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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 das crianças

PELA PRESIDÊNCIA

EDITORIAL

“. . .É notável que as crianças educadas nos princí-
pios espíritas desenvolvem um raciocínio precoce 

que as torna infinitamente mais fáceis de governar; 
vimos muitas delas, de todas as idades e de ambos 
os sexos, nas diversas famílias espíritas em que fo-
mos recebidos, onde pudemos constatar o fato pes-
soalmente. Isto nem lhes tira a alegria natural, nem 
a jovialidade; nelas não existe essa turbulência, essa 
obstinação, esses caprichos que tornam tantas outras 
insuportáveis; pelo contrário, revelam um fundo de 
docilidade, de ternura e de respeito filial que as leva 
a obedecer sem esforço e as torna mais estudiosas. 
Foi o que pudemos notar, e essa observação é ge-
ralmente confirmada. Se pudéssemos analisar aqui os 
sentimentos que essas crenças tendem a desenvolver 
nas crianças, facilmente conceberíamos o resultado 
que devem produzir. Diremos apenas que a convic-
ção que têm da presença de seus avós, que ali estão, 
ao lado delas, podendo vê-las incessantemente, as 
impressiona bem mais vivamente do que o temor do 
diabo, do qual logo terminam por não crer, enquanto 
não podem duvidar do que testemunham diariamente 
no seio da família. É, pois, uma geração espírita que se 
educa e que vai aumentando progressivamente. Essas 
crianças, por sua vez, educarão seus filhos nos mesmos 
princípios e, enquanto isso, desaparecerão os velhos 
preconceitos com as velhas gerações. Torna-se eviden-
te que a ideia espírita alcançará, um dia, o status de 
crença universal.

Um fato não menos característico do estado atual 
do Espiritismo é o desenvolvimento da coragem de 
opinião. Se ainda existem adeptos contidos pelo te-
mor, hoje seu número é bem menos considerável ao 
lado dos que confessam abertamente suas crenças e 
já não temem se dizer espíritas, como não receariam 
passar-se por católicos, judeus ou protestantes. A 
arma do ridículo, à força de ferir sem provocar danos, 
acabou por se desgastar e, diante de tantas pessoas 
notáveis, que proclamam altivamente a nova filosofia, 
viu-se obrigada a curvar-se. Uma única arma perma-
nece ainda em suspenso: a ideia do diabo; mas é o 
próprio ridículo que faz justiça. Aliás, não foi apenas 
este gênero de coragem que percebemos, mas tam-
bém o da ação, do devotamento e do sacrifício, isto 
é, dos que corajosamente, em certas localidades, se 
colocam na vanguarda do movimento das ideias no-
vas, assumindo riscos e afrontando ameaças e perse-
guições. Sabem que Deus não os esquecerá, caso os 
homens lhes façam mal nesta vida. . .”

Responsabilidade social

Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec
Resposta de Allan Kardec ao Convite dos Espíritas 

de Lyon e de Bordeaux
Impressões Gerais – página 12
Nos dias atuais não há necessidade de grandes 

esforços para constatarmos que as crianças chegam 
oriundas do outro plano da vida, muito mais espertas 
e ligadas do que as gerações antecessoras.

Elas são conectadas e aprendem com facilida-
de. Muitas trocam qualquer brincadeira tradicio-
nal para jogar no tablet. Sabem falar outro idioma, 
têm personalidade e curiosidade aguçada. Algumas 
mais precisamente aquelas que nasceram mais re-
centemente têm maior capacidade de resolver pro-
blemas, algumas vezes tropeçam na socialização. 
Crescem em espaços reduzidos e têm aula de nata-
ção, piano e inglês. Para entender o que é ser crian-
ça hoje não faltam definições, porém especialistas 
ainda debatem de que forma esse contato precoce 
com os eletrônicos, produz maior nível de cobrança 
e acesso irrestrito a informações irá afetar o desen-
volvimento dos pequenos.

Enquanto vários seguem históricos semelhantes ao 
narrado, outros por não terem as mesmas possibilida-
des, quando atingem determinadas idades, deixam-se 
enveredar por caminhos de vícios, de ilusões da carne, 
da matéria, tendo, por vezes, perdidas suas infâncias.

Mas é importante lembrar que, acima de tudo, 
criança continua sendo criança.

Os pais sentem-se culpados, lhes atribui incapaci-
dade educacional, deficiência no trato com os peque-
nos e vários outros sentimentos desta ordem.

Natação, inglês, futebol e violão. Encontrar crianças 
que mal saíram da creche e já cumprem agendas de 
“miniexecutivo” está mais comum. Atribui-se que os 
pais, diante da preocupação com o futuro dos filhos, 
o oferecimento de uma série de atividades, que em 
excesso, pode se tornar prejudicial.

Elas perderam o direito de ter a infância, porque 
não têm tempo para fazer uma das atividades que 
é característica da idade, que é brincar. Estão lota-
das de compromissos e deixam de fazer descober-
tas importantes, de criar coisas novas e organizar o 
próprio pensamento, além de se relacionar com as 
outras crianças.

É interessante que os pais deixem pelo menos um 
tempo livre para que elas brinquem do que quiserem, 
sem que os pais escolham a atividade.

O Espiritismo ajuda muito neste encaminhar edu-
cacional na idade infantil, tal como constatou Allan 
Kardec durante suas viagens.
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Manuel Vianna de Carvalho
POR DIVALDO GREMES

ESTUDOS

Diz Divaldo Pereira Franco que 1874 (10 
de dezembro), setenta anos depois de 

Allan Kardec, assinala a chegada à Terra 
de um herói das cruzadas antigas, de um 
nauta das terras ensanguentadas de Sala-
dino; de um daqueles que foram defender 
o túmulo vazio de Jesus, mas que, agora, 
volta para proclamar a indestrutibilida-
de do Cristo, que não necessitava de um 
mausoléu, porque a sua mensagem é um 
poema eterno da imortalidade.

