafios da vida, mas atrai para junto de 
nós, o concurso dos Espíritos bons, que 
vêm sustentar-nos em nossas boas re-
soluções e inspirar-nos bons pensamen-
tos, ajudando-nos a adquirir força moral 
necessária para vencer as dificuldades e 
voltar ao caminho reto; podendo nos des-

Evangelização, desafio de urgência
INFANTIL

PELA PRESIDÊNCIA gagem de luz para toda vida, mesmo que 
se transitando em trevas exteriores.

Ofertem-se pães, medicamento, aga-
salhos, cuidados, instrução e educação a 
criança. Não se evangelizando hoje o ser 
que surge, periclitará toda segurança do 
edifício social e humano do futuro,

Impostergável, desse modo, o mistério 
preparatório das gerações novas, guiando

-as para Jesus, a fim de que se construa, 
desde agora, o reino de Deus, definitiva-
mente, no mundo.

Evangelização espirita é sol nas almas, 
clareando o mundo inteiro sob as conste-
lações das estrelas do céu, que são os bem 
aventurados do Senhor, empenhados em 
seu nome, pela transformação urgente da 
Terra, em “mundo de regeneração” e paz.

Fonte: Ação Espirita por Amélia Rodrigues. (do 

Livro Terapêutica de emergência-psicografia  

Divaldo P.Franco) 

Orientação Especial
A IMPORTÂNCIA DA PRECE

PELO D.O.D. viar dos males que atrairíamos pelas nos-
sas próprias faltas, nos explica Kardec no 
Evangelho Segundo O Espiritismo.  

Assim, saibamos ponderar no que pedir, 
e lembremos que Deus é a inteligência, é o 
Amor, é a Misericórdia e a Bondade supre-
ma, e conhece a cada um de nós, melhor 
que nós mesmos, e ouve e responde sem-
pre os nossos chamados. 

Por isso, Emmanuel nos orienta, quan-
do orarmos procuremos nos desfazer de 
quaisquer inquietações, asserenando-nos, 
para recolhermos as respostas da Divi-
na Providência. Atenção para perceber a 
resposta, que pode vir por alguém, por 
intermédio de alguma coisa, às vezes a 
advertência ou o conselho, podem vir no 
verbo de um amigo, na página de um li-
vro, numa nota singela de imprensa e até 
mesmo num simples cartaz que cruze o 
caminho. Muitas vezes vem pela prega-
ção ou pelo esclarecimento da casa de fé, 
nas mensagens inarticuladas da natureza, 
nas emoções que desabrocham da alma 
ou nas idéias imprevistas que fulgem no 
pensamento, nos convidando a observar o 
Bem Eterno. Deus responde sempre!

Emmanuel ainda nos lembra, que é 
preciso sim, silenciarmos nosso mundo 
intimo, esquecendo nossas exigências e 
nossos desejos para ouvirmos as respos-
tas de Deus, mas também para aceitá-las, 

reconhecendo que as respostas de Deus 
são sempre em nosso favor, mesmo que 
às vezes, pareçam contra nós.

A prece traça fronteiras vibratórias, nos 
explica Alexandre no livro Missionários 
da Luz de André Luiz. O lar não é so-
mente a moradia dos corpos, mas, acima 
de tudo, a residência das almas. O san-
tuário doméstico que encontre pessoas 
amantes da oração e dos sentimentos 
elevados, converte-se em campo subli-
me das mais belas florações e colheitas 
espirituais, garantindo a casa tranquila, 
com a sua presença, pela abundante e 
permanente emissão de forças purifica-
doras e luminosas, nutrindo espiritual-
mente todos que vivem no lar.

Ainda neste livro Missionários da Luz, 
lembremos dos benefícios que a oração 
de Cecilia proporcionou a seu esposo. 
No momento da oração luzes sublimes 
cercavam-na toda e seu coração se lhe 
transformou num foco ardente de luz, do 
qual saíam inúmeras partículas resplan-
decentes, projetando-se sobre o corpo 
e sobre a alma do esposo, retirando a 
expressão de angustioso cansaço, e as-
sim mais calmo, forte e feliz pôde dormir 
tranquilamente.

