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GUIA DE ATIVIDADES

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)
18h45 às 19h45 – sala 4 (1 grupo)
20h00 às 21h00 – salas: 1,2,4 (3 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, 3 e 4 (4 
grupos)
Quinta-feira
20h00 às 21h00 sala: 3 (1 grupo)
Sábado
14h15 às 15H15 – sala: 1 (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 e 2 
20h00 às 21h00 – sala: 3 
Quarta-feira
14h00 às 15h00 – sala: 2 
20h00 às 21h00 – salas: 5 e 6
21h15 às 22h15 – salas: 1 e 2
Quinta-feira
08h45 às 10h00 – sala: 1
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: 2,3,4 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 JESUSInovação formato IPV

EDITORIAL
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O Informativo Peixinho Vermelho 
– IPV sempre primou por levar 
em seu bojo notícias do Centro 
Espírita Seareiros de Jesus e do 

movimento espírita de Americana e região, 
desde muitos anos, mais precisamente, den-
tro de 23 anos.
Foram 240 números mensais, no início 
ininterruptamente, mais com o passar do 
tempo, deixou de circular em janeiro de 
cada ano. Dependia dos prazos e do dinhei-
ro disponível. Sempre em papel. Houveram 
algumas mudanças e adaptações de seu 
formato inicial, substituindo aquele e di-
recionado diretamente ao frequentador do 
Seareiros de Jesus e a todos os militantes 
espíritas de nossa região.

Também, em papel, até a edição passada 
de nº 240, circulada em abril passado, pois 
a edição de maio de 2020 inexistiu em fun-
ção da pandemia do Covid-19 e da parali-
sação de todas as atividades doutrinárias 
ou não, em razão da necessidade do distan-
ciamento/isolamento social.

Agora estamos mudando. Com a obri-
gatoriedade da citada paralisação, que 
iniciamos em meados de março, é difí-
cil tornar realidade mais uma edição em 
papel. Ademais, não só o Seareiros como 
todas as casas espíritas de Americana e 
região também paralisaram suas ativida-

des fechando igualmente as portas. Des-
ta forma, não haveria leitores para serem 
distribuídos os exemplares do Informativo 
Peixinho Vermelho – IPV.

Aproveitamos, então, para lançar esta 
edição digital. Vamos começar com o mo-
delo simples. Uma grande vantagem é que 
podemos ter mais páginas e divulgar para 
uma quantidade ainda maior de leitores, 
quer sejam dirigentes ou não, quer estando 
na região de Americana/SP, no estado de 
São Paulo, no Brasil ou no exterior. A lista 
é grande.

Com o tempo, desenvolveremos modelos 
diferentes, usando recursos que a tecnolo-
gia nos apresenta e com novidades a cada 
momento.

Mantivemos algumas colunas dos últimos 
números. Apresentamos textos atuais e his-
tóricos sobre o Espiritismo e seu papel em 
face da regeneração vivida, agora com mais 
espaço.

Textos especialmente escritos para os espí-
ritas e simpatizantes, revistos e atualizados.

Veja as próximas páginas. Em um mo-
mento de Covid-19, este tema pode estar 
recorrente em vários dos textos apresenta-
dos. Mas integrado nas ações pessoais e das 
casas espíritas. Boa leitura a todos!

A Presidência

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
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A PANDEMIA provocada pelo chamado Covid-19 
está afetando profundamente todo o mundo. 
Como o tempo de disseminação poderá se pro-
longar por um tempo não muito definido, no pre-
sente momento, não se pode prever a completa 
extensão de suas repercussões.

Claramente, há prenúncios de grandes crises 
econômicas, sociais, sanitárias e familiares. Nesse 
contexto, os problemas espirituais são inevitá-
veis junto às populações afetadas e deve haver 
também envolvimento do mundo espiritual, dos 
grupos socorristas e apoiadores da humanidade 
e alguma agitação entre aquelas entidades espi-
rituais que se aproveitam para prejudicar em si-
tuações de tensão pessoal e coletiva. Na medida 
em que o tempo for passando, ficarão claras as 
alterações junto às instituições espíritas.

De um lado pode ocorrer eventual maior procu-
ra pela busca de compreensão dos sérios impac-
tos, acolhimento, consolo e orientação espiritual. 
Esse atendimento é o objetivo maior do centro 
espírita. Ao mesmo tempo, pode-se ampliar a faixa 
de pessoas carentes de apoio material, atingidas 
pelo desaquecimento da economia e pelo desem-
prego. As próprias instituições espíritas poderão 
estar imersas em dificuldades para a manutenção 
e até, em alguns casos, com a necessidade de re-
composição de equipes de colaboradores.

Na vigência da pandemia, as instituições es-
píritas tiveram que atender às recomendações 
sanitárias e governamentais de isolamento social, 
fechando suas portas materiais. E aí, muitas insti-
tuições, grupos de estudo e de trabalho, e expo-
sitores passaram a adotar as chamadas reuniões 
virtuais ou online. Rapidamente alguns tiveram 
que treinar para utilizar as formas de comunica-
ção a distância e as redes sociais.

A dificuldade criada pela pandemia, em tempo 
curtíssimo, já provocou também um efeito inte-
ressante: a adequação para a utilização dos novos 
recursos tecnológicos. Muitos nem poderiam 
imaginar que estariam inseridos nesse contexto 
novo. Interessante é que temos conhecimento 
de que o cenário físico é uma cópia adaptada de 
realidades do “outro lado”, valendo a pena buscar-
mos a ilustração em obras espíritas bem difun-
didas, e que muitas vezes o leitor não percebe o 

O papel do Centro Espírita
no mundo pós-pandemia

PELA PRESIDÊNCIA

ATUALIDADES

detalhe de alguns episódios reveladores de con-
dições do Plano Espiritual. Ou seja, “do outro lado” 
são empregadas várias formas de comunicação.

A propósito, nos recordamos de palestra pro-
ferida por Edimilson Luiz Nogueira , integrante 
da antiga equipe da secretaria geral do Conselho 
Federativo Nacional da FEB, em evento no Cen-
tro Espírita André Luiz, de Brasília, e que também 
contou com nossa presença.

Nosso companheiro desenvolveu oportuna 
exposição com recurso visual relacionando fatos 
descritos pelo espírito André Luiz, na obra Nosso 
Lar . Na realidade, os registros feitos por André 
Luiz, àquela época no ano de 1944, foram algu-
mas antecipações tecnológicas sobre equipa-
mentos do Plano Espiritual.

Referente ao livro citado, o expositor comentou 
sobre: porta automática com acesso digital e pro-
jetor multimídia (Cap. 3); auscultação tomográfi-
ca (Cap.5); o veículo aéreo designado de aeróbus 
(Cap. 10); um grande aparelho com imagens da 
Governadoria (Cap. 17); aparelho à maneira do 
cinematógrafo terrestre com cinco projeções va-
riadas e simultâneas (Cap. 32); e, uma descrição 
também antecipando a arquitetura moderna, de 
graciosos edifícios, a espaços regulares, exibindo 
formas diversas (Cap. 7).

Essas notas nos chamam atenção de que em 
algumas décadas essas informações espirituais já 
se tornaram realidades entre nós e se torna inima-
ginável o que possa ser descoberto e inventado, 
respectivamente, na área da ciência e da tecno-
logia. O tempo atual demonstra vertiginoso pro-
gresso nos meios de comunicação. A rotina – dos 
lares, estudos, trabalhos profissionais, desenvol-
vimento tecnológico e científico e lazer -, passa 
por profundas modificações com a utilização de 
formas diferentes de equipamentos e com a am-
pliação dos recursos da rede social.

As várias faixas etárias, precocemente desde a 
infância, mas já atingindo a 3ª idade, empregam 
computadores, tablets e telefones celulares.

Em função dessa realidade dinâmica e que se 
expande rapidamente nas várias faixas sociais, 
torna-se necessário que as instituições espíritas se 
adequem ao contexto atual incluindo o emprego 
de videoconferências.

Na medida do possível e da realidade de cada 
local, torna-se interessante que as reuniões públi-

cas, de estudo, administrativas, de planejamento 
de atividades e até o atendimento fraterno, inclu-
am também o recurso das transmissões online. 
Muitos eventos como seminários e até congres-
sos podem ter o alcance de difusão bem amplia-
do com a transmissão ao vivo.

