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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 JESUSParabéns de aniversário 

ao Centro Espírita 
Seareiros de Jesus

PELA PRESIDÊNCIA

EDITORIAL

Há 29 anos esta Casa Espírita bendita, o Cen-
tro Espírita Seareiros de Jesus iniciou as 

suas atividades no dia 25 de Janeiro de 1.991 
pelos seus fundadores e amigos colaboradores 
e simpatizantes, com a finalidade de fomentar 
o estudo e a prática do Espiritismo embasado 
nos aspectos filosófico, científico e religioso, de 
conformidade com as obras de codificação de 
Allan Kardec; assim como o desenvolvimento 
de ações filantrópicas, assistenciais, educativas, 
culturais e de divulgação da doutrina.

Pretende ainda proporcionar novos e sólidos 
conhecimentos aos participantes esclarecendo 
sobre as leis que regem a vida com base na codi-
ficação e na elevação moral proposta nos ensina-
mentos de Jesus. Auxiliar espiritualmente aque-
les que vêm em busca de alento, promovendo o 
bem de todos, sem preconceito de origem, raça, 
sexo, etnia, idade ou quaisquer outras formas de 
discriminação; prestar serviços gratuitos à cole-
tividade em geral e divulgar a Doutrina Espírita.

A prática do “Evangelho no Lar” na casa do Sr. Val-
demar da Silva foi a origem da formação de um gru-
po de famílias que possuíam objetivos em comum.

As atividades eram feitas em revezamento 
nas casas de Adilson Augusto Soares, Almanir 
Pigatto, Mara Luiza da Silva, Neusa Moura de 
Farias, Nelson Farias do Nascimento, Norivaldo 
do Carmo Clemente, Paulo Augusto Justen e 
Valdir Farias da Silva.

Imbuídos do ideal cristão em divulgar e ex-
pandir o conhecimento da doutrina espírita, 
aos poucos, mais pessoas foram se agregando 
a este grupo que posteriormente, visando a im-
plementação dos estudos e das atividades dou-
trinárias aos integrantes das famílias, passaram 
a realizar os trabalhos em um prédio alugado, 
um barracão, no bairro Nova Americana.

 Aos Dirigentes, Trabalhadores, Amigos e Fre-
quentadores queremos nos unir e congratular por 
mais um aniversário de festa e alegria, fazendo 
uma reflexão sobre a importância que representa 
esta Casa Espírita para todos nós e outros irmãos.

Uma Casa Espírita representa um oasis de luz 
aos que buscam o bálsamo para suas dores e 
sofrimentos. Funciona como um Hospital onde 
são tratados os males da Alma e cujo trata-
mento se faz através do Médico Jesus com seu 
receituário angelical – O Evangelho – e Kardec 
prescrevendo as orientações salutares recebi-
das pelos Espíritos Superiores.

O Centro Espírita reúne todos os trabalhado-
res num só pensamento – A Caridade – que é 
o Amor em Movimento, refletindo no Bem e na 
Felicidade de todos.

O Aniversário se estende a todos, pois a 
Casa é o resultado do Esforço, do Trabalho e 
da Cooperação de seus membros, dirigentes, 
médiuns, estudiosos e frequentadores que 
procuram seguir um roteiro de compromisso 
com a Codificação.

Continuemos unidos para que a semente 
plantada já há 29 anos cresça, frutifique e se 
torne a arvore que dá bons frutos e seja um 
grande exemplo a ser seguido.

Agradecemos às Entidades Espirituais e a 
todos os trabalhadores espirituais que sempre 
estão presentes orientando, cuidando de todos 
para que o trabalho seja amparado por Deus.

Estamos felizes por fazer parte desta grande 
Família Espiritual e Material!

Parabéns ao Centro Espírita Seareiros de Je-
sus e muitos anos de vida!!!
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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

Oano de 2019 para muitos foi difícil, 
pesado, problemas, desafios pro-

fissionais e pessoais acima do espera-
do, doenças no corpo físico, doenças 
da alma e tantos outros desafios en-
frentados. Mas estamos em 2020. O 
quê fazer para melhorar? Qual a dica 
para diminuir essa carga que por vezes 
nos sobrecarrega?

Em reunião mediúnica nesta Casa ti-
vemos uma orientação interessantíssi-
ma para os casos assistidos, que serve 
providencialmente para todos, levando 
a reflexão e nos auxiliando a responder 
as questões acima e possibilitando, até 
mesmo, melhorar nossos dias neste ano 
que se inicia. Vejamos a mensagem: 

“As doenças da alma tomaram lugar no 
mundo contemporâneo. Para as doenças 
do corpo conseguiram vacinas, remédios 
e outras tantas formas de combate. Con-
tudo, as mazelas da alma, são difíceis de 
serem melhoradas, quando vem à tona 
para os olhos dos outros em geral, estão 
em estado avançado. Os sintomas são 
variados e a tendência é supor que é pas-
sageiro, que não trará problemas maio-
res e cada um de nós é forte o suficiente 
para afastar seus fantasmas. No entanto, 
não é bem assim, pois muitos não con-
seguem vencê-la arruinando sua própria 
vida e a de seus familiares... 

Mas hábitos simples podem auxiliar 
e prevenir doenças emocionais, como, 
por exemplo, dormir bem. Isso mesmo, o 
corpo descansado traz um novo ânimo, 
um novo vigor. É preciso dormir e sonhar 
para poder ter um bom funcionamento, 
mesmo que a pessoa não se lembre dos 
sonhos, basta descansar. 

Devemos estar atentos, pois causas di-
versas podem comprometer o repouso, 
como problemas de digestão, memórias 
recentes do que foi vivido, memórias 
antigas que trazem angústia, estímulos 
intensos, enfim, uma infinidade de si-

Remédio para doença da alma  CASO REAL

PELO D.O.D.

MEDIUNIDADE

tuações que pode gerar cansaço. Diante 
desse estresse, poucos conseguem ânimo 
suficiente para conduzir suas vidas nor-
malmente, então é preciso buscar formas 
de descanso e observar tudo aquilo que 
atrapalha o repouso. O que você come, 
o que lê, o que vê, as pessoas com quem 
interage, enfim, tudo o que listamos pode 
diretamente influenciar no descanso e 
deve ser observado.

Sem descanso as portas para as do-
res da alma se abrem e a pessoa se 
fecha dentro de suas próprias visões e 
experiências. 