Portanto irmãos, oremos sempre! Con-
fiemos no valor da nossa conexão com 
Deus. Por vezes estamos atravessando 
épocas difíceis, então continuemos a orar. 
A prece é luz e orientação em nossos pró-
prios pensamentos nos diz o Espírito An-
derson do livro Entre a Terra e o Céu.
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Perguntas feitas por pacientes:

1) Tenho 29 anos sempre levei uma vida 
normal, porém, há 4 anos tenho tido 
crises convulsivas e a epilepsia não foi 
constatada em nenhum exame (eletroen-
cefalogramas repetidos, mapeamentos 
cerebrais, tomografias, ressonâncias 
magnéticas, etc.) Já tomei gardenal, 
trileptal, depakote e agora estou com 
topiramato 150 mg, as crises continuam 
acontecendo, não sei mais o que fazer. 
Pode-me ajudar? O que fazer? 

2) Dr. Ricardo, quais as causas da epilep-
sia? Está a epilepsia intimamente ligada 
com a mediunidade? Diz-se popular-
mente que um epiléptico é um “grande 
médium” quase sempre psicofonico (dito 
popularmente de incorporação) e que 
necessita desenvolver a mediunidade 
para ficar melhor? Isto é verdade?

Resposta do Dr. Ricardo Di Bernardi:
Em primeiro lugar, deve continuar ten-

tando, com um bom neurologista, outras 
alternativas medicamentosas. Há, tam-
bém, casos de convulsões epileptiformes 
que não são de origem exclusivamente 
neurológicas, isto é, são provocadas por 
outras disfunções orgânicas como meta-
bólicas, hormonais, neoplásicas e outras, 
que podem ser a causa de convulsão do 
tipo epiléptico, mas sem ser a disritmia ce-
rebral a causa primária. Um excelente clíni-
co, especialista em Medicina Interna, (não 
é o mesmo que Clínico Geral), pode pro-
ceder esta investigação. A Epilepsia exis-
te em diversos graus e diversos tipos. Há 
epilepsias bastante leves como lapsos de 
consciência denominados crises de “au-
sência” até as de convulsões violentas. A 
mais frequentemente comentada é a que 
se caracteriza por crises ou ataques nos 
quais há espasmos musculares de contra-

POR RICARDO DI VERNARDI
TRANSCRIÇÃO: JUBERY RODRIGUES

Epilepsia
ESPIRITISMO E MEDICINA

ção e de movimentos incontroláveis, com 
concomitante perda da consciência. Devi-
do sua manifestação espetacular, externa, 
desde épocas remotas impressionava a to-
dos, sendo atribuída a agentes demonía-
cos, misteriosos ou a influência lunar, daí a 
expressão lunáticos.

Um dos pais da medicina, Hipócrates 
lutou para desvincular a relação desta 
enfermidade com o “sagrado”. Até hoje 
ainda existe, em alguns locais esta ten-
dência. Frequentemente a pessoa que 
está prestes a ter uma crise convulsiva 
epiléptica percebe a chegada da crise 
com os sintomas. Alguns sentem um ca-
lor leve e envolvente, ou uma sensação 
típica visual, olfativa, auditiva, gustativa, 
tátil ou dolorosa, comumente no abdo-
me. Pode-se detectar no EEG – eletroen-
cefalograma – uma disfunção ou disrit-
mia cerebral, ou seja, uma alteração do 
ritmo das ondas emitidas pelo cérebro. 
No entanto, em alguns casos não se de-
tectam estas alterações disrítmicas.

Em todas as nossas patologias ou pro-
blemas humanos há uma participação es-
piritual, em graus variados. Na epilepsia 
ou nos chamados “ataques” pode ocorrer 
uma ligação do enfermo com o espírito 
obsessor, ocorrendo uma verdadeira “in-
corporação” ou transe mediúnico. Existe 
sempre uma fragilidade orgânica cere-
bral, motivada pela alteração do modelo 
organizador biológico (perispírito) que 
traz lesões adquiridas em vidas pretéri-
tas. Lesões que tem origens diversas. Nos 
casos ditos de “pequeno mal” ou crises 
de ausência não é comum a presença de 
espíritos obsessores. Nos casos de crises 
convulsivas graves, há também lesões 
perispirituais decorrentes do histórico 
progresso do paciente, mas a frequente 
(nem sempre) associação do obsessor de-
sencarnado. A ação do obsessor dá-se no 
denominado “locus minoris resistentiae” 
isto é, no local de menor resistência do 
obsidiado, no caso desta pessoa, o cére-
bro… Muitas vezes, a ligação do obsessor 
com a “vítima ” efetua-se pelo chakra gás-
trico, esplênico ou genésico mas a reper-
cussão atinge intensamente o ponto fra-
co do obsidiado que é a região cerebral 

