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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 JESUS

Acampanha política para presidente em nos-
so país foi a mais acirrada dos últimos tem-
pos. Nunca se viu tamanho engajamento das 

pessoas em defesa de seus candidatos, de forma 
espontânea e não por aliciamento financeiro. A par-
ticipação política dos cidadãos é principio democrá-
tico importante para construção de uma sociedade 
melhor e preocupada com o bem-estar de todos. 
Na sua ausência, os espertalhões e interesseiros se 
sentem mais à vontade para impor os seus meios 
escusos, corromper e locupletar-se indevidamente. 

Allan Kardec perguntou aos Espíritos Superiores 
por que no nosso mundo, tão frequentemente, a 
influencia dos maus supera a dos bons, e a respos-
ta foi: “Por fraqueza destes. Os maus são intrigan-
tes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando 
estes o quiserem, preponderarão” (questão 932, 
O Livro dos Espíritos).

Dessa maneira, os preocupados com o bem co-
letivo, que defendem uma ordem social baseada 
na lei e no respeito ao próximo devem ter uma 
ação positiva e afirmativa, embora não necessaria-
mente partidária.

Porém, pelos arroubos da apaixonada parti-
cipação política, também foi possível perceber 
que somos meros aprendizes da democracia, do 
diálogo e da fraternidade. O ego orgulhoso ain-
da permanece e não aceita discordância. De es-
trutura frágil e amedrontada, vale-se do instinto 
agressivo desejando sobrepor-se e dominar, para 
não ser dominado. Em O Evangelho Segundo o 
Espiritismo consta a mensagem de um Espírito 
Protetor, sobre a cólera, datada de 1863, que 
assim se inicia: “O orgulho vos induz a julgar-vos 
mais do que sois; a não suportardes uma compa-
ração que vos possa rebaixar; a vos considerardes, 
ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em 
espírito, quer em posição social, quer mesmo em 
vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irri-
ta e aborrece...” (cap.IX).

Foi por isso que se viu, em todas as camadas 
sociais, não um respeitoso diálogo de idéias, pró-
prio das criaturas psicologicamente maduras, mas 
um confronto pessoal e agressivo, com menospre-
zo do outro, só pelo fato de pensar de maneira 
diferente. Amizades e laces familiares se estreme-
ceram. Opositores agrediram moral e fisicamente.

Até mesmo muitos espíritas foram contagiados 
pelo clima geral e se aproveitaram dos grupos e 
redes sociais da internet para apresentar as suas 
opções políticas, mas descuidados da vigilância 

Debate fraterno
COMPORTAMENTO

POR DONIZETE PINHEIRO

TRANSCRIÇÃO DE AUGUSTO C.C.SOUZA
recomendada por Jesus, igualmente se permitiram 
denegrir os demais candidatos e seus seguidores, 
olvidando que entre esses se encontravam amigos, 
familiares e companheiros do centro espírita.

E meio a esses imprudentes debatedores esta-
vam lideranças e dirigentes de casas espíritas, cujo 
papel, no entanto, deve ser o de acolher a todos 
que busca no Espiritismo o consolo para as suas 
aflições e o esclarecimento de suas dividas morais 
e espirituais. O Espiritismo, sendo o Cristianismo 
redivivo, não faz distinção de pessoas, porque é de 
sua essência a fraternidade universal. E, conquanto 
o dirigente espírita não possa ser confundido com 
a doutrina que professa, representa a casa que 
freqüenta e é muito desagradável e constrange-
dor estar numa instituição cujo dirigente é dado a 
ofensas por questões políticas. Os frequentadores 
de um centro devem ser respeitados no sagrado 
direito do livre-arbítrio, sem que isso seja motivo 
de mal estar, já que todos também queremos ser 
por isso respeitado.

Não foi à toa que André Luiz nos recomendou: 
“Impedir palestras e discussões de ordem política 
nas sedes das instituições doutrinárias, não olvi-
dando que o serviço de evangelização é tarefa es-
sencial” (Conduta Espírita, cap. X, psicografia de 
Waldo Vieira).

Como do mal se pode extrair o bem, concluí-
mos que precisamos de mais Evangelho no centro 
espírita e de mais religiosidade em nossas vidas. E 
o nosso norte é Jesus – modelo e guia da huma-
nidade. Sigamos, conforme Emmanuel, quando 
lhe perguntaram: Apresentando o Espiritismo, na 
sua feição de Consolador prometido pelo Cristo, 
três aspectos diferentes: científico; filosófico, re-
ligioso, qual desses aspectos é o maior? R: - Po-
demos tomar o Espiritismo, simbolizado desse 
modo, como um triângulo de forças espirituais. “A 
Ciência e a Filosofia vinculam à Terra essa figura 
simbólica, porém, a Religião é o ângulo divino que 
a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosó-
fico, a doutrina será sempre um campo nobre de 
investigações humanas, como outros movimentos 
coletivos de natureza intelectual que visam o aper-
feiçoamento da Humanidade. No aspecto religioso, 
todavia, repousa a sua grandeza divina, por cons-
tituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, 
estabelecendo a renovação definitiva de homem, 
para a grandeza do seu imenso futuro espiritual” 
(O Consolador, psicografia de Chico Xavier).

Se desejeis uma regra para nossas condutas, 
nada melhor do que todas as oferecidas por Jesus: 
“Que vos ameis uns aos outros; assim como eu 
vos amei a vós” (João, 13:34).
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Se você nunca ouviu falar dele na es-
cola, ou apenas uma vaga lembrança, 
de fato Darwin se antecipou em apa-

recer mais na história. 
Nascido, aos 8 de janeiro de 1823, na 

Inglaterra, de família humilde, trabalhava 
com agrimensura e posteriormente enve-
redou-se as pesquisas ambientais.

Wallace foi o Co-autor da Origem das 
Espécies. E tudo isso começou quando 
partindo para o Brasil em meados de 
1848, pesquisando e coletando informa-
ções na Floresta Amazônica de vários 
insetos, entre outros seres vivos por vá-
rios anos. Dessas viagens e as seguin-
tes, renderam vários trabalhos e artigos 
de sua análise ambiental, biolégica. Um 
desses artigos foi diretamente entregue 
a Darwin, que recebendo e para sua sur-
presa, era exatamente o mesmo trabalho 
em que ele estava realizando a mais de 
20 anos, porém que não havia publicado. 
Claro, após isso e para não perder a ori-
ginalidade, Darwin publica a Origem das 
Espécies em 1859, com alguma menção à 
Wallace, após assembleia.

Atelenovela Espelho da Vida, emis-
sora Globo, esta no ar desde se-
tembro de 2018. Conta com gran-

de elenco de nomes da dramaturgia da 
emissora. A trama se passa na cidade de 
Rosa Branca, onde um dos personagens 
que morre, antes de desencarnar pede 
a esposa que chame o neto, famoso ci-
neasta, para contar a biografia de outra 

Alfred Russel Wallace – um 
homem além da sua época

Espelho da Vida

ESPIRITISMO E MIDIA

ESPIRITISMO E MIDIA

POR VANESSA MORAES

POR WELLINGTON PIVETTA

Mas, o trabalho de Wallace, embo-
ra fosse igual ao de Darwin, havia uma 
questão que os diferenciava totalmente. 
Enquanto um atribuía ao acaso e a lei do 
mais forte, Wallace via que a evolução das 
espécies dependia de algo maior. Esse 
enfoque espiritual foi mal visto pela so-
ciedade acadêmica.