A dica é melhorar sua vida praticando 
bons hábitos, estabeleça o horário para dor-
mir, isso ajuda o seu corpo criar uma roti-
na, que pode ser quebrada eventualmente, 
mas ajudará a repousar. Outra dica, se tem 
problemas para dormir, evite assistir filmes, 
seriados, tudo que estimule demais o cor-
po físico a partir de determinada hora. Crie 
uma rotina, não apenas para dormir, mas 
para ir ao banheiro, porque o bom funcio-
namento do intestino influencia também na 
qualidade do sono, da mesma forma tudo 
o que você come, alimentos pesados, que 
provocam gases, também podem prejudicar 
uma noite de sono.

A insônia por vezes não é descoberta 
porque o que causa problemas para uma 
pessoa, não é necessariamente o que causa 
para a outra, é preciso estar atento e ob-
servar, cada um deve conhecer seu próprio 
organismo e buscar meios de deixa-lo em 
equilíbrio, em harmonia, para que haja su-
cesso no descanso noturno.

Sabemos que as dores emocionais se 
fortalecem quando as pessoas não enxer-
gam o outro, só olham para as próprias 
dores e se esquecem das dores que cau-
saram aos outros.

Sabemos que a dor da alma se consolida 
quando não se encontra felicidade em nada. 

A felicidade está em mim, está no ou-
tro. O prazer que se encontra sozinho é 
diferente do prazer que se constitui com 
a presença das outras pessoas. 

É necessário o cultivo do descanso, 
da boa alimentação, da leitura praze-
rosa e edificante, e também da convi-
vência para nos abastecermos profila-
ticamente com inibidores das doenças 
emocionais. Recomendou Jesus não 
guarde a alma qualquer ânsia nociva, 
relativamente à comida, a vestuário ou 
às questões acessórias do campo mate-
rial; asseverou que o dia, constituindo 
a resultante de leis gerais do Universo, 
atenderia a si próprio.... A ave canta, fe-
liz, mas edifica a própria casa.” 

(Emmanuel, Vinha de Luz)

É necessário 
o cultivo do 

descanso, da boa 
alimentação, da 

leitura prazerosa 
e edificante, 
e também da 

convivência para 
nos abastecermos 
profilaticamente 
com inibidores 

das doenças 
emocionais"
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Jésus Gonçalves, nascido em 12/07/1902 
em Borebi-SP, ficou órfão de mãe aos 3 

anos e seu pai era um humilde lavrador. 
Aos 14 anos empregou-se como trabalha-
dor braçal na Fazenda Boa Vista, de Ânge-
lo Pinheiro Machado. Nesta época come-
çou a aprender música e junto com outros 
companheiros animavam as quermesses e 
bailes com a “Bandinha de Borebi”, sen-
do que aos 17 anos foi para Bauru, onde 
frequentou o Colégio São José, mas não 
chegou ao menos a tirar o diploma do Gi-
násio. Casou-se aos 20 anos com Theodo-
mira de Oliveira, que era viúva e já tinha 
2 filhas. Mesmo assim ainda tiveram mais 
4 filhos. Nesta época empregava-se como 
Tesoureiro da Prefeitura. Em 1930 sua es-
posa desencarna por causa de uma tuber-
culose. Apesar das enormes dificuldades 
em criar suas 6 crianças continuava a to-
car e fazia parte da Banda da Prefeitura de 
Bauru como clarinetista, atuando também 
como Diretor e ator de teatro na cidade. 
Apesar de seu pouco estudo apreciava a 
poesia e prosa, colaborando ativamen-
te nos jornais “Correio do Noroeste” e 
“Correio de Bauru”. Casou-se novamente, 
com Anita Vilela, vizinha que lhe ajudava 
a cuidar das crianças, mas, aos 27 anos 
foi acometido pela Hanseníase (Lepra). 
Anita era estudiosa da doutrina espírita e 
tentava, em vão, esclarecer a mente ma-
terialista do ateu Jésus. Nestes tempos os 
doentes eram obrigados a abandonar seus 
empregos e viverem isolados da socieda-
de, trancados em suas casas ou então em 
leprosários. Como faria então para cuidar 
de sua esposa e das crianças? Aposen-
tado prematuramente passa a viver em 
uma moradia cedida temporariamen-
te pela Câmara Municipal. Apesar disso 
continua a escrever para o “Correio do 
Noroeste”. Seu compadre, João Martins 
Coube, cedeu-lhe o usufruto de um sítio, 
onde Jésus passou a cultivar melancias e 
outras frutas. Mas, em agosto de 1933, o 

Jesus Gonçalves
POR DIVALDO CREMES

ESTUDOS

Serviço Sanitário recolhe-o, afastando-o 
do convívio de sua família, e internou-o 
no Asilo-Colônia Aymorés. Cumpre escla-
recer que por ter sido um homem resig-
nado foi sempre líder, tolerante e calmo. 
Fundou o jornal interno “O Momento”, a 
“Jazz Band de Aymorés” e a equipe de fu-
tebol. Por não receberem grupos artísticos 
no asilo, fundou também o grupo teatral 
interno. Jésus sofria muito com problemas 
no fígado, buscava a transferência para o 
Hospital Padre Bento, em Guarulhos/SP. 
Mas suas cartas paravam nas mãos do 
Diretor do Sanatório Aymorés, que não 
queria perder seu mais ativo e dinâmico 
interno. Em 1937 conseguiu a transferên-
cia, mas não conseguiu chegar até lá, as 
dores no fígado o obrigaram a parar em 
Itú, e ali ficou no Hospital de Pirapitinguí. 
Fundou ali além da “Jazz Band”, a Rádio 
Clube de Pirapitinguí (existente até hoje) 
e um jornal interno, o “Nosso Jornal”. Em 
1943 Anita desencarnou, e no velório da 
mesma aconteceram diversos aconteci-
mentos mediúnicos de clarividência de 
alguns colegas seus e finalmente Anita 
passou uma mensagem para ele de uma 
forma bastante íntima onde Jésus não teve 
dúvidas da veracidade das informações, 
um pequeno trecho: “Velho, não duvides 
mais, Deus existe!”. Por ser extremamente 
materialista buscou nos livros Espíritas as 
explicações para o contato. A conversão 
de Jésus ocorreu de forma bastante con-
vincente. Um dia, às voltas com suas dores 
no fígado, resolveu chamar aquele “Deus”, 
e desafiou, tirando um pouco de água e 
colocando em um copo, e se Deus existe 

mesmo, dou 5 minutos para que coloque 
nesta água um remédio que me alivie as 
dores que sinto”. E contou no relógio.