fragilizada. Em certos casos, O choque do 
contato com as energias do espírito de-
sencarnado com o obsidiado (médium?) 
pode ser um fator determinante para o 
processo convulsivo. A própria convulsão 
ocasiona uma repercussão forte no espíri-
to fazendo-o muitas vezes se afastar.

Há casos em que o indivíduo dito epi-
lético nada apresenta nos exames de EEG 
mas tem todos estes sintomas. A contínua 
interferência do obsessor sobre a pessoa 
sensível nesta área poderá ocasionar le-
sões como passar dos anos. O que ocorre 
é que o perispírito ou corpo astral tem seu 
cérebro lesionado, mas, ainda, não trans-
feriu para o corpo biológico esta lesão. O 
tratamento médico e espiritual concomi-
tante poderá fazer com que a lesão não 
se instale no corpo biológico. Em termos 
técnicos, médicos, chama-se “aura epiléti-
ca” (há outras denominações) ao conjunto 
de fenômenos ou sensações que prece-
dem a crise convulsiva. Estas sensações 
são: a percepção ou alucinação de cores, 
visões, sombras, sons, ruídos, vozes, odo-
res, sensação de calor na face, gosto ácido 
na boca e outras.

Curiosamente sensações semelhantes 
que os médiuns têm antes da ligação de-
les o espírito comunicante na sessão de 
desobsessão. Até a “dor na boca do estô-
mago” que alguns médiuns sentem pela 
ligação com o chakra gástrico. Estas sen-
sações da “aura epilética” no caso da cri-
se convulsiva podem decorrer da impreg-
nação das energias (fluidos) do obsessor 
sobre o doente.

Uma recomendação importante: além 
do tratamento neurológico a higiene 
mental ou a manutenção de pensamen-
tos otimistas, fraternos e similares são 
auxiliares no tratamento. Pensamentos 
de raiva, ódio, inveja, ressentimentos e 
outros de baixa frequência, favorecem as 
crises pela sintonia com o obsessor. Antes 
de desenvolver a mediunidade o pacien-
te deve espiritualizar-se, depois estudar a 
doutrina espírita e por último pensar em 
atuar como médium. O tratamento (mé-
dico + espiritual) controla as crises e im-
pede a fixação da entidade enferma sobre 
o cérebro do paciente.
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Nasceu em 30 de setembro de 1891 em 
Arraial de Cepa Forte (hoje Jandaíra), 

Estado da Bahia. Filho de Eulélio de Souza 
Barbosa e Ana Isabel Machado Barbosa, foi 
jornalista, professor, escritor, poeta, compo-
sitor e palestrante, difundindo o Espiritismo 
e conquistando até mesmo o respeito de ad-
versários da Doutrina.

Leopoldo conheceu a Doutrina dos Espíri-
tos em torno de 1915 por meio de José Peti-
tinga. Em 1927, casou-se com Marília Ferraz 
de Almeida e, juntos, dois anos depois, mu-
daram-se para Nova Iguaçu (RJ). Lá, integra-
ram a equipe de trabalhadores do Centro Es-
pírita Fé, Esperança e Caridade, participando 
ativamente da construção do Albergue No-
turno Allan Kardec e do Lar de Jesus.

Junto de sua esposa, em 1930, consagrou-se 
como educador na cidade, inaugurando o Colé-
gio Leopoldo - hoje, tradicional estabelecimento 
de ensino que contou com a colaboração de sua 
irmã caçula, Leopoldina Barros (esposa do tam-
bém professor Newton Gonçalves de Barros), e 
do Almirante Paim Pamplona, Ex-Presidente da 
Federação Espírita Brasileira (FEB).

