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S U I C Í D I O
A DOR DE QUEM VAI E A DOR DE QUEM FICA

DIA DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE

Devemos 
trabalhar a 

questão da boa 
convivência, do 

acolhimento e da 
informação. PG. 03

O Dia do Doador Voluntário de Sangue é comemorado anualmente em 25 de novembro no Brasil. A data, 

além de homenagear as pessoas que reservam um tempinho do seu dia para doar sangue, também serve 

para informar e conscientizar a população sobre a importância de ser um doador de sangue.  PG. 02
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A T I V I D A D E S

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO ESPÍRITA 
SEAREIROS DE JESUSDia do doador 

voluntário de sangue
PELA PRESIDÊNCIA

EDITORIAL

ODia do Doador Voluntário de Sangue é comemorado anualmente 
em 25 de novembro no Brasil. A data, além de homenagear as pes-

soas que reservam um tempinho do seu dia para doar sangue, também 
serve para informar e conscientizar a população sobre a importância 
de ser um doador de sangue. Doar sangue é um ato de solidariedade 
humana, que ajuda a salvar milhares de vidas todos os dias, através das 
transfusões de sangue. Atualmente no Brasil, são doadas cerca de 3,6 
milhões de bolsas de sangue por ano, segundo dados do Pró-Sangue.

No Dia Nacional do Doador de Sangue, os Bancos de Sangue de 
todo o país realizam atividades lúdicas e mutirões de coleta em esco-
las, hospitais, shoppings, praças e demais espaços de acesso público.

Origem do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue
O Dia do Doador Voluntário de Sangue foi estabelecido através do 
Decreto Lei nº 53.988, de 30 de junho de 1964, assinado pelo então 
presidente Castello Branco, definindo o dia 25 de novembro – data do 
aniversário da fundação da Associação Brasileira de Doadores Volun-
tários de Sangue – como a data oficial do doador de sangue no Brasil.

Os doadores também podem celebrar o digno ato de doar sangue 
no dia 14 de junho, o Dia Mundial do Doador de Sangue.

Quem pode doar sangue:
Para doar sangue é necessário seguir algumas regras, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS):
 • Homens e mulheres;
• Ter entre 16 e 68 anos;
• Ter acima de 50 quilos;
• Não ter Hepatite B, Hepatite C, Doença de Chagas, Sífilis, HIV 

(AIDS), HTLV;
• Estar bem alimentado e descansado;
• Se estiver gripado, esperar no mínimo sete dias para poder doar 

sangue;
• As grávidas devem esperar entre 90 e 180 dias após o parto para 

doar sangue;
• Após uma doação de sangue as mulheres devem esperar 90 dias 

para voltar a doar, enquanto que os homens devem esperar no mí-
nimo 60 dias.

 Com o objetivo de estimular a doação de sangue é interessante 
esclarecer os principais mitos em torno do ato de doar sangue:

1. Quem doa sangue uma vez tem que continuar doando pelo 
resto da vida?

Não. A doação de sangue não é vitalícia. O doador tem total liber-
dade para decidir quando e se tem interesse em doar.

2. A doação “engrossa” o sangue, entupindo as veias?
Não. A doação de sangue não causa nenhum prejuízo à saúde do 

doador.
3. A doação faz o sangue “afinar”, “virar água”, provocando anemia?
Não. O candidato a doação de sangue é avaliado antes de doar, 

com exames de sangue e avaliação clínica, para evitar que a doação 
cause algum mal ao doador. Aqueles com taxas baixas de hematócrito 
são impedidos de doar.

4. Doar sangue engorda ou emagrece?
Não. A doação de sangue não é capaz de influenciar no peso do 

doador.
5. Mulheres menstruadas não podem doar sangue?
Podem sim, se os valores do exame de sangue (hematócrito) não 

indicarem risco de anemia.
6. “Posso ficar sem sangue suficiente”?
Não. Em cada doação, são coletados no máximo 450 ml de sangue, 

o que é menos do que 10% do volume sanguíneo total de um adulto, 
por esse motivo só é permitida a doação por pessoas acima de 50 kg. 
A quantidade é calculada conforme o peso do doador.

7. Os doadores correm risco de contaminação?
Não. Todo material só é utilizado uma vez, é descartável.
8. Como é realizada a doação de sangue?
A doação segue os seguintes passos:
A - Cadastro: O doador, portando um documento oficial com 

foto, é cadastrado e recebe um questionário para ser respondido. 
Esse questionário tem o objetivo de avaliar se há alguma situação ou 
doença que impeça a doação de sangue, portanto as respostas devem 
ser sinceras e qualquer dúvida deve ser esclarecida na próxima etapa 
- a triagem clínica.

B - Triagem clínica: O doador é entrevistado e examinado por pro-
fissional de saúde, em local que garanta a privacidade e o sigilo das 
informações. Esse profissional verifica as respostas do questionário 
e avalia pessoas com alto risco de transmitir doenças pelo sangue. 
O doador deve ser consciente de que as suas respostas são muito 
importantes para garantir a sua integridade física, bem como a de 
quem vai receber o seu sangue. A segurança do paciente que recebe 
transfusão começa com o doador.

C - Coleta de sangue: A coleta de sangue dura no máximo 10 mi-
nutos. Todo o material utilizado é estéril e descartável. Não há risco de 
contrair doenças doando sangue.

9. Quanto tempo demora para o organismo repor os níveis an-
teriores à doação?

A reposição do volume de plasma ocorre em 24 horas e a dos gló-
bulos vermelhos em 4 semanas. Entretanto, para o organismo atingir o 
mesmo nível de estoque de ferro que apresentava antes da doação, são 
necessárias 8 semanas para os homens e 12 semanas para as mulheres. 
Esses são os intervalos mínimos entre as duas doações de sangue.

Há critérios que permitem ou que impedem a doação de sangue, 
eles são determinados por normas técnicas do Ministério da Saúde e vi-
sam à proteção ao doador e a segurança de quem vai receber o sangue. 

Fontes: https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-

doador-voluntario-de-sangue/ 

http://www.iff.fiocruz.br/index.php/8-noticias/414-

fazerdoacao
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Suicídio: a dor de quem
vai e a dor de quem fica

PELO G.V.V.

PALESTRAS

Início de março de 2019, doze associa-
dos do Seareiros começam reuniões às 

09h30 de domingo sim, domingo não, 
com o objetivo de traçar planos e metas 
para trazer ao público esclarecimentos 
sobre o tema “Suicídio” e suas conse-
quências, quer seja pessoal, quer seja 
familiar, ou ainda, coletivo.