A essa altura surge uma indagação natural: será 
que muitas viagens de expositores, até onerosas, não 
poderiam ser substituídas por videoconferências? 

Evidentemente que nas reuniões presenciais 
e a distância, a linguagem e o tempo de duração 
devem se adequar a cada público alvo.

Sem dúvida, algumas atividades presenciais 
são imprescindíveis, pois o calor humano e a vi-
bração do local são importantes.

Mas aí emerge uma outra questão: nos centros 
espíritas rotineiramente fazemos vibrações a dis-
tância para lares, pessoas necessitadas e doentes. 
As pessoas unidas por um tema ou por uma prece 
feitas em reuniões virtuais também poderiam se 
vincular vibratoriamente a uma mesma faixa e re-
ceberem apoios espirituais?

E o que dizer do evidente crescimento da ex-
pectativa de vida, ampliando a faixa de idosos? 
Entre estes surgem problemas de mobilidade, 
acesso aos locais e em algumas cidades até de se-
gurança. A opção de eventos e reuniões virtuais 
poderia favorecê-los.

Entre o público que aprecia e se utiliza da leitu-
ra já cresce em nosso país o número daqueles que 
preferem os livros digitais, os e-books. As editoras e 
distribuidoras espíritas necessariamente precisam 
se adaptar a essa demanda crescente e que favore-
ce a difusão do livro para qualquer parte do mundo. 
Logicamente será um novo desafio econômico para 
as editoras espíritas e principalmente aquelas que 
editam livros com objetivos filantrópicos. Todavia os 
futuros cenários econômicos das instituições e das 
pessoas demandarão algumas ações solidárias.

A propósito, cabe a reflexão se essa séria crise 
mundial não teria também outros desdobramen-
tos na área das relações entre as pessoas? A pan-
demia poderá provocar reflexões sobre a vida e 
sobre valores? Sobre isso, é cabível refletirmos em 
trecho do Codificador, quando comenta sobre 
“Os tempos são chegados” e gera a esperança 
para o momento de transição da humanidade: 
“[...] a fraternidade será a pedra angular da nova 
ordem social, mas não há fraternidade real, sólida 
e efetiva sem estar apoiada sobre uma base ina-
balável. Essa base é a fé; não a fé em tais ou quais 
dogmas particulares que mudam com o tempo e 
os povos e que se apedrejam mutuamente…”  .

Texto de Antonio Cesar Perri de Carvalho*



EM 28/03/2020, às 19h30, foi exibido, no auditório 
do Centro Espírita Seareiros de Jesus, o filme “Pau-
lo de Tarso e a História do Cristianismo Primitivo” 
(2019). Com direção de André Marouço, o filme narra 
a vida e obra de um dos principais propagadores do 
Cristianismo, o Apóstolo Paulo. 

Durante a exibição do filme (90 min), foram servi-
dos refrigerantes e pipocas para, aproximadamen-
te, 100 convidados, que tiveram a oportunidade de 
conhecer ainda mais, a história de um dos maiores 
influenciadores do cristianismo, através de imagens 
documentais, testemunho de homens (de fé) que re-
presentam áreas do conhecimento e a dramatização 
de passagens consideradas importantes para eluci-
dar melhor ensinamentos e lições do evangelho. 

O PLENÁRIO Virtual do Supremo Tribu-
nal Federal rejeitou, por unanimidade, 
o julgamento do mérito de duas ações 
referentes à possibilidade de aborto 
por mulheres com zika vírus, condição 
que pode levar ao parto de crianças 
com microcefalia. A sessão, que come-
çou dia 24/04, foi concluída dia 1º/05.

A corte seguiu o voto da ministra 
Cármen Lúcia, relatora do caso, que 
considerou prejudicada a discussão da 
Ação Direta de Constitucionalidade nº 
5.581 e não conheceu da arguição de 
descumprimento de preceito funda-
mental (ADPF) de mesmo tema, que 
está em pauta de forma conjunta. 

O ministro Luís Roberto Barroso 
seguiu com ressalvas o voto relator. 
Ambas as ações foram ajuizadas pela 
Associação Nacional dos Defensores 
Públicos (Anadep).

Na ADI 5.581, a entidade questiona 
artigos da Lei nº 13.301/16, que trata 
de medidas de vigilância em saúde 
relativas aos vírus da dengue, chikun-
gunya e zika — a explosão do número 
de casos se deu naquele ano (2016). 
Mais especificamente, o artigo 18, que 
versa sobre a concessão do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) para 
as crianças vítimas de microcefalia de-
corrente de doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes Aegypti.

Segundo a Anadep, o artigo res-
tringe o benefício ao prazo máxi-
mo de 3 anos e exclui crianças que 
apresentem outras desordens iden-
tificadas como sinais da síndrome 
congênita do zika. Além disso, im-
pede o recebimento do benefício, 
que consiste em 1 salário mínimo, 
junto com o auxílio-maternidade, 
pois só é concedido após o fim da 
licença-maternidade.

E, por meio da arguição de des-
cumprimento de preceito fun-
damental, a associação apontou 
omissão do poder público quanto 
à possibilidade de interrupção da 
gravidez nas políticas de saúde 
para mulheres grávidas infectadas 
pelo zika. Pediu, ainda, a inconsti-
tucionalidade do enquadramento 
de mulheres nessa situação ao ar-
tigo 124 do Código Penal. O dispo-
sitivo tipifica o crime de aborto.

A Diretoria Executiva da USE/SP 
encaminhou aos membros do Su-
premo manifesto contrário ao mérito 
das ações. O documento foi redigido 
pelo Departamento Jurídico-Admi-
nistrativo. A ação da USE faz parte da 
campanha permanente Em defesa 
da Vida, do Movimento Espírita Pau-
lista e Nacional.

Fontes: www.conjur.com.br + Dirigente Espírita 

nº 177–mai+jun2020–USE/SP

Ação sobre aborto para gestantes
com Zika é rejeitada no STF

Filme – Paulo de Tarso e a 
História do Cristianismo Primitivo

POR CRISTIANE CLEZIA

PELO D.C.D.

ESPIRITISMO E MEDICINA

ESPAÇO INTERATIVO I
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“O administrador infiel” Lucas 16: 1-13

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

E DIZIA TAMBÉM aos seus discípulos: 
Havia certo homem rico, o qual tinha 
um administrador; e este foi acusado 
perante ele de dissipar os seus bens. 
E ele chamando-o disse-lhe: Que é 
isso que ouço de ti? Da conta da tua 
administração, porque já não pode-
rás ser mais meu administrador. E o 
administrador disse consigo: Que fa-
rei, pois que o meu senhor me tira a 
administração? Cavar, não posso; de 
mendigar, tenho vergonha. Eu sei o 
que hei de fazer, para que, quando for 
desapossado da administração me re-
cebam em suas casas. E, chamando a 
si cada um dos devedores do seu se-
nhor, disse ao primeiro: Quanto deves 
ao meu senhor? E ele respondeu: Cem 
medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a 
tua obrigação e assentando-te já, es-
creve cinquenta. Disse depois a outro: 
E tu quanto deves? E ele respondeu: 
Cem alqueires de trigo. E disse ele: 
Toma a tua obrigação, e escreve oiten-
ta. E louvou aquele senhor o injusto 
administrador por haver procedido 
prudentemente, porque os filhos des-
te mundo são mais prudentes na sua 
geração do que os filhos da luz. E eu 
vos digo: Granjeai amigos com as ri-
quezas da injustiça; para que, quando 
estas vos faltarem, vos recebam eles 
nos tabernáculos eternos. Quem é fiel 
no mínimo, também é fiel no muito; 
quem é injusto no mínimo, também 
é injusto no muito. Pois se nas rique-
zas injustas não fostes fiéis, quem vos 
confiará as verdadeiras? E, se no alheio 
não fostes fiéis, quem vos dará o que é 
vosso? Nenhum servo pode servir dois 

ESTUDO BÍBLICO

senhores; porque, ou há de aborrecer 
um e amar o outro, ou se há de chegar 
a um e desprezar o outro. Não podeis 
servir a Deus e a Mamom.

Permita-me iniciar a nossa reflexão 
com uma pergunta de O Livro dos 
Espíritos questão 625 – “Qual é o tipo 
mais perfeito que Deus ofereceu ao 
homem para lhe servir de guia e de 
modelo? Resposta: Vede Jesus.