Leopoldo participou da organização de di-
versos eventos, como: I Congresso Brasileiro de 
Jornalistas e Escritores Espíritas, em 1939, sob 
a coordenação de Deolindo Amorim; I Con-
gresso de Mocidades Espíritas do Brasil, de 17 
a 23 de julho de 1948; idealizou o Congresso 
Brasileiro de Unificação, realizado na capital 
paulista, de 31 de outubro a 5 de novembro 
de 1948. No ano seguinte, era convocado ao II 

Nos dias 24 e 25 de junho 2019 no audi-
tório do Seareiros- Palestra Tema: “A Dor 

da Alma” - expositora Elizabeth Vieira Lucena.
A consoladora Doutrina Espírita, traz para 

todos nós a gênese do sofrimento. De acordo 
com Joana de Ângelis o sofrimento pode ser 
considerado a doença da alma, nos levando 
a crer que sendo ela orgânica ou psíquica, é 
efeito e não causa. 

É importante que possamos conhecer al-
guns elementos deste estudo, como; alma, 
pensamento, períspirito e corpo físico. A alma 
é a sede dos pensamentos, o períspirito é uma 
grande memória que grava nossos pensamen-

Leopoldo Machado de Souza Barbosa

A dor da alma

ESTUDOS

PALESTRAS

POR DIVALDO GREMES

PELO DCD

Congresso Pan-Americano, realizado no Rio de 
Janeiro, e também ao Pacto Áureo.

A respeito deste importante momento, os 
escritores Antônio de Souza Lucena e Paulo 
Alves Godoy relatam no livro “Personagens 
do Espiritismo”: “Percebendo a importância 
desses encontros, para a grandeza da Dou-
trina Espírita no futuro, dentro de suas pos-
sibilidades, esteve sempre presente ajudando 
de alguma maneira. Os mesmos espíritos que 
inspiravam o Pacto Áureo inspiraram a ‘Cara-
vana da Fraternidade’, na qual tomaram par-
te: Leopoldo Machado, Lins de Vasconcelos, 
Carlos Jordão da Silva, Francisco Spinelli, Ary 
Casadio e Luiz Burgos Filho, cuja Caravana foi 
o coroamento do Pacto Áureo, o incentivo 
unificador na formação do Conselho Federa-
tivo Nacional, sob os auspícios da Federação 
Espírita Brasileira. Ao regresso da ‘Caravana da 
Fraternidade’, o êxito absoluto, com a adesão 
dos Estados do Norte e Nordeste do País à 
unificação do Espiritismo em todo o territó-
rio nacional. Leopoldo realizou, também, a 
Primeira Festa Nacional do Livro Espírita, em 
homenagem ao ‘18 de Abril’, data magna de 
lançamento de O Livro dos Espíritos, cuja festa 
tornou-se hábito em todo o Brasil nas come-
morações ao ‘Dia do Livro’. Criou o Conselho 
Consultivo de Mocidades Espíritas, na sede da 
antiga Liga Espírita do Distrito Federal.”

 
DESENCARNE E BIBLIOGRAFIA
Leopoldo Machado desencarnou em Nova 
Iguaçu (RJ) no dia 22 de agosto de 1957, dei-
xando um legado para o movimento espírita 
e também para a cultura.

As novas gerações receberam as gene-
rosas contribuições dele, que incentivou na 
criação das Mocidades Espíritas e das Escolas 
Espíritas de Evangelização para Infância, im-
pulsionando, ainda, a organização de even-
tos espíritas em todo o país. Percorrendo 
todo o Brasil, exaltou o Evangelho de Jesus e 
a Doutrina dos Espíritos, como sendo a volta 
do Cristianismo redivivo, no seu sentido mais 
puro, como era pregado na Casa do Cami-
nho, logo após o sacrifício de Jesus.