Manuel Vianna de Carvalho reencarnou 
na família de Thomaz Antônio de Carva-
lho e Josepha Vianna em Icó, Ceará, com 
apenas dezessete anos, Vianna contribui 
para a história das letras do Ceará através 
da prosa e da poesia, na Escola Militar do 
Ceará, na qual, juntamente com outros 
acadêmicos, era responsável pela reda-
ção da revista Evolução. Travando contato 
com a Doutrina Espírita, deslumbrou-se e 
estabeleceu na própria Escola um núcleo 
de estudos espíritas, sendo o seu mais en-
tusiasmado propagandista, agigantou-se 
na divulgação do Espiritismo, após ter-se 
matriculado no curso superior da antiga 
Escola Militar da Praia Vermelha, Rio de 
Janeiro, em 11 de fevereiro de 1895. Em 
1898, dá início à sua produção literária – 
Facetas, contos e fantasias. Logo em se-
guida, publica Coloridos e modulações. 
Retorna para o Rio de Janeiro e retoma as 
preleções no Centro da União Espírita. Em 
tempos nos quais o Espiritismo apenas en-
gatinhava, o poder de oratória de Vianna 
facilmente reunia em torno de quinhentas 
pessoas, que ficavam em pé, nos peque-
nos auditórios, para ouvir as belezas do 
seu verbo inflamado. 

Em 1905, muda-se para Cuiabá, onde 
funda o Centro Espírita Cuiabano. Em 
1907, retorna ao Rio de Janeiro, entra no 
curso de Engenharia da Escola do Realen-
go, tornando-se orador oficial da Federa-
ção Espírita Brasileira, faz viagens a São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espí-

rito Santo e passa a colaborar com a revis-
ta Reformador.

Entre 1910 e 1911 vai para Fortaleza, 
cria o jornal “O combate”, órgão de propa-
ganda espírita e maçônica, funda o Centro 
Espírita Cearense, o jornal O Lábaro, faz di-
vulgações espíritas nos jornais A República 
e Jornal do Ceará, o que alarma o clero lo-
cal. No final de 1911, muda-se para Curiti-
ba. Realiza conferências no Teatro Alemão, 
na sede da Federação Espírita do Paraná 
e em outras instituições. Através do Diário 
da Tarde publica uma série de artigos dou-
trinários que tiveram muita penetração. 
Retorna para o Rio de Janeiro em 1912. Dá 
início ao trabalho de unificação dos gru-
pos espíritas, resultando na fundação da 
União Espírita Suburbana, já entre 1913 e 
1923 sua vida é uma eterna mudança en-
tre Rio de Janeiro, Maceió, Rio Grande do 
Sul, Paraná, São Paulo, Pernambuco. Em 
1923, segue para Recife, reorganizando os 
Centros Espíritas ali existentes, mantendo 
novas polêmicas com detratores do Espiri-
tismo, e posteriormente ruma para o Ceará 
e daí para Sergipe, onde fora designado 
para o comando do 28º B. C., em 1924. 
Nesse Estado, as atividades do Major Vian-
na também foram amplas. 

Foi ele que, a partir de 1914, encetou 
uma campanha para a criação, em todos 
os centros espíritas, de escolas de Dou-
trina Espírita, destinadas às crianças, lide-
rando no Rio de Janeiro, uma verdadeira 
cruzada para a criação dessas escolas, na 
Federação Espírita Brasileira – FEB e no 
Grupo Discípulos de Samuel. Em 1926, 
adoeceu gravemente, ficando decidido 
o seu recolhimento ao Hospital de S. Se-
bastião, em Salvador. Suas forças estavam 
periclitantes. Enfermo, a bordo do navio 
Íris, pede que cuidem de seu violino, com-
panheiro inseparável. Era uma relação de 
amor a ponto de dedicar-lhe uma prosa: 
Meu violino!!! – Suave companheiro das 
horas de saudade, só tu adivinhas o arcano 
da ânsia de infinito que me agita o pen-
samento. Só tu recebes compassivamente 

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

as confissões da tristeza de lutar com o 
tumulto das injustiças humanas… porque 
possuis o heroísmo da fidelidade! – Dileto 
amigo, segue-me assim os passos no iti-
nerário das renúncias dolorosas. E, quando 
chegar o ponto final – a morte – cala-te 
para sempre, porque aí estará terminada a 
tua missão de espargir consolo em muitas 
horas de meu acerbo exílio nas sombras 
deste mundo!!!

Vianna não conseguiu chegar ao destino 
pois, na altura de Amaralina, desencarnou 
a bordo. Era o dia 13 de outubro. Seu cor-
po foi dado à sepultura na Bahia.

Da Espiritualidade, Vianna continua es-
pargindo o consolo do conhecimento, ins-
pirando o orador Divaldo Pereira Franco 
em sua oratória e, através psicografando os 
livros: À Luz do Espiritismo, Enfoques Espí-
ritas, Médiuns e Mediunidades, Reflexões 
Espíritas, Atualidade do Espiritismo, Espiri-
tismo e Vida, publicados pela Editora LEAL.

Fonte:www.mundoespirita.com.br < 

matéria=manuel-vianna-de-carvalho
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João Batista, o precursor
POR SILVIA GALETTI

PALESTRAS

Muitas vezes nos perguntamos 
quem foi este ou aquele per-

sonagem na história de Jesus, ou do 
próprio Cristianismo. Na última terça 
feira de agosto, tivemos a oportuni-
dade de assistir a palestra do Prof. 
Márcio Correa, que fechando o “Mês 
de Estudos Especiais” do Seareiros, 
nos presenteou com um estudo pro-
fundo e bastante técnico sobre João 
Batista, O Precursor.

Oportunamente a palestra teve início 
falando sobre o Profeta Elias, um ho-
mem simples que viveu no século IX 
A.C, avesso a qualquer manifestação 
de adoração que não fosse ao Senhor, 
um homem que vinha anunciar a vinda 
do Cristo, nosso Salvador. Elias era um 
profeta, mesmo assim era tido como 
um homem um tanto quanto violento, 
apesar de tudo isso era considerado, 
até mesmo por Jesus como “aquele 
que trazia a verdade”. Elias mandou 
matar os profetas de Baal. Há, em todo 
o Antigo Testamento e também no 
Novo muitas referências a Elias.

