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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
14h00 às 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 JESUSDia Nacional da Consciência Negra

EDITORIAL

   O policial Chauvin de Minneapolis, foi demiti-
do e denunciado por homicídio, após matar um 
homem afro-americano que já se encontrava al-
gemado, ajoelhando sobre seu pescoço durante 
uma abordagem. Assim informou a Promotoria.
Chauvin é um dos quatro agentes demitidos após 
a divulgação do vídeo que mostra a imobilização 
e prisão de George Floyd por supostamente pa-
gar uma loja usando uma nota falsa de US$ 20.
Segundo o vídeo que foi largamente exibi-
do, Floyd, que estava algemado e deitado 
no chão, foi imobilizado na rua por Chau-
vin, que apoiou o próprio joelho sobre o pes-
coço do homem por ao menos 5 minutos.
Essas imagens culminaram em protestos 
carregados de revolta. A brutalidade poli-
cial contra a comunidade negra também ge-
rou protestos em outras cidades dos EUA.
 Após atos antirracistas realizados de Nova York 
a Phoenix, o presidente Donald Trump disse “Fa-
lei com membros da família de George Floyd, gente 
excelente”, declarou o presidente na Casa Branca.
O ex-presidente Barack Obama, o primeiro ne-
gro a chegar à Casa Branca, disse compartilhar 
da “angústia” de milhões de pessoas pela morte 
de Floyd e que “o racismo não deveria ser normal 
nos Estados Unidos de 2020. Não pode ser normal”.

OPTEM PELA PAZ
Os protestos pela morte de Floyd eclodi-
ram em várias cidades do país, onde de-
zenas de manifestantes foram presos.
A polícia pediu aos manifestantes que “op-
tassem pela paz” ,  transmitindo uma men-
sagem de vídeo de um membro da famí-
lia de Floyd pedindo aos que estavam nas 
ruas “que voltem para casa e estejam se-
guros e prontos para continuar lutando”.

CONSEQUÊNCIA
Provavelmente, o ex-policial Chauvin não 
tinha noção do desencadeamento que 
sua ação intempestiva causaria. Após 
seu ato, vários protestos ecoaram em 

diferentes segmentos sociais primeira-
mente nos Estados Unidos e, posterior-
mente, em vários locais pelo mundo todo.

BRASIL – Dia 20 de novembro
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Muitos questionam o porquê da necessidade 
de haver em nosso país um dia específico, além 
de decretado como feriado em alguns locais.
O Dia Nacional de Zumbi e da Consciên-
cia Negra ,  celebrado em 20 de novembro, 
foi instituído oficialmente pela Lei nº 
12.519, de 10/112011 .  Essa lei não trans-
formou a data em feriado nacional, assim, 
os governos de cada estado e cidade do 
Brasil devem optar por ser feriado ou não. 
A data faz referência à morte de Zumbi, o 
então líder do Quilombo dos Palmares, si-
tuado entre os estados de Alagoas e Per-
nambuco, na região nordeste do Brasil.

Zumbi foi morto em 1695, na referida data, por 
bandeirantes. Atualmente, existe uma série de estu-
dos que procuram reconstituir a biografia desse im-
portante personagem da resistência à escravidão do 
Brasil.

PELA PRESIDÊNCIA
Fontes: : https://www.em.com.br + https://brasilescola.uol.com.br 

+ https://www.febnet.org.br
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ESTUDOS

Amélie Gabrielle Boudet

AS MULHERES, na História da Humani-
dade, sempre estiveram em planos secun-
dários. Desenvolveram suas funções e con-
tribuíram para a História, nas mais variadas 
formas. Umas criaram os grandes reis, outras, 
homens ilustres, nas áreas das ciências, ar-
tes e na política. E, tivemos aquelas que, nos 
bastidores, deram suporte para que vultos 
eminentes brilhassem. Uma, em especial, 
esteve presente no século XIX. Filha única de 
Julien-Louis Boudet e Julie-Louise Seigneat 
de Lacombe, nasceu Amélie Gabrielle Bou-
det, no dia 23 de novembro de 1795, em 
Thiais, cidade do menor e mais populoso 
Departamento Francês, o Sena. Desde muito 
cedo, demonstrou interesse pelos estudos. 
Vivaz e alegre, recebeu fina educação.

Foi professora de Letras e Belas Artes, ti-
nha dotes para poesia e desenho, escreveu 
três livros: Contos Primaveris (1825); Noções 
de Desenho (1826) e O Essencial em Belas 
Artes (1828). Vivendo em Paris, no mundo 
das letras e do ensino, quis o destino que um 
dia a Srta. Amélie Boudet deparasse com o 
prof. Hippolyte Léon Denizard Rivail. Logo 
se fez por ele notar, com seu sorriso terno e 
bondoso, sua gentileza e graciosidade. O 
contrato de casamento foi celebrado em 6 
de fevereiro de 1832. Ela tinha nove anos a 
mais do que Rivail, mas tal era a sua jovialida-
de física e espiritual, que a olhos vistos apa-
rentava a mesma idade do marido.

