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O que estamos fazendo
com o TEMPO que
Deus nos concedeu?
É preciso começar amando a nós mesmos para só assim podermos amar ao
próximo. O livre arbítrio nos mostra que as escolhas são nossas e que nossas
reações diante das situações são de nossa inteira responsabilidade. PG. 03

EDITORIAL

CENTRO ESPÍRITA
SEAREIROS DE JESUS

Setembro amarelo
POR VANESSA MORAES

S

etembro amarelo é o mês conhecido
mundialmente, tendo como objetivo o
combate ao suicídio, através de divulgação, informações, palestras, eventos que
alertem a população para o tema que ainda sofre muito tabu.
A origem da cor foi adotada pela família de
Mike Emme, que ainda muito jovem tirou a
própria vida dirigindo seu carro amarelo. No
funeral, seus parentes e amigos fizeram cartões com fitas amarelas e escreveram mensagens de apoio, solidariedade no sentido
de que as pessoas quê, por algum motivo,
estivessem desencorajadas a continuar vivendo, procurassem alguém para conversar e se
apoiar, ajudando no enfrentamento dos problemas e resgatando sua vontade em viver.
E assim, essa atitude foi se espalhando e
aqui no Brasil temos o CVV (Centro de Valorização da Vida), importante instituição que
é referência na prevenção, oferecendo apoio
emocional com atendimento voluntário 24h
por telefone ou chat.
E porque falar é a melhor solução, devemos nos atentar na melhor forma, pois
cada caso é um caso e devemos tratar com
muita responsabilidade e delicadeza para

A T I V I D A D E S

adentrarmos em um tema que é tão complexo, pois cada um sente a dor na alma de
formas diferentes, uns mais outros menos,
transgredindo o raciocínio lógico que demanda acolhimento amplo.
No meio espírita temos como maior divulgador o jornalista André Trigueiro, que
inclusive escreveu o livro “Viver é a melhor
opção”, com renda totalmente revertida ao
trabalho incessante de instituições e amparo a essas pessoas.
Neste mês teremos várias palestras, trazendo informações sobre prevenção, atuação psicológica, médica e espiritual em diversas casas espíritas e esse trabalho não
será restrito a um único mês, diante do
alarmante índice, pois somos corresponsáveis perante àqueles que nos procuram e
necessitamos ampliar nossa conduta além
dos nossos estudos doutrinários.
Esperamos a participação de todos já
que as casas espíritas tem se preparado
com mais afinco na prevenção no aspecto
tríplice e não somente no espiritual, fornecendo melhores condições ao encorajamento diante da vida e o enfrentamento
da dor que têm levado muitos espíritos ao
desenlace no corpo físico e gerando muitos transtornos na sua evolução.

EVANGELHO NO LAR

PELA D.C.D.

CRÍTICAS A ESMO
Não teças crítica a ninguém.
Sobre a Terra, todos são vulneráveis.
Auxilia.
Sê condescendente.
Todos agem movidos pela suas carências.
A fragilidade é própria do ser humano.
Habitualmente caímos
naquilo que mais condenamos.
Tem sempre uma palavra
que justifique a falha alheia.
Não reforces a opinião de ninguém
contra este ou aquele.

Tiragem desta edição:
1700 exemplares
Distribuição gratuita
Reservamo-nos o direito de
publicar somente o que
estiver de acordo com a
linha editorial do veículo
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A rigor, ninguém erra porque
se compraza no erro.
É a ignorância que nos induz a infelizes
opções e equivocadas escolhas.
Viver é um constante aprendizado.

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

www.seareirosdejesus.com.br

PALESTRAS

O que estamos fazendo com o
tempo que Deus nos concedeu?
POR ANDREA LAPORTE

D

eus Criou todos os elementos, somos seres
fluídicos que interagem com outros fluidos,
somos um espírito que tem um corpo que nos
serve nesta encarnação. Deus nos criou há muito tempo. Nosso espírito tem também um corpo espiritual que é matéria fluídica, inserida em
uma atmosfera fluídica.
E o que estamos fazendo até agora? O que
aprendemos e o que falta aprender?
Somos estudiosos da Doutrina Espírita, e devemos analisar as coisas a partir desses conhecimentos. Será que vivenciamos o Espiritismo?
Somos Espíritos Imperfeitos, mas já temos
pinceladas do Homem de Bem.
Fomos criados e partimos para nossa vida,
seja encarnados ou na erraticidade, precisamos
cuidar de nossas imperfeições, assim como cuidamos de uma planta, ou seja, com cuidado e
dedicação, para evitar que as ervas daninhas tomem o lugar que seria das flores e frutos.
Deus na sua bondade quer que nós consiga-

mos evoluir e, para isso deu-nos as provas pelas
quais passamos, muitas vezes estamos lado a
lado com nossos desafetos/inimigos justamente para aprendermos a amar, pois amar àqueles
que queremos bem é fácil.
Mas, e quanto a nós mesmos?
É preciso começar amando a nós mesmos
para só assim podermos amar ao próximo. O livre arbítrio nos mostra que as escolhas são nossas e que nossas reações diante das situações
são de nossa inteira responsabilidade.
Quando nós, estudiosos da Doutrina, entendemos que amar a si mesmo é o ponto de partida para amar o outro nos colocamos cientes de
nossas escolhas e também mais aptos a fazê-las.
O que estamos fazendo com o tempo (esta
encarnação) que Deus nos concedeu para
aprendermos a amar e a perdoar àqueles a
quem um dia, por algum motivo (causado por
nós ou sofrido por nós) deixamos de ter apreço,
deixamos de amar, deixamos de respeitar?
Será que estamos aproveitando a chance
para este aprendizado ou estamos apenas gas-

tando nossos dias em mais uma encarnação?
Quantas vezes durante o nosso dia nos perguntamos: Por quê? E nos esquecemos de tentar buscar o Para quê?
Nada do que passamos é em vão.
Será que temos, ao final de cada dia, olhado
aquilo que vivenciamos, o que fizemos durante
o dia, o que fizemos com este tempo, o que estamos fazendo com esta oportunidade?
Pensamentos e sentimentos são fluídicos e
estão o tempo todo ao nosso redor, sabemos a
importância dos fluidos que nos cercam? Cuidamos destes fluidos vigiando e orando para não
julgar e tentarmos ser mais fraternos?
O que estamos fazendo com o tempo que
Deus nos concedeu? O que levaremos em nossa
bagagem na viagem de volta?
Temos muito tempo, pois este continua e recomeça a cada instante.
Cuidemos com amor de nós mesmos e dos
fluidos que produzimos, assim estaremos aptos
à evolução e, consequentemente, fazendo valer
este tempo investido em nós.