De sua bibliografia constam os seguintes 
livros: “Meus últimos Versos”, “Saudades”; 
“Ideias e Iluminação”; “Prosa de Caliban”; 
“Consciência”; “Doutrina Inglória”, “Julga, 
Leitor, por ti mesmo”, “Sensacional Polê-
mica”, “Pigmeus contra Gigantes” e “Guer-
ra ao Farisaísmo”; “Para o Alto”, “Natal dos 
Cristãos Novos”, “Graças sobre Graças”, 
“Caravana da Fraternidade” e “Ide e Pre-
gai”; “Teatro Espiritualista” (1ª e 2ª séries); 
“Teatro da Mocidade”; “Uma Grande Vida” 
e “Caxias, eminente iguaçuano” (biogra-
fias); “Cientismo e Espiritismo”; “Cruzada de 
Espiritismo de Vivos” e “Observações e Su-
gestões”; “O Espiritismo é Obra de Educa-
ção”; “Das responsabilidades maiores dos 
Espíritas no Brasil”; “Para a Frente e para o 
Alto”; “Nada lhe é no momento maior”, e 
“Brasil berço da Humanidade”.

Leopoldo é, também, autor da “Canção da 
Alegria Cristã”, de parceria com Oli de Castro, 
e compôs inúmeras outras melodias para a 
mocidade e a evangelização infanto-juvenil.

 
Fonte: https://www.uemmg.org.br.

tos, e o corpo físico é o instrumento para a evo-
lução sede temporária da alma. Esses quatro 
elementos trabalham em pares num sistema 
perfeito e harmonioso. O corpo físico funciona 
como uma esponja que suga o que está grava-
do no perispírito, resultado do fluxo energético 
(pensamentos) proveniente da alma. 

O Evangelho Segundo o Espiritismo nos faz 
refletir sobre o tema no capítulo V “Bem aven-
turado os aflitos”, os espíritos nos esclarece 
sobre a justiça das aflições e suas causas. As 
nossas ações na ignorância são as causas das 
aflições, pois ao pensar e agir o ser humano 
libera forças. O pensamento é fluxo energé-
tico que flui da alma através do cérebro. Se 
os pensamentos e atitudes forem positivas 

teremos retorno positivo, se forem negativas 
o efeito será negativo, então toda ação pra-
ticada tem seu retorno equivalente. Todas as 
faltas cometidas ficam registradas no períspi-
rito, e se manifestarão como doença orgânica 
ou psíquica. Por isso devemos cuidar da nossa 
reforma íntima, promovendo em nós o bem
-estar físico e mental.

“...somente ao preço da nossa incessante 
renovação mental para o bem, com o apoio 
do estudo nobre e do serviço constante, é 
que superaremos o domínio da enfermida-
de...” (Emmanuel em Pensamento e vida - 
Enfermidade)

Bibliografia

Evangelho Segundo Espiritismo

Pensamento e Vida (EMMANUEL) 

Plenitude (Joana de Angelis)
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Livros mais vendidos no
Seareiros em Julho

1- Auto-Obsessão - Quando 
Fazemos Mal a nós Mesmos - 
Mário Mas;

2- A Bússola e o Leme - Haroldo 
Dutra Dias;

3- Com Cinco Pães e Dois Peixes - 
Carlos Antonio Bacelli/Irmão José;

4- As Parábolas de Jesus em Rimas 
(Infantil) - Janaína C. Martins de 
Farias/Lucio de Abreu;

5- Memórias de um Suicida - Yvone 
do Amaral Pereira/Camilo Cândido 
Botelho.

 USE Intermunicipal de Americana | 
Nova Odessa  | Sumaré

Os livro do Clube do Livro 
“Prof. José Rampazzo:

1 - Respostas Espíritas 
(Doutrinário);

Donizete pinheiro
Editora EME = 221 páginas;

2 - Eles de Ódio (Romance);
Ricardo Orestes Forni;

Editora EME = 239 páginas.

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 AGOSTO DE 2019

DATA
02/08

6ª. feira(1ª.)
06/08

3ª. feira(1ª.)
10/08

Sábado(2º.)
11/08

Domingo(2º)
13/08

5ª. feira(2ª.)
17/08

6ª. feira(3ª.)
17/08

Sábado(3º.)
26/08

2ª. feira(últ.)
26/08

2ª. feira(últ.)
27/08

3ª. feira(últ.)
28/08

4ª. feira(últ.)
28/08

4ª. feira(4ª.)