O Prof Rivail fundou, em Paris, o Instituto 
Técnico e Amélie se lhe associou, nessa afa-
nosa tarefa educacional. Em 1835, o Instituto 
precisou ser fechado e entrou em liquidação. 
A Kardec ficou dívidas a serem saldadas, o 
que fez, com nobreza. Como só as grandes 
mulheres conseguem, Amélie, corajosamen-
te, se colocou ao lado do marido. Rivail pas-
sou a fazer a contabilidade de casas comer-
ciais e traduções. Ela, sabedora do coração 
generoso e preocupado do marido com a 
instrução de crianças e jovens, colaborava na 
preparação de cursos gratuitos, ministrados 
na própria residência do casal, à noite, e que 
funcionaram de 1835 a 1840. Madame Rivail, 
além de conselheira, foi a inspiradora de vá-
rios projetos que o marido pôs em execução. 
Leymarie, que privava da convivência do

POR DIVALDO GREMES
casal, declarou que o Professor tinha em 

grande consideração as opiniões de sua es-
posa. Graças ao esforço de ambos, alcança-
ram uma posição financeira satisfatória.

Agora, Rivail poderia se dedicar à esposa Agora, Rivail poderia se dedicar à esposa 
que, na sua humildade e elevação de espíri-que, na sua humildade e elevação de espíri-
to jamais reclamara coisa alguma. Mas havia to jamais reclamara coisa alguma. Mas havia 
uma missão muito maior destinada a esses uma missão muito maior destinada a esses 
dois corações que se amavam e que ama-dois corações que se amavam e que ama-
vam a humanidade. O chamado se deu, em vam a humanidade. O chamado se deu, em 
1854, com os fenômenos das mesas giran-1854, com os fenômenos das mesas giran-
tes, que Rivail passou a observar e pesquisar. tes, que Rivail passou a observar e pesquisar. 
Amélie se tornou, então, a secretária do es-Amélie se tornou, então, a secretária do es-
poso, secundando-o na nova e árdua missão poso, secundando-o na nova e árdua missão 
da Codificação da Doutrina Espírita, estimu-da Codificação da Doutrina Espírita, estimu-
lando-o e incentivando-o.lando-o e incentivando-o.

Lançado Lançado O livro dos Espíritos, em 18 O livro dos Espíritos, em 18 
de abril de 1857de abril de 1857, , assinando como Allan assinando como Allan 
KardecKardec, foi no apartamento do casal que , foi no apartamento do casal que 
se efetuavam sessões bastante concorridas, se efetuavam sessões bastante concorridas, 
exigindo de Madame Rivail uma série de cui-exigindo de Madame Rivail uma série de cui-
dados e atenções que, por vezes, a deixavam dados e atenções que, por vezes, a deixavam 
extenuada.extenuada.

Disse Kardec a respeito dela: Disse Kardec a respeito dela: (…) Minha (…) Minha 
mulher (…) aderiu plenamente aos meus in-mulher (…) aderiu plenamente aos meus in-
tentos e me secundou na minha laboriosa ta-tentos e me secundou na minha laboriosa ta-
refa, como o faz ainda, através de um trabalho refa, como o faz ainda, através de um trabalho 
frequentemente acima de suas forças, sacrifi-frequentemente acima de suas forças, sacrifi-
cando, sem pesar, os prazeres e as distrações cando, sem pesar, os prazeres e as distrações 
do mundo aos quais sua posição de família a do mundo aos quais sua posição de família a 
havia habituado.havia habituado. Pelo espaço de trinta e sete  Pelo espaço de trinta e sete 
anos, ela foi a companheira amante e fiel do anos, ela foi a companheira amante e fiel do 
seu marido. Acompanhou-o nas viagens, seu marido. Acompanhou-o nas viagens, 
sempre que suas forças lhe permitiram.sempre que suas forças lhe permitiram.

Com a morte de Kardec, ela deu continui-Com a morte de Kardec, ela deu continui-
dade ao seu trabalho,  fundando uma socie-dade ao seu trabalho,  fundando uma socie-
dade para a continuação das obras Espíritas dade para a continuação das obras Espíritas 
de Allan Kardec, destinada à vulgarização do de Allan Kardec, destinada à vulgarização do 
Espiritismo, por todos os meios permitidos Espiritismo, por todos os meios permitidos 
pelas leis. Assim, a Revue Spirite continuou a pelas leis. Assim, a Revue Spirite continuou a 
ser publicada, como as demais obras de Kar-ser publicada, como as demais obras de Kar-
dec e todos os livros que tratassem a respei-dec e todos os livros que tratassem a respei-
to da Doutrina Espírita. Durante o Processo to da Doutrina Espírita. Durante o Processo 
dos Espíritas, no ano de 1875, que levou o dos Espíritas, no ano de 1875, que levou o 
Espiritismo à barra dos tribunais, ela foi con-Espiritismo à barra dos tribunais, ela foi con-
vocada a depor. Tratada de forma desrespei-vocada a depor. Tratada de forma desrespei-
tosa pelo juiz, de maneira firme, respondeu tosa pelo juiz, de maneira firme, respondeu 
às questões e defendeu a memória de Kar-às questões e defendeu a memória de Kar-
dec. dec. “Todos os literatos adotam pseudônimos “Todos os literatos adotam pseudônimos 
Meu marido jamais pilhou coisa alguma. Ele Meu marido jamais pilhou coisa alguma. Ele 
desencarnara há seis anos, respeitadodesencarnara há seis anos, respeitado