Quando bebeu a água sentiu que estava 
totalmente amarga. Chamou um compa-
nheiro que confirmou a alteração da água. 
E após 2 minutos nada mais sentia em 
dores. Fundou em 1945, após muito es-
tudo, o Centro espírita Pirapitinguí, com 
dificuldades conseguiu recursos junto às 
comunidades espíritas para a construção 
do Centro. Diversas caravanas Espíritas 
passaram a visitar o sanatório, levando 
alegria e conforto aos internos. Passou 
então a atender as incorporações de fa-
miliares e desobsessões severas daqueles 
considerados “loucos”, permitindo a estes 
que voltasses à vida normal. Vinte dias an-
tes de desencarnar, com a doença já tendo 
lhe consumido todo o corpo, e também as 
cordas vocais, foi à sessão espírita e para 
a surpresa das 300 pessoas presentes, os 
mentores da casa devolveram-lhe a voz e 
aí fez uma preleção de quase 2 horas de 
elevados ensinamentos evangélicos. Ao 
término da preleção Jésus simplesmente 
perdeu novamente a voz. E sofreu muito 
nos últimos dias, o seu corpo estava com-
pletamente deformado pela doença, seu 
rosto transfigurado e seus órgãos começa-
ram a parar, e lentamente desligou-se do 
corpo físico. Mas teve tempo de saber que 
o sofrimento é o caminho que nos leva à 
Cristo, e que pôde mudar a mentalidade 
daqueles que consideravam os doentes 
internos de asilos, sanatórios e leprosários 
apenas como animais fedorentos.

Contam alguns, que ele acentuou seu 
nome (Jésus) por que não se achava em 
condições de ter o nome de Jesus.

 Fonte: autoresespiritasclassicos.com
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Retornando nesse novo ano, da-
mos continuidade as obras con-

tidas nas Cartas e Crônicas ditadas 
pelo Irmão X e psicografadas por 
Francisco Candido Xavier.

CURIOSA EXPERIÊNCIA 
João Massena, espírito extrema-
mente dedicado aos enfermos, 
desde alguns anos após a de-
sencarnação dirigia um grupo de 
companheiros em grande cidade, 
esmerando-se na plantação das 
ideias libertadoras do Espiritismo. 
Respeitado e querido, entre aque-
les que lhe recebiam a generosi-
dade, ampliava constantemente 
a própria área de ação, invocado 
carinhosamente, aqui e ali, presta-
va serviços preciosos, angariando 
tesouros de cooperação e simpa-
tia. Aplicava o Evangelho, com raro 
senso de oportunidade, sustentava 
infelizes, protegia desesperados e 
sabia orientar o concurso de vários 
médicos desencarnados, em favor 
dos doentes, especializando-se, 
sobretudo, no socorro aos proces-
sos obsessivos. 

Massena apoiava o grupo de ami-
gos encarnados e o grupo apoiava 
Massena, com tal segurança de en-
tendimento e trabalho, que prodí-
gios se realizavam constantemente.

As tarefas continuavam sempre 
animadoras, quando surgiu para 
João certo caso aflitivo. Destinada 
a importantes edificações mediú-
nicas jazia em casa, trancada entre 
quatro paredes e vigiada por Espí-
ritos impossíveis, interessados em 
cobrar-lhe algumas dívidas do pas-
sado culposo. Benfeitores da Vida 
Maior amparavam-na; perseguido-
res que lhe tramavam a perda. Pres-
tigiado pelos poderes Superiores, 
Massena estudou a melhor maneira 
de acordá-la para as responsabili-
dades de que se achava investida 
e percebeu que, para isso, bastaria 
aparecesse alguém capaz de lhe 
excitar a memória para o retorno 
ao equilíbrio, alguém que falasse a 
ela com respeito à fé raciocinada, 
à crença lógica, à imortalidade da 
alma e à vida espiritual. 

Cartas e Crônicas
POR WELLINGTON PIVETTA

REVISTA ESPÍRITA

A jovem, contudo, sob a prova-
ção da riqueza amoedada, sofria a 
desvantagem de não precisar sair 
do estreito recinto doméstico e, à 
face disso, encontrava maior em-
peço para largar a si própria. 

A pouco e pouco, dominada por 
entidades vampirizadoras, entre-
gou-se ao vício do álcool e, quase 
anulada que lhe foi a resistência, 
permitiu que essas mesmas cria-
turas perturbadas lhe assoprassem 
a sugestão de um crime a ser per-
petrado na pessoa de um parente 
próximo. Conquanto reagisse, a 
pobrezinha estava quase ceden-
do à insanidade, à delinquência.  
João, aflito, reconheceu o estado 
de alarma. A moça, no entanto, não 
se ausentava de casa, não recebia 
visitas, não recorria a leituras e ig-
norava o poder da prece. Mental-
mente intoxicada, tomava rumo si-
nistro, quando Massena descobriu 
algo. A infortunada menina gosta-
va de televisão, que se lhe fizera o 
único meio de contato com o mun-
do exterior. 

Porque não a auxiliar através de 
semelhante recurso? O abnegado 
amigo espiritual pôs-se em campo 
e, repartindo apelos mentais, em 
setores diversos, conseguiu articu-
lar providências, até que um amigo 
lhe aceitou a inspiração e veio ao 
grupo com um projeto entusiásti-
co. Esse “projeto entusiástico” não 
era outra coisa senão o interesse 
de Massena no salvamento da jo-
vem. E o visitante, sob o influxo 
dele, fez-se veemente no tranquilo 
cenáculo, convidando o conjunto a 
aproveitar uma oportunidade que 
obtivera em determinado canal. 
Conseguira vinte minutos para as-
sunto espírita numa televisora res-
peitável. 

O grupo representar-se-ia, por 
alguns dos componentes mais 
categorizados, daí a quatro dias 
– uma sexta-feira às dez da noite 
-, para comentar ligeiros aspectos 
de mediunidade e Doutrina Espíri-
ta. O ofertante, após anotações de 
jubiloso otimismo, concluiu expli-
cando que necessitava de ajustes 
urgentes. Queria, de imediato, o 
nome do companheiro decidido 

a falar, antes de atender a instru-
ções de autoridades e estabelecer 
minudências. 