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

Centro Espírita Humberto de Campos
Rua Nacim Elias, nº 623, Morada do Sol, 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

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

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

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

Centro Espírita Pátria do Evangelho
Rua Olivindo Fonseca, 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

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

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

Cláudio Schiave
Pátria do Evangelho

Lucilene Cruz
Cecal

Rogélio Bonil
Casa de Luz

Michele Cardena
Casa de Luz

A definir

Jorge Munhoz
Casa de Luz

Valdecir Borges
Augusto Elias 

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Jaime Facioli
Paz e Amor

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Divaldo Gremes
Seareiros de Jesus

Jivago Palomo
Cecal

20h00

19h30

20h00

10h00

19h30

19h30

19h30

19h50

20h00

19h30

19h30

19h45

Tema livre

Tema livre

Tema livre

Tema livre

Tema livre

Bezerra de Menezes

Porque devemos  
nascer de novo

Tema livre

Realeza de Jesus

Da mediunidade dos Animais 
Livro dos Médiuns

Em torno da Felicidade

PELA BIBLIOTECA
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SIM! ELE ACREDITA EM NÓSESTUDO DAS PARÁBOLAS DO NOVO TESTAMENTO
03/08 – sábado – das 14h às 15h30 – sala 1 – Estudo das Parábolas do Novo Testamento – 
Serão estudadas as Parábolas da Semente (Mc 4:26-29) e do Grão de Mostarda (Lc 13:18-19) – 
31/08 – sábado – das 14h às 15h30 – Será estudada a Parábola do Trigo e do Joio (Mt 13:24-30)
Estudo aberto para todos os interessados. (Antecipando o mês de setembro.)

EVENTO ESPECIAL
10/08 – DOCE AMIZADE E SOLIDARIARTE DO DIA DOS PAIS – Tarde de confraternização 
da Casa, com doação e vendas de sobremesas e salgados, também exposição e venda de 
artesanatos. Contamos com a presença e colaboração dos associados/frequentadores, 
familiares e amigos.

PALESTRAS
05/08 - segunda-feira - 20h - Tema: “O que Estamos Fazendo com o Tempo que Deus nos 
Concedeu?” Expositora: Andrea Laporte - CEAK Campinas;
14/08 - quarta-feira - 20h - Tema: “Tempo de Confiar” – Expositor: Dr Milton Santiago Junior 
– Associação Espírita de Americana;
24/08 - sábado - 15h - Tema: “Jesus: Suprema Referência” – Expositor: Joelson Pessoa – Guarulhos;
26/08 - segunda-feira – 13h – Tema: “Homoafetividade” – Expositor: Divaldo Gremes – Seareiros.
27/08 - terça-feira - 20h - Tema: “João Batista, o Precursor” – Expositor: Marcio Correa – São Carlos.
Todas as palestras ocorrerão no auditório.

PREPARAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DO ATENDIMENTO FRATERNO
16 e 30/08 – das 19h30 às 21h – sala 4 – Preparação para novos e atuais entrevistadores do 
Atendimento Fraterno do Seareiros.

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 anos. 

ATIVIDADES EXTERNAS
12/08 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00 – O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. 24 – 
Não Ponhais a Candeia Sob o Alqueire;
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, para pessoas fisicamente impossibilitadas de 
vir ao Seareiros.

TODOS OS DIAS, PELA MANHÃ. 
Dona Pardoca voava em busca de 
alimento para seus filhotes, mas não 
deixava de parar para cumprimentar 
sua amiga Dona Arara.

-Bom dia, dona arara! Tudo bem?
-Bom dia amiga! Está saindo cedo 

hoje?
-Sim! Vou à busca de alimentos, 

mas não sei se vou arrumar alguma 
coisa hoje. O dia está muito quente!

Dona Arara, já conhecendo o pes-
simismo da amiga, respondeu gentil-
mente:

-Vai conseguir, sim! Porque o Pai 
Criador assim deseja!

No dia seguinte, bem cedinho 
Dona Arara avistou sua amiga voan-
do em sua direção. Como não era 
hora de costume, ficou preocupada e 
esperou a amiga.

Dona Pardoca pousou em frente à 
sua janela e, com uma voz cansada, 
falou:

-Ontem não consegui nada para o 
meu estoque de alimentos. Também, 
tenho certeza que este ano vai ser 
difícil.