È motivado pelo mais perfeito mo-
delo moral que a humanidade co-
nheceu que iniciaremos uma série 
de matérias sobre as “Parábolas de 
Jesus”. São textos despretensiosos 
e simples, mas inspirados no conhe-
cimento à luz da Doutrina Espírita.

Existem verdades indispensáveis de 
serem compreendidas e que deveriam 
ser difundidas por Jesus, mas que pou-
cos compreenderiam naquela época. 
Conhecendo nossa condição de assimi-
lar certas verdades morais importantes 
a nossa evolução espiritual, as narrati-
vas de Jesus tinham por principio o en-
tendimento moral, foi que Jesus na sua 
sabedoria usou do recurso didático das 
parábolas; pois que, através das histo-
rias narradas seria mais fácil assimilar o 
que Ele pretendia ensinar.

A fidelidade com a verdade expos-
ta no texto da parábola nos cobra 
um compromisso através da obser-
vância da nossa conduta, indivíduos 
a que se perturbam mais com os pro-
blemas dos outros se esquecendo 
dos seus próprios compromissos, se-
jam eles profissionais ou familiares.

Uma referência de André Luiz no Livro 
Sinal Verde pode nos ajudar na reflexão 
da narrativa. Diz ele: “Procurai silenciar 
onde você não possa prestar auxílio”.

Fazer o bem em nossas ações é ilu-
minar o nosso caminho em busca da 
harmonia e da paz. O exercício diário 
nos libertará do egoísmo, e da male-
dicência nos fazendo sentir os benefí-
cios da beneficência.

Diz à narrativa que o administrador 
deveria prestar conta da sua adminis-
tração e quando reportamos as nossas 
atitudes, nos sentimos em dívida com 
o outro por não reunirmos condições 
de somente ajudá-los. Essa reflexão 
em nossa consciência nos abre a pers-
pectiva de mudar a conduta e nos 
inserirmos no caminho da verdade, 
vivenciando os valores morais ensina-
do por Jesus usando dos recursos dis-
ponibilizados e que nos foi confiado 
nesta encarnação.

Fazer algo de bom ao nosso pró-
ximo abre a possibilidade de servir 
desinteressadamente e por amor, 
enriquecendo as nossas atitudes e 
iluminando o nosso caminho, trans-
formando-nos em pessoas genero-
sas, muitos dos recursos disponibi-
lizados a nós estão guardados em 
nosso coração, usemo-los.

Jesus identificava as nossas im-
perfeições que angariamos durante 
as várias existências e apiedados de 
nós, nos aconselha dizendo: “Granjeai 
amigos com as riquezas da injustiça; 
para que, quando estas vos faltarem, 
vos recebam eles nos tabernáculos 
eternos”. Jesus nos alerta para que 
dilatemos o nosso circulo de convi-
vência no bem, conquistar corações 
amigos, nos sentindo cada vez mais 
amparados, pois chegará o dia em 
que o fruto desse espírito de coope-
ração intercederá por nós.
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DESDE O MÊS DE MARÇO/2020 o Lar Dona Anita passou 
por uma série de transformações e adequações para que 
suas crianças e adolescentes pudessem estar protegidos na 
atual conjuntura frente à pandemia do novo coronavírus.  
Toda a rotina do lar foi adaptada para que eles pudessem 
continuar, apesar das alterações, sem prejuízos em suas ati-
vidades, desenvolvimento físico e emocional. 

A partir de informações, orientações e recomendações, a 
equipe técnica do Serviço de Acolhimento foi modifican-
do também sua rotina de trabalho. No princípio, todas as 
reuniões, realizadas com a rede de proteção, atendimentos 
familiares e visitas domiciliares foram suspensas, a fim de 
proteger também os profissionais. 

O afastamento social já dura mais de dois meses e ainda 
não há previsão para o retorno das atividades normais. Para 
que as crianças e familiares não ficassem desamparados e 
sem retorno por muito tempo, foi decidido pela coordena-
ção e equipe pela retomada dos atendimentos e visitas. 

Assim, foi adaptado em espaço aberto, ao lado do anexo 
administrativo do Lar Dona Anita, com a instalação de uma 
tenda, um local próprio para continuidade do trabalho de 
atendimento das famílias. Foram tomadas todas as precau-
ções com utilização de máscaras, cumprindo a distância se-
gura, álcool em gel e lugar arejado.  

As visitas domiciliares essenciais também foram retoma-
das com a utilização de EPIs e a troca de roupas quando as 
técnicas saem das residências e retornam para o local de 
trabalho, bem como as reuniões, que continuam sendo re-
alizadas, porém de maneira remota, utilizando plataformas 
digitais que possibilitem a participação de todos. 

COLABORAÇÕES EM PERÍODO DE PANDEMIA
Além da programação das atividades com as crianças e 
reorganização do trabalho da equipe técnica, algumas 
programações e eventos realizados pela COASSEJE, para 
arrecadar fundos a fim de complementar a verba recebida 
para a manutenção da entidade tiveram que ser canceladas 
ou adiadas.  É um período de muitos desafios, com muitos 
obstáculos, pois as atividades do Lar Dona Anita são inin-
terruptas, que requer criatividade e muitas atividades para 
manter a harmonia entre crianças, adolescentes, cuidado-
ras, além da manutenção de apoiadores voluntários e parte 
financeira complementar.  

Contudo, com o empenho dos membros da diretoria, da 
equipe de profissionais e também de pessoas físicas e em-
presas solidárias, a COASSEJE  tem conseguido proporcio-
nar a todos os atendidos do Lar a continuidade do trabalho. 

Citamos aqui alguns exemplos de ações de empresas e cam-
panhas que contribuem para a manutenção das atividades: 

• Do dia 11 até o dia 30/05/2020, o SESI, através da Ação 
Social daquela organização, propôs a doação de refeições 
servidas no almoço para todos os acolhidos e funcionários 
do Lar Dona Anita, com marmitas diárias, de segunda à sába-
do. Também ofereceu doações de outros itens alimentares.

• A Prefeitura de Americana, através da Secretaria de 
Educação, área da Merenda Escolar, fez doação de ali-
mentos não perecíveis.

• Diversas empresas, órgãos públicos e pessoas físicas 
contribuíram com outros itens de necessidades do Lar, 
além de atendimento a campanhas pontuais feita pela CO-
ASSEJE em grupos de whatsapp. 

A diretoria e a coordenação das atividades profissionais 
da COASSEJE, agradecem emocionados a presteza na co-
laboração de todos aqueles que se dispuseram a contribuir 
e estão contribuindo, como os voluntários em atividades 
essenciais da entidade. 

DOAÇÕES PARA A COASSEJE
Todas as doações direcionadas à COASSEJE estão sendo rece-
bidas na sede da entidade, à Rua 7 de Setembro, 25, Centro 
de Americana, no horário das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 
16h00.

CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS
Quem desejar colaborar com a COASSEJE com recursos fi-
nanceiros, além do “Projeto Investimento Social” (boletos 
bancários mensais ou trimestrais), também poderá fazer 
através de crédito na conta corrente bancária da entidade:
Banco do Brasil: 001
Agência: 0319-0.
Conta Corrente: 81.349-4
CNPJ: 43.266.378/0001-44

Lar Dona Anita em período de Pandemia
POR MÔNICA GALHARDO

COASSEJE
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NASCIDO NO RIO DE JANEIRO, em 4 de 
novembro de 1910, e desencarnado em 
Brasília (DF), em 13 de junho de 1980, Car-
los Torres Pastorino, mais conhecido como 
professor Pastorino, foi filho de José Pas-
torino e Eugênia Torres Pastorino. Desde 
criança demonstrou inusitada inteligência 
e vocação para a vida eclesiástica. Com 
apenas 14 anos de idade, em 1924, rece-
beu os diplomas de Geografia, Corografia e 
Cosmografia, do Colégio D. Pedro II e, logo 
em seguida, ainda no mesmo ano, o diplo-
ma de Bacharel em Português, no mesmo 
colégio. Viajou para Roma a fim de cursar 
o Seminário, onde em 1929 foi diplomado, 
pelo Cardeal Basílio Pompili, para a Ordem 
Menor de Tonsura. Formou-se em Filosofia 
e Teologia em 1932, sendo ordenado sacer-
dote em 1934. Abandonou a vida eclesiás-
tica da Igreja Católica Romana quando, em 
1937, aguardava promoção para diácono. 
Surpreendeu-se com a recusa do papa Pio 
XII em receber o Mahatma Gandhi em seu 
tradicional traje branco. O colégio cardinalí-
cio exigia que o grande líder da Índia vestis-
se casaca, para não quebrar a tradição das 
entrevistas com os chefes de Estado. Pas-
torino, diante dessa recusa, imaginou que 
se Jesus visitasse o Vaticano não se entre-
vistaria com o papa, pois vestia-se de forma 
similar a Gandhi, e jamais se sujeitaria ao 
rigor exigido pela Igreja.