PALESTRAS

Tempo de confiar
(a história de uma prece)

POR SILVIA GALETTI

N

o último dia 14/08/19, tivemos a grata
satisfação de presenciar mais uma edificante palestra do Dr. Milton Santiago Jr. onde,
através da Parábola do Semeador introduziu
o tema “Tempo de Confiar”. Lembrou-nos
que “todos estamos nesta jornada com uma
certa angústia pois trouxemos um projeto
pessoal reencarnatório, de certa forma adormecido de nossa consciência pelo esquecimento, mas que pulsa em nós. A angústia
surge para nós, estudiosos da doutrina, seres
reencarnados, quando fazemos um balanço e
nos perguntamos: O que eu vim fazer aqui?
A vida física é um projeto de superação, uma
www.seareirosdejesus.com.br

vez que estamos aqui viemos com um propósito, material e espiritual. Se ficarmos presos
ao tempo material, do relógio, cronológico,
será que conseguiremos medir a eficiência do
nosso projeto de vida? Angústia.
Porém, quando analisamos pela óptica Espiritual, avaliando pela medida de Kairós, o relógio
que mede o tempo de Deus, entendemos que
muitas das coisas que nos acontecem, situações
que vivemos, aparentemente acasos, têm sua
razão de ser.
Se não tivéssemos o benefício do véu do esquecimento, não conseguiríamos viver e conviver, já que cometemos faltas e certamente
estamos cercados daqueles que ofendemos
ou prejudicamos de alguma forma. Porém,

não viemos apenas para saldar dívidas, temos
também boas coisas que viemos fazer, fizemos
progressos e aprendemos e viemos aqui para
colocar este aprendizado em prática. Mas, se
plantamos boas sementes quando colheremos
os frutos? A qualquer tempo e lugar, seja nesta
ou em outra encarnação.
Vamos conseguir realizar muitas coisas que
planejamos, mas e as que não conseguirmos?
Precisamos compreender aquelas que não conseguirmos, através do uso da razão, mas sem
perder a confiança. Jesus disse: “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador” (João
15:1),
Nós também fazemos parte desta videira, e temos o mais bondoso e sábio lavrador,
cada um de nós dará flores e frutos a seu tempo, mas este tempo é de confiar, de se entregar,
de despertar. Tempo de deixar o homem velho
e trazer à tona o homem novo, é tempo de desprender-se e confiar. Quando conseguirmos
equilibrar a racionalidade e a espiritualidade
vamos entender o propósito de estarmos aqui. ”
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REVISTA ESPIRITA

O caminho do reino
POR WELLINGTON PIVETTA

N

a tosca residência de Arão, o curtidor,
dizia Jesus a Zacarias, dono de extensos vinhedos em Jericó:
- O Reino de Deus será, por fim, a vitória
do bem, no domínio dos homens!... O Sol
cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos andarão vinculados
uns aos outros, através do apoio mútuo.
As guerras terão desaparecido, arredadas
da memória, quais pesadelos que o dia
relega aos princípios da noite!... Ninguém
se lembrará de exigir o supérfluo e nem se
esquecerá de prover os semelhantes do necessário, quando o necessário se lhes faça
preciso. A seara de um lavrador produzirá o
bastante para o lavrador que não conseguiu
as oportunidades da sementeira e o teto de
um irmão erguer-se-á igualmente como refúgio do peregrino sequioso de afeto, sem
que a idéia do mal lhes visite a cabeça... A
viuvez e a orfandade nunca mais derramarão sequer ligeira lágrima de sofrimento,
porquanto a morte nada mais será que antecâmara da união no amor perpétuo que
clareia o sem-fim. Os enfermos, por mais
aparentemente desvalidos, acharão leito
repousante, e as moléstias do corpo deixarão de ser monstros que espreitam a moradia terrestre, para significarem simplesmente notícias breves das leis naturais no
arcabouço das formas. O trabalho não será
motivo de cativeiro e sim privilégio sagrado
da inteligência. A felicidade e o poder não
marcarão o lugar dos que retenham ouro e
púrpura, mas o coração daqueles que mais
se empenham no doce contentamento de
entender e servir. O lar não se erigirá em cadinho de provação, porque brilhará incessantemente por ninho de bênçãos, em cujo
aconchego palpitarão as almas felizes que
se encontram para bendizer a confiança e a
ternura sem mácula. O homem sentir-se-á
responsável pela tranqüilidade comum, nos
moldes da reta consciência, transfigurando
a ação edificante em norma de cada dia; a

04

Setembro de 2019

Retirado do livro Cartas e Crônicas de
Francisco Cândido Xavier (ditadas pelo Espírito Irmão X)

mulher será respeitada, na condição de mãe
e companheira, a que devemos, originariamente, todas as esperanças e regozijos que
desabrocham na Terra, e as crianças serão
consideradas por depósitos de Deus!... A
dor de alguém será repartida, qual transitória sombra entre todos, tanto quanto o
júbilo de alguém se espalhará, na senda de
todos, recordando a beleza do clarão estelar... A inveja e o egoísmo não mais subsistirão, visto que ninguém desejará para os
outros aquilo que não aguarda em favor de
si mesmo! Fontes deslizarão entre jardins,
e frutos substanciosos penderão nas estradas, oferecendo-se à fome do viajor, sem
pedir-lhe nada mais que uma prece de gratidão à bondade do Pai, de vez que todas
as criaturas alentarão consigo o anseio de
construir o Céu na Terra que o todo misericordioso lhes entregou!... Deteve-se Jesus
contemplando a turba que o aplaudia, frenética, minutos depois da sua entrada em
Jerusalém para as celebrações da Páscoa, e,
notando que os israelitas se diferençavam
entre si, revelarem particularidades das regiões diversas de que procediam acentuou:
- Quando atingirmos, coletivamente,
o Reino dos Céus, ninguém mais nascerá
sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a Humanidade se regerá pelos
ideais e interesses de um mundo só! Enlevado, Zacarias fitou-o com ansiosa expectação e ponderou com respeito:
- Senhor, vim de Jericó para o culto às
tradições de nossos antepassados; todavia, acima de tudo, aspirava a encontrarte e ouvir-te... Envelheci, arando a gleba e
sonhando com a paz!... Tenho vivido nos
princípios de Moisés; no entanto, do fundo de minha alma, quero chegar ao Reino
de Deus do qual te fazes mensageiro nos
tempos novos!... Mestre! Mestre!... Para
buscar-te percorri a trilha de minha estância até aqui, passo a passo... De vila em
vila, de casa em casa, um caminho existe,
claro, determinado... Qual é, porém, Senhor, o Caminho para o Reino de Deus?
- A estrada para o Reino de Deus é uma