Por esse motivo, estou saindo 
mais cedo para procurar em outros 
campos, mas sinto que será mais um 
dia de fracasso.

Dona Arara sempre procurava ani-
mar a amiga nas suas falas negativas:

-O Pai Criador é quem sabe, ami-
ga! Vamos confiar!

Dona Coruja, vizinha da Arara, 
perguntou para esta porque sempre 
dizia para Dona Pardoca: “O Pai Cria-
dor assim deseja”

Toda sem graça, Dona Arara falou:
-É a única coisa que tenho para 

dizer para minha amiga que é tão 
negativa! Não sei dizer outra coisa!

Dona Coruja, batendo as asas e 
pousando no beiral da janela, disse:

-Amanhã venho aqui e vou expli-
car como tudo acontece.

No dia seguinte, bem cedinho, 
Dona Coruja bateu na janela de Dona 
Arara e falou:

-Vamos aguardar a sua amiga?
Não precisaram esperar muito, 

pois logo chegou Dona Pardoca, 
como sempre reclamando:

-Ontem fiz vários caminhos e não 
encontrei nada. Estou indo hoje mas 
já sei do meu fracasso.

-Bom dia! falou Dona Arara, ao 
lado da Dona Coruja.

Sem entender o motivo de Dona 
Coruja estar ali, respondeu 

-Bom dia!
Dona Coruja, então falou:
-Sim, hoje teremos como sempre 

um lindo!
-Não acredito, Dona Coruja – re-

trucou Dona Pardoca.
Como pode ser tão confiante?!To-

do esse otimismo deve ser por não 

ter filhotes para alimentar!
Dona Arara, sem graça, olhou para 

amiga e disse:
-O Pai Criador assim deseja!
Dona Coruja, então explicou:
-O Pai Criador sempre diz sim para 

todos nós! Ele quer nos ver felizes! 
Quando a amiga diz que não vai con-
seguir, Ele diz, sim!

Dona Pardoca, alisando suas pe-
nas, e sem entender, falou:

-Não sei o que quer dizer com 
isso?

Dona Coruja explicou:
-Quando você diz que não vai 

conseguir, o Pai Criador apenas con-
firma o sim! A amiga deveria ser mais 
confiante, quando vai a busca de ali-
mentos diga assim:

-Hoje vou conseguir encontrar ali-
mentos!

 Hoje o dia Vai ser lindo! E para 
tudo isso o Pai Criador estará dizen-
do “sim”!

Dona Pardoca, espantada excla-
mou:

-Então, todas as vezes em que eu 
falei não, o Pai Criador disse Sim?

Com lagrimas nos olhos, Dona 
Pardoca falou:

-Como fui tola! Tem toda razão! 
Estou compreendendo!

Preciso mudar minha maneira de 
olhar o mundo.

Dona Coruja, abraçando a amiga 
disse:

Quando buscamos o Pai Criador, 
não damos espaço para palavras 
tolas ou levianas, para palavras de 
desanimo, para palavras de derrota. 
Palavras uma vez lançadas, seguem 
adiante, por isso devemos usar a 
nossa boca com sabedoria, como 
uma fonte de bênçãos. Assim evita-
mos muitos problemas.

Dona Arara, então falou:
-Querida amiga Pardoca, me per-

doe por não conseguir te mostrar 
que estava errada.

Dona Pardoca abraçou a amiga e 
respondeu envergonhada:

-Eu estava negativa, com o cora-
ção e os pensamentos contaminados 
com o desânimo, com falta de fé e 
esperança.

E sorrindo abraçou a Dona Coruja 
e disse:

-Vou sim conseguir encontrar 
bons alimento, pois agora sei que o 
Pai Criador está dizendo:

-Sim! Você vai conseguir.
CRIANÇAS: As pessoas negativas 

não são apenas negativas para os 
outros, elas são também negativas 
para si mesmas. Devemos ajuda-las a 
não serem mais assim, orientando-as 
para o amor de DEUS.

Fonte: Ação Espírita n. 128 ano 

XXVIII-abril, maio e junho 2019

HISTÓRIAS DE TIAMARA
PELO D.C.D

CURTAS DO SEAREIROS
PELA PRESIDÊNCIA