Regressou de imediato ao Brasil e de-
senvolveu intensa atividade pedagógica. 
Ingressou no Instituto Ítalo-Brasileiro de 
Alta Cultura, como professor de Latim e 
Grego, cargo que exerceu de 1937 a 1941. 
Em 1938, recebeu o registro de professor 
de Psicologia, Lógica e História da Filosofia 
do Ensino Secundário. Foi também profes-
sor de espanhol, além de contribuir como 
correspondente em jornais. Ex-padre que 
se dedicou ao estudo da Doutrina Espírita 
e da fenomenologia mediúnica, é autor do 
maior best-seller de autoajuda publicado 
no Brasil: Minutos de Sabedoria. Grande 
inteligência, poliglota, Pastorino ainda tra-
duziu livros em diversos idiomas. Foi tam-
bém radialista, sendo sua obra Minutos de 

Sabedoria uma coleção das mensagens 
propaladas no rádio. Foi também historia-
dor, autor de peças de teatro e de compo-
sições musicais. Em paralelo com o magis-
tério, exerceu atividades jornalísticas, como 
correspondente dos Diários Associados. Foi 
adido cultural e jornalístico da Academia 
Brasileira de Belas Artes. Adepto do Espe-
ranto converteu-se ao Espiritismo em 1950. 
Delegado especializado (Faka Delegito) da 
Universidade Esperanto Asocio, com sede 
na Holanda, foi fundador da Sociedade 
Brasileira de Esperanto no Rio de Janeiro. 
Sua bibliografia é extensa, com mais de 50 
livros publicados e outros tantos inéditos.

No dia 31 de maio, de 1950, terminara 
a leitura de O Livro dos Espíritos, de Allan 
Kardec, que recebera por empréstimo de 
um seu colega do Colégio D. Pedro II, o que 
fez em apenas dois dias. Nesse dia, decla-
rou-se espírita e, a partir daí, desenvolveu 
atividades doutrinárias muito intensas. No 
bairro do Grajaú, começou a frequentar o 
Centro Espírita Júlio César; fundando mais 
tarde em sua própria residência, na Rua 
Sete de Setembro, 223, o Grupo Espírita 
da Boa Vontade, que mais tarde passaria a 
denominar-se Grupo de Estudos Spiritus. 
Desse Grupo surgiram, depois, com ajuda 
de Jaime Rolemberg de Lima, o Lar Fabia-
no de Cristo, a CAPEMI e o SEI − Serviço 
Espírita de Informações. Fundou a Livraria 
e Editora Sabedoria e a revista com o mes-
mo nome, prestando relevantes serviços à 
Doutrina, no terreno cultural.

O professor Carlos Torres Pastorino re-
alizou muitas palestras no Rio de Janeiro 
e em vários outros Estados. Participou 
ativamente de Congressos, Semanas 
Espíritas, Simpósios, Cursos e tantos ou-
tros eventos. Fez-se sócio de inúmeras 
instituições espíritas e colaborou com a 
imprensa espírita nacional e do exterior. 
De sua vasta bibliografia espírita, desta-
cam-se Minutos de Sabedoria, que bateu 
todos os recordes de vendagem, em inú-
meras edições, Sabedoria do Evangelho, 
publicado em fascículos na revista Sabe-
doria, e Técnicas da Mediunidade. Mais 
tarde, em 1971, o Conselho Federal de 
Educação aprovou-o como titular de Lín-

gua e Literatura Latina, Língua e Litera-
tura Grega (1972) e de Linguística (1974) 
para a Universidade Federal de Brasília. Já 
havia sido aprovado tradutor público de 
francês, italiano e espanhol. Falava fluen-
temente vários idiomas e, graças a esse 
talento, traduziu obras de vários autores 
ingleses, franceses, espanhóis, italianos, 
clássicos latinos e gregos. Seu grande 
sonho, porém, era a criação de uma Uni-
versidade Livre, para ensinar Sabedoria. 
Em 1973 recebeu, por doação, do Dr. 
Miguel Luz, famoso médico paulista, já 
desencarnado, magnífico terreno numa 
área suburbana de Brasília, denominada 
Park Way, onde iniciou as obras da Uni-
versidade. Já com algumas dependências 
construídas, passou a residir no local para 
administrá-la. Chegou a realizar vários 
cursos, estando a sua Biblioteca em pleno 
funcionamento, com o respeitável núme-
ro de 8.000 volumes, adquiridos ao longo 
de sua existência, toda voltada para a cul-
tura geral e o bem-estar da Humanidade. 
Mas faleceu antes de ver concretizado 
esse monumental sonho.

Autor de 28 obras publicadas, incluin-
do-se a Sabedoria do Evangelho, da qual 
somente oito volumes foram editados, tra-
duziu obras de Pietro Ubaldi, de quem foi 
amigo, compôs trinta e uma peças musicais 
para piano, orquestra, quarteto de cordas 
e polifonia a três e quatro vozes. Homem 
de ação, infatigável, Pastorino, após sua 
desencarnação, não silenciou; prosseguiu 
mandando-nos páginas belíssimas do 
Além, mensagens psicografadas. Eis aí, e 
aqui, Carlos Pastorino mais vivo que nunca, 
ensinando, pregando, escrevendo: a morte 
é vida, tal como podemos ver no excelente 
Impermanência e Imortalidade, psicogra-
fado por Divaldo P. Franco, publicado em 
2004 pela Editora da FEB. 

(*) Os dados acima foram, em grande parte, 

extraídos do livro Personagens do Espiritismo, 

de Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves 

Godoy, Ed. FEESP, 1ª ed., 1982, SP, Brasil.

Fonte: https://luzesdaespiritualidade.blogspot.

com/2015/10/carlos-juliano-torres-pastorino.

html

Carlos Juliano Torres Pastorino
POR DIVALDO CREMES

ESTUDOS
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A CASA DIA é uma Instituição que tem como objetivo prin-
cipal recuperar pessoas dependentes de drogas ou álcool, 
auxiliando-as a se reintegrarem pessoal e socialmente. A 
Casa Dia procura, através de sua proposta e programação, 
conduzir o indivíduo a um caminho de reencontro com sua 
personalidade, seus valores e potencialidades devolvendo-
lhe a autoestima e valorização pessoal.

Por ser uma instituição ecumênica a Casa Dia permite 
que diversos segmentos religiosos e filosóficos contribu-
am para o esclarecimento da vida espiritual aos adictos em 
recuperação, de modo a fortalecer neles a vontade de re-
cuperação física e psicológica, proporcionando uma nova 
perspectiva de vida e crescimento espiritual.

O “Evangelho na Casa Dia” é uma atividade externa do Se-
areiros que tem por objetivo a divulgação dos ensinamen-
tos básicos do Espiritismo aos adictos em recuperação que 
lá se encontram. 

A atividade é realizada toda segunda 2ª feira de cada mês 
das 20h00 ás 21h00.

A cada encontro realiza-se a explanação resumida de um 
capitulo do “Evangelho Segundo o Espiritismo” de Allan 
Kardec seguida de um debate e esclarecimentos de dúvi-
das entre os presentes.

Desde Janeiro de 2020 a Casa Dia mudou-se para um 
novo endereço.

Todas as pessoas interessadas conhecer esse trabalho es-
tão convidadas, sem exigência de participação obrigatória.

Local:  Casa de Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra – CASA DIA
Novo endereço: R. Sete de Setembro, 1475 - Centro, 
Americana - SP

A Casa Dia
PELO D.C.D.

