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A T I V I D A D E S

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO ESPÍRITA 
SEAREIROS DE JESUSA universalidade

da reencarnação

EDITORIAL

PELA PRESIDÊNCIA

POR JOSÉ REIS CHAVES

A palavra “rencarnacion”, em Francês, foi 
criada por Allan Kardec na segunda metade do 
Século XIX, e traduzida simultaneamente por 

sábios da época por “rencarnacion”,, em Inglês, e, 
para o Português, reencarnação, cujo significado eti-
mológico em todas essas línguas é “ação de novo na 
carne”, isto é, retorno do espírito a um novo corpo.

Até então, usava-se geralmente o termo renascimen-
to, entre quase todos os povos, para designar a ideia do 
que entendemos hoje por reencarnação. Mas empre-
gavam-se também outros vocábulos para expressar esse 
fenômeno da busca de um novo corpo por parte do espí-
rito desencarnado. E entre esses vocábulos destacam-se 
transmigração, metempsicose, metensomatose e ressur-
reição. A metempsicose, mais comum entre os Induístas, 
admite que o espírito possa voltar reencarnado em um ser 
biológico de outra espécie que não humana.

Já a ressurreição, palavra muito usada na Bíblia, era 
de sentido ambíguo para os Judeus, pois eles não sabiam 
direito se a ressurreição seria do espírito ou do corpo, 
embora prevalecesse mais o sentido da ressurreição do 
espírito, enquanto que o Cristianismo optou para a res-
surreição do corpo, quando dele foi banida a reencarna-
ção. Assim foi que, no Credo Católico, introduziu-se a ex-
pressão “creio na ressurreição da carne”, ao invés 
de “creio na ressurreição do espírito”, consoante o 
ensinamento e exegese bíblicos racionais e não dogmáti-
cos, pois da Bíblia, no seu Novo Testamento, consta cla-
ramente que a ressurreição é do espírito.

Exemplifiquemos o que estamos dizendo com uma fra-
se de São Paulo: “Há dois corpos, um natural e outro espi-
ritual, e ressuscita o corpo espiritual” (1 Coríntios 15: 44).

Assim, quem crê na reencarnação, não nega a ressur-
reição, como o afirmam, frequentemente, alguns anti
-reencarnacionistas. Pelo contrário, estes até acreditam 
em mais de uma ressurreição, ou seja, a ressurreição do 
espírito no mundo espiritual, após a morte do seu cor-
po, a ressurreição do espírito na sua nova reencarnação, 
num novo corpo que nasce, e a ressurreição definitiva do 
espírito no mundo espiritual, quando de sua libertação 
da matéria carnal no nosso Planeta Terra. Um espírito 
nessas condições somente volta a reencarnar ou ressus-
citar num novo corpo aqui na Terra, se ele por vontade 
própria o quiser, para, por exemplo, cumprir uma mis-
são especial a bem da Humanidade.

E quem criou a frase “creio na ressurreição da carne” 
foi o reencarnacionista Santo Atanásio, a qual faz par-
te do retocado Credo de sua autoria rezado nas missas, 
não sendo ela, pois, da Bíblia. Santo Atanásio deveria 
ter querido dizer, pois, “creio na ressurreição na carne”, 

e não da carne. E poderia também ter querido expres-
sar o seguinte: Creio na misericórdia de Deus, que fará 
ressuscitar para mim uma nova carne, um novo corpo 
carnal, para que eu possa continuar a minha evolução 
espiritual na minha peregrinação terrena.

Jamais existiu na História da Humanidade uma crença 
tão poderosa como a Doutrina da Reencarnação, que alguns 
pesquisadores modernos preferem chamar de Teoria da 
Reencarnação. Ela sempre existiu em todos os Continentes, 
em todas as épocas e em todas as religiões. No Ocidente, com 
o fim da repressão inquisitorial, ela ressurgiu a todo vapor, 
após ter sido perseguida pela Igreja durante cerca de mil 
anos. E isso se deu com o surgimento do chamado Neo-Es-
piritualismo, um movimento de novas ideias espiritualistas 
independentes, do qual merece destaque o surgimento do 
Espiritismo e da Sociedade Teosófica, bem como o renas-
cimento da Maçonaria e dos templários, fatos estes todos 
acontecidos no Século XIX, o “Século das Luzes”. E foram 
esses movimentos filosófico-religiosos que fizeram frente ao 
materialismo representado pelo Positivismo e o Marxismo, 
entre outros, pois a Igreja, com a sua Filosofia e Teologia, 
via-se impotente para tal. Aliás, os ensinamentos dogmáti-
cos dela estavam mais criando ateus do que adeptos para ela.

E a Igreja procurou reorganizar-se. Mas não pôde con-
ter as novas ideias racionais que passaram a conquistar 
os meios católicos, merecendo destaque entre elas a da 
Reencarnação, que, em algumas partes do Ocidente, prin-
cipalmente no Brasil, chega a ter a adesão de cerca de 70% 
dos católicos. No Oriente, como se sabe, essa cifra alcança 
praticamente 100% da população.

E, na atualidade, a Teoria da Reencarnação vem ten-
do o respaldo de renomados cientistas de vários seg-
mentos da Ciência, como da Psiquiatria, Neurologia, 
Psicologia e Física Quântica.

A “Word Christian Enciclopédia” da Igreja Angli-
cana da Inglaterra, editada pela Universidade de Oxford 
(Time-Life nº 18), diz o seguinte: “500 pesquisadores e 
121 consultores, depois de visitarem 212 países, concluí-
ram em 100 relatórios que, no ano de 2000, a população 
da Terra alcançaria 6.260.000.000 de habitantes, e que 
2/3 dessa população, isto é, cerca de 4.000.000.000 de 
pessoas, seriam reencarnacionistas”.

Esses dados são contundentes, e, por si sós, bastam 
para nos mostrarem, com uma clareza meridiana, o ca-
ráter da universalidade da Teoria da Reencarnação. Só 
não vê quem não quer ver! E esse é o pior cego, segundo o 
Mestre da Galileia.