E João Batista, o Precursor, o que 
dizer dele? Foi um homem simples, 
era considerado por muitos um ere-
mita, viveu no mesmo tempo em que 
Jesus, em verdade eram primos, eram 
amigos. João batizou Jesus nas águas 
do Rio Jordão. Jesus tinha profundo 
respeito por ele, muitas vezes deixou 
claro que João Batista iria a sua frente, 
somente depois ele iria, daí o desígnio 
de Precursor para João.  

Mas, como juntar estes dois perso-
nagens, ou, melhor ainda, porque jun-
tá-los assim? Pois bem, foi o próprio 
Jesus que criou a conexão, quem fez 
menção a Elias e a João numa mes-
ma ideia. Há algumas referências de 
Jesus unindo Elias a João Batista, iden-
tificando-os como o mesmo Espírito. 
Em conversa com os discípulos: “Em 
verdade Elias virá primeiro, e restau-
rará todas as coisas; mas digo-vos que 
Elias já veio, e não o conheceram, mas 
fizeram-lhe tudo o que quiseram. As-
sim farão eles também padecer o Filho 
do homem. Então entenderam os dis-
cípulos que lhes falara de João o Batis-
ta. (Mateus 17:10-13)”   “Porque todos 
os profetas e a lei profetizaram até 
João. E, se quereis dar crédito, é este 

o Elias que havia de vir. (Mt 11:13-14)”   
Nosso palestrante não encerrou aqui 

seus estudos. Estes dois personagens, 
Elias e João Batista, têm muito a nos 
oferecer ainda, dentro da Doutrina Es-
pírita ou, melhor dizendo, a partir da 
Doutrina.  “Se me amais, guardai os 
meus mandamentos - e eu pedirei a 
meu Pai e ele vos enviará outro Conso-
lador, a fim de que fique eternamente 
convosco: - O Espírito de Verdade que 
o mundo não pode receber, porque 
não o vê; vós, porém, o conhecereis, 
porque permanecerá convosco e esta-
rá em vós. - Mas o Consolador, o Espí-
rito Santo que meu Pai enviará em meu 
nome, vos ensinará todas as coisas e 
fará que vos lembreis de tudo o que 
vos tenho dito. (João, 14:15-17;26). ”

E assim aconteceu, sabemos que 
Allan Kardec tinha um Espírito amigo, 
seu protetor, que se autodenominou 
Espírito da Verdade. Na Revista Espíri-

Foi um homem 
simples, era 

considerado por 
muitos um eremita, 

viveu no mesmo 
tempo em que Jesus, 

em verdade eram 
primos, eram amigos. 

João batizou Jesus 
nas águas do Rio 

Jordão. Jesus tinha 
profundo respeito 

por ele, muitas vezes 
deixou claro que 

João Batista iria a 
sua frente, somente 

depois ele iria, 
daí o desígnio de 

Precursor para João"

ta de agosto de 1862 há uma referên-
cia a São João Batista como sendo o 
protetor de Allan Kardec. Ora, como 
estudiosos da Doutrina Espírita que 
somos, todos temos conhecimento 
de que aquele Espírito amigo que 
começou a responder as perguntas 
de Kardec era o Espírito da Verdade. 
Dessa forma podemos concluir que, 
dito por Jesus, João Batista é Elias 
que volta (reencarna). Ainda dito por 
Jesus, Elias e João são a Verdade que 
se nos apresenta. O professor Marcio 
acha razoável colocar como hipótese, 
APENAS como hipótese que se João 
Batista é o protetor de Kardec pode 
ser ele, então o Espírito da Verdade, 
segundo seus estudos.

Maravilhosa doutrina, infinitos 
aprendizados “Espíritas! amai-vos, 
este o primeiro ensinamento; instruí-
vos, este o segundo. O Espírito de Ver-
dade. (Paris, 1860.) ”
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Época de polarizações?
É assim que é para ser

POR JOELSON PESSOA

PALESTRAS

“Mas, uma mudança tão radical como a 
que se está elaborando não pode reali-

zar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, 
luta de ideias. Desse conflito forçosamente 
se originarão passageiras perturbações, até 
que o terreno se ache aplanado e restabe-
lecido o equilíbrio. É, pois, da luta das idéias 
que surgirão os graves acontecimentos 
preditos (...)” - Allan Kardec em A Gênese, 
Cap. 18 (itens 1 a 25)

À medida que evoluímos, os tradicio-
nais costumes deixam de corresponder 
às novas necessidades, mas essas ne-
cessidades não surgem repentinamente 
de um momento para o outro. Para ser-
vir-me de um exemplo material, é como 
um dente que começa a despontar na 
infância, indica evidentemente um pro-
gresso no desenvolvimento do corpo, 
embora acompanhado de desconforto e 
dor. Então, no princípio de cada degrau 
evolutivo que alcançamos, tendemos a 
sofrer de algum modo com as pressões 
das novas condições (emocionais/so-
ciais/morais/etc) que enfrentamos.

A Terra é ainda um asilo provisório 
para os seres humanos em correção. Em 
geral, somos propensos à preguiça (uma 
satisfação material viciosa e mórbida): 
preguiça para trabalhar, para estudar, 
para fazer o bem. Enfim, preguiça para 
se melhorar.

Devido a essa preguiça, demoramos, 
às vezes, demais, para seguir o fluxo na-
tural e espontâneo da caminhada, em 
todos os aspectos da vida, mas concen-
traremo-nos no aspecto moral.

Seja por medo do novo (falta de fé), 
por endurecida convicção ao nosso 
ponto de vista (orgulho), por apego 
à sensação confortável do momento 
(egoísmo), adiamos e adiamos os próxi-
mos passos que motivadamente daría-

mos caso não estivéssemos empacados, 
graças a essas imperfeições. Essa fase de 
estacionamento que atravessamos, mais 
por escolha própria, do que por impo-
sição evolutiva, traz-nos inconvenientes 
que gradativamente se agravam, até o 
colapso (e aprenderemos com isso).