longa subida... – começou Jesus, explicando.
Eis, contudo, que filas de manifestantes
penetraram o recinto, interrompendo lhe
a frase e arrebatando-o à praça fronteiriça,
recoberta de flores.
•••
Zacarias, em êxtase, demandou o sítio
de parentes, no vale de Hinom, demorando-se por dois dias em comentários
entusiastas, ao redor das promessas e
ensinos do Cristo, mas, de retorno à cidade, não surpreende outro quadro que
não seja a multidão desvairada e agressiva... Não mais a glorificação, não mais a
festa. Diante do ajuntamento, o Mestre,
em pessoa, não mais querido. Aqueles
mesmos que o haviam honorificado em
cânticos de louvor apupavam-no agora
com requintes de injúria.
O velho de Jericó, translúcido de espanto, viu que o Amado Amigo, cambaleante e suarento, arrastava a cruz
dos malfeitores.... Ansiou abraçá-lo e
esgueirou-se, dificilmente, suportando
empuxões e zombarias do populacho...
rente ao madeiro, notou que um grupo
de mulheres chorosas abrigava o Mestre a parada imprevista e, antecedendo-se lhes à palavra, ajoelhou-se diante
dele e clamou:
- Senhor!... Senhor!...
Jesus retirou do lenho a destra ferida, afagou-lhe, por instantes, os cabelos
que o tempo alvejara, lembrando o linho
quando a estriga descansa junto da roca,
e falou, humilde:
- Sim, Zacarias, os que quiserem alcançar o Reino de Deus subirão ladeira
escabrosa...
Em seguida, denotou a atenção de quem
escutava os insultos que lhe eram endereçados... Finda a pausa ligeira, apontou
para o amigo, com um gesto, a poeira e o
pedregulho que se avantajavam à frente e,
como a recordar-lhe a pergunta que deixara sem resposta, afirmou com voz firme:
- Para a conquista do Reino de Deus,
este é o caminho...
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ESPIRITISMO E CIÊNCIA

Sentimentos negativos
criam raízes de enfermidades!
POR PAULO VELASCO - PSICANALISTA CLÍNICO

A

maioria das enfermidades pode ser
de causa espiritual, razão por que há
doentes e não doenças propriamente ditas. A medicina terrestre começa a chegar
no íntimo do terreno das doenças psicossomáticas, ou seja, as doenças do corpo
são refletidas pela mente doentia (estresse, aborrecimento, preocupação). Um
exemplo disso é a úlcera estomacal provocada por distúrbios da ansiedade.
Na própria natureza humana encontramos indivíduos compactados nas psicosferas negativas, a ponto de entrar em
desequilíbrios da mente que eles próprios criam com as negatividades deste
planeta de provas e expiações. De acordo com estudos científicos/espirituais,
os estados de tensão duradouros resultam em sérias lesões em várias partes
do organismo humano. As tensões mais
frequentes são: Ansiedade, raiva e frustração, que são capazes de ocasionar úl-

ceras gástricas e duodenais, pressão alta
e dores pelo corpo, por exemplo.
A forma de viver de uma pessoa e tudo
aquilo que ela semeia no seu dia a dia,
são convertidos fluidicamente e eclodem
como moléstias nos seus corpos físicos.
Sentimento de culpa, hostilidade, ódio, inveja, rancor e tristeza, estão presentes nas
raízes das mais variadas doenças.
Essas impregnações negativas de energias, precisam urgentemente ser extirpadas
para que esses indivíduos possam adquirir
melhores condições de vida saudável com
o intuito de se livrarem da dor e sofrimento.
Na casa espírita são desenvolvidos os
melhores antídotos para aliviar essas aflições. A terapêutica espiritual tem facilitado os tratamentos médicos e psicoterápicos. Alguns profissionais já constataram
que após a ida de pacientes em casa espíritas, melhoram consideravelmente seus
estados mórbidos. A busca da harmonia
espiritual tem contribuído para amenizar
o sofrimento humano. No entanto, a fre-

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

E

POR ORLANDO CIOLDIN

“A BESTA ESPÍRITA”

m 1931, quando o Chico começou a receber as primeiras poesias do “Parnaso
de Além Túmulo” um cavalheiro de Pedro Leopoldo, muito impressionado com
os versos resolveu apresentar o médium
e os poemas a certo escritor mineiro, de
passagem pela cidade.
Chico vestiu a melhor roupa que possuía
e, com pasta de mensagens debaixo do
braço, foi ao encontro marcado. O conterrâneo do médium, embora católico romano, apresentou o Chico, entusiasmado:
- Este é o médium de quem lhe falei.
O escritor cumprimentou o rapaz e entregou-se à leitura dos versos: sonetos de
Augusto dos Anjos, poemetos de Casimiro
Cunha, quadras de João de Deus...
Depois da leitura rápida, o literato sentenciou:
-Isso tudo é bobagem!
E mirando o Chico, rematou:
-Este rapaz é uma besta!
-Mas, Doutor, - disse agastado o conterrâneo do Chico – o rapaz tem convicções e
www.seareirosdejesus.com.br

quência assídua à casa espírita faz parte
dessa realização e, com o tempo, o indivíduo que procurou a casa espírita pela dor,
descobrirá que o melhor caminho para alívio das suas dores é o da caridade espírita.
Portanto, amigos leitores, vamos pôr
as mãos na massa, auxiliando o próximo como forma de retribuição à dádiva
que recebemos. E assim, não teremos
tempo para pensar em doenças, sejam
elas físicas ou emocionais!
Fonte:http://www.correioespirita.org.br/
categorias/ciencia-e-espiritismo/2804sentimentos-negativos-criam-raizes-deenfermidades

NOSSA GENTE

PELO D.C.D.

MARIA DE LOURDES
DOS SANTOS SALVADOR
GINETTI

abraça o Espiritismo como Doutrina.
- Pois, então, deve ser uma besta espírita
– declarou o escritor.
Bastante desapontado o médium despediu-se. Em casa, durante a oração, a
progenitora apareceu.
- A senhora viu como fui insultado? –
perguntou o Chico.
E porque Dona Maria se revelasse alheia
ao assunto, o filho contou-lhe o caso. A
entidade sorriu e disse-lhe:
- Não vejo Insulto algum. Creio até que
você foi muito honrado. Uma besta é um
animal de trabalho...
- Mas o homem me apelidou de “besta
espírita”.
- Isso não tem importância – exclamou a mãezinha desencarnada – imagine-se como sendo uma besta em
serviço do Espiritismo. Se a besta não
dá coices, converte-se num elemento
valioso e útil.
O Chico refletiu e respondeu:
- É.… pensando bem, é isso mesmo!

presentamos neste
mês Maria de Lourdes dos Santos Salvador Ginetti ou Lurdinha como é conhecida.
Lurdinha, tem 60 anos,
é casada, tem 3 filhos
e 2 netos. Conheceu a
Doutrina Espírita através de familiares, também de leituras e palestras. Como morava na Nova Americana,
esporadicamente frequentava o Seareiros.
Mas há 4 anos, passou a estudar a Doutrina. Atualmente frequenta reuniões de
estudos e mediúnica e também o Atendimento Fraterno. É uma das coordenadoras
do Departamento de Auto sustentação e
auxilia na oficina de costura desde janeiro
deste ano. Agradecemos a colaboração da
Lurdinha e desejamos ter a sua companhia
conosco por muitos anos.