EVANGELHO NA CASA DIA

FACHADA DA CASA DIA

NEY RIBEIRO COSTA FILHO, APOLO, EYN MELO RIBEIRO
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SÓ PODEMOS COMPREENDER a Arte 
que fazemos hoje, olhando para o pas-
sado e ver de onde vem as nossas influ-
ências. Com muita frequencia discorre-
mos sobre os períodos: Barroco e sobre 
a renascença, que modificaram, consi-
deravelmente o modo do homem ver e 
entender o mundo, quer seja filosófica, 
científica, religiosa ou Artisticamente. 
Nesta matéria, quero dedicar uma ho-
menagem ao Grande compositor Sacro 
e Religioso Palestrina!

Vejamos as informações que nos 
traz a  a enciclopédia Wikipédia: 
“Giovanni Pierluigi da Palestrina (3 
de fevereiro de 1525 - 2 de fevereiro 
de 1594) foi um compositor italiano 
da renascença. Ele era o mais famo-
so no século XVI, representante da 
Escola romana. Palestrina teve uma 
grande influência sobre o desenvol-
vimento da música sacra na Igreja 
Católica Apostólica Romana...”

Não houve compositor anterior a 
Bach tão prestigiado como Palestri-
na, nem outro cuja técnica de com-
posição tivesse sido estruturada 
com maior minuciosidade. Palestri-
na foi denominado como “O Prínci-
pe da Música”, e suas obras foram 
classificadas como a “perfeição ab-
soluta” do estilo eclesiástico. Reco-
nheceu-se que Palestrina captou, 
melhor que nenhum outro compo-
sitor, a essência do aspecto sóbrio 
e conservador da Contra-Reforma 
numa polifonia de extrema pureza, 
apartada de qualquer sugerência 
profana. O estilo palestriniano po-
de-se verificar, com claridade nas 
suas Missas; a sua índole objetiva, 
friamente impessoal, resulta ex-
tremamente apropriada aos textos 
formais e rituais do Ordinário...”

Com certeza qualquer coralista 
que adentrasse uma daquelas Ca-
tedrais e ouvisse a harmonia da-
quelas vozes, ressoando com per-

feição, na acústica das Igrejas, iria 
crer que estivesse sendo arrebata-
do aos planos superiores da cria-
ção, tamanha beleza que aquela 
estética infundia nos ouvintes.

Conta-se que ele sabia aproveitar 
com perfeição a reverberação desses 
templos religiosos, aliás, isso é papel 
dos regentes e maestros, de em cada 
lugar em que vão se apresentar pre-
ver a acústica, sentir a reverberação 
para adequar a formação dos instru-
mentos (no caso da Orquestra) ou 
vozes (no caso dos corais), no caso 
das orquestras nas quais toquei, o 
maestro, as vezes, pedia para tirar as 
notações de F (forte) das partituras, 
em alguns casos, para não ressoar 
muito e não ficar incômodo diante 
da reverberação.

Hoje vendo os Corais Espíritas 
da atualidade, com certeza os que 
mais encantam são os que conse-
guem fazer a divisão de vozes, tra-
balhando a melodia e formando as 
harmonias com as próprias vozes, 
fazendo os contra-pontos, traba-
lhando os “fortes” e “fracos” (Dinâ-
mica) e os melhores corais dispen-
sariam até mesmo instrumentos de 
acompanhamento. Mas digo isso 
sem nenhuma intenção de estimu-
lar competições entre quais são os 
melhores ou piores corais espíritas, 
longe disso, nesse Movimento de 
Arte Espírita iniciado aqui no Brasil 
e que toma corpo a cada ano, per-
cebemos que é raro e difícil para 
o Coral Espírita amador encontrar 
um regente ou coralista, mais raro 
ainda encontrar cantores com ex-
periência musical ou bom ouvido.

Pela nossa relação com o estudo 
do Evangelho Segundo o Espiritis-
mo, e com a vida e Obra de Jesus, o 
Espiritismo não trouxe os dogmas 
religiosos para a Doutrina, mas, de 
certa forma, acabou atraindo para 
si o “Espírito religioso”, pelo menos 
nas preces e canções, na leitura e 

estudo do Evangelho e das pará-
bolas do Cristo. Seria difícil repro-
duzir a experiência dos corais das 
Catedrais e grandes Igrejas, pois 
a maioria dos Centros Espíritas 
são pequenos e com rara exceção 
encontraremos algum com uma 
acústica semelhante a desses tem-
plos religiosos, para formar aque-
le efeito de vozes ecoando como 
se estivesse “subindo aos céus” e 
“percorrendo a Igreja” formando 
aquele efeito sonoro diferenciado.

Sabemos que a temática evan-
gélica não é adotada por todos 
os corais espíritas, alguns mesmo 
que tive oportunidade de conver-
sar, e por ocasião de ter enviado 
canções minhas para análise, pois 
uso a temática evangélica em al-
gumas canções minhas, alguns co-
ralistas me responderam que não 
gostam de temas que falem de Je-
sus e evangelho nas canções por-
que deixa o coral muito “religio-
sista”. Alguns corais espíritas da 
atualidade não usam sequer Can-
ções produzidas no Movimento de 
Música Espírita, adotando músicas 
de autores da M.P.B e de cantores 
da grande mídia como Roberto 
Carlos, etc.  Entrarei neste assun-
to sobre repertório numa próxima 
matéria, pois o assunto é extenso 
demais pra tratar aqui.

Mas, querido coralista, seja lá 
qual for a sua visão de como ser um 
Coral Espírita, não deixe de estudar 
e pesquisar sobre Palestrina e tudo 
o que puder sobre o canto sacro e 
gregoriano, pois eles são respeita-
dos e estudados no Mundo todo 
e quando o assunto é estudo não 
podemos ser preconceituosos, cor-
rendo o risco de perder esta grande 
oportunidade de mergulharmos na 
historiografia desses Missionários 
da Música, que vieram de planos 
mais altos, pra nos trazer alento e 
beleza à nossa humanidade.

Palestrina: O Missionário da Música Sacra
POR CLAYTON PRADO

ARTES
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PREDESTINADO, filme que conta a história do médium Zé Arigó, 
e o espírito do dr. Fritz . Com estreia marcada 
para 18 de junho de 2020. Estrelado por Dan-
ton Mello e Juliana Paes, o longa conta a histó-
ria do médium mineiro José Pedro de Freitas, o 
Zé Arigó, que se tornou esperança de cura para 
milhares de pessoas a partir do final da déca-
da de 1950.  O filme relata a trajetória de Arigó 
desde a infância, quando se manifestaram os primeiros sinais de 

Predestinado, filme que conta a história do 
médium Zé Arigó, e o espírito do dr. Fritz

PELO D.C.D.

ESPIRITISMO E A MÍDIA

mediunidade, até a vida adulta, quando dores de cabeça, insônia, 
visões e vozes em outros idiomas o fizeram aceitar seu dom e dar 
início às atividades de operações espirituais e cura. “Arigó foi um 

homem iluminado que salvou milhares e milhares 
de pessoas”, diz Danton Mello, que interpreta o mé-
dium na produção. “Foi o primeiro a fazer cirurgias 
espirituais. Com esse filme, vamos poder deixar re-
gistrado todo o trabalho que ele fez, sua vida difícil, 
e o bem que ele fez para tanta gente”, completa. 
Rodado em Congonhas, cidade natal de Arigó, Ca-

taguases e Rio Novo, em Minas Gerais”.

VALIOSA FONTE de conhecimento para todos aqueles que irão iniciar o desenvolvimento da faculdade 
do Espírito conhecida como desdobramento, projeção da consciência ou viagem astral, assim como para 
aqueles que já possuem a faculdade, mas não sabem como educá-la e desenvolvê-la de modo a ter uma 
boa qualidade de vida. O livro traz inúmeras técnicas de desenvolvimento e aprimoramento da faculdade 
psíquica do desdobramento consciente. Além disso, apresenta relatos de como é a vida no mundo espiri-
tual e diversas explicações sobre espiritualidade, sempre à luz da Doutrina Espírita.

Desdobramento consciente
PELO D.C.D.

Não revides, aceita-te
PELO D.C.D.

Aceita-te com és, procurando melhorar.
Não te acomodes na imperfeição.
Todos somos o que somos, mas todos devemos ser mais.
Não te compares aos outros. És uma criação originalís-
sima do Criador. Tens potencialidades semelhantes às 
de todos os seres.

Não é melhor nem pior do que ninguém.
És capaz de feitos que caracterizam os anjos, ou das 
atitudes que te nivelem ao malfeitor.
Tens diversos caminhos a tua frente. A opção é tua.
Não te revoltes contra a tua condição.
A lama pode ser tão útil quanto o diamante.
Aceita-te e não prejudiques ninguém com teu modo de ser.