por eminentes figuras do pensamento mun-por eminentes figuras do pensamento mun-
dial. Fora professor e autor de obras didáticas dial. Fora professor e autor de obras didáticas 
de elevada reputação, tinha livros traduzidos de elevada reputação, tinha livros traduzidos 
em várias línguas modernas.”em várias línguas modernas.”

Era mais um testemunho doloroso a que 
fora chamada. Contam os que a conheceram 
que, aos oitenta e sete anos, lia sem precisar 
de óculos e escrevia corretamente e com 
letra firme. Por volta das cinco horas da ma-
nhã do dia 21 de janeiro de 1883,  a grande 
sucessora de Allan Kardec se despediu do 
corpo.

O sepultamento foi simples, conforme pe-
dira, saindo o féretro de sua residência na Vila 
Ségur, para o cemitério Père-Lachaise, a doze 
quilômetros de distância, no dia 23 de janei-
ro. Nas homenagens, entre tantos, falaram 
Leymarie e Gabriel Delanne, todos fazendo 
sobressair os reais méritos da sucessora de 
Allan Kardec. Também foi lida, pelo Sr. Lecoq, 
comunicação mediúnica de Antônio de Pá-
dua, recebida em 22 de janeiro, na qual ele 
descrevia a brilhante recepção de Amélie por 
Allan Kardec e elevados amigos da Espiritu-
alidade. Ao 26º dia, daquele mesmo mês, o 
conceituado médium parisiense Cordurié re-
cebeu, espontaneamente, uma mensagem 
assinada por Madame Allan Kardec. Singela 
na forma, bela no conceito, tinha um sopro 
de imortalidade e comprovava que a vida 
continua.

Fonte: www.mundoespirita.com.br
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ESPIRITISMO E MÍDIA

Art Spirite
PELO D.C.D.

SÉCULO XIX, o pedagogo Kardec, o estu-
dioso Léon Denis e o poeta Alfred de Musset 
discutem a arte. Será ela algo a mais que en-
tretenimento? Ela pode ser estudo, reflexão? 
O belo pode ser ligado ao bem?

Art Spirite é um filme curta-metragem 
(Brasil, 2020) com direção de Cleiton Freitas.

Áudio em francês de Ângela Luyet ( a atriz 
do filme Solitude) e legendado em portu-
guês. Participação do ator Paulo César. 

 Em parceria com a plataforma de strea-
ming Espiritismo.tv do palestrante Haroldo 
Dutra, o filme Art Spirite, agora, faz parte de

REVISTA ESPÍRITA

Problemas morais sobre o suicídio
PELO D.C.D.

1. Por que o homem, que tem a firme 
intenção de se destruir, revoltar-se-ia à 
ideia de ser morto por um outro e se de-
fenderia contra os ataques, no mesmo 
instante em que vai cumprir seu desígnio? 
Perguntas dirigidas a São Luís através do 
Sr. C.., médium falante e vidente, na So-
ciedade Parisiense de Estudos Espíritas, 
na sessão do dia 12 de outubro de 1858. 

Resp. – Porque o homem tem sempre 
medo da morte; quando se suicida, está 
superexcitado, tem a cabeça transtornada 
e realiza esse ato sem coragem nem temor 
e, por assim dizer, sem ter a consciência do 
que faz, enquanto que, se pudesse esco-
lher, não veríeis tantos suicidas. O instin-
to do homem o leva a defender a própria 
vida e, durante o tempo que medeia en-
tre o instante em que seu semelhante se 
aproxima para o matar e aquele em que o 
ato é cometido, há sempre um movimen-
to de repulsão instintiva da morte que 
o leva a repelir esse fantasma, que não é 
apavorante senão para o Espírito culpado.

O homem que se suicida não ex-
perimenta esse sentimento, porque 
está cercado de Espíritos que o impe-
lem, que o auxiliam em seus desejos 
e lhe fazem perder completamente

a lembrança do que não seja ele mesmo, 
isto é, dos pais e daqueles que o amam, 
bem como de uma outra existência. Nes-
se momento o homem é todo egoísmo.

2. Aquele que, desgostoso da vida, 
embora não querendo suicidar-se, de-
seja que sua morte sirva para alguma 
coisa, é culpável de a buscar no cam-
po de batalha ao defender seu país?