Bibliografia: - “A Reencarnação Segundo a Bíblia e a 
Ciência” e “A Face Oculta das Religiões”, ambos por José 
Reis Chaves, Editora Martin Claret, São Paulo, SP, 2000

Fonte: https://espirito.org.br/artigos/a-

universalidade-da-reencarnacao/
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O enfrentamento da dor
ESPIRITISMO E MEDICINA

POR VANESSA MORAES

Instado pela assembleia de amigos a falar sobre 
a resposta do Criador às preces das criaturas, 

respondeu o velho Simão Abileno, instrutor 
cristão, considerado no Plano Espiritual por 
mestre do apólogo e da síntese: 

Repetirei para vocês, a nosso modo, antiga 
lenda que corre mundo nos contos populares 
de numerosos países... Em grandes bosques da 
Ásia Menor, três árvores ainda jovens pediram 
a Deus lhes concedesse destinos gloriosos e di-
ferentes. A primeira explicou que aspirava a ser 
empregada no trono do mais alto soberano da 
Terra; após ouví-la, a segunda declarou que de-
sejava ser utilizada na construção do carro que 
transportasse os tesouros desse rei poderoso, e 
a terceira, por último, disse então que almejava 
transformar-se numa torre, nos domínios desse 
potentado, para indicar o caminho do Céu. 

Depois das preces formuladas, um Mensagei-
ro Angélico desceu à mata e avisou que o Todo-
Misericordioso lhes recebera as rogativas e lhes 
atenderia às petições. Decorrido muito tempo, 
lenhadores invadiram o horto selvagem e as 

Os avanços tecnológicos, científicos e da 
psique, tem proporcionado informações 

mais claras de como a dor afeta nosso corpo 
físico e mental. Importante salientar que es-
ses estudos estão cada vez mais se comple-
mentando, pois não se trata apenas de tratar 
o corpo físico, mas o ser como um todo, haja 
vista essa infinidade de transtornos psicosso-
máticos e como estamos lidando com isso, 
ou seja “... esse modelo biopsicossocioespiri-
tual que reconhece  o potencial impacto de 
variáveis espirituais que podem aumentar ou 
diminuir a experiência da doçura e responsi-
vidade a dor”.

Quando Leon Denis escreve “ a dor é um 
agente de desenvolvimento, condição de 
progresso...” pois então, seja o que for que 
esteja sofrendo agora é o momento que ne-
cessita para desenvolver-se como indivíduo. 
É a chance de impulsionar suas atitudes para 
novas e positivas vivências, pois sem mudan-
ças não há progressos.

Nos dias de hoje chamamos isso de 
resiliência – capacidade do indivíduo 
manter seu emocional estável frente ás 

adversidades da vida e enfrentamento –  
estratégias para lidar em situações de stress.

Vamos considerar que essas condições de 
enfrentamento se modificaram ao longo do 
tempo na humanidade, por depender muito 
do fator desencadeante, ou seja, a situação 
que provocou o stress (dor) mental ou física 
e dos diferentes níveis de evolução de cada 
espírito. Há os que utilizam a dor como uma 
forma de transformação pessoal, resignifi-
cando os sentimentos e/ou sensação física 
que a dor provoca. Quantos são os que fize-
ram da perda de um filho, uma causa social? 
Quantos utilizaram uma doença incurável 
como luta para melhor tratamento?

 Mas, há também, àqueles que implicam 
maiores dificuldades para lidar com ela, re-
forçando um sentimento destrutivo entre-
gando-se ao desânimo e a revolta, sem con-
seguir identificar o real potencial que a dor 
possa fazer naquele momento, sem negá-la 
e sim superando-a e reorganizando os senti-
mentos que ela trouxe. Disse, Léon Denis:  “ A 
dor é lei de equilíbrio e educação”, portanto 
nos preserva de excessos. 

Aceitar a dor não é resignar-se a ponto de 
ser uma “cruz” a ser carregada, aguardando o 

pior, achando-se vítima da vida, da socieda-
de. Nesse planeta de provas e expiações to-
dos nós somos visitados pela dor para nosso 
burilamento. Sim, é difícil. Mas, ” não há bem 
sem suor e sem esforço”. Kardec instruiu: “ 
As aflições da Terra são o remédio da alma, 
elas salvam para o futuro, como uma cirurgia 
dolorosa salva a vida de um doente e lhe de-
volve a saúde. ”

Com a mudança vibracional do planeta, 
também muda a percepção que temos do 
sofrimento e isto está cada vez mais visível. 
Os flagelos obrigam o indivíduo a sair de si 
mesmo e ajudar o próximo, as ameaças so-
ciais fazem com que pessoas diferentes se 
unam em um mesmo propósito. E assim, en-
tendemos que ela está a nos educar.

Resignificar a dor é um processo Transfor-
mador. E vale a pena fazê-lo, pois alivia nos-
sos corações e nos mantém em paz.

Sendo assim, que Deus fortaleça o que há 
de melhor em nós, nosso potencial em nos 
modificarmos não só pelo dor, diante da Re-
generação, que seja por amor. 

FONTE: LIVRO DOS ESPÍRITOS – 100 ANOS DE “O 

PROBLEMA DO SER DO DESTINO E DA DOR “

As três orações
REVISTA ESPÍRITA

POR WELLINGTON PIVETTA árvores, com grande pesar de todas as plantas 
circunvizinhas, foram reduzidas a troncos, des-
pidos por mãos cruéis. Arrastadas para fora do 
ambiente familiar, ainda mesmo com os braços 
decepados, elas confiaram nas promessas do 
Supremo Senhor e se deixaram conduzir com 
paciência e humildade. Qual não lhes foi con-
duzir com paciência e humildade. Qual não lhes 
foi, porém, a aflitiva surpresa!... 

Depois de muitas viagens, a primeira caiu 
sob o poder de um criador de animais que, de 
imediato, mandou convertê-la num grande co-
cho destinado à alimentação de carneiros; a se-
gunda foi adquirida por um velho praiano que 
construía barcos por encomenda; e a terceira foi 
comprada e recolhida para servir, em momento 
oportuno, numa cela de malfeitores. As árvores 
amigas, conquanto separadas e sofredoras, não 
deixaram de acreditar na mensagem do Eterno 
e obedeceram sem queixas às ordens inespera-
das que as leis da vida lhes impunham... 

No bosque, contudo, as outras plantas ti-
nham perdido a fé no valor da oração, quan-
do, transcorridos muitos anos, vieram a saber 
que as três árvores haviam obtido as conces-

sões gloriosas solicitadas... A primeira, forrada 
de panos singelos, recebera Jesus das mãos 
de Maria de Nazaré, servindo de berço ao Di-
rigente Mais Alto do Mundo; a segunda, tra-
balhando com pescadores, na forma de uma 
barca valente e pobre, fora o veículo de que 
Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas 
muitos dos seus mais belos ensinamentos; e 
a terceira, convertida apressadamente numa 
cruz em Jerusalém, seguira com Ele, o Senhor, 
para o monte e, ali, ereta e valorosa, guardara-
lhe o coração torturado, mas repleto de amor 
no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro 
caminho do Reino Celestial... 