Fonte: Livro Vigiai e Orai.

Pelo Espirito do Irmão José,

Psicografia Carlos A Baccelli

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

LEIA, ASSISTA E APRENDA

EVANGELHO NO LAR
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EU CONHEÇO várias dessas angústias. 
Minhas andanças pelo país e minha his-
tória de vida, também como dirigente 
no passado, me trouxeram uma visão 
global do movimento espírita e sua di-
versidade no entendimento doutrinário 
e suas práticas – que devemos com-
preender –, gerando comportamentos 
e atitudes tão diversas neles próprios, 
que igualmente se deparam com vo-
luntários,  tarefeiros e frequentadores, 
diretores, também com a diversidade 
que nos é própria como seres humanos.

Todo líder ou dirigente – e não só es-
pírita, claro, mas em qualquer segmento 
– sempre se defrontará com opositores. É 
natural, mas nem sempre fruto de crítica 
construtiva, muitas vezes é resultante de 
inveja, ciúme, oposição sistemática mes-
mo e até desejo simples de perturbar, por 
leviandade. Pense comigo:

a) Se trabalha ativamente (e aí se inclui 
atendimento com fraternidade, proferin-
do palestras ou aulas e coordenando cur-
sos, e até mesmo preparando trabalhado-
res para continuidade natural das tarefas), 
é fanático ou está querendo seguidores;

b) Se interrompe a tarefa, ainda que por 
enfermidade ou problemas pessoais, é cha-
mado de desertor ou acusado de abando-
no por ingratidão e inconsciência espírita;

c) Se acompanha com atenção o 
andamento das diversas frentes de 
trabalho, é nomeado de controlador 
ou que, na linguagem vulgar, “não 

EM 1940, Chico ficou gravemente enfermo. O médico que 
lhe assistia fez o diagnóstico, prevendo um ataque de ure-
mia. Se a retenção perdurasse por mais 24 horas, teria o 
Chico um colapso e desencarnaria conforme lhe dissera o 
médico, colocando-o a par da realidade dolorosa.

O facultativo saiu e Chico notou que, do alto, Bezerra de 
Menezes, André Luiz e Emmanuel providenciavam-lhe re-

cursos, entre demonstrando-lhe que era grave seu estado.
Preparou-se, então, para morrer bem.
Pediu, em prece sentida, a Emmanuel que o recebesse na 

espiritualidade.
Seu amoroso guia, sentindo-lhe a intenção considerou:
- Não posso, Chico, auxiliá-lo no seu desencarne. Tenho mui-

to que fazer. Mas, se você sentir que a hora chegou, recorra aos 
amigos do “Luiz Gonzaga”. Você não é melhor que os outros!

(Publicado na revista “Informação”, nº 293, de Março 2001)

larga o osso de jeito nenhum”;
d) Se usa da criatividade para motivar e 

envolver as pessoas, é classificado como 
revolucionário e desejoso de deturpar a 
pureza doutrinária;

e) Se usa seus talentos pessoais é tam-
bém porque quer aparecer;

f) Se organiza as atividades e sugere se-
quencia para isso é porque tem interesses;

g) Se é notado mais próximo de alguém, 
com mais frequência, em necessidade é por-
que há interesses inconfessáveis. 

h) Se se destaca pela atuação, é alvo de 
inveja, ciúme e até boicote.

i) Se demonstra assiduidade nas tarefas, 
está abandonando a família; 

j) Se promove eventos para geração 
de receitas, é porque está enriquecen-
do com elas;

k) Se leva adiante providências, pela 
omissão de outros encarregados, é por-
que “passa por cima dos outros”;

l) Se toma decisões, é porque não é de-
mocrático...

m) Se fortalece a instituição ou causa a 
que se dedica, é porque quer domínio so-
bre tudo e todos...

Claro que a lista não termina aí, outros 
se acrescem, entre fatos desagradáveis 
de bastidores, intrigas absolutamente 
dispensáveis, falatórios sem utilidade, e 
por aí vai, em situações bem próprias da 
condição humana.  São angústias que 
muita gente nem imagina, nem sabe, e 
que muitas vezes podemos causar sem 
perceber, nós mesmos que talvez este-
jamos próximos e atormentando líderes 

natos que trabalham pelo bem geral. 
Nossos comportamentos distraídos ou 
levianos atormentam ativos trabalhado-
res do bem, retardam ações que podem 
beneficiar muita gente.

Estejamos atentos no que dizemos, 
como dizemos, no que fazemos e como 
fazemos. Podemos ser levianos sem 
perceber e perturbar quem trabalha. 
Podemos muitas vezes estar gerando 
angústias, intencionais ou sem perceber, 
que nos custarão mais tarde lágrimas de 
remorso, quando nos dermos conta da 
responsabilidade que, com tais atitudes, 
assumimos. 

Procuremos nunca nos vermos como 
concorrente, não o somos. Somos criatu-
ras tocadas pelo mesmo ideal e devemos 
nos respeitar, seja em qual condição nos 
encontremos, fazendo-nos ativos colabo-
radores, sem perturbar os trabalhos em an-
damento. Se achamos que podemos fazer 
melhor, assumamos a responsabilidade 
que nos compete, sem olhar com despeito 
quem trabalha. 

Ainda que haja os que desejam aparecer, 
que querem se projetar e dominar, ou que, 
entre tantas outras situações, destoam nos 
campos do personalismo, da vaidade ou do 
egoísmo e de pretensões descabidas, esta-
mos todos em aprendizado, cada um ama-
durecendo a seu tempo.

É incabível que nos deixemos domi-
nar por sentimentos vis, considerando a 
grandeza da Doutrina Espírita, quando o 
dever igualmente nos chama ao traba-
lho constante do bem. 

Angústias de um dirigente espírita

"Enfermidade do Chico"
POR ANTONIO ORLANDO CIOLDIN

POR ORSON PETER CARRARA

COMPORTAMENTO

HISTÓRIAS ESPÍRITAS
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TALVEZ O LEITOR não tenha perce-
bido, mas Kardec classifica com sabe-
doria, em quatro grupos, aqueles que 
podem ser considerados de “bons mé-
diuns”. Está em O Livro dos Médiuns, 
item 197, no capítulo XVI – Médiuns 
especiais. O capítulo traz o significa-
tivo subtítulo Aptidões especiais dos 
médiuns – Quadro sinótico das dife-
rentes variedades de médiuns. Re-
ferido capítulo é precedido por dois 
outros também específicos: Dos Mé-
diuns (com ampla classificação geral 
das várias modalidades) e Médiuns 
Escreventes ou Psicógrafos (esse espe-
cífico para os conhecidos psicógrafos). 
Nesses citados capítulos já se pode ter 
dimensão da variedade de médiuns, 
pedindo estudo para conhecimento.

Mas voltemos à questão dos Bons 
Médiuns, que conclui o rico capítu-
lo já citado. Kardec os distribui em 
quatro grupos: Sérios, Modestos, De-
votados e Seguros. Note o leitor que 
quatro virtudes nomeiam o compor-
tamento daqueles que podem ser 
chamados bons médiuns. Em cada 
classificação o Codificador acres-
centa comentários sobre a razão da 
classificação, onde estão preciosas 
orientações para quem está envol-

Bons Médiuns

Denise Abraham Duarte Delben

POR ORSON PETER CARRARA

PELO DCD

MEDIUNIDADE

NOSSA GENTE

vido com a questão, cuja leitura e 
funda reflexão não pode ser despre-
zada, nem desconhecida e vivida.

Na sequência do item estão comuni-
cações dos Espíritos Erasto e Sócrates e 
também comentário do próprio Kardec.