Alfred Wallace Russel, conheceu o 
magnetismo, materializações, mediuni-
dade. Foi estudar o fenômeno das mesas 
girantes, o Espiritismo, fazendo inclusive 
palestras, publicou livros e aplicando es-
sas ideias espirituais como a única forma 
de evolução, portanto para as formas vi-
vas saltarem para o estágio humano, algo 
muito especial estaria fortalecendo esse 
processo. “Há que se admitir que a Inte-
ligência Superior guia o desenvolvimento 
humano, porque no que tange a intelec-
tualidade e a moral, somente a seleção na-
tural não seria possível.”(RUSSEL)

Acredita que os espíritos interferiram 
3 vezes na história da humanidade. A 1 ª 
na criação da vida a partir da matéria inor-
gânica. A 2ª introdução da consciência em 
animais mais elevados e a 3ª na geração 
das faculdades mentais na espécie humana.

Diante da amplidão do seu trabalho, 
completamente fora dos padrões ma-
terialistas da época, a Europa preferiu 
ficar com a teoria de Darwin. As car-
tas trocadas entre os dois, refletiam 
o descontentamento de Darwin nessa 
questão, já que considerava Wallace 
um gênio, mas não compactuava do 
valor espiritual impulsionar a Lei da 
Evolução.

Wallace era uma alma grandiosa, que 
conseguiu alinhar sua teoria da matéria 
ao espírito.

Citando o L.E “As ideias religiosas, lon-
ge de perder, se engrandecem ao marchar 
com a Ciência; esse é o único meio de não 
apresentarem ao ceticismo um lado vulne-
rável.” (L.E., 59) 

Talvez, se tivessem aceito a teoria de 
Wallace, estaríamos hoje em outro pro-
cesso evolutivo, mas como sabemos, 
tudo o que acontece tem o seu propó-
sito e tempo certo para acontecer. Seus 
livros que infelizmente não foram tradu-
zidos para o português, é um manancial 
de trabalho juntamente ao de Kardec. A 
história é digna de leitura com muito ca-
rinho e gratidão. 

personagem da historia, que foi morta 
desencadeada a um crime passional, na 
década de 30.

Seu neto retorna a cidade junto com 
a namorada, que ao encontrar um espe-
lho a transporta, sempre que olha ele, a 
década de 30, descobrindo a reencarna-
ção da outra personagem.

Ela então tenta desvendar os mistérios 
que cercam o que ocorreu na época re-
mota e se defronta com o assassino in-

justamente acusado.
É um enredo que faz com que a perso-

nagem principal viaje no tempo, fazendo 
com que a personagem principal tenha a 
sua vida simultânea em duas épocas, 2018 
e 1930.

Segundo as criticas, a autora não abor-
dou a temática espirita de doutrinação, o 
que contribuiu para deixar a novela mais 
suave a todos que a veem.

Devido a longas e arrastadas situa-
ções, a telenovela fica repetitiva, dei-
xando o telespectador cansado de ver 
os capítulos.

Fica aqui a dica para ver a telenovela e 
tirar suas próprias conclusões.
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Dos desvios e 
distorções doutrinárias

COMPORTAMENTO

POR ORSON PETER CARRARA

POR ANTONIO O.CIOLDIN

HISTÓRIAS 
ESPÍRITAS

O RETORNO DO 
ESPÍRITO

Quando Chico Xavier residia 
em Pedro Leopoldo, 
aconteceu um caso 

muito interessante. Ele conta 
que um bancário residente em 
Belo Horizonte e que gostava 
muito de pescar, sempre ia com 
a esposa e uma filha, pescar 
num rio nas proximidades. 
Normalmente iam numa canoa. 
Nesse dia, um vento forte 
surpreendeu, a canoa balançou 
muito e a menina, então com 2 
anos, caiu no rio. Desesperado 
o moço se atirou no rio e 
conseguiu trazer a menina que 
afundara, de volta. Mas, já sem 
vida. O moço, a partir desse 
dia prometeu que nunca mais 
iria pescar. O tempo passou e 
depois de alguns anos a esposa 
ficou grávida novamente e 
nasceu outra menina. Quando 
esta completou 2 anos ele teve 
uma vontade inexplicável de ir 
pescar. E essa vontade era de 
ir ao mesmo local do acidente 
de alguns anos atrás, onde a 
primeira filha desencarnou. 
A esposa tentou de todas as 
formas tirar essa ideia da cabeça 
do moço, mas sua insistência 
foi tamanha que ela concordou 
contrariada. 

Quando estavam preparando os 
apetrechos de pesca e colocando 
na canoa, a menina, virando-se 
para ele disse:

“-Papai, toma cuidado, senão eu 
vou morrer de novo!”

Isso o assustou, pois a menina 
não tinha conhecimento dos 
acontecimentos de anos atrás. 

Nesse instante a pescaria 
acabou. Imediatamente, dali 
mesmo partiram para Pedro 
Leopoldo a procura de Chico 
Xavier. 

Chico disse que realmente era 
o retorno do espírito da filha que 
desencarnara anos atrás.

A partir desse dia, o moço 
tornou-se espírita e um dos 
maiores colaboradores da doutrina 
e de Chico Xavier. 

(História contada por Carlos Baccelli no áudio 
“Relembrando Chico Xavier II”)

Há que se dedicar muito cuidado 
e atenção na prática cotidiana 
da programação de nossas ins-

tituições espíritas. O compromisso do 
adepto espírita é com o Espiritismo. E 
Espiritismo está claramente definido 
nas obras básicas de Allan Kardec. As 
inclusões indevidas, práticas que dis-
torcem, inovações oriundas de nos-
sas distrações doutrinárias e mesmo 
quando criamos o “nosso espiritis-
mo”, correm por nossa conta e risco, 
gerando responsabilidades de expres-
são, face às noções indevidas que po-
demos estar semeando em pessoas 
que agora se aproximam da Doutrina 
Espírita e o conhecem distorcido de 
suas propostas verdadeiras.

O compromisso do Espiritismo é 
com a renovação moral do ser hu-
mano. Totalmente conectado com o 
Evangelho de Jesus, suas bases visam 
esclarecer e orientar sobre nossa na-
tureza, origem e destinação como fi-
lhos de Deus. Fundamentado em ba-
ses racionais e exclusivamente voltado 
ao crescimento do intelecto moral dos 
filhos de Deus, o Espiritismo dispen-
sa condicionamentos, dependências 
de qualquer espécie, imposições, exi-
gências e fanatismos que possam ou 
queiram se impor.