Simão silenciou, comovido. 
E, depois de longa pausa, terminou, a entre-

mostrar os olhos marejados de pranto: 
Em verdade, meus amigos, todos nós pode-

mos endereçar a Deus, em qualquer parte e em 
qualquer tempo, as mais variadas preces; no en-
tanto, nós todos precisamos cultivar paciência e 
humildade, para esperar e compreender as res-
postas de Deus.  Até o próximo IPV.

Carta de Kardec retirado:

FRANCISCO CANDIDO XAVIER 

CARTAS E CRÔNICAS 

(Ditadas pelo Espírito Irmão X)
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Pesquisa de instituição de Juiz de Fora quer 
traçar perfil do brasileiro que crê em en-

carnações anteriores. A gente só vive uma 
vez? Uma parte considerável do mundo re-
ligioso discordaria desse ditado, e isso não é 
novidade. Atípico mesmo é quando a ciên-
cia começa a puxar esse assunto. O Nupes 
(Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e 
Saúde), da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, lançou o chamado em março: “Estamos 
interessados em pessoas que acreditem ter 
memórias de supostas vidas passadas”.

Mais de 350 pessoas levantaram a mão: 
responderam um formulário online deta-
lhando a experiência e também sua biografia.

A pesquisa é feita em parceria com a Uni-
versidade da Virgínia (EUA) e financiada pela 
portuguesa Fundação Bial com histórico de 
investir em estudos sobre parapsicologia.

O que os pesquisadores querem de cara: 
uma “descrição bem detalhada” da suposta 
vivência anterior, como nomes, traços físicos, 
lugares e circunstâncias relacionadas à mor-
te do “eu” passado. A pessoa ainda precisará 
responder se “tem chorado muito”, sofre com 
dor de cabeça ou má digestão, vê programas 
religiosos e pensa em Deus muito ou nada etc. 

“São itens de questionários comumente 
usados em pesquisas científicas para avaliar 
a saúde mental e felicidade”, diz Alexandre 
Moreira-Almeida, coordenador do Nupes e 
presidente da seção de religião e espiritua-
lidade da Associação Mundial de Psiquiatria.

As respostas ajudarão em duas frentes, diz 
ele: traçar um perfil amplo do brasileiro que 
evoca encarnações passadas; e investigar 
alegadas recordações para ver se são “fa-

Universidade de Minas Gerais vai 
estudar relatos de vidas passadas

ESPIRITISMO E MÍDIA

POR ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER tos, tendências ou perfis de personalidade”, 
mapear idade e contexto em que costumam 
surgir e se têm qualquer “compatibilidade 
com a vida de alguma pessoa falecida”.

O caso de Thusita, 8, virou um clássico en-
tre pesquisadores. Publicado em 1991 por Er-
lendur Haraldsson, da Universidade da Islân-
dia, o estudo encontrou a garota no Sri Lanka 
que, desde miudinha, tagarelava sobre como 
viveu —e morreu— numa cidade a 50 km da 
sua. Aos dois anos, segundo familiares, apre-
sentou-se: “Eu sou de Akuressa, o nome do 
meu pai é Jeedin Nanayakkara”. E contou sua 
história: afogou-se após cair de uma ponte 
estreita. Tinha marido. Estava grávida.

Numa visita à cidade de Akuressa, locali-
zou, sim, uma família Nanayakkara. Moravam 
perto de uma ponte para pedestres, e em 
1973, uma nora caiu dela. Chandra Nanaya-
kkara tinha 27 anos quando morreu. O pro-
fessor anotou 28 afirmações de Thusita para 
ver quais batiam com a vida dela: 17 corretas, 
7 falsas, 4 indeterminadas.

De acordo com o Nupes, o Departamen-
to de Psiquiatria da Universidade de Virgínia 
catalogou mais de 2.000 experiências seme-
lhantes. A maioria partiu de crianças com ida-
de entre 2 e 6 anos. O grosso dos cientistas 
vê possibilidades como a da autossugestão, 
que seria a nossa própria mente querendo 
nos convencer de algo que já flanava pelo 
nosso subconsciente. 

Palavras de Moreira-Almeida: “Vale dizer 
que, exceto nos casos de fraude, as experiên-
cias são ‘válidas’ ou ‘reais’ no sentido de as 
pessoas realmente as estarem vivenciando. 
Devem ser acolhidas com empatia”.

Uma ala mais cabeça aberta da comunida-
de científica se questiona: OK, mas e como 

explicar fenômenos como a xenoglossia, a 
capacidade de alguém, sem nunca na vida 
ter entrado em contato com um idioma, pas-
sar a falá-lo como se fosse um fluente? Crian-
ças pequenas, inclusive.

Nem sempre a memória de quem fomos, 
seja ela verdadeira ou não, vem espontanea-
mente. Para isso há a chamada terapia re-
gressiva. Para quem não entendeu, André Di-
niz, 43, desenhou. Quadrinista, ele lançou em 
2009 “7 Vidas – A Aventura de uma Pessoa 
em seus Passados”, HQ autobiográfica com 
narrativas que incluem ser um órfão peruano 
e um sacerdote religioso na Itália.

André conta que, em dados momentos, viu 
coisas que sequer sabia que existiam, como 
casas sem teto no Peru e o uso do óleo de 
gordura de foca como combustível. Quando 
pesquisava depois, descobria que eram reais.

O mesmo argumento que José Mário 
Franqueira, 42, dá à reportagem em seu Evo-
luir da Mente, espaço na zona oeste carioca 
que cobra R$ 200 por consulta de regressão.

Com luzes apagadas e música relaxante, o 
terapeuta inicia uma indução hipnótica pe-
dindo que você, deitado, pense em imagens 
como uma escada que precisa ser descida. 
Dali em diante, você tem que falar, sem freios, 
o que vem à cabeça. No começo parece que 
não vai dar certo, até que a pessoa descreve 
pedaços de vida passada. Como spoilers de 
um capítulo que já passou.

Matéria publicada no jornal Folha de São Paulo

Transcrição Augusto C. C. Souza

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/

educacao/2019/06/universidade-de-minas-gerais-

vai-estudar-relatos-de-vidas-passadas.shtml

PELO D.C.D.
EVANGELHO NO LAR

CULPA E DESAFIO

Fonte:Livro Vigiais e Orai.

Pelo Espirito do Irmão José,

Psicografia Carlos A Baccelli

Admite a tua parcela de culpa.
Não apontes os outros como 
responsáveis pela sua infelicidade.
Mesmo tendo razão, não acuses, nem 
alardeies as faltas alheias.
A rigor, ninguém erra porque queira.
Supera os teus possíveis traumas, 
absolvendo aqueles que não puderam 
oferecer-te mais.
Todos nos movimentamos dentro de 

certos limites.
Ninguém consegue, sem esforço e 
auto-superação, dar mais do que 
recebeu.
A compreensão pode suprir muitas 
deficiências psicológicas.
Não te cobres em excesso e aprende 
ser indulgente.
A aceitação do que és e do que os 
outros são – eis o teu maior desafio.
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PELO D.C.D.