Nominado de GVV – Grupo de Valo-
rização da Vida, pois seu objetivo pri-
meiro é valorizar a vida e, num segundo 
momento, esclarecer ao público em geral 
sobre tudo que não coaduna com a ma-
nutenção da oportunidade de vida que o 
Pai nos concedeu.

Planejou atividades para o mês de se-
tembro utilizando-se do conhecido “Se-
tembro Amarelo”, tendo o Suicídio como 
tema central. Após exposições e delibera-
ções, o grupo dividiu o tema central em 3 
vertentes: a) sobre a ótica psicológica; b) 
sobre a visão espiritual, e, ainda; c) sobre 
a questão médica do assunto.

Após consenso, foram definidas datas, 
sendo todas durante as reuniões públicas 
das terças-feiras, e, convidados exposito-
res com conhecimentos e atividades afins 
ao tema a ser discorrido.

E exatamente, aos 03/09/2019, numa 
atitude inusitada, o Seareiros recepcio-
nou a dupla Sandra Trambaioli De Nadai, 
espírita, mestre em educação escolar, pós-
graduada, psicóloga, atua como forma-
dora de professores e Talita Bueno Salati 
Lahr, psicóloga, pós-graduada, atua como 
Coordenadora do Serviço de Acolhimento 
na COASSEJE, para falarem sobre o suicí-
dio na ótica psicológica.

Situação peculiar, pois talvez seja a pri-
meira vez que o Seareiros recepcione duas 
expositoras para fazer-nos uma palestra 
e sobre o tema do “Suicídio: A Dor de 
Quem Vai e a Dor de Quem Fica”.

Iniciaram dizendo-nos que a convivên-
cia precária tem tudo a ver com relação 

ao suicídio, pois quando falta a boa con-
vivência, instala-se a depressão e senti-
mentos correlatos.

Falar sobre suicídio sempre foi um tabu 
em nosso meio, mas, atualmente o suicídio 
passou a ser considerado como problema 
de saúde pública e, portanto, merecedor 
de especial atenção. Precisamos olhar para 
o tema e saber o que fazer diante dele, 
pois ele cresce no silêncio, razão pela qual 
hoje em dia temos no mundo aproximada-
mente 1 suicídio a cada 40 segundos e no 
Brasil 1 suicídio a cada 45 minutos.

Além disso, são inúmeras as tentativas 
de suicídio que antecedem o ato maior 
e definitivo e no mundo é a 15ª causa de 
mortalidade na população em geral. Se-
gundo a OMS – Organização Mundial de 
Saúde (2017) é a 2ª causa de morte entre 
jovens até 19 anos.

Desde 1936 existem estudos sobre a auto-
mutilação com a intenção de amenizar a dor. 
No Brasil 1 a cada 5 adolescentes se muti-
lam. Em entrevista disse uma jovem: “O fato 
de ninguém perceber o que estava aconte-
cendo comigo fazia com que eu me sentisse 
invisível. E o sangue fruto da automutilação 
fazia com que me sentisse mais viva.”

O suicídio possui origens 
multifatoriais, tais como:
 
• transtornos mentais;
• sociais;
• culturais;
• gênero;
• violência; etc...
 
É interessante que 
observemos:
 
• histórico de tentativas;
• transtorno mental;
• violência;
• histórico de abuso sexual;
• suicídio na família;
• baixa estima;
• uso de álcool e drogas;
• bullying;
• populações vulneráveis (LGBT,etc...)
 
Destacaram que a responsabilidade 
para tentarmos minimizar os 
suicídios é da família, da escola 
e da sociedade, conjuntamente.
Que devemos trabalhar a 
questão da boa convivência, do 
acolhimento e da informação.
Que devemos amparar as 
pessoas que sentem ao falar 
sobre o assunto de suicídio em 
suas famílias e entre pessoas 
queridas, devemos falar da dor com 
empatia e apoiar estas pessoas à 
participarem de grupos de apoios.
Por derradeiro, contaram suas 
experiências em formação, 
participação e capacitação de grupos 
de apoios entre jovens estudantes 
e os bons resultados obtidos.
Desta forma, só temos a agradecer 
a estas obreiras do bem pelas 
pré-disposições, pelos trabalhos 
apresentados e por tratar tão 
acertadamente do assunto.
Que nosso Pai maior continue 
iluminando-as em seus 
trabalhos e em suas vidas.

Falar sobre suicídio 
sempre foi um tabu 

em nosso meio, 
mas, atualmente o 

suicídio passou a ser 
considerado como 
problema de saúde 

pública"

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



Novembro de 2019 www.seareirosdejesus.com.brInformativo Peixinho Vermelho04

O primeiro congresso brasileiro
de jornalistas espíritas

POR JUBERY RODRIGUES

ESTUDOS

De 15 a 25 de novembro de 1939 rea-
lizou-se, no Rio de Janeiro, o pri-

meiro Congresso de jornalista Espíritas, 
cuja sessão inaugural ocorreu na sede 
da Associação Brasileira de Imprensa. 
Objetivavam, com o evento, “a fundação 
de uma associação de imprensa Espírita 
destinada a reunir em seu organismo os 
jornais revistas Espíritas de todo o Brasil”. 
Deolindo Amorim e os demais Espíritas 
reunidos em torno da iniciativa, conside-
ravam necessária a criação de um orga-
nismo que congregasse em seu seio os 
periódicos espíritas já existentes no país. 

Partindo de alguém vinculado a uma en-
tidade federativa - a liga Espírita do Bra-
sil – a proposta capitalizaria dividendos 
políticos para o papel que ela desempe-
nhava, qual seja, o de congregar e orga-
nizar os espíritas.

A Revista Espírita do Brasil de Dezembro 
de 1939 notificou a realização do congres-
so no qual estiveram presentes “autori-
dades civis e militares, pessoas de nosso 
mundo social, numerosos representantes 
de associações espíritas e jornalistas”. 

 Devo destacar que a FEB e alguns 
órgãos de imprensa se mantiveram dis-
tante e indiferente ao acontecimento, 
embora encontramos alguns espíritas 

que tinham relações com a FEB. De to-
dos estes, Carlos Imbassahy, detinha 
cargo na federativa.

Depois de o primeiro congresso Brasi-
leiro de Jornalistas Espíritas um esforço 
de afirmação política onde os espíritas 
buscam legitimidade para suas diferen-
tes atividades doutrinárias, com desta-
que, naquele ambiente, para a imprensa, 
reconhecendo nela papel importante na 
autoafirmação deles. Deolindo Amorim 
disse: ‘’ a imprensa espírita deve ter um 
papel essencialmente construtivo” ...