Quando se fala em condiciona-
mentos e dependências, há um leque 
enorme de situações sutis que vamos 
nos permitindo e que deformam to-
talmente a genuína prática espírita. 
Alguém poderia perguntar: mas qual 
ou quais? Relacione uma ou mais. Não 
há necessidade de citar, discriminar ou 
criar outros perigosos caminhos que 
são os do preconceito ou do orgulho 
ferido e mesmo possíveis imposições 
ou críticas que não cabem.

A resposta é fácil. O Espiritismo pos-
sui e oferece ferramentas úteis e preci-
sas para se evitar condicionamentos e 
dependências. Basta que perguntemos 
a nós mesmos: o que espero ou faço 
do Espiritismo? Como dirigente, pales-
trante, escritor ou colaborador/tarefei-
ro em qualquer área de atividade nas 
instituições – pois que não há qualquer 
atividade que seja mais importante ou 
mereça qualquer destaque, já que so-
mos todos meros aprendizes –, como 
estou me portando?

Aprisiono ou liberto e motivo as pes-
soas? Uso ameaças, chantagem e im-
ponho minhas ideias e vontades como 

as únicas corretas? Sou daqueles que 
recriminam e acusam, desprezam ou 
não desmerecem o esforço alheio? 
Não é preciso continuar. Muitas ou-
tras situações podem ser incluídas.

Com tais posturas, onde vão se in-
cluir os desdobramentos próprios 
do orgulho, da vontade de dominar, 
da vaidade e da prepotência, geram 
os problemas que aí estão, esperan-
do nossa submissão à realidade do 
que realmente somos: todos meros 
aprendizes.

O pior de tudo isso é que deixamos 
que nossas tendências introduzam 
práticas estranhas ao Espiritismo na 
prática cotidiana dos Centros, como 
as atuais novidades incoerentes com 
a genuína prática espírita. Quais são 
as novidades? Novamente não é nem 
preciso citar. Basta observar com 
atenção! Os desvios surgem e as novi-
dades aparecem quando esquecemos 
a prioridade do Espiritismo: nossa me-
lhora e progresso moral.

E a orientação desse programa está 
claramente nas obras básicas, que es-
quecemos de consultar, de estudar, 
refletir e divulgar. E principalmente de 
fazê-la amplamente compreensível, 
em suas riquezas, para aqueles que se 
aproximam – sedentos por entender 
– e são bombardeados com condicio-
namentos que, ao invés de libertarem, 
aprisionam e repetem os mesmos 
equívocos da história bem conhecida, 
ao longo do tempo.

É nosso dever respeitar o Espiritis-
mo! É nosso dever transmitir Espiri-
tismo com fidelidade. Muitas pessoas 
que agora se aproximam do Espiri-
tismo não trazem uma formação an-
terior que lhes facilite entender os 
fundamentos do Espiritismo e estes 
precisam ser explicados, comentados, 
exemplificados com clareza.

E, infelizmente, diante de tanta gran-
deza moral à disposição para cumprir 
sua justa finalidade, ficamos usando 
nosso tempo, recursos e inteligência 
para finalidades absolutamente dis-
tantes da genuína prática espírita que 
não é outra senão a caridade, em sua 
ampla abrangência, que não se res-
tringe à doação de coisas, mas à doa-
ção de nós mesmos na gentileza, na 
sensibilidade, na atenção, no estender 
das mãos, no trabalho em favor do 
bem geral,  etc, etc.

Abramos os olhos. Nossa respon-
sabilidade é enorme.  E nossa fragili-
dade também...
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Eleições Seareiros
EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

Como ocorre de 2 em 2 anos no mês de de-
zembro, acontece eleições no Seareiros. 
Assim, dia 01/12/2018, a partir das 14h30, 

em 2ª chamada deu-se início as Eleições para os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e para Presidência 
e Departamento de Orientação Doutrinária – DOD, 
para mandato bienal de 01/01/2019 a 31/12/2020. 
Cerca de aproximadamente 80 pessoas deposita-
ram seu voto da urna, contendo 5 nomes para o 
Conselho Deliberativo e 3 nomes para o Conselho 
Fiscal. Enquanto uma comissão trabalhava na apu-
ração, os demais integrantes do Seareiros partici-
param da confraternização de final de ano, com 
sorteio de livros e quitutes e agradável interação. 
Após a apuração, ficou assim composto o:

CONSELHO DELIBERATIVO: (ordem alfabética)

1) Adauto Reami
2) Ana Karina Dian Guilherme
3) André Luiz Machado Silva
4) Antonio Orlando Cioldin
5) Benedito Otávio Silva Maia
6) Elaine Cristina da Silva
7) Eris Gomes Ribeiro
8) Geralda Rosa Gomes da Silva
9) Izildinha Aparecida Vieira Cioldin
10) Leandro Piazzon Corrêa
11) Luiz Carlos Affonso
12) Marcus Silva Agostinetto
13) Nelson José Schlosser
14) Paulo Augusto Justen
15) Vanilde Suely Cesar Reami
SUPLENTES: (ordem alfabética)
1) Jonê Santos Schlosser
2) Maria Cristina Frezzarin
3) Maria de Lourdes Salvador dos Santos Ginetti
4) Natália Scassiotta Neves Antoniassi
5) Ricardo Sanches Guilherme
CONSELHO FISCAL: (ordem alfabética)
1) Ailton Cucatti
2) Denise Ferraciolli de Toledo Mendes
3) Vilma Aparecida Trinca de Godoy
SUPLENTES: (ordem alfabética)

1) Eduardo Fantato Rodrigues
2) Leila Helena Duarte de Camargo
3) Thiago Antoniassi
Em seguida, os 15 membros efetivos votaram para a 
Presidência, tendo sido eleitos dentre seus membros:
Presidente: Marcus Silva Agostinetto
Vice-Presidente: Ana Karina Dian Guilherme
Posteriormente, os 15 votaram novamente para 
eleger 4 de seus membros que juntamente com a 
Presidência, comporão o Departamento de Orien-
tação Doutrinária – DOD, do Seareiros.

Por derradeiro, o DOD ficou assim composto: 
(ordem alfabética)

1) Ana Karina Dian Guilherme
2) Antonio Orlando Cioldin
3) Elaine Cristina da Silva
4) Eris Gomes Ribeiro
5) Izildinha Aparecida Vieira Cioldin
6) Marcus Silva Agostinetto.