Cada indivíduo decidirá quanto su-
porta sofrer até despertar, pelo auto-
conhecimento, para novas e indispen-
sáveis atitudes, primeiro elaboradas 
intimamente, no campo das emoções 
e das ideias, reformando a visão de si 
mesmo e consequentemente da socie-
dade e do mundo. A visão que cada um 
faz do mundo exterior é reflexo de como 
percebe-se a si mesmo intimamente, 
muitas vezes inconscientemente (daí a 
grande vantagem da terapia para ala-
vancar a consciência).   

Se um homem sozinho carrega suas 
limitações, uma sociedade inteira con-
grega a extraordinária coleção dessas 
limitações, e temos o mundo que temos.

“ÀS VEZES É NECESSÁRIO QUE O MAL 
CHEGUE AO EXCESSO PARA SE TORNAR 
COMPREENSÍVEL A NECESSIDADE DO 
BEM E DAS REFORMAS  - L.E. 784”

Chocante a afirmação acima feita pe-
los Espíritos à Kardec (e a todos nós), 
concorda?

Considerando que seja verdadeira, 
isso não somente explica os nossos per-
rengues particulares atuais, mas tam-
bém prevê experiências extremas de dor 
e problemas desafiadores para quantos 
entre nós, permaneçam acomodados ou 
resistentes à mudanças.

Pressões evolutivas desencadeadas 
pela vagarosa iluminação das cons-
ciências, anseiam e reclamam por pen-
samentos melhores, atitudes melhores, 
condições melhores, sociedades melho-
res, um mundo melhor. Melhorar exige 
reformar. Reformar exige substituições. 

Substituições se dão em cenários de 
transições, sensação de desordem, poei-
ra levantada, ruídos, desconforto.

Por longo tempo a maioria de nós 
aguarda que outros (nossos pais, chefes, 
cônjuges, governos, Deus) implantem 
um mundo melhor. 

Espera preguiçosa e covarde. Esse 
mundo melhor não chega com essa es-
pera. 

As consciências sofrem, a princípio 
sem saber porquê, para posteriormente 
compreender que os preconceitos, as 
políticas e os sistemas vigentes caduca-
ram e não servem mais. Os mais desper-
tos e conscientes agem, debatem, discu-
tem, sugerem, experimentam, lideram. 
Os mais inconscientes e por isso mesmo, 
resistentes, reagem, retrógrados, lutan-
do com todas as forças no sentido de 
manterem o tal estado de coisas em que 
se satisfaziam (porcamente), temendo o 
novo. 

Com os debates e os conflitos de 
ideias, às vezes turbulentos, causando 
barulho, despertam os mais receptivos 
entre os resistentes, um a um, depois, 
multidões a multidões, aos sustos, que, 
inicialmente chocados e constrangidos 
pela desilusão, logo abraçam as fileiras 
mais progressistas, engrossando o coro 
por sociedades mais humanas, frater-
nas, justas à medida que menos vozes 
endossam a conivência com os precon-
ceitos, com as injustiças e as violências.  
Assim é que as senzalas tornaram-se 
museus, as mulheres emancipam-se, a 
diversidade sexual começa a ser com-
preendida, o Direito se refina.

O machismo, as discriminações (todas 
elas), a degradação do meio ambiente 
e a desigualdade social são os entulhos 
insalubres de uma era e serão as pró-
ximas a desaparecer nessas próximas 
gerações, graças as reformas que ora 
encontram-se em borbulhante ebulição. 

Neste contexto de irreversíveis trans-
formações, qual é a sua parcela de con-
tribuição: progressista ou retrógrada? 
Evite mentir para si mesmo, aqui não 
existe meio termo. “Aquele que comigo 
não inclui, segrega” - Jesus / Lucas 11:23
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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 

DONA ANITA

“Brechó da Solidariedade”
POR TANIA COCOVIA

COASSEJE

Oque você compra atualmente com R$ 
0,50? Talvez balas, chicletes e nada muito 

além disso, mas no Brechó da Coasseje com 
esse valor é possível comprar muito mais. 

A instituição recebe diversas doações de 
roupas, sapatos, acessórios, enxoval, ele-
trodomésticos, móveis e disponibiliza tudo 
em seu Brechó com preços super acessí-
veis, a partir de R$ 0,50. 

Além de angariar fundos para ajudar na 
manutenção do Lar, o Brechó tem como 
objetivo ajudar famílias menos favorecidas.  
“Todos as doações que recebemos passam 
por uma triagem, separamos algumas para 
o Lar, outras para o Brechó e também doa-
mos para outras instituições que precisam”, 

Onome pelo qual foi batizado o novo Lar de Crianças e Adolescentes do Serviço 
de Acolhimento Institucional da COASSEJE, Lar Dona Anita, é uma homenagem a 

uma senhora que desde 2008 trabalha na equipe espiritual do Centro Espírita Seareiros 
de Jesus. Em 2015, quando a Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano - 
SASDH da Prefeitura de Americana solicitou à COASSEJE que assumisse o Serviço de 
Acolhimento, a equipe espiritual coordenadora do Seareiros, estimulando a aceitação 
e sugerindo que esta era uma missão dos trabalhadores daquela Casa Doutrinária,  
indicou Dona Anita, como a conhecíamos, que coordenasse a parte espiritual do novo 
serviço. Dona Anita fora, em sua última encarnação, uma senhora que cultivava plantas 
medicinais e desenvolvia chás e remédios caseiros para tratamento de pessoas.

explica Rosely Belisario, que junto com sua 
irmã Vânia, é coordenadora do Brechó.

A equipe responsável por esse trabalho é 
formada por 18 pessoas, todas voluntárias. 
“Eu estou nesse projeto há quatro anos e é 
muito gratificante. Comecei vindo uma vez 
por semana e agora venho a semana toda, 
tem sido um grande aprendizado. Por isso, 
convido mais pessoas para se juntar ao nos-
so grupo de voluntários”, destaca Rosely.