Desses preciosos textos seleciona-
mos alguns trechos para reflexão do 
leitor:

a) “(...) ao médium que tomasse essas 
reflexões por mal provaria uma coisa: 
que não é bom médium, quer dizer, 
que está assistido por maus Espíritos 
(...)” – De Erasto.

b) “(...) os que abusam ou usam mal 
suas faculdades, sofrerão tristes con-
sequências por isso, como já ocorreu 
com alguns (...)” – de Erasto. Acres-
cente-se, como já conhecido que são 
apenas consequências, nunca castigo 
ou punição. É que sempre respondere-
mos por nossas ações.

c) “Esse quadro é de grande impor-
tância, não somente para os médiuns 
sinceros que procurarão de boa-fé, len-
do-o, de se preservar dos escolhos aos 
quais estão expostos (...). Deveria estar 
constantemente sob os olhos de qual-
quer que se ocupe de manifestações, e 
igualmente da escala espírita de que é 
complemento; (...)” – de Sócrates.

d) “(...) Restringindo-se em sua espe-
cialidade, o médium pode distinguir-se 
e obter grandes e belas coisas; ocu-
pando-se de tudo, não obterá nada de 
bem. (...) o desejo de estender indefini-
damente o círculo de suas faculdades, 

é uma pretensão orgulhosa (...); os bons 
abandonam sempre o presunçoso, que 
se torna, assim, o joguete de Espíritos 
enganadores (...). – de Sócrates.

Será de bom entendimento buscar 
estudar atentamente os 3 capítulos ci-
tados. Eles oferecem riquezas esqueci-
das de orientação para médiuns ou co-
ordenadores de grupos de estudos ou 
grupos mediúnicos. Mas, é claro, para 
estudiosos em geral. São preciosidades 
que sempre precisam ser consideradas 
para não se cometer os comuns equí-
vocos de informações dadas à pressa, 
sem embasamento doutrinário, distor-
cendo realidades e informações.

O Espiritismo é ciência vasta, inten-
sa, luminosa, como afirma Cairbar 
Schutel, em seu Médiuns e Mediuni-
dades. Não pode nem deve ser tratado 
com negligência. Ele pede responsabi-
lidade, estudo continuado, reflexão 
constante, para bem assimilado em 
sua grandeza inesgotável. 

Ser chamado bom médium só por-
que tem suposta facilidade para in-
formações espirituais a todo instante, 
sob qualquer pretexto, é bem desco-
nhecer o que seja o Espiritismo, o que 
seja Mediunidade, qual sua finalidade. 
Há muito mais do que a ingenuidade 
posso supor dentro da expressão e 
isso precisa sempre ser objeto de estu-
do e pesquisa, para não sermos sedu-
zidos pelas paixões todas que aí estão: 
vaidade, egoísmo, pretensões e seus 
desdobramentos. 

DENISE ABRAHAM DUARTE DELBEN é a nossa apresentada desta edição virtual. Denise 
é empresária, atualmente aposentada, tem 65 anos, é viúva, tem duas filhas e duas netas.

Denise nos conta que sua avó paterna era espírita e que seu pai lia Kardec, consequen-
temente sempre teve interesse pela Doutrina Espírita. 

Chegou ao Seareiros em 2004, começou a estudar e não mais se desligou da Casa.
Participa de reunião de estudos. É coordenadora de reunião mediúnica. É líder do nos-

so Bazar permanente, mantendo a sua organização. Denise é uma colaboradora dedi-
cada do Seareiros e desejamos manifestar a ela a nossa gratidão e também o desejo de 
que em breve esteja reabrindo nosso Bazar. 
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O grande momento para
resgatar o convívio familiar

POR CRISTIANE CLEZIA

QUARENTENA

A HUMANIDADE, constantemente, 
enfrenta grandes desafios. E atual-
mente com essa pandemia, causada 
pelo novo coronavírus, que impôs o 
isolamento às pessoas, o convívio fa-
miliar tornou as relações mais intensas 
e desafiadoras. Tanto que esse assunto 
tem sido muito discutido em torno do 
próprio valor que se atribui a Família, 
nesse novo contexto social, que não 
privilegiou sexo, crença, idade, classe 
social ou condição financeira.

Num mundo conectado, especifi-
camente, nas redes sociais, a comu-
nicação virtual ocasionou um dis-
tanciamento maior entre as pessoas. 
Não há mais diálogo, paciência e 
tolerância devido à correria do dia a 
dia. Não há mais refeições com toda 
a família à mesa onde as pessoas po-
diam expressar seus pensamentos, 
opiniões e experiências. 

Porém, quem diria, as redes sociais, 
além de serem os meios mais eficien-
tes para criarem conflitos e discursos 
de ódio, nessa pandemia, ajudaram as 
pessoas a se aproximarem, amenizan-

do a saudade, encurtando a distância, 
criando muitos atos positivos de soli-
dariedade. As famílias tiveram que se 
reinventar em todos os aspectos. Re-
descobrindo suas verdadeiras priori-
dades. Reavaliando suas atitudes.

Certamente, durante essa quaren-
tena, será exigido de cada um, mais 
calma, comunicação interpessoal e 
respeito às diversidades. Sendo assim, 
seria um grande momento para resga-
tar os valores no âmbito familiar. 

 Perante as dificuldades vivenciadas 
por essa crise, a convivência familiar 
obriga participação de todos para que 
a harmonia no lar, seja ele qual mode-
lo for, prevaleça. E, é nesse momento, 
por meio da união de corações, mui-
tas vezes, separados fisicamente, mas 
unidos pelo pensamento e pela prece, 
que as pessoas precisam manter a se-
renidade e a fé nos desígnos de Deus.

Será que depois dessa crise que o 
mundo está passando, o ser humano 
será mais resiliente e empático? Rea-
prenderá a administrar o seu tempo? 

Com essa experiência, espera-se que 
haja uma transformação nas pessoas, 
tornando-as menos individualistas e 

pensando mais no coletivo, prezem o 
amor, o respeito, a solidariedade e a 
compreensão. Também, contribuirão 
para um mundo melhor e mais fra-
terno, já que as pessoas estarão mais 
fragilizadas pelas perdas de entes que-
ridos, perdas financeiras ou até mes-
mo pelas suas próprias inseguranças 
levando à depressão e ao suicídio. 

Decorrente a tudo isso, cabe a cada 
pessoa poder vivenciar o verdadeiro 
conceito de família, que é a força in-
destrutível no exercício do amor in-
condicional. 

“O lar é o porto de onde a alma se 
retira para o mar alto do mundo, e 
quem não transporta no coração o 
lastro da experiência dificilmente es-
capará ao naufrágio parcial ou total. 
Procura a paz com os outros ou a sós. 
Recorda que todo dia é dia de come-
çar.” Emmanuel

Fontes: https://vidasimples.co/para-lidar-com-

tempos-dificeis/quarentena-e-oportunidade-

de-resgatarmos-o-convivio-em-familia/

https://usesp.org.br/dirigente-espirita/

Livro “Família” – Emmanuel – Psicografado pelo 

Francisco Cândido Xavier

BASEADO NUMA HISTÓRIA REAL, o filme “Superação: O mi-
lagre da Fé” (2019) narra o drama de uma mãe (Joyce Smith), 
cuja fé inabalável, acredita na recuperação de seu filho adotivo 
de 14 anos (John Smith) que sofrera um acidente, caindo em 
um lago congelado e que fora desenganado pelos médicos. A 
mãe embarca numa jornada de orações, fé e esperança como-
vendo e convocando toda uma cidade numa campanha emo-
cionante para salvar seu filho. O primeiro filme cristão indicado 
ao Oscar na categoria de melhor canção original pela música, de 
autoria de Diane Warren, “I’m standing with you” (Eu estou com 
você), interpretada pela atriz Chrissy Metz que dá vida à prota-
gonista do longa. A história ressalta a importância de termos 

fé e confiança em Deus, que Ele 
vela por nós, amparando-nos e 
protegendo-nos. A prece é um 
ato de fé. Pela prece agradece-
mos-lhe os favores que nos faz 
continuamente e pedimos-lhe 
o de que necessitamos. A prece 
desenvolve, aumenta e fortifica 
a nossa fé.

Fonte: https://pleno.news/

entretenimento/cultura-e-lazer/

filme-cristao-aparece-entre-os-

indicados-ao-oscar-2020.html

Filme: "Superação, o Milagre da Fé"
POR CRISTIANE CLEZIA

ESPIRITISMO E MÍDIA
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Olá queridas (os) leitoras(es), sejam 
bem vindo a nosso novo formato. 
Hoje abordamos a temática serviço 
e tempo, tão necessária nos tempos 
que vivemos. Acompanhem.