Em seguida, foi apresentada pela Presidência a 
Diretoria Executiva para deliberação do Conselho 
Deliberativo, que ficou assim composta:
Presidência SEAREIROS: 
(mandato para biênio 2019/2020)

Presidente: Marcus Silva Agostinetto
Vice-Presidente: Ana Karina Dian Guilherme
SECRETARIA:
1ª Secretária: Tania Gonçalves de Souza Andrade
2ª Secretária: Natalia Scassiotta Neves Antoniassi
TESOURARIA:
1ª Tesoureira: Elizandra Pinheiro
2º Tesoureiro: Nelson José Schlosser

BIBLIOTECÁRIA:
Izildinha Aparecida Vieira Cioldin
(todos os Coordenadores de departamentos estão 
em ordem alfabética)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL 
- DAP:
Eris Gomes Ribeiro
Ricardo Guilherme
Virgilio Costa Neto

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
– DCD:
André Luiz Machado
Nelson José Schlosser
Wellington André Piveta

DEPARTAMENTO DE EVENTOS - DE:
Denis Luiz Mendonça Salles
Paulo Parra
Vanilde Sueli Cesar Reami

DEPARTAMENTO DE MARKETING – DM
André Gustavo Zopollatto
Andrea Felix Camargo
Cristian Roberto Simões

DEPARTAMENTO INFANTO JUVENIL – DIJ
Eduardo Fantato Rodrigues
Natalia Travaglia Verzignassi
Rosana Travaglia Verzignassi

DEPARTAMENTO DE ARTES E CULTURA - DAC
Adauto Reami
Fabiana Pantaroto
Valéria Luiza Mestre da Silva

DEPARTAMENTO DE AUTOSSUSTENTAÇÃO – DA
Maria de Lourdes Salvador dos Santos Ginetti
Vanilde Sueli Cesar Reami
Vilma Aparecida Trinca de Godoy

REPRESENTANTES DA DIRETORIA JUNTO A USE-I 
AMERICANA (União das Sociedades Espíritas de Ame-
ricana, Nova Odessa e Sumaré):
Leandro Piazzon Correia
Marcus Silva Agostinetto

Desejamos a todos os eleitos e indicados que te-
nham paz, saúde e disposição para bem executarem 
suas tarefas no leme desta instituição tão importante 
e representativa de nossa cidade e região; princi-
palmente, acalentando corações sedentos de amor 
e aprendizado, ofertando propício ambiente para o 
bom e correto entendimento de nossa doutrina, e tal 
como disse Emmanuel, funcionando como templo, 
lar, oficina, hospital e escola para nós todos.
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As atividades em grupo do Progra-
ma Abraçar – Programa de Pro-
moção do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária, serão retomadas no dia 
02/02/2019  (sábado) das 10:00 às 11:30 
com a oficina temática: “Compreenden-
do os testes na Adoção”.  Nessa ocasião 
haverá a participação de famílias adoti-
vas que compartilharão suas experiências 
com os pretendentes à adoção.

Em 16/02/2019 teremos o Encontro de 
Pais das 10:00 às 11:30 com o tema: “O pa-
pel afetivo dos pais e o desenvolvimento 
da Aprendizagem”. As famílias são con-
vidadas a trazer os filhos para participar 
de atividades lúdicas, que são cuidado-
samente preparadas pela equipe técnica 
do projeto em parceria com voluntárias e 
estagiárias de serviço social e psicologia, 
sempre relacionadas ao tema proposto.

APADRINHAMENTO AFETIVO. Estão 
abertas as inscrições para o Apadrinha-
mento Afetivo. São atendidos neste pro-
jeto, crianças e adolescentes a partir de 
oito anos de idade, que estão sob medida 
protetiva de acolhimento nas Instituições 
“AAMA” e “LARES COASSEJE”, quando as 
chances de retorno à família biológica e a 
possibilidade de adoção são remotas. 

A Capacitação para novos padrinhos e 
madrinhas ocorrerá no dia 09/02/2019 (sá-
bado) das 08:30 às 12:30.  Podem participar 
pessoas adultas, com disponibilidade afetiva 
e de tempo para estar com os afilhados aos 
finais de semana e residentes na cidade de 
Americana. Os interessados poderão obter 
informações com a equipe técnica e realizar a 
inscrição através do telefone (19) 3461-4050 
ou do e-mail convivencia@coasseje.com.br.  
(*) O “Programa Abraçar” abrange os 
projetos “Apadrinhamento Afetivo” e 
“Grupo de Apoio à Adoção” desenvol-
vidos pela COASSEJE.

Programa Abraçar da COASSEJE (*)
COASSEJE

PELO D.C.D.

NOVA DIRETORIA DA COASSEJE
Assumiu em 01/01/2019, a nova diretoria da COASSEJE, com os administrado-
res eleitos em Assembleia Geral realizada em 05/12/2018. 
Divulgamos aqui a composição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e 
diretoria para o biênio 2019/2020 da COASSEJE:

CONSELHO DELIBERATIVO
1 – Antonio Orlando Cioldin 
2 – Tereza Luiza Arduino Pompermayer
3 – Maria das Graças Ribeiro de Queiroz Carvalho
4 – Marcus Silva Agostinetto
5 – Geralda Rosa Gomes da Silva
6 – Ailton Cucatti
7 - Luiz Carlos da Silva
8 – Elizabeth de Moraes Cucatti
9 – Ana Maria dos Santos
10 - Maria José Faion da Rocha
11 - Maria de Fátima Souza
SUPLENTES:
1ª – Rosely Belisário
2ª – Vania Belisário Ribeiro
3ª – Rosângela Rodrigues Santos

CONSELHO FISCAL
1 – Milton Antonio de Souza
2 – Jane França
3 – Izildinha Aparecida Vieira Cioldin
SUPLENTES:
1º - Elcio de Paula
2º - Analia Aparecida Madruga dos Santos
3º - Maria Roseli Souza de Rossi

DIRETORIA EXECUTIVA:
- Tereza Luiza Arduino Pompermayer (presidente)
- Maria das Graças Ribeiro de Queiroz Carvalho (vice presidente)
- Mario Luiz Arduino (1º Secretário)
- Ana Maria dos Santos (2ª Secretária)
- Antonio Orlando Cioldin (1º Tesoureiro)
- Geralda Gomes da Silva (2ª Tesoureira) 

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

e-mail: coasseje@coasseje.com.br
face: facebook.com/coasseje
 site: www.coasseje.com.br 

Horário de Atendimento:
 09h00 às 16h00
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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 “Educação 
da mediunidade”.

A faculdade mediúnica é concedida 
a qualquer ser humano, independente 
de etnia, caráter, religião, sexo ou con-
dição social.

Representa uma “alta concessão”, pois 
ao médium é dado o conhecimento da 
imortalidade espiritual, assim como 
das consequências morais resultantes 
da conduta existencial. Mas representa 
também um instrumento precioso para 
o bem-estar, a saúde e a paz, enquanto 
recurso próprio para a auto iluminação.

Muitas vezes causa estranheza encon-
trarem-se pessoas de conduta reprová-
vel portadoras da mediunidade ostensi-
va, enquanto outras, dignas e corretas, 
não a possuem. Desse modo entende-se 
que a mediunidade independe das qua-

IRMÃO, 
Diante dos momentos de infortúnio
Reflete a dor que te acometes;
Ciente do Amor Divino,
Manancial grandioso que em tudo prevalece.

Diante das incertezas da vida,
Lembra-te que todos estão em escala de ascensão;
Recomendando estudos diários e repetindo, 
quando necessário,
Na trajetória laboriosa, na escola da gratidão.

Diante da dolorosa solidão,
Volta-te o olhar e as mãos para os aflitos,
Trabalhando o amor daqueles que se 
perderam,

POR VANESSA MORAES

VALORIZAÇÃO DA VIDA

RECEITUÁRIO
Na caminhada tormentosa das paixões em 
conflito.