NOSSA GENTE

ANA MARIA DOS SANTOS

POR ORLANDO CIOLDIN

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

HISTÓRIA DE UM ACOLHIDO

Divaldo Franco conta a história de um 
garoto que foi abandonado aos 6 me-

ses de idade na instituição Mansão do Ca-
minho, onde ele dirige. Este garoto, aos 4 
anos de idade, fazia faquinhas e ameaçava 
as voluntárias que ajudavam Divaldo a to-
mar conta das crianças. Ele dizia que queria 
enfiar a faca em alguém para sentir o san-
gue quente escorrer em suas mãos. Divaldo 
perguntava como ele sabia que o sangue 
era quente, e ele respondia que não sabia 
como, mas ele tinha certeza que era quente.

Quando este garoto completou 12 anos, 
as voluntárias que auxiliavam Divaldo ti-
nham medo dele. Divaldo, então, fez uma 
terapia de choque. Chamou o garoto e 
disse que ele teria que ir embora da insti-
tuição. O garoto assustou, pediu desculpas 
e prometeu não ameaçar mais. Estudou e 
foi evangelizado pela instituição espírita 
Mansão do Caminho.

Aos 18 anos, o menino pediu a emanci-
pação. Divaldo disse:

- Dou sua emancipação com uma con-
dição: quando você desejar matar alguém, 
você vem aqui e me mata.

- Mas, tio? - Disse o garoto assustado.
- Sim, porque eu falhei. A sociedade me 

entregou você com 6 meses, a sociedade 

nos dá tudo, você não tem nada contra 
a sociedade, espero, porque a sociedade 
é a humanidade. Se você matar alguém, 
é porque eu falhei. Antes me mate, por 
causa do meu fracasso em relação a você.

O garoto concordou, e foi embora. Após 
10 anos, eles se reencontraram. Divaldo 
aproveitou e perguntou se ele sentiu von-
tade de matar. O garoto disse que sim, mas 
que toda vez que sentiu essa vontade, ele 
via o rosto de Divaldo na sua frente dizen-
do: “Venha e me mate primeiro”, então, ele 
se desarmava. Ele agradeceu dizendo que, 
se não fosse Divaldo e o Espiritismo, ele es-
taria num cárcere. Divaldo, então, esclareceu:

- Agradeça a sua consciência, que assi-
milou toda a educação moral evangélica 
que recebeu na Mansão do Caminho. Você 
fez bom uso do livre arbítrio. Hoje, você 
pode entender, por isso vou lhe contar o 
que os bons espíritos me disseram: você 
foi um criminoso na encarnação anterior, 
meu filho. Você trazia no inconsciente a 
lembrança do sangue jorrando em sua 
mão quando esfaqueava alguém. Estava 
tão dentro de você, que explodia na sua 
memória atual, eram flashes do passado.

Fonte: Retirado do site “intelira”

Neste mês 
apresentamos 
Ana Maria dos 
Santos em nos-
sa gente traba-
lhadora. Ana 
tem 61 anos, 
é aposenta-
da, solteira e 
frequenta o 
Seareiros há 
muitos anos. 
Já frequentou 

reunião de estudos, mas atualmente só 
frequenta reuniões públicas.

Conheceu o espiritismo através de 
uma vizinha e também de amigos, par-
ticipando de Evangelho no Lar. Alguns 
fenômenos acontecidos em casa leva-
ram também outros familiares para a 
Casa Espírita.

Atualmente além de trabalhar na oficina 
de costura do Seareiros, colabora também 
na COASSEJE, onde faz parte do Conselho 
Deliberativo, é segunda secretária e tam-
bém motorista solidária da Instituição.

Somos muitos gratos a Ana por sua 
presença sempre dedicada e divertida na 
nossa oficina de costuras.
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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 

DOAÇÕES PARA A COASSEJE

Aconteceu em 25 de Maio de 2019 no 
Jardim Botânico de Americana, o 1º Pi-

quenique do Programa Abraçar – Progra-
ma de Promoção do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Co-
munitária. Participaram do evento famílias 
integrantes do Grupo de Apoio à Adoção 
e do Projeto de Apadrinhamento Afetivo. 
O objetivo dessa ação foi celebrar o Dia 
Nacional da Adoção e conscientizar para a 
importância do fortalecimento de atitudes 
adotivas na sociedade. 

 “Em 1996, representantes dos catorze 
Grupos de Apoio à Adoção então exis-
tentes no Brasil se reuniram em Rio Claro, 
interior de São Paulo, no “I Encontro Na-
cional de Associações e Grupos de Apoio 
à Adoção”, nos dias 24 e 25 de maio. 
Na ocasião, os grupos elegeram o dia 25 

‘Piquenique - Programa Abraçar’
COASSEJE

POR ORLANDO CIOLDIN de maio como o Dia Nacional da Adoção. 
Seis anos depois, em 9 de maio de 2002, a 
lei foi sancionada sob o nº 10.447.

Nasceu assim, oficialmente, o Dia Nacio-
nal da Adoção. Desde então, a data é come-
morada em todo o país pelos militantes da 
causa, para celebrar e refletir sobre a adoção 
de crianças e Adolescentes.” (informações da 
“Assessoria de Comunicação da Angaad*”)

Segundo o escritor e autor Sávio Biten-
court*: “Uma Campanha pela Adoção sem-
pre deve começar pela atitude adotiva. 
Toda pessoa pode colaborar com a divul-
gação da nova cultura da adoção, para que 
este gênero de filiação possa ser entendi-
do pela sociedade como realmente é: um 
encontro de amor, terno e eterno, que se 
destina a formação de um vínculo de pater-
nidade ou maternidade responsável.

Mesmo que uma pessoa não se sinta 
apta ou não deseje adotar uma criança, 

sua participação nesta causa é valiosa: 
pode ajudar a vencer preconceitos, re-
verter abandonos, educar a juventude e 
dialogar com as autoridades. Todo tipo de 
colaboração é bem-vinda.” 

A diretoria da COASSEJE e a equipe téc-
nica do “Programa Abraçar” agradecem a 
todos que participaram e que colaboraram 
para que esse evento acontecesse! 

Os interessados em conhecer melhor e/
ou participar dos projetos podem obter in-
formações através do telefone (19) 3461-
4050, e-mail: convivencia@coasseje.com.
br e site www.coasseje.com.br. 