Resp. – Sempre. O homem deve seguir o 
impulso que lhe é dado; qualquer que seja 
a carreira que abrace, seja qual for a vida 
que leve, é sempre assistido por espíritos 
que o conduzem e dirigem, mau grado 
seu. Ora, intentar contra seus conselhos é 
um crime, visto estarem ali para nos dirigir 
e, quando queremos atuar de modo pró-
prio, para auxiliar-nos. Entretanto, se o ho-
mem, arrastado por seu próprio Espírito, 
quer deixar esta vida, logo é abandonado, 
reconhecendo mais tarde sua falta, ao ver-
-se obrigado a recomeçar outra existência. 
Para elevar-se, deve o homem ser prova-
do; conter suas atitudes, pôr um entrave 
em seu livre-arbítrio seria ir contra Deus, 
e as provas, nesse caso, tornar-se-iam 
inúteis, porque os espíritos não comete-
riam faltas. O espírito foi criado simples e 
ignorante. Para chegar às esferas felizes é 
preciso, pois, que progrida, eleve-se em 
ciência e em sabedoria, não sendo senão

na adversidade que adquire um coração 
elevado e melhor compreende a grandeza 
de Deus. 

3. Um dos assistentes observou que pare-
ce ter havido uma contradição entre essas 
derradeiras palavras de São Luís e as pre-
cedentes, quando ele disse que o homem 
pode ser impelido ao suicídio por certos Es-
píritos que a isto o excitam. Neste caso, ce-
deria a um impulso que lhe seria estranho?

Resp. – Não há contradição alguma. 
Quando disse que o homem impelido ao 
suicídio estava cercado de Espíritos que a 
isto o solicitavam, não me referia aos Espíri-
tos bons, que fazem todos os esforços para 
o demover dessa ideia; isso deveria estar 
subentendido. Todos sabemos que possu-
ímos um anjo guardião, ou, se quiserdes, 
um guia familiar. Ora, tem o homem o seu 
livre arbítrio; se, apesar dos conselhos que 
lhe são dados, persevera nesta ideia crimi-
nosa, ele a realiza e, para isso, é auxiliado 
pelos Espíritos levianos e impuros que o 
cercam e que se sentem felizes, por ver 
que ao homem, ou Espírito encarnado, 
falta coragem para seguir os conselhos de 
seu bom guia e, muitas vezes, dos Espíri-
tos de parentes mortos que o envolvem, 
sobretudo, em semelhantes circunstâncias

Fonte: Texto da REVISTA ESPÍRITA Jornal de Estudos 

Psicológicos ANO I NOVEMBRO DE 1858 – Texto nº 11

seu acervo.

“Ajude a divulgar.  Compartilhe as obras ar-
tísticas que não têm apoio financeiro. Inscreva-
-se no canal e veja nossas outras produções de 
arte voltada para o bem.”

Fenalma Arte

FONTES: https://www.youtube.com/watch?v=h-

qxYlFu03iQ&feature=youtu.be

www.espiritismo.tv/filmes/art-spirite/?v=434832

www.fenalma.art.br
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COASSEJE

Comemoração de 5 anos do Grupo de Apoio à Adoção
PELA EQUIPE DA COASSEJE

NO MÊS DE OUTUBRO, a COASSEJE come-
morou 5 anos do Grupo de Apoio à Adoção, um 
dos projetos que compõe o “Programa Abraçar”. 

O Grupo de Apoio à Adoção da COASSE-
JE tem o objetivo de promover a garantia 
do direito à convivência familiar das crian-
ças e adolescentes acolhidas, quando não 
for possível o retorno à família biológica ou 
a colocação em família extensa, fomentan-
do a adoção, apoiando as famílias adotivas 
e orientando os pretendentes à adoção.

Através de cursos para pretendentes à 
adoção, atividade que é realizada em parce-
ria com a Vara da Infância e Juventude; ofi-
cinas temáticas que são encontros mensais 
para todos os interessados nos temas que 
envolvem a adoção; além de encontros men-
sais de pais adotivos e demais interessados,  
possibilitando reflexão grupal dos desafios 
encontrados no processo de maternar/pa-
ternar, a equipe técnica procura estimular a 
adoção, com foco nos seguintes objetivos:

• Desenvolver ações que garantam a orien-
tação necessária, tanto de esclarecimentos 
quanto de preparação das famílias adotantes;

• Orientar e dar suporte aos interes-
sados, durante o estágio de convivên-
cia, inclusive nos casos pós-adoção;

• Disseminar a informação do direi-
to fundamental de crianças e adolescen-
tes à convivência familiar e comunitária;

• Estimular a adoção tardia, inter-racial, 
de grupos de irmãos, bem como crianças 
com necessidades especiais e de saúde.

Assim, publicamos no Informativo nº 44 
da COASSEJE, datado de 15/10/2020, um de-
poimento que é uma das histórias de amor 
e muita superação relatada por uma família 
que participou dos cursos e encontros na 
COASSEJE sobre uma adoção e que inspira e 
nos faz refletir. O Informativo pode ser aces-
sado no facebook e instagram da entidade.