Diante da ferida que se abriu no peito,
A cura só com perdão e paciência;
Na dosagem infinita que o médico Jesus,
Receitou de forma amorosamente esplêndida.

Mediunidade: Desafios e Bençãos (PARTE VIII)

MEDIUNIDADE

POR MARIANA V. MIANO lidades morais do indivíduo, porém, a 
qualidade das comunicações não.

Segundo Divaldo, “os indivíduos maus, 
orgulhosos e corrompidos apresentam-
se, portanto, com faculdades ostensivas 
por misericórdia do amor, a fim de que 
sejam eles mesmos, os instrumentos das 
advertências e orientações de que neces-
sitam para uma existência de retidão e 
equilíbrio, com alto discernimento a res-
peito dos objetivos da caminhada terres-
tre”. Esses médiuns, se não corrigirem 
suas ações, assumirão graves responsa-
bilidades morais em relação ao futuro.

A primeira providência que deve ser to-
mada em relação a esse “Programa Ilu-
minativo” é uma autoanálise do médium, 
se esforçando na melhoria de imperfei-
ções de caráter, conflitos comportamen-
tais, lutando por sua transformação mo-
ral. E esse esforço não será em apenas um 
período da vida, mas durante toda sua 
existência terrestre, pois  à medida que se 
avança em sua própria melhoria, terá uma 
melhor visão de si mesmo.

Divaldo explica que “cada comunicante 
é portador de vibrações especiais, assim 

como ocorre na Terra, caracterizando-se 
cada qual por determinados hábitos”. O 
conteúdo das mensagens deve ser ana-
lisado e aplicado em si mesmo, quando 
expressarem orientação.

Portanto, os médiuns sérios devem 
em primeiro lugar, aceitar para eles 
próprios as mensagens de que se fazem 
instrumento, para se aprimorarem na 
direção do Bem.

A tranquilidade emocional resultante 
da consciência de que se é instrumento 
e não autor das informações é funda-
mental, tornando-se simples e natural. 
Divaldo explica que “a busca atormen-
tada da notoriedade, da fama, do exibi-
cionismo, constitui terrível chaga moral, 
que o médium deve cicatrizar median-
te terapia da humildade e do trabalho 
anônimo”.

Para finalizar, vale lembrar a colocação 
de Allan Kardec (O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, Cap. XXIV, item 12): “o 
bom médium não é aquele que comuni-
ca facilmente, mas aquele que é simpá-
tico aos bons espíritos e somente deles 
têm assistência”.
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Lyon 20 Sept. 1861.

Ma chère Amélie:
Je t’écris de nouveau sous l’im-
pression de l’émotion de la jour-

née d’hier; ce sont de ces évènements 
qui laissent dans la vie des traces inef-
façables. C’était, comme je te l’ai dit, le 
jour du banquet ; il y avait plus de 160 
personnes; c’était à qui pourrait me ser-
rer la main, me toucher même ; ceux qui 
ont pu me parler étaient, je crois, aussi 
heureux que s’ils avaient parlé à un roi 
; un peu plus il y en a qui, s’ils l’eussent 
osé, auraient baisé le pan de ma redin-
gote tant était grand leur enthousiasme.

Je laisse à penser si les discours ont 
été chaleureux. Le mien a produit une 
sensation profonde, ainsi que celui 
d’Éraste que tout le monde a justement 
applaudi et apprécié !

(force m’a été d’interrompre ma lettre et je 
ne puis la reprendre qu’aujourd’hui samedi)

Pour en revenir au banquet, c’était une 
chose à la fois admirable et touchante ; 
le commissaire de Police qui y avait été 

Raro e histórico manuscrito 
kardequiano, dirigido à sua Sra. Amélie

REVISTA ESPIRITA

POR WELLINGTON PIVETTA invité a pleuré d’émotion, et m’a serré les 
mains avec effusion. Après mes discours, 
j’ai parlé d’abondance pendant près de 
trois quarts d’heure, sans préparations, 
sans dessein prémédité et sans être le 
moins du monde intimidé devant cette 
nombreuse assemblée, où des person-
nes sont venues tout exprès de Mâcon et 
autres lieux pour y assister.

Hier vendredi j’ai visité des groupes 
sur différents points de la ville et distants 
de plus d’une lieue les uns des autres ; là 
le même accueil, le même enthousiasme 
; j’ai parlé depuis 10 h ½ du matin jus-
qu’à 9 heures du soir, sauf l’interruption 
des trajets ; je suis rentré exténué.

Ce matin je suis allé prendre un bain qui 
m’a fait beaucoup de bien. Ce soir je vais à 
une autre réunion, mais plus aristocratique, 
où j’aurai encore bien des paroles à dire.

Ce n’est plus par centaines que l’on 
compte les spirites à Lyon, c’est par mil-
liers. Partout il y a des médiums, et dans 
le nombre j’en ai vu des très bons. Dans 
l’un des groupes, il y avait un sergent de 
ville très bon médium et très bon spiri-
te ; puis un forgeron, à la figure et à la 
tournure de cyclope, également très bon 

médium ; homme grave, intelligent et 
qui parmi les siens fait de nombreux pro-
sélytes. Il est chef d’un groupe à Vaise, et 
comme je n’ai pu y aller, il y est venu ain-
si que plusieurs de ses adeptes à une des 
réunions de la ville. En résumé, je trouve 
ici un progrès que j’étais loin d’espérer, 
et ce qu’il y a de particulier, c’est que par-
tout on ne s’occupe du Spiritisme qu’au 
point de vue sérieux. Toutes les fois que 
j’ai entamé le chapitre des expériences 
physiques, j’ai vu que cela intéressait 
peu ; mais on était tout oreille, quand il 
s’agissait des conséquences morales et 
philosophiques. Mon voyage aura incon-
testablement un retentissement immen-
se, et fera un grand bien même vis à vis 
de l’autorité. Le parti noir seul ne peut 
qu’en être horriblement contrarié !

Mon temps a tellement été pris, que 
je n’ai pu aller voir personne de ma con-
naissance. Je comptais repartir demain 
dimanche, mais comme je tiens à voir M. 
et Mme Rigolet, j’irai à leur campagne, ce 
qui renvoie mon départ à lundi. J’arrive-
rai à Paris mardi à midi.

Ton bien affectionné
HLDR.1

Lyon, 20 de setembro de 1861. 

Minha querida Amélie: 
Escrevo-lhe de novo sob a impres-
são da emoção da jornada de on-

tem; são esses eventos que deixam marcas 
inesquecíveis na vida. Como lhe dizia, era 
o dia do banquete: havia mais de 160 pes-
soas, das quais muitas vieram me cumpri-
mentar e abraçar; outras conseguiram fa-
lar comigo, e creio que estavam tão felizes 
como se houvessem falado com um rei; 
um pouco mais e teria alguém que tivesse 
ousado beijar a barra do meu casaco, tão 
grande era o seu entusiasmo. 