Fonte: http://www.historia.uff.br/stricto/

td/1788.pdf

Olivro “Libertação” é o sexto da co-
leção “A vida no mundo espiritual”. 

Nele André Luiz narra a realidade do am-
biente de sombras e trevas onde se en-
contra Gregório, espírito perturbado que 
chefia um grupo de obsessores delibe-
rando em tribunais de punição e castigos.

A narrativa também mostra a interven-
ção benéfica dos bons Espíritos tanto 
preparando a jornada de todos aqueles 
que pretendem ajudar nestas zonas infe-
riores, como acolhendo todo aquele que 
deseja se regenerar. E principalmente 
mostra uma mãe, benfeitora espiritual, 

Sinopse da palestra sobre 
o livro: "Libertação”

PELO D.C.D.

PALESTRAS

exercita esse amor verdadeiro auxiliando 
os perseguidores de Margarida e nos en-
sinando que todos somos irmãos. 

Podemos estar temporariamente afas-
tados do bem, em desequilíbrio. Porém 
em determinado momento de nossa 
evolução vamos perceber nossos enga-
nos e retomar nosso processo evolutivo. 

Interessante lembrar que todas as 
pessoas acolhidas têm ainda um lon-
go processo de reajuste. Ninguém dei-
xa de expiar seu passado, nem recebe 
a benção de reencarnar sem sua cota 
de trabalho e de fortalecimento mo-
ral. Caso contrário poderiam sucumbir. 
Perdoar os que nos fizeram mal, reco-
nhecer nossos erros e servir ao próxi-
mo são tarefas daqueles que desejam 
elevar-se moralmente.

São muitos os temas abordados para-
lelamente a esta história: os ovóides, o 
magnetismo, a responsabilidade da me-
diunidade; tantos temas que foi impos-
sível abordar tudo numa única palestra. 
Deixo aqui a sugestão de leitura deste 
livro que traz o entendimento de que 
podemos estar presos pelo ódio, pelo 
ciúme, pela vaidade e pelo orgulho sem 
ao menos saber de nossa situação. E que 
a “libertação” só pode ocorrer de uma 
única forma: amando!

Sinopse da palestra sobre o livro: “Libertação” 

de Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz, 

Expositora: Solange Pinese

que há séculos espera que seu filho, Gre-
gório, cesse o trabalho das sombras e se 
entregue ao trabalho regenerador.

André acompanhado do instrutor Gú-
bio e de mais um aprendiz dos serviços 
do bem adentram uma verdadeira ci-
dade em zonas purgatoriais. A missão 
consistia em socorrer Margarida, moça 
encarnada presa à falange do mal sobre 
processo obsessivo. Porém nesta missão 
poderiam auxiliar quantos Espíritos fos-
se possível, inclusive o próprio Gregório.

O livro nos leva a reflexão de que a 
única arma capaz de reverter quadros 
obsessivos e mentes cristalizadas no ódio 
e na revolta é o amor. O instrutor Gúbio 
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Olá! Dando continuidade em nossos 
temas da revista espírita, segue mais 

um capítulo da obra Cartas e Crônicas de 
Francisco Cândido Xavier.

Diz você que não compreende o motivo 
de tanta autocensura nas comunicações 
dos  espíritas desencarnados. Fulano, que 
deixou a melhor ficha de serviço, volta a 
escrever, declarando que não agiu entre os 
homens como deveria; sicrano, conhecido 
por elevado  padrão de virtudes, regressa, 
por vários médiuns, a lastimar o tempo per-
dido... E você  acentua, depois de interes-
santes apontamentos: “Tem-se a impressão 
de que os nossos confrades tornam, do 
Além, atormentados por terríveis comple-
xos de culpa. Como explicar o  fenômeno?” 

Creia, meu caro, que nutro pessoalmen-
te pelos espíritas a mais enternecida ad-
miração. Infatigáveis construtores do pro-
gresso, obreiros do Cristianismo Redivivo. 
Tanta liberdade, porém, receberam para 
a interpretação dos ensinamentos de Je-
sus que, sinceramente, não conheço nes-
te mundo pessoas de fé mais favorecidos 
de raciocínio, ante os problemas da vida e 
do Universo. Carregando largos cabedais 
de conhecimento, é justo guardem eles a 
preocupação de realizar muito e sempre 
mais, a favor de tantos irmãos da Terra, de-
tidos por ilusões e inibições no capítulo da 
crença, que Allan Kardec, quando reunia 
os textos de que nasceria “O Livro dos Es-
píritos”, recolheu-se ao leito, certa noite, 
impressionado com um sonho de Lutero, 
de que tomara notícias. O grande reforma-
dor, em seu tempo, acalentava a convic-
ção de haver estado no paraíso, colhendo 
informes em torno da felicidade celestial. 

Comovido, o codificador da Doutrina Es-
pírita, durante o repouso, viu-se também 
fora do  corpo, em singular desdobramen-
to... Junto dele, identificou um enviado de 
Planos Sublimes que o transportou, de 
chofre, a nevoenta região, onde gemiam 
milhares de entidades em sofrimento es-

Consciência espírita
POR WELLINGTON PIVETA

REVISTA ESPIRITA

tarrecedor. Soluços de aflição casavam-se 
a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a 
gargalhadas de loucura. 

Atônito, Kardec lembrou os tiranos da 
História e inquiriu, espantado: 

- Jazem aqui os crucificadores de Jesus? 
- Nenhum deles – informou o guia solí-

cito. – Conquanto responsáveis, desconhe-
ciam, na essência, o mal que praticavam. 
O próprio Mestre auxiliou-os a se desem-
baraçarem do remorso, conseguindo-lhes 
abençoadas reencarnações, em que se res-
gataram perante a Lei. 

- E os imperadores romanos? Decerto, 
padecerão nestes sítios aqueles mesmos 
suplícios que impuseram à Humanidade... 

- Nada disso. Homens da categoria de 
Tibério ou Calígula não possuíam a mínima 
noção de espiritualidade. Alguns deles, de-
pois de estágios regenerativos na Terra, já 
se elevaram a esferas superiores, enquanto 
que outros se demoram, até hoje, interna-
dos no campo físico, à beira da remissão. 

- Acaso, andarão presos nestes vales 
sombrios – tornou o visitante – os algo-
zes dos cristãos, nos séculos primitivos do 
Evangelho? 

- De nenhum modo – replicou o lúcido 

acompanhante -, os carrascos dos segui-
dores de Jesus, nos dias apostólicos, eram 
homens e mulheres quase selvagens, apesar 
das tintas de civilização que ostentavam... 
Todos foram encaminhados à reencarnação, 
para adquirirem instrução e entendimento.