*ANGAAD- Associação Nacional de Gru-
pos de Apoio à Adoção 

*Sávio Bittencourt é Pai Adotivo, Procu-
rador de Justiça, Titular da 4ª Procuradoria 
da Infância e Juventude do RJ, autor e escri-
tor de diversos livros. 

Veja fotos do evento!

Americana é uma cidade generosa. A co-
munidade participa, colabora, auxilia. A 
COASSEJE tem recebido de grupos volun-
tários, voluntários individuais, empresas, 
doações de agasalhos, vestuário em geral, 
alimentos e outras coisas que abastecem 
os projetos da entidade, tanto do acolhi-
mento, suprindo necessidades das crian-
ças e adolescentes, quando a projetos que 
buscar angariar recursos para manutenção 
daqueles e da entidade. 

Aqui, fotos de produtos recebidos apenas 
como amostragem e para agradecer todos 

aqueles que participam dessa colaboração. 
Povo iluminado e que seja abençoado em todas 
as atividades que se propuserem.

Fica o agradecimento da diretoria, fun-
cionários, voluntários, acolhidos e os dese-
jos de muita paz!
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EVENTO PORCO NO ROLETE

POR VANESSA MORAES

VALORIZAÇÃO 
DA VIDA

CONSTRUÇÃO
Sê construtor da Moradia Divina
Cuida do instrumento de evolução,
Que permite transcender 
Para o mundo de Regeneração.
Muitos como você estão em conflito,
Chegando no ápice da transição,
Roguemos ao Pai o amparo bendito
Neste caminho de redenção.
Alicerça sua casa 
Com os sustentáculos de Amor,
Reforçando, se necessário
Com o projeto do Criador.
Abra as janelas da alma
Deixando entrar a fonte inesgotável,
De persistência e bondade,
Protegendo e Vigiando
De possíveis maldades.
Se abalos ocorrerem,
Que desestruturem sua fé,
Recorra ao abrigo Divino
Do bem do que se é.
Cultiva a centelha Divina
Dentro do seu coração.
Vive, trabalho e confia
E desperte na 
regeneração.

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

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

Em 26/06/2019, na “Chácara Luz do 
Campo Eventos” foi realizado o evento 
“Porco no Rolete”, edição de 2019, em 
prol da COASSEJE.
Com a participação de 400 convidados, 
a colaboração de diversos grupos 

voluntários, como “100 Limites para 
Ajudar”, Americana dos Sonhos”, 
“Banda Artéria Rock”, contando ainda 
com o “Bazar do Seareiros” e diversos 
Voluntários. O evento mais uma vez foi 
um sucesso.  Veja as fotos:
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É chegado o século 
que devemos deixar 
de atribuir tanto aos 

espíritos os problemas, e 
enxergar em nós mesmos 
a origem dos problemas, 
mas principalmente as 

soluções."

Areflexão abaixo foi extraída de um com-
pilado de comunicações de reunião 

de desobssessão, mas que nos trazem um 
grande aprendizado acerca do livre arbítrio, 
das influências espirituais e dos caminhos 
que escolhemos em nossa existência.

Várias pessoas de diferentes crenças 
adentram esta Casa buscando socorro em 
razão de suas mazelas, encontram-se em 
depressão profunda, sem ânimo, sentem 
a vida amarrada/parada, outras relatam 
familiares com vícios profundos, como 
álcool, drogas e até mesmo sexo. O caso 
atendido que relatamos trata-se de famí-
lia, casal e filhos, que tinham várias posses, 
todavia em razão da perda do emprego do 
marido a mesma se desestruturou. O ma-
rido perdeu o ânimo de tudo e passou há 
passar os dias no bar. A esposa procurou a 
Casa e encontrava-se totalmente sem âni-
mo e dizia que tudo estava dando errado.

Vejamos o quê alguns dos espíritos ob-
sessores atendidos nos relataram: 

ESPÍRITO 1 - “A felicidade ela encon-
trará por si mesma, não é nossa obriga-
ção e empenho dar felicidade a alguém. 
É pessoal e as pessoas devem buscar por 
si. Quando tinha condições materiais ela 
também não era feliz, parte do nosso gru-
po foi “contratado” para separar o casal, 
mas ele tem mais débitos que ela, por isso 
ele tem esses problemas com bebida...”.

ESPÍRITO 2 - “Por favor me ajude, ele 
não muda, ele concordou em vir e fazer 
diferente, olhe o que está acontecendo 
de novo, muito pior, já haviam me avisado 
que se não mudasse seria pior...Sabe eles 
tinham muitas coisas juntos, mas ela tam-
bém é mimada, não é só ele, ela tem na 

‘Nossas atitudes e a influência 
espiritual’ – CASO REAL

MEDIUNIDADE

PELO DOD

DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA

cabeça um conto de fadas e se ele não é 
capaz de ser príncipe, não serve, e ela nun-
ca foi princesa nem ele príncipe...””

ESPÍRITO 3 - “Aqui se colhe e aqui se 
planta. Eles pensavam que eram prínci-
pe e princesa...”

ESPÍRITO 4 - “Descabeçado e deslum-
brado, eu havia dito que precisava fazer 
o pé de meia, ele achava que tudo podia, 
eu dizia que ia perder tudo, que o tempo 
também ia passar para ele, agora chora 
porque quando podia agir não agiu, agora 
sente-se culpado”..

Houve outras comunicações, mas os 
trechos acima são suficientes para que 
possamos refletir acerca das atitudes 
que tomamos e o que atraímos para nós. 
“Hoje em dia vários casos não têm a ori-
gem na influência espiritual, mas na rea-
lidade decorrem de atitudes das pessoas, 
de suas escolhas, suas crenças. Nada do 
que estava acontecendo com a família 
assistida teve origem no plano espiritual, 
o princípio foi escolhas erradas, crenças 

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

equivocadas, que possibilitaram a abertu-
ra para companheiros físicos e espirituais, 
contrários a felicidade da família, o que 
mostra o quanto os valores do coração 
são importantes e o quanto aquilo que 
acreditamos define nossas vidas... Mari-
do e mulher, compartilhavam do mesmo 
grau de responsabilidade, ele mais por 
ação e ela mais por omissão, mas os dois 
caminharam para a situação narrada.”