SEJA UM COLABORADOR DA COASSEJE! 
Há diversas maneiras de contribuir para a ma-

nutenção de desenvolvimento dos projetos da 
entidade: 

NOTA FISCAL PAULISTA
O cupom fiscal de sua compra pode ser doado 

para a COASSEJE através de aplicativo do seu ce-
lular. Ligue para 3461-4050, ou envie um e-mail 
para coasseje@coasseje.com.br e receba as infor-
mações de como doar. 

INVESTIMENTO SOCIAL
Você pode fazer uma contribuição mensal, tri-

mestral ou esporádica para a entidade, através 
de boleto bancário, depósito em conta ou trans-
ferência  para a conta corrente da entidade. Para 
contribuir através de boleto, solicitamos enviar 
dados como nome, endereço, CPF, datas de ven-
cimento, valor da contribuição.

Para crédito em conta, veja os dados abaixo:
Banco do Brasil - Agência 0319-0 (não colocar 

dígito para transferência bancária)
Conta 81.349-4
CNPJ 43.266.378/0001-44

A COASSEJE precisa de voluntários:
- preferentemente homem para buscar galões 

de água uma vez por semana (com  veículo Savei-
ro da entidade);

- pessoas para trabalhar no brechó, qualquer 
dia e horário da semana (horário das 12h00 às 
16h00);

-outros serviços.

Tio Eris
POR MÔNICA GALHARDO

ERIS GOMES RIBEIRO, o “Tio Eris”, como é 
carinhosamente chamado por todas as crian-
ças, adolescentes e demais funcionários do 
Lar Dona Anita, sempre se dedicou com muito 
amor às suas tarefas. Auxiliando com a logística 
de transporte para os pequenos, com a manu-
tenção física do Lar e com algumas necessida-
des da equipe técnica e da instituição. Durante 
o período da Pandemia, Tio Eris passou a buscar 
e levar para casa, todas as cuidadoras e auxilia-
res que dependiam de transporte público, fa-
zendo com que as mesmas não se colocassem 
em maior risco de contaminação pela COVID-19 
e com isso também ajudou a proteger todas as 
nossas crianças e adolescentes. Todos os dias, 
incansavelmente, de segunda a segunda, 
se levantava ainda na madrugada e seguia 
com o transporte até o final do dia. Mesmo 
assim, realizando essa tarefa cansativa sem 
nenhum dia de folga, sempre anunciava sua 
chegada com seu canto alegre: todos 

percebem quando o tio Eris está chegan-
do, pois ouve-se de longe seu cantarolar. 
Essa tarefa foi executada até 30/09/2020. A 
partir de outubro as educadoras e auxilia-
res foram autorizadas ao uso do transporte 
coletivo, exceto ao domingos que não há o 
transporte coletivo e Tio Eris continua a saga 
de buscar e levar as funcionárias. Além disso, 
continuou a organizar o trabalho de nossos 
prestadores para a manutenção do ambien-
te da casa e do anexo, local de trabalho da 
equipe técnica e administrativa. Sem nos 
esquecer dos cuidados com os carros do Lar, 
providência de  medicamentos,  entrega de 
documentos importantes para a Secretaria 
de Ação Social e demais órgãos da Rede de 
Garantia de Direitos, que também faziam 
parte dos seus afazeres.

Agradecemos imensamente ao Tio Eris 
por toda a dedicação e carinho que dispensa 
a todos desde o início do Serviço de Acolhi-
mento Institucional da COASSEJE e também 
por sempre nos auxiliar e se disponibilizar 
para qual seja a nossa necessidade. 

“Missão dada é missão cumprida!”



INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO www.seareirosdejesus.com.br06 | NOVEMBRO 2020

MEDIUNIDADE

Maternidade  (Caso real)

PELO D.O.D.

Várias pessoas que procuram o atendi-
mento fraterno são pais e mães preocu-
pados com os filhos adultos, que ainda 
são seus dependentes, por diferentes 
razões: econômicas, sociais, emocionais, 
etc. E, frequentemente, trazem relatos 
de companheiros, ou companheiras 
que prejudicam seus filhos. A narrativa, 
a seguir, foi trazida por um espírito sim-
patizante da mãe, preocupada com os 
rumos das ações da família, diante das 
dificuldades do filho. O texto, a seguir, ser-
ve de alerta e reflexão para todos os pais.

A maternidade é um dos maiores de-
safios do nosso planeta. O esquecimen-
to e o amor que a envolve, nos seus pri-
meiros momentos, faz com que a mãe 
se desdobre para tentar prover ao filho 
tudo aquilo que acredita ser as suas ne-
cessidades. Mas, quando a criança chega 
à fase adulta, a mãe deve compreender 
o filho como um companheiro de jor-
nada, fruto das vidas anteriores, da edu-
cação proporcionada na infância, das 
experiências adquiridas, e a soma é resul-
tado da formação do caráter e da perso-
nalidade deste homem ou desta mulher.

Diante dessa análise, um filho(a) adul-
to(a), com problemas, não deve ser visto 
pela mãe como vítima, mas como pro-
duto de toda uma vivência, com pontos 
fortes e fracos, sendo que, essas experi-
ências anteriores acabaram servindo de 
freios para um crescimento exponencial.