Quem tiver interesse em ajudar com doa-
ções ou se tornar um voluntário, pode en-
trar em contato pelo telefone da Coasseje 
(19) 3461-4050. O Brechó fica aberto de 
segunda a sexta, das 12h às 16h, e todo se-
gundo sábado do mês, das 9h às14h e está 
localizado na Av. 9 de Julho, esquina com 
rua 7 de setembro, Centro de Americana.
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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

COMO UM GRÃO DE MOSTARDA
LAR DONA ANITA 
(INAUGURADO)

VALORIZAÇÃO DA VIDA
POR VANESSA MORAES

Indiscutivelmente, há um propósito 
muito preciso para as dores do corpo 

e da alma ao te visitar.
Se tiverdes fé como um grão de mos-

tarda, tu saberás.
Se tiverdes ouvidos, tu ouvirás.
Se tiverdes cuidado, tu perceberás.
Quando insistires nos erros, garan-

tirás as mesmas consequências ou até 
mais “penosas”. Até que surja o mo-
mento de não suportares mais e recon-
ciliares contigo mesmo.

Se tiverdes fé, como um grão de mos-
tarda, tu mudarás.

Se tiveres vontade, tu conseguirás;
Se tiveres vigilância, tu sentiras nossa 

presença que roga condições para per-
maneceres na Terra com mais lucidez.

Diante das dificuldades, tendes bom 
ânimo. Suporta com presteza e auxilias 
quanto possas a todos que encontrares 
em teu caminho.

Ademais, não te percas em demasiado 
orgulho. Todos estamos no trabalho de 
auxilio mútuo. Hoje tu auxilias, amanhã se-
rás auxiliado. Hoje tu atendes as dores e 
fragilidades do outro, amanhã serás aten-
dido nas suas.

Tens a fonte viva do Evangelho, socor-
re-te nele, pois enquanto fazes tua parte, 
fazemos a nossa, orientando e enviando 
energias salutares quanto necessitas no 
percurso edificador. 

Alivia-te na presença humilde de Jesus, 
quando disse: “ Vai, e não peques mais” – “ 
Tua fé te salvou”.

Volta a ti mesmo, reconcilia-te com o 
Criador. 

Sê como um grão de mostarda, mesmo 
pequenino em principio, quando cresce, 
faz-se maior que todas hortaliças.

Portanto, Ama, Serve e Confia.

ATOP DECOR, as-
sociação parceira 

que tem como pre-
sidente o Sr. Luciano 
Bandini, decorou to-
dos os ambientes in-

ternos do novo Lar do Serviço de Aco-
lhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes da COASSEJE, promoveu 
a inauguração da “MOSTRA TopDecora-
ção” em 16/09/2019.  

O evento contou com a presença de 
associados e colaboradores daquela as-
sociação, do prefeito de Americana, Sr. 
Omar Najar, do Juiz da Vara da Infância e 
Juventude, Dr. Gerdinaldo Quixaba Costa, 
da Promotora da Vara da Infância e Juven-
tude, Dra. Renata Calazans Nasraui, outras 
autoridades e diretoria da COASSEJE. 

Depois, de 17 à 22/09, o espaço ficou 
aberto para visitação pública, onde todos 
os interessados puderam observar a cria-
tividade e beleza dos projetos de mais de 
50 arquitetos e decoradores que trabalha-
ram na composição da MOSTRA. 

Em 23/09, a TOP DECOR entregou o es-
paço decorado à COASSEJE, e este se tor-
nou o novo lar das crianças e adolescentes 
acolhidos da entidade.  

Em 24/09, os acolhidos apresentaram 
um Sarau para os funcionários da entida-
de, diretoria e patrocinadores da reforma 
do ambiente convidados, conheceram as 
dependências do novo Lar e em 28/09, 
passaram a residir no LAR DONA ANITA.
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A criança e o resgate do passado  (CASO REAL)

PELO D.O.D. 
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA

MEDIUNIDADE

Narraremos o caso de um menino 
de 9 anos, com tendência zoan-

trópica, que por vezes se transforma 
e ao em vez de falar urra como um 
“animal”. Tem uma irmã, que é o foco 
de sua raiva. Quando entra em crise, 
essas duram aproximadamente 20 
minutos e pessoas ao redor sentem 
enjoo, dor de cabeça, dentre outras 
sensações.

Levado o caso à desobsessão, di-
versas entidades se manifestaram e 
os atendimentos se seguiram por al-
guns meses, entre comunicações de 
espíritos que haviam sido escraviza-
dos e torturados, amarrados e puxa-
dos como animais e outras de ami-
gos comparsas. Os médiuns sentiram 
odores fétidos de carne podre. E em 
uma dessas comunicações pudemos 
observar quantos anos, décadas ou 
até mesmo séculos são necessários 
para nos depararmos com os erros 
do passado e corrigi-los.

Em uma dessas comunicações uma 
médium relatou que a menina não 
sabe por que ele é assim, ela nunca 
fez nada, viu muitas pessoas reunidas 
e alguém que uniu todas essas pes-
soas, que eram consideradas do mal...

(Entidade)–Isso mesmo, usou a pa-
lavra certa, são pessoas do mal, de-
moramos para reunir essas pessoas e 
agora eles vão pagar, um com a lou-
cura, outro gritando, uivando, outro 
rolando no chão, outro falando sem 
parar, falando em línguas, estão to-
dos sob o mesmo domínio. Será que 
voltarão e serão escravizados? Ou 
será que serão libertados? Não inte-
ressa...

(Dialogador) – Eu penso que não foi 
você que reuniu todos...

(E)–Cada um terá um problema, to-
dos vão pagar, a menina vai voltar a 
sentir as mesmas coisas, esse jovenzi-
nho, que uiva, ele vai voltar.

(D)–Você chegou depois, o pessoal 
já tinha planejado tudo.

(E)–Fui escolhido e procurado.
(D)–Isso. E aderiu porque também 

sentiu, lembre-se que estamos fa-
lando de criminosos. Recorda da sua 
vida?

(E)–Você ainda não sabe quem ar-
quiteta tudo. Irá se surpreender, não 

vai acreditar. Ele mostrará o ódio 
que tem.

(D)–Mas por hora, você foi escolhi-
do porque também tem algumas coi-
sas a reparar. 

(E)–Quem sabe para fortalecer, 
quem sabe para matar a tantos ou-
tros.

(D)–Sim... E Jesus se estivesse aqui 
diria assim: _ Vamos realmente juntar.