Informativo Peixinho Vermelho
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COASSEJE

Portal da transparência
EQUIPE COASSEJE

O

Portal da Transparência da COASSEJE já está no ar! Num trabalho
do Voluntário Paulo Parra que elaborou
o projeto, da liberação do espaço no
site da COASSEJE pelo criador, a empresa parceira Reami Comunicações, o

portal já está criado e aos poucos sendo divulgadas as informações necessárias, conforme legislação em vigor.
O Portal da Transparência, inserido no
site, permite livre acesso a quem se interessar. É uma ferramenta desenvolvida
para permitir que a sociedade acompanhe
o uso dos recursos públicos e tenha uma

EVENTOS PROGRAMADOS PELA
COASSEJE
•
21/09/2019 – sábado –
10h00 às 11h30 – Grupo de Apoio à
Adoção – Encontro de Pais – Palestra:
“O respeito à história de vida da criança
e do adolescente” - Palestrante: Eliane

Schlichting (psicóloga. Haverá atividade
lúdica com as crianças e adolescentes com
o mesmo tema).
•
23/09/2019 – segunda-feira  
– das 18h00 às 19h30 – Capacitação
para Padrinhos e Madrinhas do Projeto
de Apadrinhamento Afetivo (reunião

GRUPO DE APOIO A ADOÇÃO
Eventos Realizados em Agosto

de Apoio a Adoção do Estado de São
Paulo. Foram abordadas as alterações
recentes na legislação referente à Adoção,
esclarecimento de dúvidas sobre o processo
de destituição do poder familiar, licença
maternidade e paternidade e guarda para
fins de adoção. Na ocasião participaram
famílias adotivas, pretendentes à adoção e
estudantes universitários.

Foi realizada no dia 3 de Agosto de 2019
das 10:00 ás 11:30 a palestra “Adoção e
os Novos Aspectos Jurídicos”, ministrada
por Peterson Santilli, Advogado, integrante
do grupo Adote de Rio Claro e membro
da AGAESP - Associação dos Grupos

Palestra de 03-08-2019

participação ativa na discussão das políticas públicas e no uso do dinheiro.
Pode ser acompanhado através do portal informações institucionais da entidade
e também de relacionamento com órgãos
públicos.
Acesse o site da COASSEJE:
coasseje.com.br

explicativa). Interessados deverão realizar a
inscrição pelo telefone 3461-4050 ou pelo
e-mail: convivencia@coasseje.com.br.
OBSERVAÇÃO: Ambos os eventos serão
realizados no auditório da COASSEJE, À Rua
7 de setembro, 25, Centro – Americana.

No dia 17/08/2019 aconteceu o Encontro
de Pais, com o tema “O Impacto da
violência doméstica na saúde mental
da criança e do adolescente”. Houve a
participação das famílias na discussão no
grupo conduzido por Cristiane de Carvalho
Estevam, Psicóloga do Projeto e das
crianças e adolescentes na atividade lúdica
realizada pela equipe de estagiárias.

Palestra de 17-08-2019

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
face: facebook.com/coasseje

|
|

e-mail: coasseje@coasseje.com.br
site: www.coasseje.com.br

SANDRA CRISTINA BRUGNI MAIA
Rua Ary Meirelles, 908 - Sala 04 - Fone (19) 99728.0679 - e-mail: sandra.brugni@yahoo.com.br
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ESTÉTICA CORPORAL E FACIAL
MANICURE E PEDICURE | DIA DA NOIVA | MAQUIAGEM
CORTES E PENTEADO | COLORAÇÃO | MECHAS
HIDRATAÇÃO | ESCOVAS | DEPILAÇÃO
FONE: (19) 3648.3830 |
99429.7171

Facebook/ge.morato
E-mail: gemorato.22@hotmail.com

www.seareirosdejesus.com.br

VALORIZAÇÃO DA VIDA

LARES COASSEJE DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES/LAR DONA ANITA

Neste mês de setembro está sendo
inaugurado o “LAR DONA ANITA”,
novo nome do “Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e
Adolescentes” da COASSEJE.
O Serviço, iniciado pela entidade
em 2015, então na modalidade “Casa
Lar”, denominado “Lares Coasseje”,
passa a ser desenvolvido na modalidade “Abrigo” com a denominação
de “Lar Dona Anita”.
O novo local, espaço cedido em
comodato de 20 anos, renovável, pela Prefeitura de Americana à
COASSEJE, possui 2.883 m² e teve o
prédio totalmente reformado para
receber as crianças até então acolhidas nos Lares. A capacidade do “Lar
Dona Anita” é para 25 crianças e
adolescentes.
A reforma do local teve início em
03/08/2019, a princípio com recursos próprios, porém uma grande
quantidade de parceiros e colaboradores entraram no projeto.
Para este Informativo, a matéria é
entregue com bastante antecedência, durante o mês de agosto, então
deixaremos para a próxima edição
detalhes da inauguração, das parcerias e colaborações e fotos dos espaços reformados.
Novo Logo do Serviço de Acolhimento da COASSEJE criado pelo
voluntário e colaborador das artes, Cristian Simões, apresentamos
aqui o novo logotipo do Serviço
de Acolhimento da COASSEJE, o
“Lar Dona Anita”.

H

POR VANESSA MORAES

RESPEITO AO CORPO

á um texto/poema da qual me emociono bastante, pois parece um
relatório harmônico dessa fabulosa estrutura que somente a Potência Divina
criaria. O corpo físico.
Chama-se “Tesouro”, mensagem posterior a “Súplica do Corpo”, registrada
no Livro Ementário Espírita de Divaldo
Franco. Aqui colocarei pequenos trechos do livro e minha analise, mas vale
a pena ler na integralidade.
“Respeite em seu corpo o valioso tesouro que Deus lhe concedeu para a
glória da imortalidade”.
Quanto trabalho dos nossos mentores para nos ajudar a plasmar o corpo
para a nova encarnação, processo minucioso e específico já que cada espírita é uma particularidade. Equipamento
amparado pela Espiritualidade em todo
o processo das vidas sucessivas.
“Centelhas de trilhões de vidas microscópicas...”
Essa estrutura perfeita em sincronia
com as leis Divinas, uma máquina perfeita trabalhando para o desenvolvimento
que mantém a harmonia “invejável “.
Células, Tecidos, Órgãos “...manifestando a sabedoria de forma divina
que elabora uma forma perfeita para
a residência temporária do Espírito. ”

188

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.