SERVIÇO  E  TEMPO
A senhora  Juvercina Trajano  era um  
prodígio de  minudências. Aos  quase  
sessenta  de  idade,  reafirmava  a  sua  
condição  de  missionária  do  Cristo,  no 
amparo à  infância, com  particularida-
des preciosas  de  informação. Espírita  
fervorosa,  sabia-se  reencarnada  para  
o  desempenho  de  grande  tarefa.  
Cabia-lhe socorrer  crianças  desprote-
gidas.  Antevia  a  obra  imensa.  Men-
talizava-se  rodeada  de pequeninos  a  
lhe  rogarem  ternura.  Enternecia-se  
ao  narrar  as  próprias  recordações  da  
sua vida  de  Espírito,  antes  do  ber-
ço,  pois  Dona  Juvercina  chegava  
a  lembrar-se  do  tempo  em que  se  
via,  no  Plano  Espiritual,  preparando  
a  existência  física  em  que  se  reco-
nhecia habilitada  ao  grande  empre-
endimento.  Revia-se  em  companhia  
de  vários  benfeitores desencarnados,  
visitando  instituição  assistencial  de  
zonas  inferiores  e  anotando  dezenas 
de Espíritos,  positivamente  desorien-
tados  e  inferiores,  aos  quais  prestaria  
auxílio  eficiente, depois de  reinstala-
da  na  Terra. E a senhora Trajano  ex-
plicava,  vezes  e vezes, para  os amigos 
admirados. -  Torno  a  ver  o  sítio  escu-
ro  e  esquisito,  como  se  fôsse  agora...  
Um  vale  extenso,  repleto  de almas  
agoniadas,  necessitando  retornar  
a  experiência  do  mundo,  à  feição  
de  alunos aguardando  ansiosamente  
os benefícios da  escola. Creiam  que  
ouço  ainda  a  voz  do instrutor pater-
nal  que  me  dizia  ser  o  irmão  Am-
brósio,  a  falar-me  confiantemente:  
-  “Sim,  minha  irmã, você  renascerá  
na  Terra  com  a  missão  de  patrocinar  
crianças  em  abandono,  sofrimento... 

Serviço e tempo
POR WELLINGTON PIVETTA

REVISTA ESPIRITA

Deste  recanto  de  aprendizado,  par-
tirão  oitenta  Espíritos  transviados,  
mas  sequiosos  de esclarecimento  e  
de  amor,  ao  encontro  de  seus  bra-
ços...  Você  organizará  para  eles  um  
lar regenerador.  Não  lhe  faltarão  
recursos  para  situá-los  no  ambien-
te  preciso.  Volte  à  Terra  e trabalhe...  
Compreenda  que  para  assegurar  os  
alicerces  de  sua  obra,  você  carregará  
a responsabilidade  sobre  o  reajuste  
de  oitenta  irmãos  nossos,  desorien-
tados  e  enfermos  que tomarão,  de-
pois de  você,  o corpo carnal  para  o  
esforço  restaurativo...  Seguirão  eles,  
a  pouco e pouco,  sob nossa vigilância, 
na direção  de  seu carinho!...” A  senho-
ra  Trajano  alinhava  reminiscências,  
entre  entusiasmada  e  comovida.  E,  
realmente, desde  os  trinta  e  dois  de  
idade,  iniciara,  com  êxito,  a  constru-
ção  de  um  lar  para  os  rebentos do 
infortúnio. O  empreendimento,  lan-
çado  por  ela  em  terreno  fértil,  en-
contrara  a  melhor  acolhida. Corações  
nobres  haviam  chegado,  colocando-
lhe  nas  mãos  os  recursos  imprescin-
díveis. Facilidades, ofertas, dinheiro  e 
cooperação. Em  cinco  anos,  erguera-
se  o  vasto  domicílio,  simples  sem  
penúria  e  confortável  sem excesso.  
Juvercina,  todavia,  se  fizera  exigente  
e,  por  isso,  conquanto  a casa se  pa-
tenteasse digna  e  pronta,  prosseguia  
descobrindo  detalhes  que  conside-
rava  de  especial  importância. Nunca  
se  sentia  com  bastante  conforto para 
albergar  as dezenas de  crianças des-
venturadas que  lhe  batiam  às  por-
tas.  Depois  do  edifício  acabado,  quis  
aumentá-lo.    Efetuados numerosos  
acréscimos,  reclamou  mais  terras.  
Compradas  as  terras,  decidiu  a  for-
mação  de pomares.  Multiplicaram-se  
campanhas,  projetos,  apelos  e  doa-
ções.  Mas  não  ficou  nisso. Resolveu  
modificar,  por  várias  vezes,  o  siste-
ma  de  água,  a  iluminação,  a  estru-
tura  das paredes,  os  tetos  e  os  pisos.  
Deliberou  experimentar  sementeiras  
diferentes,  em  hortas  e jardins,  re-

formando-as,  insatisfeita.  Quando  
tudo  fazia  prever  a  inauguração,  so-
licitou varandas e  pérgulas, além  de  
galpões e caprichosas calçadas. Se  a  
obra  não  se  alterava por dentro, sur-
giam  as novidades de fora. E vinte  e 
seis anos passaram  na  expectativa. 
Todo  esse  tempo  se  desdobrava  em  
pormenores  e  pormenores,  quando,  
na  reunião mediúnica  semanal  de  
que  era  ela  companheira  solícita,  
compareceu,  por  um  dos  médiuns 
psicofônicos,  o  Irmão  Ambrósio  em  
pessoa.  Partilhando  a  surpresa  dos  
circunstantes,  Dona Juvercina chorou,  
empolgada. Aquela voz... Conhecia 
aquela voz... O  mensageiro  exortou
-a  ao  cumprimento  da  promessa  e  
explanou,  com  elegância  e  beleza, 
sobre as  necessidades da infância, no 
estágio da reencarnação terrestre. Ju-
vercina  escutou  e  escutou,  mas,  per-
cebendo  que  a  palavra  do  instrutor  
continha  para  ela expressiva  inflexão  
de  advertência,  indagou,  respeitosa,  
quando  o  comunicante  se  dispunha 
a despedir-se: -  Irmão  Ambrósio,  não  
estarei  sendo  leal  a  mim  mesma?  
O  irmão  admite  que  me  mantenho 
fiel  às obrigações que abracei? O  in-
terlocutor  fixou  inesquecível  gesto  
de  brandura  e  respondeu  com  a  
bondade  de  um  pai que  aconselha 
uma filha: -  Sim,  minha  irmã,  você  
tem  sido  muito  exata  no  programa  
traçado,  tem  trabalhado  e  sofrido 
pela obra, mas não se  esqueça do 
tempo... As horas são  empréstimos 
preciosos!... E acrescentou  sob  o es-
panto geral: - Trinta  Espíritos  necessi-
tados  de  recondução  e  assistência,  
dos  oitenta  que  você comprometeu  
a  socorrer  e  reeducar,  são  agora  de-
linqüentes  de  novo...  Dois  são  obsi-
diados perigosos  na  via  pública,  seis  
estão  fichados  por  doentes  mentais  
em  penitenciárias  e  os restantes vin-
te  e dois se encontram  internados em  
diversas cadeias. 

Retirado do livro Cartas e Crônicas de Francisco 

Candido Xavier



LIVES DE JUNHO

02/06 – Tema: A Paciência – Expositor: Marcos Antonio Simão;
09/06 – Tema: A Coragem da Fé – Expositor: Anderson Dias;
16/06 – Tema: O Perdão das Ofensas – Expositor: Adauto Reami;
23/06 – Tema: Obediência e Resignação – Expositora: Helen 
Regina Rossi;
30/06 – Tema: O Argueiro e a Trave – Expositora: Solange Pinese.

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL

Acompanhe todos os sábados pequenos vídeos destinados às 
crianças, jovens e também pais, no facebook do Seareiros, a 
partir das 14h.  Mantenha sua(s) criança(s) ligada(s) ao Seareiros.

CANAL DO SEAREIROS NO YOU TUBE 

Pedimos que se inscrevam no link abaixo. Só poderemos fazer 
transmissão pelo canal quando tivermos mais de 1500 inscritos. 
https://www.youtube.com/channel/UCd3Xd35zq6F_tCx1WYxsT7w 

EVANGELHO NO LAR COLETIVO

No período em que nossas atividades estão suspensas, nos 
unimos, cada um na sua casa, todos os dias às 20h, com leituras 
de O Evangelho Segundo o Espiritismo, preces e vibrações. 
Junte-se a nós!

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

CURTAS DO SEAREIROS
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