Os nove companheiros, ali reu-
nidos, não sintonizavam, porém, 
naquela onda de expectação fer-
vorosa. 

Lara, o diretor de maior respon-
sabilidade, ponderou: 

- Ora! Ora! O Espiritismo não 
precisa de televisão. Temos as nos-
sas casas de ensino...  Entretanto, 
coloco o assunto ao critério dos ir-
mãos...  O recém-chegado, expres-
sando-se por si e pelo benfeitor 
espiritual que o envolvia em pen-
samentos de esperança, ripostou:  
- Sem dúvida, o templo espírita é 
o lar da palavra doutrinária, mas 
isso não nos impede de comentar 
os princípios espíritas, em benefí-
cio da Humanidade, seja no rádio 
ou na imprensa, na rua ou no sa-
lão. Se fôssemos falar acerca do 
bem apenas nos instintos de fé re-
ligiosa, deixaríamos ao mal campo 
livre, terrivelmente livre...  O judi-
cioso apontamento, contudo, não 
vingou. Delcides, comentarista in-
teligente da equipe, aduziu:  - Sou 
contra. Eu não iria à televisão, de 
modo algum. Considero isso pura 
vaidade. 

Antônio Pinho, orador competen-
te, anuiu:  - De minha parte, não 
tenho coragem de me entregar a 
semelhante exibição...  Meira, ver-
bo seguro e visão firme, comentou, 
seco:  - Nem eu.  E os demais cin-
co ajuntaram:  - Decididamente, ir 
à televisão falar de Espiritismo não 
está certo...  - Penso de igual modo. 
Quem quiser aprender Doutrina 
Espírita, venha às reuniões...  - Eu 
também não poderia concordar... 

- Não sou de teatro...  - O assunto 
está fora de cogitação...  Encerrou-
se o entendimento e o ofertante 
afastou-se, desapontado.  Curiosos, 
visitamos a jovem obsidiada, justa-
mente na data para a qual Massena 
lhe previa o suspirado auxílio. Eram 
dez horas da noite, na sexta-feira 
referida, e fomos achá-la sentada à 
frente do vídeo.  Os minutos que 
seriam reservados aos comentários 
em torno do Espiritismo estavam 
sendo aplicados num festivo pro-
grama de exaltação ao uísque e, 
perplexos, fitamos o simpático sor-
riso de tele atriz que convidava:  - 
Beba a nova marca! Uma delícia!
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Os Travassos existem de norte 
a sul do Brasil, acreditando-se 

serem descendentes longínquos de 
três irmãos portugueses que, per-
seguidos durante a dominação es-
panhola, se refugiaram em terras 
brasileiras. Um destes irmãos loca-
lizou-se na Ilha Grande (Estado do 
Rio de Janeiro), e possivelmente é 
ele o tronco do qual muito mais tar-
de, após várias gerações, surgiria, 
em 1839, Joaquim Carlos Travassos, 
que nasceu no município de Angra 
dos Reis, na Fazenda da Longa (Ilha 
Grande), de propriedade de seus 
pais, Cel. Pedro José Travassos e D. 
Emília Rita Travassos.

Aos 27 de Novembro de 
1862, na presença de Suas 
Majestades Imperiais, con-
feria-se o grau de doutor 
aos novos doutorandos, 
entre ele o Dr. Joaquim 
Carlos Travassos.

Aceitara as ideias 
espíritas numa época 
em que, de Kardec, só 
se achavam traduzidos 
para o português dois 
opúsculos: “O Espiritismo 
na sua expressão mais sim-
ples” e “Introdução ao Estudo 
da Doutrina Espírita”. Os livros bási-
cos da Codificação eram estudados 
no próprio francês de origem, língua, 
aliás, que todas as pessoas cultas obri-
gatoriamente deviam saber.

Antes de ser espírita, Travassos, de 
acordo naturalmente com a crença 
de seus pais, dizia-se católico. En-
tretanto, era, em verdade, um livre 
pensador, desprendido de dogmas e 
voltado para a Verdade, acrescentan-
do que uma compreensão superior 
da vida o impedia de cair nas garras 
do fanatismo, seja religioso, científico 
ou político.

Não sabemos o motivo que o leva-
ra a ingressar no Espiritismo, mas foi 
pelo estudo ponderado das obras de 
Kardec e de outros autores, que ele, 
em pouco tempo, se tornou fervoroso 
adepto da Terceira Revelação. Tanto o 
francês quanto o inglês eram línguas 
que Travassos lia e traduzia com per-
feição, e isto muito lhe facilitou o co-
nhecimento da Doutrina.

Joaquim Carlos Travassos
POR JUBERY RODRIGUES

ESTUDOS

Uniu-se a outros estudiosos dos fe-
nômenos espíritas, formando-se um 
grupo de criteriosos e cultos observa-
dores, grupo que coexistia com outros 
espalhados pelo País. Não havia ain-
da, no Rio de Janeiro, uma associação 
central que orientasse a propaganda 
e estabelecesse a união entre os pou-
cos espíritas existentes. Somente a 2 
de agosto de 1873 se erigiu uma so-
ciedade nesses moldes, a segunda em 
todo o território nacional, tomando o 
nome de ”Grupo Espírita Confúcio“.

Todos os adeptos cultos sentiam a 
necessidade urgente de serem tradu-
zidos para o vernáculo as obras fun-
damentais de Kardec. O povo não co-
nhecia o francês e a disseminação do 
Espiritismo encontrava, por isso mes-

mo, sérios embaraços. Além do 
mais, estavam surgindo vários 

grupos, onde os seus com-
ponentes mal conheciam os 
princípios mais elementa-
res da Doutrina, tudo isto 
por falta de obras espíri-
tas na língua nacional.

Travassos examinou 
todo este estado de coi-

sas, e resolveu empreender 
a árdua tarefa de traduzir 

do francês as obras capitais 
de Allan Kardec.

Portanto, é a Travassos que o 
Brasil espirita deveu a primeira tra-
dução das principais obras do Codi-
ficador, ou sejam: O Livro dos Espíri-
tos, com o pseudônimo de Fortúnio, 
traduzido da 20ª edição francesa, 
sem data de publicação; O Livro dos 
Médiuns, em 1875, traduzido da 12ª 
edição francesa, sem o nome do tra-
dutor; O Céu e o Inferno, em 1875, 
traduzido da 4ª edição francesa, sem 
o nome do tradutor; O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, em 1876, tra-
duzido da 16ª edição francesa, sem o 
nome do tradutor.