Sabemos que a situação é difícil para 
todos, com um filho cheio de problemas, 
imaturo, inseguro, “sem sorte” e depressivo, 
a palavra chave é paciência para promover 
paulatinamente as mudanças necessárias 
e coragem para assumir a responsabilidade 
daquilo que precisa assumir diante da vida. 
Porém, enquanto for tratado como bebê, 
essa coragem dificilmente será presente.

“Natural preserves a própria independên-
cia e que não transformes a maternidade 
em cativeiro no qual te desequilibres ou em 
que venhas a desequilibrar os entes ama-
dos, através do apego doentio. Mas ,en-
quanto os filhos, ainda crianças, te pedirem 
apoio e ternura, de modo a se garantirem 

na própria formação da qual consigam 
partir em demanda ao mar alto da experi-
ência, dispensando-te a cobertura imediata, 
auxilia-os, quanto puderes, ainda mesmo a 
preço de sacrifício, a fim de que marchem, 
dentro da segurança necessária, para as 
tarefas a que se destinam”. (Emmanuel, Pa-
lavra as Mães, Na era do Espírito.  Autores 
diversos - F. C. Xavier / J. Herculano Pires)

Outro ponto, as companheiras esco-
lhidas pelo filho. A mãe imagina que o 
filho deve ter uma vida perfeita, inspira-
da nos contos infantis, com uma mulher 
suficientemente meiga, forte e decidida, 
o que acaba ficando muito longe da rea-
lidade. O futuro é incerto, não sabemos 
se o relacionamento que tem hoje persis-
tirá. Mas, se houver o afastamento, a mãe 
deve ser capaz de enxergar essa jovem 
como uma irmã necessitada, alguém que 
dá o que tem de melhor, ainda que es-
teja longe desse ideal que ela imagina.

Lembramos de que, quando encarna-
dos, esquecemos das dívidas contraídas 
ao longo dos milênios da nossa existência. 
Não sabemos a extensão da responsabili-
dade adquirida com as pessoas que estão 
ao nosso redor, por isso a necessidade de 
auxiliar incessantemente para que possa-
mos estar no caminho que o Criador deseja.

Vejam, meus amigos, o caminho 
mostrado para nossa irmã é longo, en-
volve fé, paciência e perseverança.

Ela deve orar por ele diariamente. E, 
todas as vezes que fizer, será como uma 
pequena gotinha, em que deverá envolvê-
-lo com energias de força, coragem, subs-
tituindo os atuais pensamentos de pena

ou desejo de trazê-lo para si, carregá-lo 
no colo. Sugerimos ainda, pensamentos e 
vibrações direcionadas a colocá-lo no lugar 
dele, enquanto homem empoderado, com 
possibilidade de ter uma vida muito boa.

O filho tem que saber que a mãe ora por 
ele, e essas orações constantes o ajudarão 
a se fortalecer inclusive em seu trabalho, 
que tem também encontrado dificuldades.

“Sua oração subirá ao Infinito como um 
cálice de perfume, derramado ao clarão 
das estrelas que enfeitam o trono invisível 
do Altíssimo e, certamente, os anjos da 
Piedade e da Doçura levarão a sua prece 
como cândida oferta da sua alma sofre-
dora à magnanimidade daquela que foi a 
rosa mística de Nazaré. Então, nesse mo-
mento, talvez que o coração angustiado 
de mãe que chora na Terra se ilumine a 
uma claridade estranha e misericordiosa”.

Fonte: Palavras do Infinito – cap.15 - Humberto de 

Campos, Irmão X. Do “Correio Paulistano”, de 15 de julho 

de 1936. Recebida em Pedro Leopoldo por Francisco 

Cândido Xavier.
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4 - Acordes de Jesus para uma Nova Educação - Alzira Bessa 
França Amui/Amélia Rodrigues
5 - Afinidade - Divaldo P. Franco/Joanna de Ângelis

LIVROS MAIS VENDIDOS NO SEAREIROS EM OUTUBRO

1- Panelinha de Orações (Infantil) - Regina Maria Braga
2 - Empatia Todo Dia - Jaime Ribeiro
3 - Crianças Médiuns (infantil) - Luis Hu Hivas

PELA SECRETÁRIA

DATA COMEMORATIVA

Novembro Azul: um sinal de alerta 
para a saúde dos homens

Se o mês de outubro é voltado para a 
conscientização sobre o câncer de mama, 
o mês de novembro tem como alvo o 
câncer de próstata. De acordo com o 
Instituto Nacional do Câncer (Inca), o cân-
cer de próstata é o segundo mais comum 
entre os homens no Brasil, atrás apenas 
do câncer de pele do tipo não melanoma.

Entre a população masculina, o tumor 
de próstata é a segunda principal causa de 
morte por câncer, fazendo uma vítima fatal 
a cada 36 homens. Porém, quando detec-
tado precocemente, o tratamento é menos 
invasivo e oferece mais chances de cura.