O casal teve oportunidade de rece-
ber orientação para que pudesse vencer 
a situação narrada e a nós, foi deixada a 
seguinte lição: “... grande parte dos pro-
blemas que nos assolam está em nossa 
mente. As dificuldades e angustias, nem 
sempre decorrem de influências espiri-
tuais, mas na forma como vemos a vida e 
encaramos os problemas. É chegado o sé-
culo que devemos deixar de atribuir tanto 
aos espíritos os problemas, e enxergar em 
nós mesmos a origem dos problemas, mas 
principalmente as soluções. (...)Quantas 
pessoas buscam a Casa Espírita atordoa-
das pela influência espiritual, quando bas-
taria uma vontade firme para dizer: não! E 
o espírito diante dessa resistência fluídica, 
teria que se resignar. Estamos distantes 
dessa situação, mas o fato é que já é hora 
de encararmos os problemas de frente, 
primeiro em cada um de nós, para depois 
podermos  propagar porta fora.”

Diante do relato acima, que possamos 
refletir e ter a máxima do Evangelho de 
Marcos: Olhai! Vigiai! {Orai} Pois não sabeis 
quando será o tempo. É como um homem 
ausente {do seu país} que, deixando sua 
casa e dando autoridade aos seus servos, 
a cada um sua obra, ordenou ao porteiro 
que vigie. Portanto, vigiai, pois não sabeis 
quando vem o “senhor da casa; {se} ao fim 
da tarde, ou à meia-noite, ao cantar do 
galo ou de manhã; ao vir repentinamen-
te, não vos encontre dormindo. O que vos 
digo, digo a todos: Vigiai!(Mc 13:33-37).
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Otexto a seguir foi elaborado a partir da 
obra “Mediunidade: Desafios e Ben-

çãos” de Divaldo Pereira Franco (pelo Es-
pírito de Manoel Philomeno de Miranda), 
como continuidade da série de artigos que 
aqui apresentamos.

O tema de hoje, que considero mui-
to especial, e se intitula “Advertência aos 
médiuns”, traz à luz questões intrínsecas à 
vida dos medianeiros, ou seja, àqueles que 
fora dada uma “oportunidade” de resga-
te às grandes dívidas que contraíram em 
reencarnações anteriores.

Como Kardec afirmou com muita sabedoria 
em O Evangelho Segundo o Espiritismo (Cap. 
XXIV, item 12), “a mediunidade é simplesmen-
te uma aptidão para servir de instrumento 
mais ou menos dúctil aos espíritos em geral”.

Assim, a mediunidade é uma oportuni-
dade para a autorrecuperação, devendo ser 
utilizada de forma digna, dentro no minis-
tério de amor e caridade, para que o indi-
víduo encontre o reequilíbrio. No caso de 
mediunidade ostensiva, com mais seriedade 
devem ser assumidos os deveres que lhe di-

Mediunidade: desafios e bençãos (PARTE XI

MEDIUNIDADE

POR MARIANA G. VAZQUEZ MIANO zem respeito, pois maior se apresenta a área 
de serviço a ser desenvolvido.

Segundo Divaldo, “não são poucos os 
obstáculos a serem transportados por todo 
aquele que se candidata ao labor mediúnico. 
Os primeiros encontram-se no seu mundo 
íntimo, nos hábitos doentios a que se acostu-
mou no passado que resultaram em inquie-
tações para si mesmo na atualidade. A luta 
a ser travada para a superação do desafio 
ninguém vê, exceto aquele que está empe-
nhado no combate em favor da autoliberta-
ção, impondo-se a necessidade de rigorosas 
disciplinas para novas condutas saudáveis...”.

Como outro grande desafio aos médiuns, 
tem-se o estudo consciente da faculdade me-
diúnica e a vivência de requisitos morais, to-
mando sempre para si mesmos as informações 
e advertências que chegam do Mais Além. 

O médium sincero encontra-se em constan-
te perigo, necessitando de se aplicar vigilância 
e oração constantes, de modo que se man-
tenha em paz diante do cerco de entidades 
ociosas e vingadoras da erraticidade inferior, 
pois essas são inimigas de todos que possam 
ameaçar a situação em que se encontram. 
Para que o médium possa se aproximar da 

“Esfera Superior”, deve cuidar de seu com-
portamento, que deve se caracterizar pela 
jovialidade, compreensão das dificuldades 
alheias e compaixão, em favor de tudo e to-
dos que encontre em seu caminho.

No trabalho silencioso e discreto do aten-
dimento aos sofredores, seja no cotidiano ou 
nas abençoadas reuniões de atendimento 
aos desencarnados, o médium encontrará 
inspiração e apoio para desempenhar a ta-
refa que abraça. Dedicando-se à caridade, 
contará com o afeto dos espíritos elevados, 
que o inspiram e o protegem nos momen-
tos de dificuldades e sofrimento, e também 
o consolam, nos testemunhos de solidão que 
não raro, dominam-lhe as paisagens íntimas.

Enfim, a mediunidade é instrumento que 
se pode transformar em vínculo de luz entre 
Terra e Céu, ou em furna de perturbação e 
sofrimento. Aos médiuns dignos e sinceros 
cabe a grande tarefa de preparar o advento 
da Era Nova, conforme fizeram aqueles que 
se tornaram instrumentos das mensagens li-
bertadoras catalogadas por Allan Kardec, na 
elaboração da Codificação Espírita. Que to-
memos o Mestre Jesus como o nosso grande 
exemplo. Até o próximo IPV !!!

Newton Boechat
ESTUDOS

POR DIVALDO GREMES

Orador e médium espírita conhecido nacional 
e internacionalmente, Newton Boechat nas-

ceu no dia 25 de julho de 1928 e desencarnou 
em 1990. Filho de Clodomiro Lemgruber Boe-
chat e sua esposa, Himbelsa Boechat, recebeu as 
primeiras letras em sua terra natal. Aos 10 anos 
de idade foi estudar em Santo Antônio de Pá-
dua, onde concluiu o Ensino Secundário. Aos 17 
anos foi para Belo Horizonte, onde se graduou 
em Línguas Neolatinas. Através de concurso pú-
blico foi admitido no antigo IAPETEC, hoje incor-
porado ao INSS, em Belo Horizonte.

Cresceu em ambiente espírita, de vez que 
seu avô paterno, Júlio Augusto Boechat, era 
reputado médium curador em Itaperuna, e di-
rigente de notáveis reuniões mediúnicas, onde 
se registravam comunicações psicofônicas e 
doutrinação de espíritos.

Estudante em Belo Horizonte, manteve ami-
zade com membros atuantes do movimento 
espírita local, como César Burnier Pessoa de 
Mello, Rubens Romanelli, Camillo Chaves, en-
tre outros. Nessa fase iniciou visitas a Pedro 

Leopoldo, onde conheceu o médium Francisco 
Cândido Xavier, tendo iniciado a sua carrei-
ra como palestrante nas reuniões públicas do 
Centro Espírita Luiz Gonzaga, enquanto Chico 
Xavier recebia mensagens psicográficas. Ainda 
enquanto estudante em Belo Horizonte, em 
parceria com Gustavo Pancrácio, fundou o pe-
riódico “A Luz do Mundo”, que chegou a co-
nhecer sete números. 