O codificador do Espiritismo pensou nos 
conquistadores da Antiguidade, Átila, Aní-
bal, Alarico I, Gengis Khan... Antes, todavia, 
que enunciasse nova pergunta, o men-
sageiro acrescentou, respondendo-lhe à 
consulta mental: 

- Não vagueiam, por aqui, os guerreiros 
que recordas... Eles nada saiam das reali-
dades do espírito e, por isso, recolheram 
piedoso amparo, dirigidos para o renasci-
mento carnal, entrando em lides expiató-
rias, conforme os débitos contraídos..- En-
tão, dize-me – rogou Kardec, emocionado 
-, que sofredores são estes, cujos gemidos 
e imprecações me cortam a alma?

E o orientador esclareceu, imperturbável: 
- Temos junto de nós os que estavam no 

mundo plenamente educado quanto aos im-
perativos do Bem e da Verdade, e que fugi-
ram deliberadamente da Verdade e do Bem, 
especialmente os cristãos infiéis de todas as 
épocas, perfeitos conhecedores da lição e do 
exemplo do Cristo e que se entregaram ao 
mal, por livre vontade... Para eles, um novo 
berço na Terra é sempre mais difícil... 

Chocado com a inesperada observação, 
Kardec regressou ao corpo e, de imedia-
to, levantou se e escreveu a pergunta que 
apresentaria, na noite próxima, ao exame 
dos mentores da obra em andamento e 
que figura como sendo a Questão número 
642, de “O Livro dos Espíritos”: “Para agra-
dar a Deus e assegurar a sua posição fu-
tura, bastará que o homem não pratique 
o mal?”, indagação esta a que os instruto-
res retorquiram: “Não; cumpre-lhe fazer o 
bem, no limite de suas forças, porquanto 
responderá por todo o mal que haja resul-
tado de não haver praticado o bem.” 

Segundo é fácil de perceber, meu ami-
go, com princípios tão claros e tão lógi-
cos, é natural que a consciência espírita, 
situada em confronto com as ideias do-
minantes nas religiões da maioria, seja 
muito diferente.

Cumpre-lhe 
fazer o bem, no 
limite de suas 

forças, porquanto 
responderá por 

todo o mal que haja 
resultado de não 
haver praticado

o bem"
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Lar Dona Anita

Grupo de apoio à adoção – 4º aniversário

PELA COASSEJE

COASSEJE

Desde 28/09/2019 o Serviço de Aco-
lhimento Institucional para Crian-

ças e Adolescentes da COASSEJE está 
sendo desenvolvido no complexo “LAR 
DONA ANITA”.

As crianças e adolescentes acolhidas e 
a equipe de cuidados foram as primeiras 
a chegarem. A equipe técnica iniciou o 
trabalho no anexo administrativo do Lar 
Dona Anita em 30/09/2019.

A diretoria da COASSEJE, presidida 
pela Sra.Tereza Luiza Arduino Pomper-
mayer, aproveita este espaço para fazer 
um agradecimento a todos que colabo-
raram, seja incentivando a que o local 
fosse assumido pela entidade, conven-
cendo o prefeito à cessão em comodato 
por 20 anos, renovável, seja contribuin-
do com materiais, serviços, projetos, 
seja apoiando com inúmeros outras ma-
neiras para que hoje o Lar Dona Anita 
seja uma realidade. 

Os colaboradores são muitos e rela-
cioná-los não caberia no espaço deste 
jornal, cedido á COASSEJE. Apenas ci-
taremos alguns, porém todos os cola-

boradores são lembrados nas orações 
e pensamentos positivos da equipe do 
Lar, desde os profissionais contratados, 
os voluntários, os acolhidos e, muito im-
portante, os amigos de apoio da espiri-
tualidade que agradecem e velam com o 
carinho merecido a todos.

Citamos aqui a “Instituição do Dízimo 
PHOENIX”, doadora de todo o material 
do muro que foi construído no entorno 
do complexo Lar Dona Anita; a empre-
sa “Pedro Camargo Engenharia & Pro-
jetos” que elaborou o projeto de refor-
ma; à “TOPO Projetos e Construções” 
que elaborou o projeto de materiais; à 
“engenheira Rita de Cassia Beraldi” que 
acompanhou e se responsabilizou pela 
reforma e documentação burocrática; 
ao “Engenheiro Elétrico Denis Sales”, 
que elaborou o projeto elétrico do Lar; 
à “TOPDECOR”, associação presidida por 
Luciano Bandini que, com sua enorme 
equipe de associados e colaboradores, 
projetou e elaborou toda a decoração e 
acabamento do Lar Dona Anita”.  Em es-
pecial, o agradecimento a “Wagner San-
ches”, comunicador e colaborador que 
apoiou, divulgou e estimulou a diretoria 
e os contribuintes na realização do em-
preendimento. 

Os agradecimentos, também, deve ser 
ao Centro Espírita Seareiros de Jesus, o 
mantenedor de apoio, que divulgou as 
campanhas para auxiliar na arrecadação 
das necessidades da entidade.

Muito obrigado a todos!

No último dia 5 de outubro teve festa na 
COASSEJE! O Grupo de Apoio à Adoção 
(GAA) comemorou aniversário de suas ativi-
dades! Projeto elaborado na entidade, com 
participação da Secretaria de Assistência So-
cial e Desenvolvimento Humano e de toda 
a rede de assistência social do município de 
Americana, além de técnicas forenses e que 
teve a capacitação da consultora Gabriela 
Schreiner, completou  4 anos.

O Grupo de Apoio à Adoção desenvolve, 
juntamente com as técnicas (Psicólogas e 
Assistentes Sociais) da Vara da Infância e 
Juventude de Americana, cursos para pre-
tendentes à Adoção e encontros com pais 
adotivos, tanto os que já adotaram quan-
to os que estão no Cadastro Nacional à 

espera da criança para adoção. Também 
participam dos encontros, as crianças ado-
tadas, em eventos mensais com equipe 
técnica voluntária.

O projeto do Grupo de Apoio à Adoção 
foi descrito pela Comissão Municipal In-
tersetorial (CMI) em 2011 como uma das 
atividades necessárias à política do Mu-
nicípio. Também, a execução do projeto 
do GAA foi a condição principal para que 
a Prefeitura de Americana concedesse o 
local da antiga Instituição Beneficente So-
corristas Cristãs ao então Centro Espírita 
Seareiros de Jesus, onde a COASSEJE era 
um departamento daquele Centro. 