Essencialmente perfeita na função de
cada movimento vibratório para seu funcionamento, respeitando todo o planejamento espiritual.
“...Não o ultraje, não o desrespeite. Ame
-o vitalizando com pensamento edificante,
capaz de corrigir as imperfeições e equilibrá-lo para que você possa demorar por
mais tempo em seu domicílio precioso.”
Cuide do seu templo interno como
você cuida daquilo que mais há de valor.
Seu tempo será condicionado a quantidade de fluído vital, sendo que mantendo o equilíbrio dos pensamentos
isso ajuda a cumprir com naturalidade o
esgotamento das suas devidas funções.
Depende apenas de nossa vibração e
frequência para fortalecê-lo.
“...Não o exponha aos perigos do caminho, não o conduza a borda dos abismos
emocionais...”
Sinta-se responsável pelo que sentes e
como ages, pois está em suas mãos não o
levar a situações indesejáveis ou excessivamente da materialidade, transportando
-o nos caminhos sombrios desviando-o
da sua condição celeste.
Cultive o dever de mantê-lo digno de
moderação que não o desajuste por falta
de zelo.
Respeite-o até o túmulo, pois sendo
nossa estada complexa é esse tesouro
dado por Deus que nos permite reajustarmos nossas deficiências do passado,
resgatarmos nossos débitos e quitá-los
da melhor forma possível. Gratidão até ao
final da vida, por assegurarmos os cumprimentos de nosso projeto conforme a
necessidade de cada espírito.
Gratidão por voltar ao plano espiritual
tendo a consciência em paz
por não lesar
o instrumento
que nos facilita
a evolução.

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
www.seareirosdejesus.com.br
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Transição da humanidade
e frustração: caso real
PELO D.O.D.

A

proveitando o mês de Valorização à Vida, o setembro amarelo, temos oportunidade de realizar profundas reflexões a partir do caso de uma
jovem atendida em reunião de desobsessão. Abalada pelo fim do relacionamento de alguns anos,
pela falta de oportunidade de colocação profissional, apesar de ter se esforçado e do apoio dos pais
para tudo, sentiu-se sozinha e desamparada o que
culminou na tentativa de tirar a própria vida. A família nunca suspeitou que fosse capaz de atitude
tão extrema. Felizmente foi socorrida a tempo.
Sabemos que atitudes como essa sempre estão
correlacionadas a depressão, influência espiritual,
baixa estima, existindo o fator mental, médico e
espiritual, mas qual foi a surpresa quando tivemos
orientação de que além de todas essas vertentes
há também a questão da transição da humanidade e da falta de resistência à frustração. Veremos
na mensagem abaixo que a questão é muito mais
profunda e inicia desde o início de nossa infância.
“Aqui temos o exemplo dos perigos que uma
formação incompleta traz. Os problemas que ela
enfrenta hoje são os que muitas jovens passam.
Observamos que várias mulheres, aproximadamente entre 25 e 40 anos tem extrema dificuldade
de formação psicológica, arraigada desde a infância, e que por vezes trazem consequências graves
na fase adulta. Elas nasceram em fase de transição

na humanidade, aquilo que era certo e seguro
para seus pais, já não o é mais hoje, todavia os
conceitos atuais que deveriam ser base deixaram
de ser apresentados na infância.
Durante a infância aprendeu e assistiu através
de desenhos, filmes, que a mulher é uma criatura frágil, carente de cuidado e atenção, cuja felicidade deve ser depositada com segurança na
mão de um homem.
Certamente essa interpretação não é unanime, e
cada uma traz sua experiência de vida, mas aquelas
que são mais frágeis psicologicamente trazem para
si essa experiência. Mesmo que não acreditem,
conscientemente, no ”felizes para sempre”, diuturnamente tem a conduta de transferir para o outro
o reduto mais íntimo da tua alma e o motivo da
tua felicidade.
Assim, é comum encontrarmos mulheres que conquistam seu parceiro, e se colocam em zona de segurança deixando de se cuidar, de se amar, até mesmo
de se respeitar, porque o outro tem essa obrigação.
Mas ninguém disse ao outro que ele teria essa obrigação, o que por vezes gera um espaço que fica oco.
Esse vazio acaba gerando cobranças, ressentimentos,
sem que possamos apontar quem errou, pois cada
um agiu conforme o que lhe foi ensinado.
Da mesma forma na vida profissional, o estudo nos é colocado como o único caminho para
o sucesso, para alcançar o emprego desejado,
esquecendo que é também uma possibilidade de

crescimento. Todavia ao enfrentarmos o mercado
de trabalho percebemos que o estudo nem sempre traz o desejado, gerando frustração extrema,
já que a caminhada foi concluída, mas ao final o
objetivo não foi alcançado. E é essa falta de resistência à frustração que leva tantas jovens, assim
como a assistida a tentarem o suicídio. Porque
tudo aquilo que lhe foi ensinado até o momento
não encontra coro na realidade. Acabam deixando de ter parâmetro, ou outra forma de pensar, a
não ser aquela que conduz para a infelicidade. Isso
porque na vida sentimental o outro negou para si
o dever de cuidado, porque na vida profissional as
outras pessoas não conseguiram corresponder aos
seus ideais de sucesso, entre outras circunstâncias
e alternativas possíveis.
Tudo isso é muito complexo, e tem culminado
em uma geração de pessoas frágeis que não foram
ensinadas a lidar com os fatos da modernidade, da
realidade, bem como com as frustrações de uma
maneira correta. Observamos que há vontade de
mudar essa situação, mas precisamos trabalhar
nessas jovens o empoderamento que lhes falta,
uma independência e, somente assim, ocorrerá seu
crescimento como pessoa e indivíduo.
Lutemos para fortalecer as pessoas que estão ao
nosso redor, a fim de que possam sentir-se fortes,
mas sem a necessidade contínua de reafirmação
que hoje nós temos visto. Todo tem que aprender
a pensar, agir e a serem fortes por si, não representando um peso para aqueles que estão ao redor.
A sociedade tem padecido de tantos males
que somente a fé, o amor e a perseverança em
todos nós e em cada um de nós poderá tornar
possível uma humanidade mais feliz, segura, independente e amorosa! ”