Não foi tão somente a tradução das 
obras kardequianas a magna e impor-
tantíssima contribuição que Joaquim 
Carlos Travassos trouxe ao Espiritismo 
nascente no Brasil. Logo que “O Livro 
dos Espíritos” saiu do prelo, o Dr. Tra-
vassos ofereceu ao seu grande amigo 
Bezerra, a quem sinceramente admi-
rava, um exemplar da obra. E foi esta 
que atraiu o então ilustre político para 
a Doutrina Espírita.

“Seareiros, Somos Todos Nós”
POR ANA KARINA DIAN GUILHERME

EVENTOS

Há dez anos, 
quando o Orlan-

do Ciodin era pre-
sidente desta Casa, 
ele pediu aos inte-
grantes do Departa-
mento de Marketing 

que pensassem em algo para comemorar os 
21 anos que estaria completando o Seareiros 
no dia 25 de janeiro de 2012. Desde então 
é tradição celebrar o aniversário do Centro, 
com muito carinho e planejamento.

Muitos foram o temas das festas, entre 
eles “Prece”, “Vigiai”, ”Amai-vos e Instruí-
vos”,”Ser bom para ser feliz”, “Pintura Me-
diúnica” e diversas formas de comemoração, 
como noite cultural, teatros, palestras, músi-
ca, pintura mediúnica. Porém, não havíamos 
ainda realizado uma grande festa que unisse 
e possibilitasse a confraternização e fortale-
cimento de vínculos entre as pessoas, aos 
moldes do Doce Amizade que existia anti-
gamente, com alegria, música, boa conversa 
e presença de muitos associados.

Assim, a festa do último sábado começou 
a ser planejada em julho de 2019, com des-
contração e amizade, com a pretensão de 
envolver todos os departamentos. Mas era 
necessário que o Departamento de Orien-
tação Doutrinária aceitasse a proposta ino-
vadora, de uma grande festa, sem ativida-
des doutrinárias no sábado. A jornada foi 
de muita argumentação e disposição! 

O Departamento de Arte e Cultura abra-
çou o projeto e o planejado saiu do papel, 
tomou corpo, com o lançamento do vídeo 
da festa e alguns dias depois todos foram 
convidados a gravar um vídeo para dizer “O 
que é ser um Seareiro?.” 

Enfim, foram reuniões, conversas, muitos 
preparativos e planejamento para a festa 
dos 29 anos que aconteceu com muita ale-
gria neste último sábado. 

A festa comandada por André Oliveira, 
iniciou com prece e as palavras iniciais do 
presidente Marcus Agotinetto, seguida da 
exibição da primeira parte do vídeo dos 
associados respondendo a pergunta “O 
que é ser Seareiro”. A emoção tomou con-
ta de várias pessoas, que enxugavam lagri-

mas com sorrisos nos lábios. Foram muitas 
atividades e apresentações:  Mara e Pau-
linho trouxeram músicas espíritas, Anna 
cantou música falando sobre a felicidade, 
tivemos três apresentações do teatro de 
sombras organizado pela Fabiana Panta-
rotto, com a peça Peixinho Vermelho, par-
ticipação do grupo Abadá Capoeira, Lauro 
com o seu violão, Osana contou histórias 
para as crianças, a dança circular da Vera, 
tivemos sorteios, massagem gratuita feita 
pelo Éder, pula-pula, tobogã inflável, pin-
tura facial para os pequenos,  a segunda 
parte emocionante do vídeo, sem esque-
cer o cachorro quente especial feito pelo 
Departamento de Eventos, o bolo delicio-
so da Andrea Quinzin e a exposição que fi-
cará até final de fevereiro. Simplesmente a 
festa foi sensacional, todos estavam felizes 
e se divertiram muito. Estiveram na festa 
mais de 220 pessoas!!! 

Gratidão a todos que contribuíram 
para que essa festa fosse um sucesso. Va-
leu cada detalhe, cada minuto dedicado. 
Que os 30 anos venham! Afinal, Seareiros, 
somos todos nós!
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Ahistória de judeus e cristãos é um 
vale de lágrimas e de sangue. Os 

judeus foram obrigados a suportar por 
séculos, nos dois mil anos da história 
ocidental expressões como: - “assassi-
nos de Deus”, “traidores”, “povo Judas”, 
dentre outras. 

Esta hostilidade iniciada nas primeiras 
comunidades cristãs gerou gravíssimas 
consequências históricas e apontava 
sérios problemas para o futuro. Hoje a 
situação teológica entre judeus e cris-
tãos está remodelada. Os Judeus têm 
ensinado muito a cristãos sobre o que é 
o Judaísmo atual e qual era o judaísmo 
da época de Jesus. 

Como os judeus poderiam conviver 
em harmonia com a igreja, que na épo-
ca reclama pose exclusiva das escrituras 
judaicas e os denominou Antigo Testa-
mento, com o objetivo de utiliza-lo so-
mente para provar as profecias a favor 
de Jesus Messias? – Como relacionar-se 
com uma instituição eclesiástica que de-
clarava constantemente que o povo ju-
deu era culpado pela morte de Jesus? E 
que o imperador romano e seu império 
eram o próprio Reino de Deus? – Como 
um povo perseguido sem pátria, sem lar 
poderia acatar pregações da igreja ca-
tólica que afirmava ser a legítima, ver-
dadeira e única herdeira de Israel?

O sofrimento multimilenário desse 
povo é insuperável. Desde as persegui-

Judeus e Cristãos
POR ADALTO REAMI

ESTUDO BIBLICO

ções sistemáticas da época imperial de 
Constantino no século IV. -1096 a 1192, 
As carnificinas durante as três primeiras 
cruzadas da Alta Idade Média. -1215, O 
Concílio de Latrão, na época de Francis-
co de Assis, estabelecendo oficialmen-
te uma série de violências sistemáticas. 
– 1265, A desumanidade da inquisição 
e da caça de hereges, forçando emigra-
ções em massa para a Polônia e para a 
Rússia. - E a tentativa de Clemente IV 
de implantar um gueto judeu. -1348 a 
1349, O aniquilamento de mais de 300 
comunidades judaicas consideradas cul-
padas sem provas por espalhar a pes-
te. - 1290, A expulsão de todo o povo 
judeu da Inglaterra. – 1394, Expulsos da 
França. – 1492, Expulsos da Espanha. – 
1497, Expulsos de Portugal. – 1517, as 
perseguições do movimento Protestante 
(Lutero). 1939 - Início da Segunda Guer-
ra Mundial; as tropas nazistas invadem a 
Polônia e tem inicio um dos planos mais 
horripilantes da história das guerras: O 
extermínio de populações inteiras de ju-
deus-poloneses e poloneses-eslavos. 