(E)–Jesus, olhos calmos, tranqui-
los, aquele sorriso, braços firmes que 
acolhem, mãos seguras, pés que an-
dam sobre as águas e não afundam... 
Jesus, Jesus... Quantos Jesus você 
conhece? Quanto de Jesus você tem 
dentro de você? Eu não tenho nada, 
eu não sou nada de Jesus e nenhuma 
dessas pessoas que eu conheço sabe 
quem é Jesus.

(D)–Porém, ele mesmo, através de 
alguns que tem essa condição de luz, 
vem trazendo amor que ele ensinou. 
São essas pessoas que estão para 
apaziguar, inclusive um deles hoje 
está aqui para te acolher.

(E)–O trabalho para reunir a todos 
foi muito grande, o senhor não tem 
ideia.

(D)–Aqueles que trabalharam tanto 
para reunir não sabem que tiveram 
ajuda de luz.

(E)–Sinto muito por vocês, não te-
rão forças e vão sucumbir.

(D)–Vou ficar feliz, porque você já 
encontrou alguém de luz que veio te 
acolher e com todo carinho e amor 
como nós todos podemos um dia 
receber e você tem esse privilégio 
hoje, então eu vou deixá-lo com ele, 
olha como a luz nos envolve, como é 
gostoso isso. Ele vai conversar muito 
com você.

E como Deus é justo, misericor-
dioso e bom, um espírito amigo nos 
revelou toda a extensão da proble-
mática espiritual. “Esses episódios de 
uivos e de exalação energética, fétida 
e pesada, são provenientes de qua-
dros hipnóticos, que vem de algum 
tempo em que, na erraticidade, ele 
permaneceu quase animalizado, sob 
a influência de irmãos errantes que 
o escravizavam, pela sua predispo-
sição de encarnações anteriores em 
que foi escravo. Acontece que, nesta 
encarnação, apresenta condições de 
libertação, graças a trabalhos como 
estes, do acolhimento recebido e que 

permitirá dar a ele novas oportuni-
dades de escolha e de descoberta 
de sentimentos nobres, pouco vivi-
dos ou atribuídos a ele. O processo 
hipnótico acontece de maneira sutil. 
É trabalhado diretamente no perís-
pirito, alimentado durante o perío-
do que dorme, irradiando vibrações 
de informação ao cérebro perispi-
ritual, de que ele ainda permanece 
minguando, apodrecendo, graças às 
feridas que o levou a morte na últi-
ma existência. Com isso, a dor é in-
suportável. O medo é arrebatador e 
como tudo é energia, esses fluidos 
pesados associados a combinações 
químicas que levam ao enxofre, por 
exemplo, acabam perceptíveis aos 
que tem sensibilidade, mas estamos 
aqui para ajudá-los e de pouco em 
pouco, cuidar dessas feridas perispi-
rituais, que ainda não se manifestam 
no corpo físico atual, mas podem vir 
a se manifestar. Graças ao auxílio, a 
intervenção e ao apoio dos senho-
res, com essas breves vibrações e 
todo esse empenho envolvido nes-
ta criança e na irmã, poderemos ter 
recursos para fazer essa intervenção. 
Que Deus nos permita que não seja 
temporária, mas definitiva. Pedimos, 
então, que haja um reforço de preces 
direcionadas a essa criança nos pró-
ximos dias, porque outras crises hão 
de acontecer, uma vez que estamos 
atuando em algo muito sutil, porém 
de intensa sensibilidade. Muitos se 
beneficiam do circuito vibracional 
baixo para honrar os seus débitos, 
cobranças e mesmo para garantir ali-
mentos de fluídos tão pesados, mas 
que lhe são necessários, quase vitais. 
Esses hão de receber o que precisam, 
para não se dependerem tanto de 
circuitos como este de baixa vibração 
e de impurezas tão difíceis de serem 
removidas. Mas, tenham paciência e 
perseverança, logo esses quadros de 
enjoos e de mal-estar hão de desa-
parecer. ”

Todos nós cedo ou tarde enfrenta-
remos as situações do passado, seja 
na infância, adolescência, fase adulta 
ou velhice, “a sabedoria e a bondade 
do Criador” permite que possamos 
ter essa oportunidade de rever nos-
sas ações, Jesus nos ensinou que “A 
semeadura é livre, mas a colheita é 
obrigatória. ”
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Mediunidade: desafios e bênçãos (PARTE XIII)

POR MARIANA VAZQUEZ MIANO

MEDIUNIDADE

PARÁBOLAS DE JESUS – À LUZ DA DOUTRINA ESPÍRITA

LEIA, ASSISTA E APRENDA
POR AUGUSTO CÉSAR CAVALCANTI DE SOUZA

Neste artigo, baseado na obra “Mediu-
nidade: Desafios e Bençãos” de Dival-

do Pereira Franco (pelo Espírito de Manoel 
Philomeno de Miranda), será abordada 
uma questão bastante preocupante no 
meio espírita: a “invigilância mediúnica”.

De forma geral, muitos médiuns chegam 
ao Espiritismo com propósitos sinceros de 
servir e crescer moralmente. No início, 
lutam pela oportunidade de educar sua 
faculdade mediúnica, para que se trans-
formem em instrumentos úteis de auxílio, 
esquecendo-se da reflexão e dos cuidados 
que lhes são exigidos.

Com o passar do tempo, percebendo que 
o trabalho é constituído por sacrifícios, re-
núncias e provações, desencantam-se com 
a disciplina, com a caridade em relação ao 
próximo, dos dois lados da vida, colocando 
o estudo sério em segundo plano.

Ao mesmo tempo, segundo Divaldo, 
“percebem que a mediunidade produz 
uma aura de transcendência por parte 
daqueles que desconhecem o Espiritismo, 
passam a favorecer ou a produzir fenôme-
nos de efeito e de impacto, que fascinam 
as massas ingênuas e mesmo indivíduos 
mais experientes, facultando prestígio 
àqueles que se lhe fazem instrumento”.