Ponho-me a pensar se os discursos 
foram expressivos. O meu produziu uma 
sensação profunda, assim como o de 
Erasto, que todos aplaudiram e aprecia-
ram com justiça! 

(Fui forçado a interromper a minha carta 
e somente pude retomá-la hoje, sábado.) 

Voltando ao banquete, era algo ad-
mirável e, ao mesmo tempo, comove-
dor: o delegado de Polícia, que ali fora 
convidado, chorou de emoção e apertou 
minhas mãos com efusão. Após os meus 
discursos, falei abundantemente durante 
quase três quartos de hora, sem prepa-

rativos, sem uma intenção premeditada 
e sem sentir-me – no mais mínimo – in-
timidado perante essa numerosa assem-
bleia, formada também por uma assis-
tência que veio especialmente de Mâcon 
e de outros lugares. 

Ontem, sexta-feira, visitei Grupos em 
diferentes pontos da cidade, distantes uns 
dos outros em mais de uma légua; lá acon-
teceu a mesma acolhida, o mesmo entu-
siasmo. Falei desde as 10 e meia da ma-
nhã até as 9 horas da noite, excetuando a 
interrupção dos trajetos; voltei extenuado. 

Esta manhã fui tomar um banho, o que 
me fez muito bem. Esta noite vou a outra 
reunião, porém, mais aristocrática, onde 
ainda terei muitas coisas a dizer. 

Já não são mais por centenas que se 
contam os espíritas em Lyon, senão por 
milhares. Em toda parte há médiuns, e en-
tre os que tenho visto existem muito bons. 
Em um dos Grupos encontrei um guarda 
municipal que é muito bom médium e 
muito bom espírita. Depois tinha um fer-
reiro, de grande constituição física, igual-
mente muito bom médium: homem sério, 
inteligente e que, entre os seus, inspira a 
numerosos adeptos; ele é o chefe de um 
Grupo em Vaise, e como eu não pude ir lá, 

ele veio cá – com vários confrades seus – a 
uma das reuniões na cidade. Em resumo, 
encontro aqui um progresso que estava 
longe de esperar e, o que há de particu-
lar, é que por todas partes se dedicam ao 
Espiritismo do ponto de vista sério. Todas 
as vezes que abordei o tema das experiên-
cias físicas, notei que isto interessava pou-
co; mas todos prestavam atenção quando 
eram tratadas as consequências morais e 
filosóficas. Minha viagem terá indiscuti-
velmente uma imensa repercussão e fará 
um grande bem, inclusive perante as au-
toridades. Só o partido negro pode estar 
horrivelmente contrariado! 

Estive ocupado de tal modo que não 
tive tempo para visitar os meus conheci-
dos. Tinha a intenção de partir amanhã, 
domingo, mas como desejo ver ao Sr. e 
à Sra. Rigolet, irei à sua casa de campo, 
o que transfere minha partida para a se-
gunda-feira. Chegarei a Paris na terça-fei-
ra ao meio-dia. 

Teu muito amado, 
HLDR.2

Fonte: http://www.mundoespirita.com.
br/?materia=carta-inedita-no-brasil-de-allan-
kardec-a-amelie-gabrielle-boudet-em-1861 

TRADUÇÃO INÉDITA DA CARTA PARA A LÍNGUA PORTUGUESA
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POR PATRÍCIA TEIXEIRA,
TRANSCRIÇÃO AUGUSTO C C DE SOUZA

LEIA, ASSISTA E 
APRENDA

ALLAN KARDEC, O FILME

Cético até os 50 anos e registrado com o nome 
de Hippolyte Léon Denizard Rivail, Allan Kardec 

tem parte de sua história pouco conhecida. Uma 
trajetória com contradições, crise de fé, conversão 
e descobertas a serem mostradas em “Kardec”, fil-
me que chega aos cinemas em maio de 2019.

Com direção de Wagner de Assis, a produção é 
baseada no livro “Kardec - A biografia”, de Marcel 
Souto Maior. A obra acompanha a vida do francês 
desde o período em que atuava como educador até 
o momento em que se torna o “pai do espiritismo”.

No longa, Kardec é interpretado pelo ator Leo-
nardo Medeiros. Dar vida ao estudioso que codi-
ficou a doutrina espírita fez Leonardo colocar em 
prática algumas transformações pessoais, coisas 
que ele já pensava em mudar, entre elas a alimen-
tação. Virou vegano. “O filme me deu um empur-
rão e acabei virando vegano. A parte da fenome-
nologia não é muito a minha praia, mas a parte 
dos preceitos dessa doutrina é muito legal, poucas 
religiões trazem esse conforto”, acredita o ator.

Falar de Kardec fez nascer no diretor de “Nosso 
Lar” e “A Menina Índigo” (sucessos do cinema que 
misturam religiosidade e boas bilheterias) a vonta-
de de mostrar para o público que “o conhecimento 
pode salvar as pessoas”. “O personagem tem essas 
coisas boas que nos trazem reflexões, porque se 
trata de uma trajetória humana”. “Ele reformou o 
ensino básico, um homem de razão e ciência, que 
aceitou mudar de nome, aos 50 anos, para dar voz 
a uma coisa que ele descobriu com a ciência, de-
pois de pesquisar muito”, explica Wagner.

Apesar de ter uma temática espírita, não se 
trata de uma produção sobre o espiritismo. “É um 
filme sobre investigação, sobre métodos, sobre ra-
cionalizar coisas que até então não poderiam ser 
racionalizadas”, resume o diretor. “Nosso filme é 
absolutamente universal. Não é um filme espírita, 
porque não acredito no gênero espiritismo, como 
temos o drama, a comédia. Combato esse rótulo 
porque espiritismo é uma doutrina, pode ser qual-
quer coisa, menos um gênero cinematográfico”.

Parte das filmagens foi feita em Paris, o restante 
das cenas estão sendo rodadas no Rio de Janeiro, 
em locações que recriam o ambiente parisiense do 
século 19. O Palácio do Itamaraty, no Centro do 
Rio, virou a Academia de Ciências de Paris. Demais 
cenas serão rodadas também em outros lugares 
com arquitetura semelhante à francesa:

Os sets montados em Paris foram o grande desafio 
do diretor. “Conseguir fazer um filme de época, em 
uma época que não existe mais nem em Paris foi uma 
experiência desafiadora. Nos anos em que Kardec 
viveu os prédios eram velhos, tinha esgoto nas ruas, 
muito diferente. O universo desse filme é complexo, 
fora todo o contexto de interpretação”, avalia Wagner.

 Cinebiografia mostra trajetória de Allan 
Kardec — Foto: Divulgação/Dan Behr
Cinebiografia mostra trajetória de Allan 
Kardec — Foto: Divulgação/Dan Behr

Sóror Joana Angélica de Jesus nasceu 
em Salvador aos 12 de dezembro de 
1761, filha de uma abastada família, 

foi uma religiosa, pertencente à Ordem 
das Reformadas de Nossa Senhora da 
Conceição no Convento de Nossa Se-
nhora da Conceição da Lapa e mártir da 
Independência brasileira, morreu em 19 
de fevereiro de 1822 aos 60 anos, após 
ser  atingida por um golpe de baione-
ta quando resistia à invasão pelas tro-
pas portuguesas ao Convento da Lapa, 
em Salvador, deste modo, tornando-se 
a primeira heroína da independência do 
Brasil e, também como mártir da fé.