Entretanto, como o diagnóstico envolve 
o toque retal, um exame que ainda é cerca-
do de polêmicas, muitos homens relutam 
em realizá-lo em função do preconceito. 
Nesse sentido, um dos objetivos do No-
vembro Azul é justamente quebrar esses 
tabus e conscientizar a população mascu-
lina de que os cuidados com a saúde de-
vem ser colocados acima dessas barreiras.

COMO SURGIU O NOVEMBRO AZUL
O Novembro Azul surgiu em 2003 em 

Melbourne, na Austrália, a partir da inicia-
tiva de dois amigos, Travis Garone e Luke 
Slattery. Os dois estavam se divertindo em 
um pub e cogitaram se ficariam bem de bi-
gode, que estava fora de moda na época. 
Então, inspirados pela campanha da mãe 
de um colega, que levantava fundos para o 
combate ao câncer de mama, Travis e Luke 
tiveram a ideia de associar o bigode com a 
conscientização sobre a saúde masculina.

Eles escolheram o mês de novembro 
para deixar o bigode crescer, pois, no 
dia 17, já se comemorava o Dia Mundial 
do Combate ao Câncer de Próstata. Na-
quele ano, cerca de 30 amigos aceitaram 
participar da campanha e, como muita 
gente se interessava pelos bigodões, a 

história foi se espalhando cada vez mais.
No ano seguinte, surgiu a Movember 

Foundation – o nome veio da junção das 
palavras moustache (“bigode”) e Novem-
ber (“novembro”) –, uma organização sem 
fins lucrativos que visava à arrecadação 
de fundos para o combate ao câncer de 
próstata. Também foi criada uma platafor-
ma online para receber doações, na qual 
os homens podiam compartilhar fotos da 
evolução de seus bigodes durante o mês. 
Com o passar dos anos, a campanha atraiu 
cada vez mais participantes e se espalhou 
para mais de 20 países, passando a ser co-
nhecida também como No-Shave Novem-
ber, algo como “novembro sem barbear”.

Dessa forma, mais do que deixar apenas 
o bigode crescer, alguns homens cultivam 
a barba toda durante este mês. As mulhe-
res, por sua vez, são incentivadas a parti-
cipar da campanha usando bigodes falsos 
e roupas na cor azul, que simboliza a luta 
contra o câncer de próstata – e é por isso 
que o movimento é conhecido como No-
vembro Azul por aqui.

A CHEGADA DO NOVEMBRO AZUL 
NO BRASIL

O Movember chegou ao Brasil em 2008, 
trazido pelo Instituto Lado a Lado pela 
Vida em conjunto com a Sociedade Brasi-
leira de Urologia. Já pensando na quebra 
dos tabus sobre o toque retal, a primeira 
campanha teve como lema “Um Toque, 
Um Drible”, de modo a criar consciência 
sobre o câncer de próstata, derrubar o pre-
conceito e incentivar os homens se consul-
tar e a fazer o exame se necessário.

Hoje, o Novembro Azul no Brasil é mar-
cado por diversas ações de divulgação so-
bre o câncer de próstata, como palestras 
sobre medidas de prevenção e campa-
nhas para a realização do exame físico

(toque) e do PSA (exame de sangue que 
detecta alterações do antígeno prostático 
específico, que podem ser indicativas des-
sa neoplasia).

Além disso, muitas cidades iluminam 
seus monumentos e prédios públicos na 
cor azul, de forma análoga à campanha do 
Outubro Rosa.

O MINISTÉRIO DA SAÚDE E A OMS
Tanto o Ministério da Saúde quanto a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 
aprovam o Novembro Azul.

Muitos especialistas recomendam que 
os homens façam os exames de toque re-
tal e PSA anualmente a partir dos 50 anos.

Com algumas restrições, o Ministério da 
Saúde e a OMS apoiam o objetivo do No-
vembro Azul de conscientizar os homens 
sobre o câncer de próstata e os cuidados 
com a saúde de forma geral, além da des-
mistificação sobre o exame de toque retal, 
que é muito simples e dura apenas 10 se-
gundos.

Por isso, agora que você sabe como sur-
giu o Novembro Azul e qual é a sua impor-
tância, não deixe de consultar o médico 
urologista para saber quais cuidados são 
necessários para a preservação da sua saú-
de.

Pela Presidência

Fontes: https://medprev.online/blog/saude
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ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES

César Lombroso 

Criminologista e professor catedrático 
italiano, César Lombroso nasceu em 06 
de novembro de1835, em Verona, e fa-
leceu no dia 19 de outubro de 1909, em 
Turim. Estudou Medicina em Pádua, Viena 
e Paris. Durante um período da sua vida foi 
médico militar. Posteriormente, foi diretor 
de um hospital psiquiátrico e professor de 
Psiquiatria e de Medicina Legal nas univer-
sidades italianas de Pádua e Turim. A sua 
obra mais famosa intitula-se L’uomo de-
linquente (1876). Nessa obra, Lombroso 
aborda a gênese do crime de um ponto de 
vista evolutivo e positivista.