Muitos banalizam a mediunidade, tor-
nando-se pessoas prodígio...anunciam 
acontecimentos de tragédias, ocorrências 
grandiosas que presenciaram durante o 

Atendendo ao saudável anseio de sa-
ber mais sobre as parábolas de Jesus 

e as valiosas lições contidas nelas, esta 
obra oferece oportuno velejo pelo mar 
da Galiléia para saborear os ensinamen-

tos que marcaram profundamente tantos 
corações, ao longo do tempo. Oferece ri-
cas interpretações sobre as parábolas de 
Jesus por meio da diversidade de textos 
de 24 destacados autores espíritas, como 

Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias, Andrei 
Moreira e Simão Pedro de Lima. Embar-
que em uma viagem inesquecível, revi-
vendo e aprofundando o Evangelho em 
seus templos internos.

sono, enfim, permitem-se ser considerados 
como instrumentos preciosos da Divinda-
de. De um momento a outro, saltam de co-
municações mais simples do exercício me-
diúnico, para comunicações respeitáveis, de 
nomes honoráveis, disfarçando sua presun-
ção sob o manto da “humildade”.

Conforme Divaldo coloca, “o sábio co-
dificador do Espiritismo considerou que o 
bom médium não é aquele que apenas re-
cebe os bons espíritos, aquele que tem fa-
cilidade para as comunicações, que possui 
sensibilidade e sintoniza facilmente com 
os mais diversos espíritos”.

A mediunidade, como qualquer outra fa-
culdade da alma, exige cuidadosa atenção, 
impondo àquele que a possui seriedade, 
vida mental ativa e equilibrada, contínua 
sintonia com os campos vibratórios dife-
renciados do envoltório físico, comporta-
mento mental saudável, sentimentos de 
solidariedade e compaixão, a fim de atrair 
espíritos bondosos, que têm interesse em 
contribuir em favor do progresso da hu-
manidade.

Assim, a mediunidade constitui-se de 
um esforço contínuo e discreto, sem tes-
temunhas nem aplausos, no santuário in-
terior, em convivência permanente com as 
forças geradoras da vida.

Ainda segundo Divaldo, a viagem da 
ignorância para o conhecimento é feita 
de experiências contínuas no esforço da 
autoeducação, autor renovação e auto 
iluminação. A fixação de novas conquis-

tas é lenta, embora segura, ampliando os 
horizontes do entendimento espiritual em 
torno de valores reais.

Dia a dia, mantendo o esforço de reali-
zar o que deve, com boas intenções, ad-
quire afinidade com as vibrações dos bons 
espíritos. Esse comportamento austero im-
pede que suas forças psíquicas sejam do-
minadas por espíritos que se comprazem 
com a infelicidade, gerando conflitos e di-
ficuldades. Deste modo, o médium sincero 
adquire respeitabilidade mesmo em rela-
ção aos desencarnados que lhe percebem 
as emanações psíquicas e morais, sendo 
simpático aos bons e refratário aos maus.

E assim, o médium poderá obter o equi-
líbrio almejado, mantendo-se firme no ca-
minho da caridade e de sua própria reden-
ção. Até o próximo IPV !!!
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Duas consequências inevitáveis
POR ORSON PETER CARRARA

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

COMPORTAMENTO

MARILEIDE VIEIRA DOS 
SANTOS RIBEIRO

NOSSA GENTE
PELO D.C.D.

Marileide Vieira dos Santos Ribeiro é a 
nossa apresentada deste mês, a “Mari 

do Eris” como é conhecida por nós.
A Mari conheceu a Doutrina Espírita de 

uma forma diferente da maioria. Certo 
dia sintonizou no rádio do carro uma es-
tação onde uma pessoa dava uma entre-
vista e citou o livro “Violetas na Janela”, 
ficou curiosa, comprou a obra e leu, in-
teressou-se muito pelo assunto. Mudou-
se para o Condomínio Guaicurus e viu a 
construção do prédio atual do Seareiros, 
quando inaugurou veio conhecer e da-
qui não saiu mais.

Tem 2 filhos e um neto, é casada com 
Eris Gomes Ribeiro, membro da diretoria 
e trabalhador incansável da Casa.

Mari participa de grupos de estudos 
e mediúnico, além de participar da Ofi-
cina Costura e também voluntariar na 
COASSEJE.

Somos muito grato a Mari por sua 
dedicação!

Devemos tudo à vida abundante que 
desfrutamos. Deus, o Criador, dotou-

nos de vida e possibilitou-nos intenso e 
contínuo aprendizado. Para que pudésse-
mos evoluir, aprender, e, portanto, adqui-
rir méritos do esforço colocado a serviço 
da conquista da felicidade, cercou-nos 
de inúmeros recursos. Entre eles estão 
as maravilhas produzidas pela natureza. 
Desde o espetáculo do nascer do sol – 
que soa como amável e silencioso convite 
ao trabalho -, às frutas ou perfume das 
flores, à condição de seres sociais que se 
relacionam para o mútuo crescimento e 
mesmo a uma infinidade de tesouros que 
nem percebemos. Sempre estão a nossa 
volta e o espaço desta página seria insufi-
ciente para relacionar.

Colocou-nos num planeta rico de possi-
bilidades e perspectivas. Dotou o planeta 
de água, fauna e flora abundantes; deu-
nos os animais, pássaros e outros seres 
como companheiros de viagem e ainda 
escalou experimentados irmãos mais ve-
lhos que visitam o planeta periodicamen-
te para ensinar o caminho do acerto e da 
felicidade. Entre eles, o maior de todos, 
Jesus de Nazaré, mensageiro do Evange-
lho, porta-voz direto do Pai Criador e que 
vivenciou em si mesmo o que ensinou.

Diante das possibilidades abertas, a hu-
manidade vai caminhando, errando, acer-
tando, aprendendo. Descobrimos nossas 
próprias leis, estamos pesquisando o que 
ainda nos intriga e lutamos contra difi-
culdades e obstáculos que são próprios e 
naturais de nosso atual estágio evolutivo. 
Sim, porque somos criaturas em caminha-
da, imperfeitas, inacabadas. O tempo nos 
levará à perfeição relativa, quando estare-
mos promovidos à condição de coopera-
dores da grandiosa obra de Deus.