 A freira ficou conhecida como a autora 
da famosa frase: “Para trás, bandidos! Res-
peitai a casa de Deus! Só entrarão passan-
do por cima do meu cadáver!”, porém não 
há evidências de que a frase tenha sido de 
fato proferida pela Sóror.

No dia 5 de dezembro de 
1945, esse espírito agora 
chamado de Joanna de Ân-
gelis, manifestou-se me-
diunicamente através de 
Divaldo Pereira Franco e 
em 1949, iniciou seu tra-
balho de ensaio psico-
gráfico junto ao médium. 
Muitas das suas mensa-
gens foram publicadas 
na revista “O Reforma-
dor” da Federação Espírita 
Brasileira, em 1956, as quais 
eram assinadas por “Um es-
pírito amigo”, posteriormente se 
identificando como Joanna de Ângelis, 
nos presenteando com sua primeira obra 
psicografada “Messe de Amor” em 1964.

Por sua iniciativa, em 1947 criou-se na 
Bahia, uma cópia imperfeita da Comuni-
dade onde ela estagia no Plano Espiritual, 
dando origem à Mansão do Caminho.

Joana Angélica de Jesus/Joanna de 
Ângelis integrou a equipe do Espírito 
de Verdade quando do trabalho de im-
plantação da Doutrina Consoladora em 
nosso plano, conforme constou no livro 
“Após a Tempestade”, onde em sua últi-
ma mensagem, Joanna faz uma referên-
cia a esta tarefa: 

“Quando se preparavam os dias da Co-
dificação Espírita, quando se convocavam 
trabalhadores dispostos à luta, quando se 
anunciavam as horas preditas, quando 
se arregimentavam seareiros para Terra, 
escutamos o convite celeste e nos apres-
samos a oferecer nossas parcas forças, 
quanto nós mesmos, a fim de servir, na 
ínfima condição de sulcadores do solo 
onde deveriam cair as sementes de luz do 
Evangelho do Reino.” 

Após a compilação e organização ela-
borada por Allan Kardec, chegaram à 
edição final de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo duas mensagens de Joan-
na de Ângelis, modestamente assinadas 
como “Um Espírito Amigo”: no Cap. IX, 
item 7, intitulada “A Paciência”, psico-
grafada em Havre, 1862 e no Cap. XVIII, 
itens 13 e 15, intitulada “Dar-se-á Àque-
le que Tem”, na cidade de Bordéus, 
também em 1862. 

Quanto às suas encarnações passadas, 
no século I vivera como Joana de Cusa, 
uma das maiores colaboradoras da obra 
de Jesus, inclusive citada no evangelho 
como uma das mulheres piedosas, tendo 
sido queimada viva ao lado de seu único 
filho, juntamente com outros cristãos no 
Coliseu de Roma, em 12 de novembro de 
1651 nascia no México Sór Juana Inés de 
La Cruz, tendo sido a maior poetisa da 
língua hispânica, muito competente em 

teologia, medicina, direito canôni-
co e astronomia, foi teatróloga, 

musicista, pintora e poliglo-
ta, falava e escrevia, fluen-

temente, seis idiomas; no 
século XIII (De 16 de julho 
de 1194 à 11 de agosto 
de 1253), foi Chiara d’Of-
freducci foi fundadora 
da ordem feminina Fran-
ciscana, mais tarde, em 
15 de agosto de 1255 foi 

canonizada pelo papa Ale-
xandre IV, agora conhecida 

como Santa Clara de Assis.
Hoje, vivendo na espiritualida-

de e assumindo o nome de Joanna 
de Ângelis, é um dos guias espirituais da 
humanidade, realizando uma experiência 
educativa e evangélica de altíssimo valor, 
inclusive publicando diversas obras lite-
rárias, milhares de mensagens, traduzidas 
em diversos idiomas, transcritas em brai-
le, reproduzidas em áudio, e todas distri-
buídas por vários países do mundo.

“Não te canses de amar. 
É possível que a resposta do amor 

não te chegues imediatamente. Talvez 
te causem surpresa as reações que pro-
picia. 

É possível que as haja desencorajadas.
Sucede que, desacostumadas aos sen-

timentos puros, as pessoas reagem por 
mecanismos de auto-defesa.

Insistindo, porém, conseguirás demons-
trar a excelência desse sentimento sem 
limite e mimetizarás aqueles a quem 
amas, recebendo de volta a benção de 
que se reveste.

Ama, portanto, sempre.” 
 

[JOANNA DE ANGELIS – DIVALDO FRANCO]

Joana Angélica
ESTUDOS

POR SILVIA PRADO
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Nascida na cidade de Delfinópolis Es-
tado de Minas Gerais, no dia 12 de 
agosto de 1912, e desencarnada em 

Sacramento, naquele mesmo Estado, no 
dia 10 de fevereiro de 1980. Filha do ca-
sal José Gonçalves Novelino e Josefina de 
Melo Novelino, nasceu na pequena cidade 
de Delfinópolis, onde passou muito pou-
co de sua infância, pois ainda jovem ficou 
órfã de pai e mãe, passando a residir com 
um casal que lhe dispensou todo o amor 
e carinho. A tarefa desenvolvida por Corina 
Novelino, na cidade de Sacramento, foi das 
mais relevantes, o que fez com que se tor-
nasse uma das figuras mais estimadas na 
cidade. Desde muito jovem revelou- se um 
Espírito caritativo, com profundos rasgos 

O nascimento de Jesus Cristo

Corina Novelino

ESTUDO BIBLICO

ESTUDOS

POR JUBERLY RODRIGUES

PELO D.C.D.

Mas tudo isto aconteceu para que 
se cumprisse o que falou o Senhor 
pelo profeta, que diz: “Eis que uma 

virgem conceberá e terá um filho; e irão 
apelidá-lo pelo nome de Emmanuel, que 
quer dizer: Deus conosco. E despertando 
José do sono, fez como o anjo do Senhor lhe 
havia mandado e recebeu a sua mulher. E 
ele não a conheceu enquanto ela não teve o 
seu primogênito; e lhe pôs por nome Jesus”. 
(Mateus Cap I, V 23;25)

O Espiritismo nos ensina que jamais de-
vemos esquecer a preparação do ambien-
te familiar para a recepção dos espíritos 
que se encarnam na terra.

Mateus aqui descreve em linguagem 
simbólica, como se preparou o ambien-
te terreno onde se encarnaria Jesus. Ao 
escrever o seu Evangelho, Mateus com-
preendeu a inspiração que lhe vinha do 
Alto, de que um espírito virginal tinha sido 
escolhido para vir ser a mãe do Mestre.