A equipe técnica do GAA que participou 
da elaboração do projeto e é responsá-

vel pelo Programa Abraçar da COASSEJE, 
onde faz parte também do Projeto Apadri-
nhamento Afetivo, conta com a Assistente 
Social Roseli Queiroz Coca (coordenadora 
técnica), a psicóloga Cristiane de Carvalho 
Estevam, a coordenadora voluntária Dra. 
Neide Donizete Nunes e estagiárias volun-
tárias de apoio. (veja foto)

Na comemoração do aniversário, além 
dos quitutes, tivemos a fala de agradeci-
mento da presidente da entidade, Tereza 
Pompermayer, a apresentação do Tema 
“As mudanças na organização da família 
com a chegada dos filhos”, em depoimen-
to de famílias adotivas do “GAA Anjos do 
Coração” da cidade de Sumaré-SP.

Parabéns a todos!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

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 
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“O destino só a Deus
pertence”, pobre ilusão!

ESPIRITISMO E MEDICINA

Ao divisarmos, em horizonte próximo, 
o alvorecer do terceiro milênio, te-

mos consciência de que estamos nos des-
pedindo da noite escura do religiosismo 
cego e dogmático. De fato, ansiamos por 
contemplar, sob a luz de um sol amoroso 
e racional, o céu azul do bom senso livre 
das obscuras nuvens do fanatismo. Enfim, 
se avizinha o milênio no qual não mais 
erigiremos totens aos deuses ou espíritos, 
mas sentiremos o “Deus em nós” como 
disse o grande mestre Jesus. A grande 
procura da Verdade Externa será substi-
tuída pela percepção da Luz que pulsa no 
inconsciente puro de todos nós.

A visão estreita do criacionismo cederá a 
compreensão do evolucionismo espiritua-
lista ou um neo-evolucionismo. O destino 
e a responsabilidade dos seres deixarão 
de ser atribuída a Deus para ser assumida 
pelos próprios indivíduos. A concepção 
medieval do religiosismo institucionaliza-
do, que grassa qual erva daninha nos can-
teiros da nossa morada planetária, cederá 
lugar à religiosidade sem cultos externos, 
mas expressa no amor universal. 

Na história de nosso planeta, muitos 
emissários do Alto renasceram em perío-
dos críticos, ou momentos especialmen-
te favoráveis, com o fito de impulsionar 
a evolução de nosso orbe. Comunidades 
inteiras também foram deslocadas para o 
nosso globo, vindas de outros astros e até 
de outras constelações, procurando ace-
lerar o processo evolutivo terráqueo. Vie-
ram conviver conosco, contribuindo para 
que pudéssemos galgar novos degraus na 
escada do progresso.

Seres de luz ou como preferimos desig-
nar, amigos sábios e bondosos, tais como 
Emmanuel, assim se referem à civilização 
egípcia primitiva e à judaica, bem como 
aos arianos e hindus de épocas remotas.

Os povos citados, apesar de estarem aqui 
renascendo como degredados planetários, 
ou “expulsos de um paraíso”, cumpriram, 
em nosso meio, aspectos missionários 
tais como o de sacudir os terráqueos da 
sonolenta caminhada na estrada do pro-
gresso. Sob a orientação sábia e amorosa 
do Cristo, Entidade responsável por nosso 
planeta (Segundo Emmanuel), continuaram 
a aportar na Terra, periodicamente ao lon-
go  da história, grupos de espíritos que se 

POR DR.DI BERNARDO
TRANSCRIÇÃO JUBERY RODRIGUES localizaram em determinadas regiões (ou 

países), formando bases sólidas em terre-
nos propícios para edificar a construção de 
sociedades mais justas e sábias no contexto 
de nossa humanidade terrestre.

O projeto “celestial” do crescimento 
rumo à sabedoria e à felicidade é amplo 
– visa a atingir todas as criaturas. Não há 
“povo eleito” (ou nação privilegiada); to-
dos que assim se consideraram ruíram 
fragorosa e vergonhosamente. O grande 
mestre, quando aqui esteve vestindo a 
roupa física do filho de José e Maria, já nos 
dizia: “Nenhuma das ovelhas se perderá”. 
Cidades populosas do globo receberam, 
então, pelas vias da reencarnação, inúme-
ros homens cultos e generosos. Filósofos, 
artistas e outros iluminados procuraram 
despertar a sensibilidade humana em to-
dos os recantos de nossa morada terrestre.

Brilhantes mestres do cérebro e do co-
ração criaram, assim, diversas escolas na 
Grécia antiga, assumindo o leme inte-
lectual do barco terreno. A Verdade Uni-
versal, que não tem conotação religiosa 
sectária, foi pregada às multidões. A partir 
das terras helênicas foi novamente des-
pertada a cultura, a democracia, e os di-
versos valores éticos da época, como uma 
esperança de renovação da consciência 
planetária. Inúmeras verdades foram se-
meadas por Sócrates e outros plantadores 
do verbo divino do amor e da sabedoria. 
No entanto, faltaram braços para as co-
lheitas sucessivas e os frutos luminosos 
acabaram por se perder.

Séculos mais tarde, a família romana er-
gue-se cheia de tradições belas, como o 
respeito à figura da mulher e a compreen-
são dos deveres do homem. Aprimoram-
se vínculos familiares e os conceitos da 
virtude em relação à própria Grécia. Insti-
tui-se a liberdade religiosa, sendo o Pan-
teão o exemplo clássico da tolerância; no 
seu templo chegaram a existir estátuas de 
trinta mil deuses diferentes.

Patrícios e plebeus, depois de agitadas 
desavenças, conseguem equilibrar-se no 
respeito mútuo em leis que expressavam 
avanço na área dos direitos humanos. A 
Lei Canuléia passa a permitir casamen-
tos entre patrícios e plebeus. A harmo-
nia se desenvolve chegando até a Lei 
Ogúlnia, que possibilitaria aos plebeus, 
também, exercerem funções sacerdotais. 
As falanges de luz, em todas as épocas da 

história, exerceram intenso trabalho junto 
a comunidades e povos visando a implan-
tar, em inúmeros projetos, núcleos de paz, 
harmonia, justiça e sabedoria.

Voltemos os olhos para o Egito atual. Há 
nesse respeitável país muito pouco do bri-
lho proveniente da luz intelectual e moral 
do seu passado que impressionou a hu-
manidade. A saudosa Grécia de Péricles, 
que teve em Sócrates seu expoente maior, 
hoje se nivela a inúmeros países do nosso 
globo terrestre. Nossa querida Roma de 
tempos remotos, também se desviou do 
planejamento elevado que os espíritos de 
luz lhe oportunizaram. Da administração 
enérgica, plena de sabedoria e justiça, a 
antiga água cristalina esvaiu-se na sede 
do poder e poluiu-se na corrupção mais 
vil. O Panteão democrático cede lugar à 
Inquisição de triste memória.