Começou-se a construir os famosos 
campos de concentração e as forna-
lhas a gás. As grandes empresas alemãs 
aproveitaram a mão de obra barata e es-
crava dessas populações antes de serem 
exterminados em fuzilamentos e forna-
lhas. Esse ápice da loucura e do horror 
contou com a participação de muitos 
cristãos. É preciso muito esforço e boa 
vontade para qualquer judeu, ciente 

de sua cultura respeitar as instituições 
cristãs. – Felizmente nasceu uma apro-
ximação crescente entre judeus e cris-
tãos, desde o início do século 19 graças 
ao esforço de muitos rabinos que estão 
pesquisando juntos com cristãos, as sa-
gradas escrituras judaicas. 

Cada vez mais estudiosos judeus re-
conhecem em Jesus um grande judeu, 
e até um grande profeta, um grande 
irmão. Tudo em Jesus, seu nome, sua 
família, sua cultura religiosa, seu povo, 
seus seguidores, sua bíblia, o Torak, 
suas preces, sua comida são tipicamen-
te judaicos. Ele acreditava no mesmo 
Deus-Uno de Abraão, foi circuncidado, 
portanto Jesus não é um mito, é uma fi-
gura histórica, identificado num espaço 
e tempo, não é uma lenda e nem um se-
mideus. O próprio Judaísmo é testemu-
nho da existência de Jesus.

FONTE – Quem foi Jesus- André Marino

Por mais insignificante, valoriza o teu trabalho.
Nenhuma obra nasce acabada.
Se valorizares o teu esforço, serás valorizado por ele. 
Toda tarefa no bem é importante e indispensável.
Aperfeiçoando o que faz, o homem se aperfeiçoa.
Toda ação repercute. Através do que fazes, in-
fluencia os que vivem a tua volta….
O teu trabalho é a tua identidade, fornecen-
do notícias de tua realidade profunda.
Humilde filet d´água tem a graciosidade que o mar não possui.
Débil flor do campo pode causar inve-
ja aos mais bem cuidados jardins.
Alegra-te no que fazes. Quem não se realiza no que faz é infeliz.

O TEU TRABALHO

EVANGELHO NO LAR
PELA D.C.D.

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

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 

No Brasil, a maioria das pessoas que 
se propõe ao voluntariado busca uma 
ONG (Organização não Governamen-
tal) que desenvolve os mais diversos 
tipos de atividades. Pode ser na área 
da saúde, da assistência social, no cui-
dado com animais, visitas e acompa-
nhamentos a indivíduos ou famílias 
que possuem alguma necessidade e 
inúmeras outras atividades.

Dentro de qualquer instituição, 
diversas atividades podem ser reali-
zadas por voluntários, seja em aco-
lhimento de pessoas, orientação, 
trabalho administrativo, cozinha, 
limpeza, atendimentos diversos, 
vendas, projetos e outros. 

Voluntariado é uma ferramenta de 
integração social.  O voluntariado não 
compete com o trabalho remunerado 
nem com a ação do Estado. Sua fun-

Voluntariado é ação
POR ANTONIO ORLANDO CIOLDIN

Voluntariar é exercer uma experiên-
cia espontânea, alegre, prazerosa, 

gratificante. O voluntário doa sua ener-
gia e criatividade, mas ganha em tro-
ca contato humano, convivência com 
pessoas diferentes, oportunidade de 
viver outras situações, aprender coisas 
novas, satisfação de se sentir útil.

A alegria de voluntariar vai de encon-
tro com a responsabilidade assumida 
de fazer algo por alguém, mesmo que 
indiretamente.

ção não é tapar buracos nem apenas 
compensar carências. Uma sociedade 
participante e responsável, capaz de 
agir por si mesma, não espera tudo do 
Estado. Assume também a sua parte 
sem abrir mão de cobrar dos governos 
aquilo que só eles podem fazer.

O VOLUNTARIADO DA COASSEJE
A COASSEJE possui um Programa Ge-
ral do Voluntariado e, anexo a esse, 
um Programa do Voluntariado do Lar 
Dona Anita, específico para o Serviço 
de Acolhimento Institucional.

Diversas áreas das atividades so-
cioassistenciais, de alimentação, de 
manutenção do patrimônio, de au-
tossustentação da entidade, de ela-
boração de projetos, de programas de 
informática e de apoio aos projetos 
profissionais são cobertas pelo traba-
lho do voluntariado da entidade.

Para ser voluntário na COASSEJE, 
o(a) pretendente necessita preencher 
um cadastro com dados pessoais, ha-
bilidades se as tiver, disponibilidade e 
se gostaria de voluntariar em alguma 
atividade específica. 

Na sequência participa de uma en-

trevista com a coordenação do Vo-
luntariado onde receberá informa-
ções da entidade sobre os projetos 
ou atividades em desenvolvimento 
passível de trabalho com voluntários, 
combinando os dias e horários que o 
voluntário tenha disponibilidade. Po-
derá, também, participar de um en-
contro de capacitação. 

O voluntário que permanece em ati-
vidade na entidade por mais de 6 me-
ses, de acordo com o Estatuto Social, 
automaticamente passa a fazer parte 
do grupo de associados da entidade.

Aqui, alguns dos projetos desenvol-
vidos com voluntários na COASSEJE:
• Brechó da COASSEJE;
• Projeto N F P (doação e digitação de 
cupons da Nota Fiscal Paulista);
• Projeto Motorista Solidário;
• Projeto Atividade de Saúde;
• Projeto Investimento Social;
• Projetos de Comunicação e Divulgação;
• Projeto de Publicidade no Muro;
• Projeto–atividade Processamento de 
Alimentos
• Projeto-atividadeTriagem de Alimen-
tos Doados
• Outros...

CAPACITAÇÃO PARA VOLUNTÁRIOS
Nos dias 16 e 18/01/2020, na sede da 
COASSEJE, foi realizada capacitação 
para voluntários. O evento teve a par-
ticipação de Talita Salati Lahr e Mônica 
Galhardo, da coordenação do Serviço 
de Acolhimento da entidade.