Após a sua mudança para o Rio de Janei-
ro, então ainda capital do país, intensificou as 
suas atividades espíritas, proferindo palestras 
e conferências em todo o Brasil e participan-
do de inúmeras reuniões de estudo, públicas e 
privadas. No exterior, fez palestras no Paraguai, 
Uruguai, Argentina, Portugal, Espanha, Itália e 
França. Possuidor de uma memória privilegia-
da, destacava-se por citar capítulos inteiros das 
Sagradas Escrituras e trechos de obras repor-
tadas. Entre as suas palestras mais famosas, 
destacam-se “Prisões sem Grades”, “A Mani-
festação do Ser na Arte, na Dor e no Amor”, 
“Aspectos da Crucificação de Jesus”, “Além da 
Fronteira de Cinzas”, “O Apóstolo Paulo pe-
rante Festo e Agripa”, “Rumo à Unidade do 

Espírito”, “Quatro Faixas de Consciência”, “Chi-
co Xavier, 50 Anos-Luz de Mediunidade…”, “O 
Auto-de-fé de Barcelona”.

Como escritor, além de artigos publicados 
em periódicos como Reformador (órgão da Fe-
deração Espírita Brasileira), Obreiros do Bem (da 
Associação Espírita Obreiros do Bem), o Jornal 
Espírita e a Folha Espírita (ambos de São Paulo), 
e outros, as obras: Ide e Pregai (FEB, 1971), O 
Espinho da Insatisfação (FEB, 1980), O Apósto-
lo Paulo perante Festo e Agripa (Centro Espírita 
Léon Denis, 1974), Do Átomo ao Arcanjo (Cen-
tro Espírita Casa de Caridade Aureliano, 1984), 
Na Madureza dos Tempos (1987), Aquém e 
Além da Fronteira de Cinzas (1990), estes três 
de parceria com Gilberto Perez Cardoso; e é o 
autor do prefácio do livro Deus é o Absurdo, de 
Luciano dos Anjos (Editora Eco, 1978).

Defensor da obra “Os Quatro Evangelhos ou 
Revelação da Revelação”, do francês Jean-Bap-
tiste Roustaing, foi um dos fundadores do Gru-
po dos Oito, de que participou regularmente 
em toda a sua vida de espírita.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Newton-

Boechat (Nota Biográfica por Luciano dos 

Anjos), e http://www.autoresespiritasclassicos.

com/Biografias%20Espiritas/N/Newton%20

Boechat.doc.
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Federação Espírita
do Estado de São Paulo

ESTUDOS

POR SILVIA PRADOS

Estive pensando nos conflitos de relacio-
namento, nas dificuldades todas que aí 

estão, inclusive nas artimanhas e intrigas 
de bastidores, em empresas, famílias, co-
nhecidos, colegas e mesmo nas atividades 
voluntárias compartilhadas nas instituições 
movidas pelo ideal religioso, das variadas 
denominações no Brasil; estava meditan-
do sobre o ciúmes, as manipulações, os 
desrespeitos, as agressões, as acusações 
e críticas sempre reinantes, nos comen-
tários maldosos e mesmo nos desprezos 
calculados, nos crimes entre cônjuges, nos 
abandonos de crianças e idosos, nas enfer-
midades surgidas de abalos emocionais... 
campo vasto a se abrir quando começamos 
a pensar nos dramas humanos e na nossa 
mediocridade moral....

Foi quando me deparei com o trecho abai-
xo. Ele consta do livro Roteiro, de Emmanuel, 
e está no capítulo 1 – O Homem ante a vida. 

Até 1933, os centros espiritas existentes 
no Estado de São Paulo, funcionavam 

de forma independente, sem qualquer in-
tercâmbio entre os Centros ou entre eles e a 
Federação Espírita Brasileira, por este motivo 
surgiu a idéia de se criar uma Federação mais 
atuante, ou seja, em 12 de julho de 1936 foi 
fundada a Federação Espírita do Estado de 
São Paulo, assim  constituída: presidente: Pa-
trício Pinto de Miranda; vice presidente: dr. 
Augusto Militão Pacheco; 1º. secretário: Her-
nani Rangel Policeno; 2º. secretário: Eugênio 
Carlos Monteiro; 1º. tesoureiro: Heráclito 
Rocha; 2º. tesoureiro: dr. João Batista Dinola; 
procurador: dr. Pedro do Monte Ablas; ora-

dor oficial: dr. Pedro Lameira de Andrade.
Em 1938, a diretoria efetuou a compra da 

casa situada a Rua Maria Paula 158, onde tive-
ram início as reuniões. Inicialmente a sede da 
Federação, na rua Maria Paula 158, era uma 
casa particular, com algumas adaptações, a 
sala maior comportava apenas 30 pessoas, 
no subsolo havia cinco salas pequenas, mas 
tendo em vista a exiguidade das instalações, 
foi feita uma grande campanha para sua 
ampliação, onde foram construídos, os dois 
salões: Bezerra de Menezes em cima, e Cair-
bar Schutel em baixo, ao lado foi construída 
uma sala grande, com uma espécie de jaula 
de ferro, destinada as experimentações me-
tapsíquicas, sendo em 31 de março de 1939 
inaugurada solenemente esta nova sede.

Achei a causa...
COMPORTAMENTO

 POR ORSON PETER CARRARA Foi inevitável. Ao ler, nesse momento de 
tantas dificuldades que nos afetam a todos, em 
âmbito familiar, social, profissional, nacional.... 
pude constatar: achei a razão maior. Achei o 
“fio da meada”. Eis a causa. Acompanhe aten-
tamente. Peço ler vagarosamente... Eis:

“(...) Confinado ao reduzido agrupamento 
consanguíneo a que se ajusta ou compondo 
a equipe de interesses passageiros a que pro-
visoriamente se enquadra, sofre a inquietação 
do ciúme, da cobiça, do egoísmo, da dor. Não 
sabe dar sem receber, não consegue ajudar 
sem reclamar e, criando o choque da exigên-
cia para os outros, recolhe dos outros os cho-
ques sempre renovados da incompreensão e 
da discórdia, com raras possibilidades de au-
xiliar e ser auxiliado (...)”

Sugiro releia.  E vá pensando nas dificul-
dades que tem constatado. O amigo leitor 
se surpreenderá ao encaixar no acanhado 
ponto de vista que ainda nos situamos – 
seja no agrupamento familiar ou na equipe 
de interesses passageiros –, alimentando 

ilusões e pretensões descabidas, buscando 
autopromoção , exigindo além do equilí-
brio, tentando imposições ou mesmo agre-
dindo muitas vezes, seja com a omissão ou 
as posturas que não se conectam ao dever 
do bem que nos cabe.