“Brasil, coração do mundo e pátria do 
evangelho”, mais uma das tentativas de 
se estabelecer um núcleo de fraternidade, 
tolerância, amor e sabedoria.

Diz o adágio popular:
“O destino só a Deus pertence”. Pobre 

ilusão! Se o destino só a Deus pertences-
se, com certeza não haveria estupros, tor-
turas, crimes hediondos ou suicídios.

É preciso que acordemos do sono me-
dieval no qual ainda vemos Deus como 
um ser emocional passível de ser agra-
dado ou desagradado por atos humanos. 
Deus é imutável! A força universal, ou o 
Amor Onipresente, não se entristece nem 
se alegra, não pune nem premia. Seus atri-
butos de onipresença e imutabilidade não 
interferem nos atos nem do país nem de 
nós mesmos, individualmente.

Naturalmente, as emanações de luz 
sobre todos nós são contínuas. São inú-
meros os mensageiros do amor e da sa-
bedoria que renascem em nossas terras 
propagando a paz e estimulando o exercí-
cio saudável da razão.

Tomemos cuidado para não infantilizar-
mos conceitos maiores acreditando sermos 
melhores do que nossos vizinhos de fron-
teiras, ou de outros continentes. Qualquer 
olhadela mais lúcida e atenta aos jornais 
demostra que, por aqui, não são raros des-
vios graves em todos os sentidos do bom 
senso e da ética universal. Projetos espiri-
tuais são projetos, não são ainda fatos.

Abandonemos qualquer ideia que nos 
recorde, mesmo que de longe, a concep-
ção absurda de povo eleito ou terra santa.

Na matemática do destino é preciso 
somar trabalho e bom senso sem subtrair 
as percepções da realidade, evitando divi-
sões desnecessárias para, assim, multipli-
car os resultados na tabuada do amor.
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Livre arbítrio: caso real
PELO D.O.D.

DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA

MEDIUNIDADE

PAULO DE TARSO, FILME DE ANDRÉ MAROUÇO

LEIA, ASSISTA E APRENDA
POR AUGUSTO CÉSAR CAVALCANTI DE SOUZA

“Paulo de Tarso e a História do Cristia-
nismo Primitivo” é um filme espírita que 

retrata a história de Saulo, o perseguidor 
de Cristo que, encontrando o Mestre em 
visão no caminho de Damasco, se entrega 
totalmente a Jesus, dedicando o resto da 
sua vida e das suas forças a divulgar a Boa 
Nova de Cristo. 

O filme estréia em outubro, segundo 
o autor André Marouço, conta a história 
do apóstolo por um “docudrama” que se 
baseia integralmente nas obras “Atos dos 
Apóstolos” e nas “Epístolas de Paulo” para 
a composição do roteiro do filme. Acres-
centa ainda que para buscar a fidelidade 
com a história e as personagens, quem 
assina a curadoria do filme é o Professor 

Doutor em Ciências da Religião pela Uni-
versidade da Paraíba, Severino Celestino.

Baseado nas próprias obras bíblicas ci-
tadas acima, o enredo conta a história de 
um dos principais propagadores do Cris-
tianismo, Paulo de Tarso. Grande parte da 
trajetória do apóstolo, também conheci-
do como Saulo antes de seguir o Cristia-
nismo, é delineada por meio de sua fé e 
dedicação à religião.

Como um dos primeiros missionários 
cristãos, Paulo levava uma vida de peri-
gos e aventuras. Ele foi aprisionado, tor-
turado, apedrejado, afundaram seu barco, 
foi atacado por bandidos e inimigos da fé. 
Paulo de Tarso ficou conhecido como o 
Apóstolo dos gentios.

Os relatos trazidos são de caso de uma 
pessoa, com família e raízes evan-

gélicas que procurou a Casa Espírita, por 
diversos motivos, mas principalmente 
porque trazia dentro dela uma admiração 
pela filosofia espírita, porém sentia culpa 
por essa vontade ser contrária a tudo aqui-
lo que a família acreditava e vivia. Nesse 
enredo entidades amigas nos lembraram a 
respeito do livre arbítrio. 

“O livre arbítrio é a possibilidade que o 
Pai nos dá de escolher aquilo que deseja-
mos, seja para o bem, ou mal. Muitas vezes, 
os caminhos que julgamos corretos não são 
aqueles que tomamos, e até sentimos que 
estamos no rumo incorreto.” Todavia, na-
quele momento, talvez, seja o mais fácil, 
apropriado, coerente, podendo nem sem-
pre ser o mais correto.

Repetimos que, o livre arbítrio é a possibili-
dade que o Pai nos deu de seguirmos nossos 
caminhos, de realizarmos as escolhas, erran-
do ou acertando. E os erros, às vezes, fazem 
parte do nosso aprendizado para alcançar-
mos o conhecimento, para evoluirmos. 

Não errar, pode até mesmo nos causar 
prejuízo. O erro nos auxilia e pode acele-
rar nossa evolução. Mas podem perguntar: 
Como assim? O erro ajuda a evoluir? Se 
nunca erramos, se nunca realizamos coisas 
que não sejam tão politicamente corretas, 

e sofrermos as consequências do feito, 
como saber se estamos no caminho certo?

Pois bem, um exemplo é esta pessoa 
que está com o coração dividido. A família 
é evangélica e ela gosta dos princípios es-
píritas. Vê-se na possibilidade do exercício, 
do trabalho, mas está em dúvida porque 
deve satisfações à família. Se vem à Casa 
Espírita se sente culpada, se não vem se 
sente culpada também. Qual é o certo? 
Qual é o errado? Cabe somente ela resol-
ver o que de fato deve ser feito. Jamais 
poderemos dizer faça isso ou aquilo. Nós 
temos respeito pela insegurança que sen-
te, por seus questionamentos íntimos. 

Ela deverá fazer uma opção. Se vier es-
condido da família, estará cometendo um 
erro? Mas será que este erro trará conse-
quências para ela? Será que esse erro não 
ajudará a progredir como ser humano? E 
no futuro ter embasamento para respon-

der de outra maneira as críticas da famí-
lia? Ou esse, suposto erro, no futuro faça 
a família pensar de uma forma diferente? 
Somente ela pode decidir o caminho que 
deseja seguir. Portanto, o livre arbítrio é 
extremamente importante dentro de nos-
sas vidas, todos os dias fazemos escolhas. 
A escolha de estar aqui ou de não estar, 
de nos dedicarmos ou não, de nos cuidar-
mos ou não. A escolha é nossa. As conse-
quências são nossas.