Um espírito virginal é aquele que, atra-
vés de sucessivas e incontáveis reencar-
nações, torna-se isento das máculas da 
matéria. Conquanto ainda não tenha al-
cançado as esferas divinas, próprias dos 
espíritos perfeitos, contudo, vive em pla-
nos muito superiores. Os espíritos virgi-
nais só se encarnam na terra para o de-
sempenho de missões de benefício geral.

Maria e José eram espíritos virginais. O 
casal veio para facilitar a encarnação de Je-
sus, o qual, sendo um espírito de extrema 
pureza, requeria um ambiente adequado, 
para evitar as graves perturbações que um 
ambiente sem espiritualidade acarreta a 
um espírito evoluído.

Avisado, intuitivamente de que por in-
termédio deles se estava processando 
a encarnação do Messias prometido ao 
mundo pelos antigos profetas de Israel, a 
princípio José não crê que Maria fosse dig-
na de tal missão. É quando intervém um 
mensageiro espiritual para advertir José 
de que Maria já tinha alcançado a pureza 

de alma suficiente para servir de tão no-
bre instrumento E José, sem duvidar mais, 
redobra de cuidados para que o ambiente 
doméstico se mantivesse puríssimo du-
rante a concepção de Maria. Os ensina-
mentos que temos recebido de elevados 
mentores espirituais, consubstanciados na 
já numerosa literatura espírita, nos dizem 
que Deus não quebra a harmonia das leis 
que regulam a natureza. E o característi-
co principal de nossos irmãos altamente 
colocados na hierarquia espiritual é o da 
obediência absoluta à Vontade Divina, da 
qual são os intérpretes e os executores. 
Ora, porque haveria Jesus de se corpori-
ficar em nosso planeta, desrespeitando a 
lei biológica e, portanto, desobedecendo 
às leis que regem nossa esfera? Seria um 
triste começo para tão nobre missão! 

A vinda de Jesus ao nosso plano ope-
rou-se pelos meios absolutamente co-
muns a todos nós; precisou do concurso 
de dois entes que se amavam: do amparo 
de José e da ternura de Maria.

de desprendimento, disposto a dar tudo 
de si em favor dos seus semelhantes. Com 
apenas vinte anos de idade, foi convidada 
por uma denodada seareira chamada Maria 
Modesto Cravo, para ajudá-la a administrar 
um Lar de Crianças, na cidade mineira de 
Uberaba. Indecisa sobre o convite procurou 
orientação do médium Francisco Cândido 
Xavier, então residente em Pedro Leopol-
do. Devido ao elevado número de pessoas 
que procurava o médium, não conseguiu 
entrevistar-se com ele. Porém, grande foi a 
sua surpresa quando foi por ele chamada, 
recebendo de suas mãos bela mensagem 
assinada pelo Espírito de Eurípedes Bar-
sanulfo, na qual, entre outras coisas, ele di-
zia: “Corina, você é minha última esperança 
em Sacramento”. Diante do imperativo da 
mensagem, declinou do convite de Mana 

Modesta e decidiu-se pela permanência 
em Sacramento, onde fundou o Clube das 
Mãezinhas, composto de mães caridosas 
que se dispunham a fazer roupinhas para 
crianças necessitadas, as quais eram distri-
buídas semanalmente. No limiar do ano de 
1950, deliberou fundar um Lar para crian-
ças abandonadas. Porém, além de faltar-lhe 
os meios necessários, não sabia onde nem 
como implantar essa instituição. A maior 
rifa realizada em Sacramento propiciou-
lhe os meios necessários para adquirir uma 
casa e ali inaugurar o “Lar de Eurípedes”. 
Aplicava o seu ordenado na manutenção 
do Lar. Foi a Mãe Corina dos pobres, dos 
sofredores, dos órfãos, dos 
loucos, dos necessitados, 
dos abandonados, dos 
miseráveis... Mãe Cori-
na de todos nós, nosso 
eterno e imorredouro 
Muito Obrigado”.

 Fonte: Grandes Vultos do Espiritismo

Gostou deste espaço?
ANUNCIE AQUI!!

Envie um e-mail para: dcd.seareiros@gmail.com
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Livros mais vendidos no
Seareiros em Janeiro

1 - O Homem De Bem – Augusto 
(Espírito)/Clayton Levy

2 - As Bem Aventuranças e Outras 
Belezas Espirituais – André Luiz 
Peixinho

3 - Na Luz da Vitória – José Carlos 
de Lucca

4 - Intercâmbio Mediúnico - João 
Cléofas (Espírito)/Divaldo P. Franco

5 - Cartilha Para o Jovem – Gladis 
Pedersen de Oliveira

 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!

PELA BIBLIOTECA
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PELA PRESIDÊNCIA PELO D.C.D.

CURTAS DO SEAREIROS EVANGELHO NO LAR

REUNIÃO DE DIRETORIA
03/02 – domingo – 9h30 – no auditório – Convocados Diretoria 
Executiva e Conselho Deliberativo – Planejamento 2019.

EVENTO ESPECIAL
05/02 - terça-feira – 14h – no auditório – ENCONTRO DE 
VOLUNTÁRIOS DO SEAREIROS – Convidamos voluntários atuais 
e novos, espíritas ou não, para um encontro fraterno, para 
planejamento das atividades de 2019.

PALESTRAS
09/02 – sábado – 14h – no auditório – Tema: “Preparando seu 
Filho para Lidar com o Mundo” – Expositora: Solange Pinesi;
25/02 - segunda-feira – 13h – no auditório – Tema: “Yvone do 
Amaral Pereira: A Grande Dama da Mediunidade” – Expositora: 
Elaine Cristina da Silva;
26/02 - terça-feira – 20h – no auditório – Tema: “Culpa, 
Arrependimento e Perdão” – Expositor: Leandro Piazon.

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 – retorno das atividades em 09/02, com 
Encontro de Pais e Evangelizadores; 
Mocidade – aos sábados das 14h15 às 15h30 – sala 5 - 
jovens de 15 a 30 anos – retorno em 02/02. 

ATIVIDADES EXTERNAS
11/02 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00 – O Evangelho 
Segundo o Espiritismo – Cap. 18 – Muitos os Chamados e 
Poucos os Escolhidos;
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, para pessoas 
fisicamente impossibilitadas de vir ao Seareiros.

 NECESSIDADE ESSENCIAL
“Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não 
desfaleça.” - Jesus (Lucas, 22:32)

 

Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia 
num mundo em que imperam as vantagens de caráter ma-
terial, não intercedesse, junto ao Pai, a fim de que lhe não 

faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a 
remuneração substanciosa ou a consideração social. 

Declara o Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que 
em Pedro não se enfraqueça o dom da fé.  Salientou, assim, 
o Cristo, a necessidade essencial da criatura humana, no que se 
refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os 
benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. 

Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do ho-
mem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem conso-
lidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companhei-
ros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos 
acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingra-
tidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de 
alguém, uma insignificante dificuldade, podem prejudicar-lhe 
o desenvolvimento. 

Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reco-
nheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te 
cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desíg-
nios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos ou-
tros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de 
que a fé viva na vitória final do espírito eterno é o 
óleo divino que nos sustenta a luz interior para a 
divina ascensão.

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