O trabalho 
voluntário deverá 

ser exercido 
com os mesmos 

cuidados, carinho e 
responsabilidades 
que qualquer outro 

trabalho"
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Sim, realmente eles não sabem. E muita 
gente, inclusive médiuns e dirigentes 

despreparados sem conhecimento, tam-
bém se enquadram nessa situação de não 
saber. O fato de um espírito estar desen-
carnado não significa, em absoluto, que ele 
tem conhecimento de tudo. Muitos espíri-
tos ignoram inclusive que já partiram desta 
vida material. Portanto, as comunicações 
vindas do plano espiritual via médiuns de-
vem passar pelo crivo da razão e do bom 
senso antes de serem aceitas como verda-
de ou para serem divulgadas. Isso também 
porque os médiuns igualmente podem es-
tar iludidos e também fraudar. O espírito 
pode estar equivocado, o médium pode se 
enganar ou enganar propositalmente para 
impressionar e ambos podem criar uma 
situação constrangedora dentro de uma 
falsidade construída. Espírito não sabe 
tudo, não tem informação à queima-rou-
pa. E Espírito evoluído não fica responden-
do perguntas fúteis. Perguntas frívolas são 
respondidas por espíritos frívolos e nem 
um pouco comprometidos com o bem 
das pessoas. E na mesma situação se en-
contram muitos médiuns, interessados em 
fraudar para impressionar ou conquistar 
autopromoção. E, infelizmente, isso tam-
bém acontece com presidentes ou diri-
gentes de supostos centros espíritas que 
se colocam na condição de resolver todos 
os casos, num pedestal de vaidade e falsa 
humildade, colocando-se como pretensos 
orientadores, esquecidos que todos pre-
cisamos sim de orientação, que pode ser 
conquistada no estudo continuado e per-
severante dos postulados espíritas, para 
não ficarmos por aí inventando à moda 
da casa. Cuidado, pois, com informações 
vindas de médiuns. Especialmente aque-
las que fazem revelações bombásticas, 
que fixam datas, que preveem futuro ou 
citam acompanhamentos sombrios ou in-
desejáveis, ou mesmo revelam o passado. 
Cuidado! Muito cuidado. Os bons e sábios 
espíritos são discretos e jamais semeiam 

Eles não sabem
POR ORSON PETER CARRARA

COMPORTAMENTO

medo, censura, críticas ou se colocam 
como reveladores. Eles, os autênticos ben-
feitores, respeitam a vida e a liberdade das 
pessoas e jamais surgem como amedron-
tadores ou ameaçadores nas situações do 
cotidiano, jamais semeiam dúvidas. Não 
fazem prognósticos nem ficam atendendo 
desejos de curiosidades, não ordenam di-
retrizes, mas sim respeitam nossa liberda-
de de ação.

Eles se comunicam? Claro que sim, mas 
são sempre discretos, não se preocupam 
com nomes e nas orientações que fazem, 
são sutis, sem alarde. Até porque as orien-
tações estão fartas nos livros e pequenas 
mensagens avulsas, sempre à disposição.

Não precisamos ficar consultando es-
píritos a toda hora. Eles têm mais o que 
fazer, e nós já sabemos quais os caminhos 

do equilíbrio. Basta confiarmos em Deus 
e agirmos no bem, até porque não existe 
nenhuma pessoa que esteja desamparada. 
Todos somos muito amparados pela bon-
dade anônima desses amigos espirituais.

Existem, é claro, espíritos com muito 
conhecimento, bondade e sabedoria, mas 
não ficam à nossa mercê, atendendo a 
toda hora nossos caprichos e indicando 
mediocridades ou disputando destaques. 
Não! Eles atuam de maneira contínua, se-
rena, equilibrada, e trabalham muito, sem-
pre a nosso favor. Estão sempre a nos aju-
dar e não precisam ficar se comunicando 
a todo instante para dizer que ali estão ou 
despertando curiosidades vazias.

Cuidado, muito cuidado, pois, com co-
municações espirituais. Prudência e aná-
lise com as comunicações que vierem. 
Previsão de datas, indicação alarmante de 
acontecimentos, indicação de persegui-
ções espirituais, semeaduras de medo e 
pavor, pedidos esdrúxulos e solicitações 
que não atendam ao mínimo de bom sen-
so e razão (já imaginou o que cabe nes-
sa expressão?), esqueça! Isso provém de 
mentes manipuladoras, inferiores, com in-
tenções menos dignas. O que igualmente 
se aplica a médiuns e pretensos dirigentes, 
que, levianamente, se utilizam do adjetivo 
espírita em suas tarefas, sabe-se lá com 
quais objetivos. 

Para saber o que seguir ou em quem 
confiar, analise antes se o bem é o que 
prevalece, ou se há outros interesses. Em 
havendo, esqueça! Mas para isso, estude o 
Espiritismo, você estará equipado para não 
se deixar enganar. 

Para entender bem tudo isso, bus-
que o capítulo 20 – Influência moral do 
médium – de O Livro dos Médiuns, de 
preciosas orientações. Dentre elas, essa 
preciosa pérola do item 230 no mesmo 
capítulo: “(...) vale mais repelir dez verda-
des do que admitir uma só mentira. (...)”.

Somos todos aprendizes, todos com 
parcelas bem miúdas da verdade, neces-
sitados de humildade e respeito uns aos 
outros. Inclusive médiuns e espíritos, to-
dos filhos de Deus no gigantesco processo 
de aprendizado e amadurecimento adqui-
ridos nas experiências de vida.

Somos todos 
aprendizes, todos 
com parcelas bem 

miúdas da verdade, 
necessitados de 

humildade e respeito 
uns aos outros. 

Inclusive médiuns 
e espíritos, todos 
filhos de Deus no 

gigantesco processo 
de aprendizado e 
amadurecimento 
adquiridos nas 

experiências de vida"
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Livros mais vendidos no
Seareiros em Janeiro

1- Meditação - A Arte da 
Serenidade - Haroldo Dutra Dias;

2- O Verbo se Fez Parábola - 
Haroldo Dutra Dias;

3- Auto-Obsessão - Quando 
Fazemos Mal a nós Mesmos - 
Mario Mas;

4- Espiritismo - Razão como 
Método, Mediunidade como 
Laboratório, Moral como 
Objetivo - Irvênia Prada;

5- Outro Lar: Uma Viagem 
de Muitos Ensinamentos - 
Mauricio de Souza/Luis Hu Rivas.