Em todos os dias existem possibilidades 
de mudanças e renovação. Não se deve 
esperar o minuto, o segundo correto. Não 
deve existir medo em errar ou acertar. 

Ademais, o livre arbítrio deve ser respei-
tado, na medida em que não haja prejuízo 
pessoal. Nós auxiliamos sim, mas jamais po-
demos interferir na realidade das pessoas, o 
que, por vezes, nos deixa de braços atados. 
E como divulgadores da doutrina e voluntá-
rios na busca do bem, não devemos ter sen-
timento de culpa ou fracasso se o escopo de 
mostrar o caminho do bem, da verdade não 
é alcançado. Este virá com o tempo, com o 
conhecimento, com o amadurecimento. 

“Que todos nós, portanto, usando os sa-
grados dons da liberdade interior, colabore-
mos com o Pai no maior engrandecimento 
de sua obra, a fim de que, no esplendoroso 
amanhã do futuro, venhamos a integrar 
as fileiras dos servidores fiéis a caminho 
da justa e real glorificação na eternidade”. 
Emmanuel

O livre arbítrio é a 
possibilidade que o Pai 
nos deu de seguirmos 

nossos caminhos"
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Fatores de felicidade
POR ORSON PETER CARRARA

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

COMPORTAMENTO

Solicito ao leitor refletir comigo na seguin-
te frase: “...é um conjunto harmonioso e 

belo; é uma filosofia que estende as suas 
investigações sobre todos os conhecimentos 
humanos; é uma ciência sólida, irresistível, 
porque se baseia em fatos que denunciam 
o seu caráter científico; é além de tudo uma 
luz poderosa que nos ilumina a inteligência, 
aclara o raciocínio de tal modo que, muitas 
vezes, nos maravilhamos de sua lógica irre-
preensível, de sua harmonia de vistas com 
o Bem e o Belo, os grandes fatores da ver-
dadeira felicidade”.

Antes de identificarmos o autor e fonte 
da transcrição, analisemos alguns de seus 
itens. Comecemos pelo “estende as suas 
investigações sobre todos os conhecimen-
tos humanos”. Ora, isto abre uma enorme 
perspectiva para o pensamento humano, 
de vez que permite abarcar todos (desta-
camos) os conhecimentos humanos. Aí já 
encontramos a abertura e a ausência de 
preconceitos, através de uma investigação 
filosófica sadia e coerente.

Na sequência, “baseia-se em fatos”. 
Ora, se é uma ciência que se baseia em 
fatos isenta-se de especulações, improvi-
sações, teorias pré-concebidas e mesmo 
interesses parciais; sendo fatos enqua-
dra-se em leis naturais, expulsando o 
fanatismo e quaisquer tentativas de fa-
tos espetaculosos ou classificados como 
sobrenaturais. E mais, sendo de “caráter 
científico”, baseia-se em investigações, 
observações, pesquisas permanentes.

Sendo “luz que ilumina a inteligência, 
aclara o raciocínio (...)”, com “lógica irre-
preensível”, apresenta indicativo de que 
apela à razão, ao refletir, ao raciocínio 
mesmo, para que seja entendido, à luz 
da lógica e do bom senso, e nunca aceito 
cegamente.

Finalmente, em “harmonia de vistas com 
o Bem e o Belo”. Ora, aí está um verdadeiro 
programa de felicidade, pois se buscarmos 
o bem e o belo, estaremos embasados na 
moral e portanto, sem causar prejuízos a 
terceiros, fiéis à própria consciência, cuja 
voz é a diretriz que norteia o comporta-
mento humano.

Pois bem, esse “conjunto harmonioso e 
belo” é a Doutrina Espírita, cujo conheci-
mento e vivência abre um mundo novo 
à perspectiva intelectual e moral, porque 
explica as razões e os porquês humanos. 
O autor da frase é Cairbar Schutel, o Ban-
deirante do Espiritismo, que de Matão, ba-
talhou para espalhar essa maravilhosa luz.

E somente conhecendo o Espiritismo, 
saberemos entender a frase transcrita.

“O caso que vamos narrar nos foi con-
tato pelo Cuca, filho inesquecível de 

Cacilda Becker. Cuca é um grande amigo 
nosso e do Chico. Em São Paulo, onde 
reside, dirige uma respeitável instituição 
espírita, fundada por ele e Dorita, sua es-
posa já desencarnada, que era abnegada 
médium de efeitos físicos. 

Contou-nos ele que em uma das reu-
niões do Centro que preside, o Chico es-
tava presente, sentado ao seu lado. Consi-
derando findas as tarefas da noite, o Cuca 
perguntou-lhe se podia encerrar a sessão, 
ao que o próprio Chico respondeu:

- O Dr. Bezerra está pedindo que espe-

remos um pouco mais, meu filho...!
Daquele momento em diante, um forte 

cheiro de éter espalhou-se no recinto e 
luzes relampejaram no ambiente. O Cuca 
que já estava impressionado com tudo 
aquilo, mais impressionado ficou quando 
o coração do Chico começou a iluminar. 
De paletó, como é o seu hábito, chico co-
locava as mãos em seu peito e virava-se 
contra a parede, encolhendo-se todo, na 
tentativa de ocultar a luz que se lhe irra-
diava do tórax, de forma intensa e suave, 
ao mesmo tempo. Inútil, porém. A luz saía 
pelas suas costas, varando a camisa e o 
paletó, iluminando o salão... Chico ficou 

desconcertado, dizendo que aquela luz era 
dos Espíritos e não dele. 

(...) Grande e humilde Chico Xavier! Em 
sua humildade, ele nada fala de si mesmo, 
mas, aos poucos, os seus feitos vão sendo 
anunciados por aqueles que os testemu-
nharam na grandeza de sua vida maravilho-
sa. E nós, na condição de simples escribas, 
vamos recolhendo essas pérolas que se 
formaram no coração do Chico Xavier, para 
entrega-las ao coração de nossos leitores”

(Publicado no livro Mediunidade e Ação, de 

Carlos A. Baccelli e na Regista Informação nº 

293, de março de 2001) 

CORAÇÃO DE LUZ

HISTÓRIAS ESPÍRITAS
POR ANTONIO ORLANDO CIOLDIN
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Livros mais vendidos no
Seareiros em Outubro

1- O Evangelho por Emmanuel 
- Comentários às Cartas 
Universais  e ao Apocalips - FEB;

2- Libertação - André Luiz/
Francisco Cândido Xavier;

3- Chico Bento Além da Vida - 
Turma da Mônica - Mauricio de 
Souza/Luis Hu Rivas;

4- A Força do Um - André 
Trigueiro;
5- Allan Kardec - Princípios e 
Valores - Mauricio de Souza/ 
Luis Hu Rivas.