MEDIUNIDADE

Mediunidade: desafios e bençãos
POR MARIANA G. VAZQUEZ MIANO

N

o artigo de hoje, elaborado a partir da obra
“Mediunidade: Desafios e Bençãos” de Divaldo Pereira Franco (pelo Espírito de Manoel Philomeno de Miranda), falaremos sobre alguns tipos de
médiuns: os inseguros, os irresponsáveis e os fiéis.
A insegurança é uma característica das criaturas humanas, homens e mulheres. De forma geral,
sofrem com conflitos emocionais e desequilíbrios.
Quando são médiuns atuantes, a insegurança também manifesta-se na conduta, impedindo o exercício produtivo dessa mediunidade.
É indispensável que a insegurança emocional
seja trabalhada psicologicamente, para que o indivíduo tenha autoestima e autoconfiança.
Para a libertação dessa insegurança, primeiramente deve-se estudar a própria faculdade mediúnica. Ao mesmo tempo, a reflexão e a meditação,
como disciplinas mentais, produzem um silêncio
08
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interior que permite uma equilibrada sintonia com
o mundo espiritual. E finalmente, a oração, produzindo harmonia e elevando a vibração do medianeiro. As boas ações também farão com que o
médium conquiste uma convivência saudável com
as entidades superiores.
Segundo Divaldo, “toda e qualquer expressão
da mediunidade exige disciplina, educação, correspondente conduta moral e social do seu possuidor,
a fim de facultar-lhe a sintonia com os espíritos superiores, embora ocorra o convívio com os infelizes
que lhe cumpre socorrer”.
O médium irresponsável, não é apenas aquele que ignora seus recursos e gera embaraços e
perturbações, mas também aqueles esclarecidos
quanto à gravidade do compromisso e que consequência de seus maus hábitos, acabam vitimados
por terríveis obsessões.
Quanto mais amplas sejam as possibilidades
mediúnicas, mais responsabilidades morais e

dívidas a resgatar pesarão na evolução do médium, que deve se revestir de simplicidade, auto
conscientizando-se do muito deve fazer em favor de si mesmo, vencendo as paixões primitivas e as tendências à prepotência, à dominação
e ao exibicionismo.
O médium fiel vigia as nascentes do coração,
serve e passa sem exigir qualquer retribuição.
Tem os olhos no futuro e avança, passo a passo,
em silenciosa atitude de otimismo, perseverando
nas horas boas e difíceis com o mesmo ardor, sem
queixas, sentimentos de disputa ou revide ao mal,
conduzido pelos espíritos guias que estão acima da
opinião da humanidade.
Portanto, todo aquele que deseje entregar-se
ao ministério da caridade, na seara dos médiuns,
conscientize-se da responsabilidade que lhe diz
respeito e, educando a faculdade, torne-se apto ao
serviço edificante servindo sempre e crescendo aos
olhos de Deus. Até o próximo IPV!!

Informativo Peixinho Vermelho
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ESTUDOS

Caravana Auta de Souza
POR DIVALDO GREMES

U

ma das mais antigas atividades da instituição, a Caravana Auta de Souza foi
fundada em setembro de 1948. É um trabalho voluntário voltado para o atendimento
de idosos e pessoas inválidas portadoras
de doenças irrecuperáveis e degenerativas. São quase 500 assistidos que recebem todo o atendimento possível – cestas
básicas quinzenais, atendimento médico,
remédios, cobertores, agasalhos, calçados,
roupas em geral, etc. Nos locais onde residem esses assistidos, mantimentos e bens
duram por pouco tempo, por essa razão
são feitas campanhas periódicas para angariar colchões, filtros de água e utilidades
domésticas como forma de diminuir-lhes
as dificuldades. Não é rara a doação de
dinheiro para ajudar no pagamento do
aluguel, conta de luz e conta de água atrasadas. Dia de distribuição de alimentos é
dia de festa espiritual na Caravana Auta de
Souza. Idosos e doentes chegam cedo, às
vezes acompanhados de familiares, para
receberem assistência bioenergética pelos
passes. Alguns são encaminhados ao médico devido ao estado clínico, outros participam de esclarecimentos sob a luz do
Evangelho, todos se alimentam de sopa,
mingau, café com leite, pão e biscoitos
na companhia dos caravaneiros (colaboradores). Quando retornam aos lares, os
assistidos têm mais ânimo para enfrentar as dificuldades. Na Caravana Auta de
Souza a misericórdia está sempre à frente
do trabalho, socorrendo muitas pessoas
carentes que não são inscritas no atendimento, mas que se encontram em situação

de emergência. Mesmo quando não é dia
de distribuição de alimentos, as caravaneiras estão no CECR, costurando para os carentes, bordando panos e toalhas, produzindo artesanatos para vender no bazar, a
fim de custear parte do que consomem os
seus tutelados. São bonitas as campanhas
de Natal! Brinquedos e roupinhas para as
crianças vinculadas às senhoras e senhores
inscritos na caravana (netos verdadeiros
ou adotados), e reforço nas cestas básicas.
A evocação ao nascimento de Jesus é feita
em clima de muita alegria. É do esforço da
Caravana Auta de Souza que sobra sempre
algo para dar à comunidade, porque as
campanhas sempre atingem um número
ilimitado de pessoas.
Breve histórico. Como surgiu a Campanha?
“Era preciso chamar o povo em geral à
colaboração. Parece-nos que o trabalho
pioneiro nesse sentido foi a CAMPANHA
DO QUILO, onde os cidadãos eram chamados a colaborar com um quilo de qualquer mantimento. Não se sabe ao certo a
origem da Campanha do Quilo, mas com
certeza a primeira Campanha feita em
nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, visando o amparo aos necessitados, foi a empreendida por Paulo de Tarso em favor da
Casa do Caminho, durante as suas viagens.
Consta também que Francisco de Assis fazia campanha de rua para depois distribuir
com os pobres [...].
São Vicente de Paula, também fazia
campanha para distribuir com os pobres,
trabalho esse continuado até hoje pela
Ordem dos Vicentinos, da Igreja Católica.
Dentro do Movimento Espírita, temos no-

tícias que Eurípedes Barsanulfo utilizou a
Campanha do Quilo para o seu trabalho
assistencial (Eurípedes, O Homem e a
Missão - Corina Novellino), mas a pessoa
que primeiro recebeu orientação expressa da Espiritualidade maior, através do
Dr. Bezerra de Menezes, para implantação de forma sistemática da Campanha
do Quilo nos arraias espiritistas, foi Elias
Alverne Sobreira, ainda encarnado, hoje
(1995) com 88 anos, morador de Recife
-PE, que ensinou a Oli de Castro a fazer
a Campanha do Quilo e este ensinou ao
Nympho de Paula Corrêa.” (Revista Auta
Souza, nº 11, p.26-27).
A Campanha passa a levar o nome
de Auta de Souza
“Após vencidas as primeiras lutas chegavam de Pedro Leopoldo, por intermédio
de nosso muito querido Francisco Cândido Xavier, os primeiros incentivos do Alto,
partido de um coração amoroso, cheio de
boa vontade, o de AUTA DE SOUZA, em
mensagens encorajadoras, concitando os
caravaneiros a se unificarem no trabalho
perseverante de levar aos lares a palavra
amiga, a mensagem esclarecedora referente à Boa Nova de Jesus, no “IDE DE
DOIS EM DOIS E PREGAI O MEU EVANGELHO” e também nos assistindo, nos inspirando e nos amparando nas lutas em prol
da continuidade dos trabalhos.
Daí surgiu a ideia de dar seu querido
nome à Campanha, passando, assim, a se
denominar “CAMPANHA DE FRATERNIDADE “AUTA DE SOUZA” (Bases e regulamento da Campanha de Fraternidade Auta de
Souza, 2.ed. p.19).
Fonte: www.ocentroespirita.com/
centroespirita/cfas.php; www.
mansaodocaminho.com.br/centro-espirita