Essas reflexões todas convidam-nos a 
pensar com mais seriedade sobre a vida 
no planeta. Não estamos aqui a passeio. 
Também não estamos no planeta pela 
primeira nem última vez. Somos todos 

irmãos, devemo-nos solidariedade recí-
proca e cumprimos um justo programa 
de auto aperfeiçoamento, cuja finalidade 
é o progresso individual e coletivo. E nes-
te coletivo incluímos toda a sociedade do 
planeta, em todos os sentidos e níveis que 
se queira analisar.

No geral, devemos entender que, como 
filhos de um Pai Bondoso e Justo, que 
ama profundamente suas criaturas, fica o 
dever do auto aprimoramento intelecto-
moral, único instrumento real de equilíbrio 
e felicidade. E consideremos que tudo isto 
enquadra-se até num dever de gratidão a 
tudo que recebemos diariamente de Deus, 
o Pai de todos nós.

E pensemos que o auto aprimoramento 
intelecto-moral nos levará pelo menos a 
duas consequências inquestionáveis: do-
minaremos o egoísmo feroz que ainda nos 
domina (o que determinará o fim da onda 
de sofrimentos que abate o planeta) e par-
tiremos, porque mais conscientes, aos de-
veres da solidariedade que, por consequên-
cia, trarão o equilíbrio que esperamos.

Não estamos aqui a 
passeio. Também não 
estamos no planeta 
pela primeira nem 

última vez. Somos todos 
irmãos, devemo-nos 

solidariedade recíproca 
e cumprimos um justo 

programa de auto 
aperfeiçoamento, cuja 

finalidade é o progresso 
individual e coletivo"
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Livros mais vendidos no
Seareiros em Setembro

1- Memórias de um Suicida - Yvone do 
Amaral Pereira/Camilo Cândido Botelho;

2- A Medicina do Futuro - Paulo Cesar 
Fructuoso;

3- Autonomia - A História Jamais 
Contada do Espiritismo - Paulo 
Henrique de Figueiredo;

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

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!

PELA BIBLIOTECA
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EVENTO ESPECIAL
27/10 – domingo – 14h – TRADICIONAL SHOW DE PRÊMIOS DO SEAREIROS 
– excelentes prêmios como: TV 32’, Bicicleta, Air Fryer, Panela de arroz, 
Batedeira e muito mais, além de sorteios. Jogo de cartelas com 4 rodadas 
principais - R$25,00 a venda na recepção e também com os coordenadores 
de estudos. Aceitamos doação de prendas. Contamos com a presença e 
colaboração de todos!
Local do evento: Salão Comunitário do Jardim Glória/Jd.São Paulo – Rua das 
Poncianas, 930. 

ENCONTRO DE COORDENADORES E DIRIGENTES MEDIÚNICOS DO SEAREIROS
04/10 – sexta-feira – 19h30 – no auditório;
07/10 - segunda-feira – 20h – no auditório.

ESTUDO DAS PARÁBOLAS O NOVO TESTAMENTO 
05/10 – sábado – das 14h às 15h30 na sala 1 – neste mês estudaremos as 
Parábolas do “Grão de Mostarda”, do “Fermento” e da Pérola. Estudo aberto 
para todos os interessados.

PALESTRAS 
28/10 - segunda-feira – 13h – no auditório – Tema: Libertação (livro) – 
Expositora: Solange Pinese;
29/10 - terça-feira – 20h – no auditório – Tema: Mediunidade em Crianças – 
Expositora: Rosana Travaglia Verzignassi.

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
09/09 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00 – O Evangelho Segundo o 
Espiritismo – Cap. 26 – Dai Gratuitamente o que Graça Recebestes.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, para pessoas fisicamente 
impossibilitadas de vir ao Seareiros.

CURTAS DO SEAREIROS
PELA PRESIDÊNCIA

HISTÓRIAS ESPÍRITAS
POR ANTONIO ORLANDO CIOLDIN

O APARTE

Não desejes viver a vida de ninguém.
Estás na experiência de que mais 
necessitas.
O teu corpo é o reflexo do teu espirito.
A situação que vivencias é exatamente 
aquela que preparaste.
Quem notas aparentemente tranquilo 
vive pressionado por problemas que 
desconheces.
Nada ambiciones além do que possas 
obter à custa do teu próprio suor.
Tudo que é exterior e fictício.

Posses materiais são efêmeras; beleza e 
juventude não resistem à ação do tempo.
Ilumina-te.
De um instante para outro, tudo se 
modifica.

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

DESEJOS E AMBIÇÕES

EVANGELHO NO LAR
PELA D.C.D.

“Perante o enorme ajuntamento de sofredores desencarnados, 
no Plano Espiritual, o Dr. Bezerra de Menezes, apóstolo da Dou-

trina Espírita no Brasil, rematava a preleção. 
Falara com muito brilho acerca dos desregramentos morais.  

Destacara os males da alma e os desastres do espírito. Dispunha-
se à retirada, quando fino ironista o inventivou:

- Escute, doutor. O senhor disse que a calúnia é um braseiro no 
caluniador. Eu caluniei e nada senti. O senhor disse que o destrui-
dor de lares terrestres carrega a lâmina do arrependimento a re-
talhar-lhe o coração. Destruí diversos lares e nada senti. O senhor 
disse que o criminoso tem a nuvem do remorso a sufocá-lo. Eu 
matei e nada senti...

- Meu filho, – disse o pregador – o que sente um cadáver quan-
do alguém lhe incendeia o braço inerte?

- Nada, - disse rindo o opositor sarcástico – pois o cadáver não 
reage.

E a conversação prosseguiu.
- O que sente um cadáver se o mergulham num lago de piche?
- Absolutamente nada, ora essa! O cadáver é a imagem da mor-

te.
Doutor Bezerra fitou o triste interlocutor e, meneando paternal-

mente a cabeça, concluiu:
- Pois olhe, meu filho, quando alguém não sente o mal que 

pratica, em verdade carrega consigo a consciência morta. É um 
morto vivo! ”

(Do livro “Lindos Casos de Bezerra de Menezes”, Ramiro Gama – Ed. Lake)