 USE Intermunicipal de Americana | 
Nova Odessa  | Sumaré

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

1 - Respostas Espíritas 
(Doutrinário);

Donizete pinheiro
Editora EME = 221 páginas;

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

Editora EME = 239 páginas.

Livraria do Seareiros
Está procurando um bom livro para ler? Os principais títulos espíritas

você encontra em nossa livraria. Constantemente recebemos novos livros.
Se não encontrar algum livro, encomendamos para você.

Rua Silvino Bonassi, 150 | Bairro Nova Americana | Americana/SP | Tel.: (19) 3407.4552
Venha e faça-nos uma visita!

A Parábola do Joio e do Trigo

LOCAL DA PALESTRA HORA EXPOSITORES TEMAS

“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro mandamento; instruí-vos, eis o segundo”
(Espírito de Verdade, Evangelho Segundo Espiritismo)  

Assessoria DOD - USE Intermunicipal Americana, Nova Odessa e Sumaré

PALESTRAS USE - INTERMUNICIPAL AMERICANA I NOVA ODESSA I SUMARÉ I NOVEMBRO DE 2019

DATA
05/11

3ª. feira(1ª.)
09/11

Sábado(2º.)
14/11

5ª. feira(2ª.)
15/11

6ª. feira(3ª.)
16/11

Sábado(3º.)
25/11

2ª. feira(últ.)
25/11

2ª. feira(últ.)
26/11

3ª. feira(últ.)
27/11

4ª. feira(últ.)
27/11

4ª. feira(4ª.)

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

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

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

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

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

Centro Espírita Pátria do Evangelho
Rua Olivindo Fonseca, nº 385, 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

Centro Espírita Bezerra de Menezes
Av. Álvaro Lins, nº 30, N. Sra. Aparecida, Americana

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

Cláudio Schiave
Pátria do Evangelho

Edison Evangelhista
Associação Espírita

Jaime Facioli
Paz e Amor

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Divaldo Gremes
Seareiros

Jivago Palomo
Cecal

Marta Alves
Fraternidade

Valdecir Borges
Augusto Elias

Batista Sales Lúlio
Flora Luz

Leandro Silva
B.de Menezes, Sumaré

19h30

20h00

19h30

19h30

19h30

19h50

20h00

19h30

19h30

19h45

Necessidade da encarnação

Meio-ambiente:  
E eu com isso?

A ponte, travessia das provas 
e expiações: a viagem da vida

Qual o meio mais rápido 
de nos melhorar?

Renovação com Jesus

Em torno da felicidade

Tema livre

Ciclos reencarnatórios

A parábola do 
mordomo infiel

Tema livre

PELA BIBLIOTECA
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ESTUDO DAS PARÁBOLAS O NOVO TESTAMENTO 
02/11 – Sábado – das 14h às 15h30 na sala 1 – neste mês estudaremos a 
Parábola da “Rede” (Mt 13:47-52). Estudo aberto para todos os interessados.

ENCONTRO DE MÉDIUNS DO SEAREIROS
18/11 - segunda-feira – às 15h15 e 20h;
20/11 - quarta-feira – às 20h;
21/11 - quinta-feira – às 20h;
23/11 – sábado – às 16h.

REUNIÃO DE DIRETORIA E CONSELHO DELIBERATIVO
24/11 – domingo – 9h30 – no auditório.

PALESTRA 
25/11 - segunda-feira – 13h – no auditório – Tema: “Quem foi Jesus? ” – 
Expositor: Adauto Reami;

EVENTO ESPECIAL
26/11 - terça-feira – 20h – no auditório – Encerramento do ano letivo da 
evangelização Infantojuvenil com apresentação de “Noite Cultural” – com 
crianças e jovens.

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Terças-feiras – das 20h às 21h para crianças e adolescentes de 04 a 18 anos;
Sábados – das 14h15 às 15h30 para crianças e adolescentes de 04 a 14 anos; 
Mocidade – aos sábados das 14h15 às 15h30 – sala 5 - jovens de 15 a 30 anos. 

ATIVIDADES EXTERNAS
11/11 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00 – O Evangelho Segundo o Espiritismo 
– Cap. 27 – Pedi e Obtereis.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, para pessoas fisicamente 
impossibilitadas de vir ao Seareiros.

CURTAS DO SEAREIROS
PELA PRESIDÊNCIA

NOSSA GENTE
PELO D.C.D.

VERÔNICA SARRI MATEUS PEREIRA

O que ninguém te furta é o que trazes 
dentro de ti – a tua alegria, a tua fé e a 
tua luz.
Dinheiro, muita gente o tem; o que te 
pode diferenciar é a tua riqueza anterior.
Adquire sabedoria.
Não te precipites na apreciação das 
pessoas.
Nem te detenhas na aparência das 
coisas.
A verdade não carece de interpretação.
Quem muito acumula ajunta peso 

desnecessário na alma.
Quem se apega ao que é transitório não 
evita a decepção.
O tempo passa depressa, e tudo deixarás 
de improviso, mas a tua essência 
permanecerá intocada.

Fonte: Livro Vigiai e Orai.
Pelo Espirito do Irmão José,
Psicografia Carlos A Baccelli

VALORES

EVANGELHO NO LAR
PELA D.C.D.

Apresentamos neste mês Verônica Sarri 
Mateus Pereira. Verônica tem 66 anos, é 

casada, mãe de 3 filhos, sendo um deles de-
sencarnado e 4 netos. Seu marido participou 
da juventude espírita, mas ela só chegou a 
Casa espírita quando recebeu um recado de 
sua mãe desencarnada, através de uma amiga, 
em 1988, em Barretos, onde morava. Passou a 
estudar a Doutrina e hoje faz parte de nossa 
Casa. Está em Americana há quase 3 anos. Par-
ticipa de reuniões de estudos, mediúnica e atendimento fraterno.

Colabora como voluntária na nossa oficina de costura, porém 
trabalhando em sua residência. Busca o material no Seareiros 
e confecciona lindas peças que são expostas para vendas nos 
“Bazares Especiais”, que agora são realizados mensalmente. É 
também voluntária na COASSEJE. 

Agradecemos a sua colaboração valiosa e desejamos que fique 
em Americana e na nossa Casa por muitos anos. 