LEIA, ASSISTA E APRENDA

PELO DCD

FILME “DIVALDO – O MENSAGEIRO DA PAZ”
Nascido na pequena cidade de Feira de
Santana, no interior da Bahia, Divaldo
convive com a mediunidade desde os 4
anos de idade. Perturbado com o que
vê, rejeitado pelas outras crianças e reprimido pelo pai, o garoto não tem uma
infância fácil. Aos 17 anos, se convence
de que é inútil tentar negar seu dom.
Com o apoio da mãe, entra em contato com o espiritismo e muda-se para
Salvador para estudar a doutrina. Sob a
orientação de sua guia espiritual, Joanwww.seareirosdejesus.com.br

na de Ângelis, o jovem supera a saudade
da família e a solidão da cidade grande
e abraça sua missão. Poucos anos depois, aquele estranho menino de Feira
de Santana torna-se um dos médiuns
mais importantes de todos os tempos e
abre mão de sua vida pessoal para dedicar-se à caridade. Ghilherme Lobo, Regiane Alves e Marcos Veras também estão no elenco dirigido por Clovis Mello.
Divaldo – O Mensageiro da Paz chega
por aqui dia 12 de setembro.
Informativo Peixinho Vermelho
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ESPIRITISMO E MÍDIA

Segredo incomparável
POR ORSON PETER CARRARA

T

odos temos grande necessidade da
prática para absorver conhecimentos
e transformar a teoria em vivência real
daquilo que vamos aprendendo. Aliás,
não é desconhecido que a experiência
continuada nos faz habilidosos na atividade a que nos dedicamos. Justamente
pela dedicação, pelo empenho, esforço
e conhecimento aplicado é que nos tornamos experientes e capazes de superar
desafios que a atividade pode apresentar.
Nas profissões e demais atividades cultivadas com constância nos faz dominar a
prática. Por isso é comum encontrar farmacêuticos, pedreiros, eletricistas, mecânicos, médicos, professores e profissionais de todas as áreas que se destacam.
Não é diferente com os pais, com cientistas e mesmo com o progresso em geral
em todas as áreas que vão acumulando
experiências e aperfeiçoando métodos,
técnicas e procedimentos. Com o aspecto
moral não é diferente. A luta perseverante
na conquista de virtudes, o cuidado com
a vivência e transmissão educativa aos filhos, alunos e crianças, a busca constante
por ser melhor vai nos amadurecendo. Há
um detalhe, porém, que também existe
nas demais atividades humanas, que parece tornar-se mais expressivo no campo
moral: a acomodação ou a permanência
na zona de conforto do comportamento.
Normalmente somos bastante teóricos,
imensamente necessitados da efetiva
prática de virtudes como a tolerância,
o desprendimento, o perdão, a caridade, entre outras tantas. Nesse campo da
moral, todavia, há um instrumento muito
eficiente que nunca pode ser esquecido
para não ficarmos apenas na teoria: é a
sensibilização. É uma ferramenta poderosa a nos auxiliar no processo de desenvolvimento moral.
Falar e ouvir teoria é muito fácil e cômodo. Ouvir e ver exemplos, constatar
na reflexão o exemplo de grandes destaques humanos parece-nos ser um dos

grandes meios de melhora de nós mesmos. É que o exemplo arrasta, como indica o ditado popular.
E exemplos marcantes na história não
faltam. Há nomes em todas as épocas
de homens e mulheres marcantes que
mudaram a história do mundo, deixando
legados preciosos de exemplos morais.
Por isso é bom buscar biografias, estudá
-las e divulgá-las. Filmes ou peças teatrais
baseadas em fatos reais tocam a sensibilidade, levam às lágrimas e conduzem às
reflexões de profundidade.
Busque-se, por exemplo o filme ou o
livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, na
transformação promovida em seu principal protagonista por causa de uma atitude
de um sacerdote que soube sentir o momento de ajudar um homem em agonia.
Ou ainda sentir as inúmeras virtudes de
Nelson Mandela com Invictus. O que não
dizer dos exemplos de Madre Tereza, Irmã
Dulce ou Chico Xavier, cujas vidas exemplares igualmente se transformaram em
livros e filmes.
É que os exemplos são tocantes, capazes de provocar estímulos reais de
transformação interior, independente de
crenças ou títulos religiosos. Citei apenas
os casos acima, mas os exemplos são inumeráveis. Basta breve pesquisa biográfica
de nomes destacados da história ou em
personagens anônimos como mães e pais
que souberam marcar para sempre o coração dos filhos. São exemplos que alteram a história humana.
Como o caso do menino com dificuldades de aprendizado no filme Como estrelas na Terra toda criança é especial, onde
um professor interessa-se pelo caso do
aluno, causando expressiva e transformadora influência na vida da família, da escola e de várias outras famílias, em exemplo
que virou comovente filme, que está totalmente disponível no youtube.
É que a prática do bem sensibiliza, comove, transforma. Por isso mais que teoria, o amor na prática, é o grande segredo
para conquistar e transformar vidas.

Allan kardec "Um
olhar para a eternidade"
- o espetáculo
POR PATRICIA CAMARGO

Com a direção teatral da brilhante atriz Ana
Rosa atriz Global, espírita praticante e diretora de mais dois espetáculos espíritas,
“Violetas Na Janela” e “O Cândido Chico
Xavier” que estão em cartaz a mais de 15
anos, o espetáculo “Allan Kardec, Um Olhar
Para o Paraíso” foi assistido no dia 03 de
agosto, pelo público Americanense. Não
é a primeira vez que o elenco vem para a
cidade. Na última apresentação por aqui,
contou com a presença Ilustre do autor e
ilustrador Guillermo Luis, do livro “Kardec
e os Espíritos” pelo qual o espetáculo foi
adaptado. A história de Hippolyte Léon Denizard Rivailse (nome de Allan Kardec) passa em Paris no século 19 em meio ao fervilhar dos misticismos e idéias da metafísica
da época, onde bem longe do que ele acreditava existir, pode presenciar os primeiros
fenômenos sobrenaturais da época, onde
objetos se moviam bem como os fenômenos das “ mesas girantes” e estuda-los. O
espetáculo tem argumento biográfico que
relata a vida de Kardec desde o seu nascimento, até sua morte em 1869. Exibe passagens de sua juventude, a história de sua
dedicação aos estudos no Instituto Pestalozzi na Suíça, sua vida em Paris, casamento e
outras curiosidades como seu primeiro emprego em um teatro de variedades. Mostra
também seu lado de Professor e Cientista,
sua descrença inicial e a modificação de seu
comportamento passando a fazer parte do
fascinante mundo dos espíritos, porém, é
um espetáculo sem tendências doutrinárias
ou religiosas, mostrando–se assim, estritamente biográfico, baseado em aprofundadas pesquisas históricas.