Aí surgem os choques variados que temos 
experimentado, fruto todos de nossa imatu-
ridade e mesmo leviandade muitas vezes.  E 
pior, criando barreiras para ajudarmos e nos 
ajudarmos na superação de todas essas la-
mentáveis mazelas morais.

Claro que isso não é nenhuma novidade. 
Todos já sabemos. O título foi para provocar 
curiosidade e levar ao precioso trecho do tex-
to de Emmanuel.

O capítulo em questão é muito valioso e 
aborda as grandezas da vida, mas nos faz 
reconhecer a pequenez que ainda nos si-
tuamos. A solução continua na vivência cris-
tã que teimamos em nos manter afastados. 
Estamos convocados a essa nova postura. 
Seja por gratidão à vida, seja pelo dever de 
progredir, seja para sairmos da mediocridade 
que ainda estamos. A vida conspira a nosso 
favor e o dever que se apresenta é respeitar a 
vida em toda sua amplitude.

A Federação Espírita do Estado de São 
Paulo (FEESP), foi fundada em 12 de julho 
de 1936, é uma sociedade civil, religiosa, fi-
lantrópica e cultural, sem fins lucrativos, cujo 
objetivo é o ensino, o estudo, a prática e a 
difusão do Espiritismo desenvolvido em con-
formidade com as obras da Codificação de 
Allan Kardec, além de prestar um belo traba-
lho de assistência, apoio e desenvolvimento 
de projetos de ação social. 

A sede central da Federação Espirita do 
Estado de São Paulo está localizada na Rua 
Maria Paula, 140, Edifício Allan Kardec, Bairro 
Bela Vista, em São Paulo/SP – Telefone: (11) 
3115–5544 – site: http://feesp.com.br, fun-
ciona de segunda a sexta das 8h30 às 20h, 
aos sábados das 8h30 às 17h e aos domin-
gos das 8h30 às 17h.

Além da sede central a Federação Espirita 
de São Paulo, também possui a  Subsede Casa 
Transitória, Subsede Santo Amaro, Subsede 
José dos Campos e Subsede Casa do Caminho.
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Livros mais vendidos no
Seareiros em Junho

1- Auto-Obsessão - Quando Fazemos 
Mal a Nós Mesmos - Mario Mas;

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

3- Constelação Familiar - Divaldo 
Pereira Franco/Joanna de Ângelis;

4- O Jovem Espírita quer Saber 
- Família e Relacionamentos - 
Autores diversos;

5- Panelinha de Orações - 
(Infantil) - Regina Maria Braga.

 USE Intermunicipal de Americana | 
Nova Odessa  | Sumaré

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

Enquanto estás a Caminho, 
romance;

Espírito, Ana Cecilia;
Médium, Lizarbe Lisboa 

Mesquita Gomes;
Editora Lachatre, 225 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 JULHO DE 2019

DATA
02/07

3ª. feira(1ª.)
05/07

6ª. feira(1ª.)
11/07

5ª. feira(2ª.)
13/07

Sábado(2º.)
14/07

Domingo (2º) 
19/07

6ª. feira(3ª.)
20/07

Sábado(3º.)
24/07

4ª. feira(4ª.)
29/07

2ª. feira(últ.)
29/07

2ª. feira(últ.)
30/07

3ª. feira(últ.)
31/07

4ª. feira(últ.)

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

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

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

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

Grupo de Estudos Espíritas Therezinha de Oliveira
Rua Heitor Siqueira, 820, Bairro S. José, Americana

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

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

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

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

Claudio Schiave
Pátria do Evangelho

Lucilene Cruz
Cecal

Michele Cardena
Casa de Luz

Valdirene Toledo
Casa de Luz

José Dantas
Soc. Espírita Despertar

Ed Martino
Mensageiros de Luz

Ricardo Galdino 
Casa de Luz

Hamilton Ubirajara
Seareiros de Jesus

Valdecir Borges
Augusto Elias

Divaldo Gremes
Seareiros de Jesus

19h30

20h00

19h30

20h00

10h00

19h30

19h30

19h45

19h50

20h00

19h30

19h30

A reencarnação fortalece 
os laços de família...

A confirmar

Passe: Doar e receber

Tema livre

Tema livre

Tema Livre

Fortalecendo 
nossa resiliência

Tema livre

Redenção

Bezerra de Menezes, o 
Médico dos Pobre

A confirmar

Homoafetividade

PELA BIBLIOTECA
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ORIENTAÇÃO ESPECIAL
No período de 11 a 17/07 será passado o tema 
“A Importância da Prece” em todos os grupos de 
Atendimento Fraterno e também nas Reuniões Públicas, 
no tempo concedido a exposição de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo. Expositora: Elaine Cristina da Silva.

PALESTRA
29/07 - segunda-feira – 13h – no auditório - Tema: 
“O Valor da Prece” - Expositor: Sandro Cosso – do C.E. 
Allan Kardec de Campinas.

ESTUDO 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 a Parábola do Grão 
de Mostarda (Lc 13:18-19) – Estudo aberto para todos os 
interessados.
Obs. Em julho não haverá o estudo.

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. 
Obs. Aos sábados haverá férias no período de 30/06 a 02/08.

ATIVIDADES EXTERNAS
10/06 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00 – O Evangelho 
Segundo o Espiritismo – Cap. 23 – Moral Estranha;
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, para 
pessoas fisicamente impossibilitadas de vir ao Seareiros

   POR WELLINGTON PIVETTAPELA PRESIDÊNCIA

INFANTILCURTAS DO SEAREIROS

PASSEIO CHÁCARA POR DO SOL

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

No último dia 01 de junho de 2019, aconteceu o encontro 
das turmas Infanto-Juvenil do Centro Espírita Seareiros 

de Jesus de Americana. Durante o dia, aconteceu a celebra-
ção da Festa Junina, onde os presentes puderam passar um 
dia de atividades e brincadeiras formuladas por profissio-
nais de educação física, através da parceria com o curso de 
Educação Física do Colégio Politec.

As comidas e bebidas ficaram a cargo dos meninos e meni-
nas do grupo Juvenil da educação espírita do Centro Espírita 
Seareiros de Jesus.

Esse evento, anual, só é possível através da doação dos vo-
luntários que organizam o evento, em conjunto, com progra-
mação especial para as crianças.

Está previsto ainda para este ano de 2019, o encontro anual 
em comemoração ao Dia das Crianças, realizado no mês de 
outubro. Acompanhem como foi o evento através das fotos.