 USE Intermunicipal de Americana | 
Nova Odessa  | Sumaré

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

1 - Respostas Espíritas 
(Doutrinário);

Donizete pinheiro
Editora EME = 221 páginas;

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

Editora EME = 239 páginas.

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

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

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

A Parábola do Joio e do Trigo

LOCAL DA PALESTRA HORA EXPOSITORES TEMAS

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

Assessoria DOD - USE Intermunicipal Americana, Nova Odessa e Sumaré

PALESTRAS USE - INTERMUNICIPAL AMERICANA I NOVA ODESSA I SUMARÉ I FEVEREIRO DE 2020

DATA
03/02

3ª. feira(1ª.)
08/02

Sábado(2º.)
13/02

5ª. feira(2ª.)
21/02

6ª. feira(3ª.)
15/02

Sábado(3º.)
24/02

2ª. feira(últ.)
24/02

2ª. feira(últ.)
25/02

3ª. feira(últ.)
26/02

4ª. feira(4ª.)
26/02

4ª. feira(últ.)

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

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

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

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

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

Centro Espírita Pátria do Evangelho
Rua Olivindo Fonseca, nº385, Campo Verde,Americana

Centro Espírita Flora Luz
Rua das Violetas, nº 184, cidade Jardim, Americana

Centro Espírita Amor e Caridade
Rua dos Estudantes, nº 540, Cordenonsi, Americana

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

Lucilene Cruz
Cecal

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Jaime Facioli
Paz e Amor

Valdirene Toledo
Casa de Luz

Leandro Piazzon
Seareiros

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Valdecir Borges
Augusto Elias

Divaldo Gremes
Seareiros

Jivago Palomo
Cecal

19h30

20h00

19h30

19h30

19h30

19h50

20h00

19h30

19h45

19h30

Tema Livre

Princípio Vital

Na casa de meu Pai tem 
muitas moradas

Tema livre

Tema livre

Tema livre

Não haverá atividades

Tema livre

Tema livre

O lar do Evangelho

PELA BIBLIOTECA



Fevereiro 2020 www.seareirosdejesus.com.brInformativo Peixinho Vermelho12

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Terças-feiras - das 20h às 21h para crianças e adolescentes de 04 a 18 
anos - retorno em 04/02/2020;
Sábados - das 14h15 às 15h30 para crianças e adolescentes de 04 a 
14 anos - retorno em 08/02; 
Mocidade - aos sábados das 14h15 às 15h30 - sala 5 - jovens de 15 a 
30 anos - retorno em 01/02/2020. 

PALESTRAS
08/02/2020 – sábado – 14h – no auditório - Tema: “A Criança e a 
Vida Social” – Expositores: Rosana Travaglia Verzignassi e Eduardo 
Fantato;
17/02/2020 – segunda-feira – 13h – no auditório – Tema: “Da 
Mediunidade dos Animais” (O Livro dos Médiuns) – Expositor: 
Divaldo Gremes;
18/02/2020 - terça-feira – 20h – no auditório – Tema: “Libertação” 
(Livro) – Expositora: Solange Pinese.

EVENTOS ESPECIAIS
15/02 – Sábado – 14h – no auditório – ENCONTRO DE PARTICIPANTES 
DO ATENDIMENTO FRATERNO. 
28/02 - Sexta-feira – 20h – no auditório – EXPOSIÇÃO DO FILME 
PAULO E ESTEVÃO.

ESTUDO DAS PARÁBOLAS O NOVO TESTAMENTO 
29/02/2020 – sábado – das 14h às 15h30 na sala 1 – neste mês 
estudaremos a Parábola da Candeia (Mc 4:21 e Lc 8:16) - Quem 
desejar participar do estudo é só comparecer. 

ATIVIDADES EXTERNAS
10/02/2020 - segunda-feira – 20h - Evangelho na Casa Dia – O 
Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. I – Não Vim Destruir a Lei.
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

A CRUZ DE OURO E A CRUZ DE PALHA

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

“Alguns membros da Juventude Espírita do Distrito Federal 
e de Belo Horizonte visitavam o Chico. Antes de começar 

a Sessão do LUIZ GONZAGA, palestravam animadamente sobre 
assunto de Doutrina e a tarefa destinada aos moços espíritas.

Uma jovem inteligente, desejando orientação e estímulo, co-
locou o Chico a par das dificuldades encontradas para vencerem 
o pessimismo de uns, a quietude e a incompreensão de muitos.

Poucos queriam trabalho sacrificial, testemunhador do roteiro 
evangélico, que estava a exigir dos jovens uma vida limpa, correta, 
vestida de abnegação e renúncia.

Desejavam colher sem semear.
O Chico ouviu e considerou:
— O trabalho das Juventudes, com Jesus, tem que ser mesmo 

diferente. Sua missão será muito difícil e por isso gloriosa. 
E recebe de Emmanuel esta elucidação envolvida na roupagem 

pobre de nosso pensamento:
“— Há a cruz de ouro e a cruz de palha, simbolizando nossas 

Tarefas. A de ouro, a mais procurada, pertence aos que querem 
brilhar, ver seus nomes nos jornais, citados, apontados, elogiados, 
como beneméritos. Querem simpatia e bom conceito. Se tomam 
parte em alguma Instituição, desejam, nela, os lugares de man-
do e de evidência. Querem cargos e não encargos. A de palha, a 
menos procurada, no entanto, pertence aos que trabalham como 
as abelhas, escondida e em silêncio. Lutam e caminham, com hu-
mildade, na certeza de que por muito que façam, mais poderiam 
fazer. Não se ensoberbecem dos triunfos, antes se estimulam e se 
defendem com oração e vigilância, sentindo a responsabilidade 
que assumiram como chamados, por Jesus, à Tarefa Diferente. 
Entendem a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente, 
do coração, enfim, colocando amor e humildade em seus atos, 
nos serviços que realizam. Por carregarem a cruz de palha, tole-
ram o vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão 
de muitos, testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo, 
com o sofrimento e a renúncia, com o silêncio e o bom exemplo, 
remédios salvadores aos companheiros que os adversam, os fe-
rem e desconhecem a vitória da “Segunda Milha”.

Os jovens presentes estavam satisfeitos. De seus olhos, órgãos 
musicais da alma, saíam notas gratulatórias exornando o ambien-
te feliz que viviam. De mais não precisavam. ”

Extraído do site www.verdadeluz.com.br