E-mail: akme@akmenet.com.br
www.akmenet.com.br
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PALESTRAS USE - INTERMUNICIPAL AMERICANA
NOVA
I SUMARÉ I SETEMBRO DE 2019
A Parábola doI Joio
e do ODESSA
Trigo
DATA
03/09
3ª. feira(1ª.)
03/09
3ª. feira(1ª.)
06/09
6ª. feira(1ª.)
12/09
5ª. feira(2ª.)
13/09
14/09
Sábado(2º.)
17/09
20/09
6ª. feira(3ª.)
21/09
Sábado(3º.)
24/09
3ª. feira(últ.)
25/09
4ª. feira(4ª.)
25/09
4ª. feira(últ.)
26/09
30/09
2ª. feira(últ.)
30/09
2ª. feira(últ.)

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

Centro Espírita Paz e Amor
R. Luís Delbem, 30, Vila Pavan, Americana

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

Associação Espírita Mensageiros de Luz
Rua Noruega, nº 332, Jd. Paulistano, Americana Centro Espírita Caminho de Damasco
Rua Olímpio Bodini, nº 47, B. Sta. Rosa, Nova Odessa

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

Centro Espírita Seareiros de Jesus
Centro Espírita Caminho de Damasco

19h30

Fábio Boni

Centro Espírita Fraternidade
Centro Espírita Amor e Caridade

Mês Espírita USE Americana:
De Jerusalém a Jericó

20h00

Lucilene Cruz
Cecal

O poder da palavra

19h30

Programação Especial

Setembro Amarelo:
prevenção ao suicídio

19h30

Edson Figueiredo

Mês Espírita USE Americana
Desmistificando o Umbral

20h00

Jorge Munhoz

19h30

Rua dos Estudantes, nº 540, Cordenonsi, Americana

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

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

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

Centro Espírita Pátria do Evangelho
Rua Olivindo Fonseca, nº 385, Campo Verde, Americana

A Realeza de Jesus

Pátria do Evangelho
João Geraldo Vieira

19h30

Rua Comendador Müller, nº 275, V, Redher, Americana

TEMAS

19h30

19h30

Rua Olímpio Bodini, nº 47, B. Sta. Rosa, Nova Odessa

Rua das Violetas, nº 184, cidade Jardim, Americana

EXPOSITORES

20h00

Rua Silvino Bonassi, 150, Nova Americana, Americana

Centro Espírita Flora Luz

HORA

Tema livre

Casa de Luz
Ademar Arthur Chioro

Mês Espírita USE Americana:
A reencarnação como dispositivo de
construção da autonomia

Rogélio Bonil
Casa de Luz

Tema livre

Jaime Facioli

As riquezas do mundo

Paz e Amor
Clayton Prado
Flora Luz

Palestra Musical

19h45

Batista Sales Lulio

19h30

Jivago Palomo
Cecal

O Espiritismo e o Pecado

20h00

Isaias Claro

Mês Espírita USE Americana:
Como prevenir e superar a depressão

19h50

Jaime Facioli
Paz e Amor

Amai os vossos inimigos

20h00

Jarbas Martins
Fraternidade

Tema livre

Tema Livre

Flora Luz

“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

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.

Livros mais vendidos no
Seareiros em Agosto

PELA BIBLIOTECA

1- Cartas aos Irmãos da Terra - Um
Tratado a Favor da Vida - Roberto
Fonseca, Roni Ricardo e Rafael Papa;
2- A Bussola e o Leme - Haroldo Dutra Dias;
3 - Memórias de um Suicida - Yvone do
Amaral Pereira/Camilo Cândido Botelho;
4-Educação em Foco - Sandra Borba
Pereira
5 - Parábolas de Jesus em Rimas
(Infantil) - Janaína C. Martins de Farias/
Lucio de Abreu.

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.

Venha e faça-nos uma visita!

Rua Silvino Bonassi, 150 | Bairro Nova Americana | Americana/SP | Tel.: (19) 3407.4552
www.seareirosdejesus.com.br
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CURTAS DO SEAREIROS

PELA PRESIDÊNCIA

PALESTRAS
03/09 - terça-feira – 20h – Tema: Suicídio – A Dor de quem Vai e
a Dor de quem Fica – Expositoras: Sandra Trambaiolli de Nadai e
Talita Bueno Salati Lahr – (Mês de Prevenção ao Suicídio);
10/09 - terça-feira – 20h – Tema: Escolha Viver: Uma Visão Espiritual do
Suicídio – Expositora: Izildinha Vieira Cioldin - (Mês de Prevenção ao Suicídio);
17/09 - terça-feira – 20h – A Reencarnação como Dispositivo de Construção
de Autonomia – Expositor: Ademar Arthur Chioro – (Mês Espírita/USE);
24/09 - terça-feira – 20h – Tema: O Suicídio na Visão Médico Espírita
– Expositor: Dr Leonardo Ferreira - (Mês de Prevenção ao Suicídio);
30/09 - segunda-feira – 13h – Tema: Libertação
(Livro) – Expositora: Solange Pinese.
Todas as palestras ocorrerão no auditório do Seareiros.
EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Terças-feiras – das 20h às 21h para crianças e adolescentes de 04 a 18 anos;
Sábados – das 14h15 às 15h30 para crianças e adolescentes de 04 a 14 anos;
Mocidade – aos sábados das 14h15 às 15h30 – sala 5 - jovens de 15 a 30 anos.
ATIVIDADES EXTERNAS
09/09 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00 – O Evangelho
Segundo o Espiritismo – Cap. 25 – Buscais e Achareis.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira às 14h00, para pessoas
fisicamente impossibilitadas de vir ao Seareiros.

BEE GEE FOREVER

11-10-2019 AS 21HS | TEATRO MUNICIPAL LULU BENENCASE
Espetáculo destinará saldo líquido da renda em prol a construção da Sede da USE. Compre antecipado no valor promocional:
Inteira: 90,00 | Meia: 45,00 | Promocional: 60,00 | Ingressos: Bilheteria do teatro
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