Para o efeito, estuda o crime e a pros-
tituição entre os “selvagens”, chegando 
mesmo a examinar determinados com-

(o violador, o ladrão, o assassino, etc.) 
ostentavam traços específicos. Defendeu 
ainda que os criminosos apresentavam 
anomalias funcionais e morfológicas e 
chegou mesmo a colocar a hipótese de a 
epilepsia estar relacionada com a tendên-
cia para o crime.

Fonte: https://www.infopedia.pt/$cesar-lombroso

portamentos das plantas e dos animais. 
Estuda também a loucura moral e o crime 
infantil. Contudo, a parte mais importante 
da obra é consagrada ao estudo da anato-
mia patológica e da antropologia criminal. 
Examina centenas de crânios e milhares de 
indivíduos e reproduz estudos sobre o crâ-
nio, bem como sobre diversas anomalias 
cranianas. Conclui que os grandes crimi-
nosos apresentavam uma fossa occipital 
semelhante à dos vertebrados superiores. 
Dito de outro modo, Lombroso defende 
que o bandido é um ser atávico, do ponto 
de vista físico, e que se poderiam encon-
trar reminiscências de raças primitivas 
entre os criminosos natos. Prosseguindo 
as suas hipóteses, Lombroso caracterizou 
vários tipos distintos de criminosos, defen-
dendo que cada um destes tipos

LEIA, ASSISTA E APRENDA

Aprendendo com “Obreiros da Vida Eterna”

OBREIROS DA VIDA ETERNA é um livro espí-
rita, psicografado por Francisco Cândido Xavier 
e ditado pelo espírito André Luiz, em 1946. Essa 
obra é também a quarta obra da Coleção A Vida 
no Mundo Espiritual.

Nesse livro, André luiz relata, em detalhes, 
como se dá a organização de missões espiri-
tuais para socorro a necessitados. Ele também 
nos dá informações valiosas sobre o chamado 
“Umbral”, e alguns fenômenos que lá existem, 
como o “fogo purificador”, segundo seus ter-
mos.  Nessa obra, ele também discorre sobre 
os métodos, as aplicações e as consequências 
das desencarnações providenciais, aqueles que 
são guiadas pelos espíritos superiores. Nos pri-
meiros capítulos, sob a orientação de seu novo 
instrutor, Jerônimo, André Luiz, juntamente 
com outros Espíritos, é guiado a uma missão na 
crosta terrestre, onde irá aprender e ajudar nos 
trabalhos de desencarnação de colaboradores

do bem. Durante a descida a crosta, ficam 
hospedados na Casa Transitória Fabiano de 
Cristo, lugar de tratamento e hospedagem a 
missionários da crosta e a Espíritos necessita-
dos. Ainda lá hospedado, André Luiz é desig-
nado a ir, com Jerônimo, até a diretora da ins-
tituição juntamente com mais alguns Espíritos 
amigos, em missão para ajudar entidades sofre-
doras no “Umbral”, sobretudo o Padre Domêni-
co, que lá ficou por muitos anos, expiando suas 
faltas, mas que estaria pronto para ser acolhido, 
já apresentava sinais de arrependimento. An-
dré Luiz nos dá pormenores sobre o ambiente 
(uma atmosfera maligna) e também sobre seus 
habitantes, de Espíritos terríveis com disposi-
ção ainda francamente demoníaca a simples 
ignorantes, que estavam ali por afinidade de 
pensamento e sentimento. 

Nos próximos capítulos, ele explica o fenô-
meno do “Fogo Purificador” e o motivo de a 
casa ser “transitória”. Já quase nos últimos capí-
tulos, finalmente chega a hora de o grupo

cumprir sua missão de libertação dos en-
carnados. Ele nos dá vários detalhes de como 
se dá a libertação do espírito ao corpo, através 
do que ele chama de “desatar os nós”, através 
de passes na região do plexo solar, do centro 
cardíaco e do cérebro. “A morte não extingue 
a colaboração amiga, o amparo mútuo, a inter-
cessão confortadora, ou o serviço evolutivo. As 
dimensões vibratórias do Universo são infini-
tas, como infinitos são os mundos que povoam 
a Imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoa-
mento prossegue em toda parte. A vida renova, 
purifica e eleva os quadros múltiplos de seus 
servidores, conduzindo-os, vitoriosa e bela, à 
União Suprema com a Divindade.”

PELO D.C.D.
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Fonte: www.mundoes-

pirita.com.br
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O telefone 188 está valendo para todo o 
território nacional como telefone de apoio 

para quem precisa falar com alguém no 
momento que pensa em cometer suicídio.
Que tal divulgar essa informação? Pode ter 

alguém perto de você que está precisando e 
não quis te pedir ajuda.188

Perseverar até o fim
VALORIZAÇÃO DA VIDA

POR WALDENIR A. CUIN

“Mas aquele que perseverar até o fim será 
salvo.” (Mateus, 24:13.)

Perseverança e determinação, eis os ca-
minhos que nos conduzirão à paz e à felici-
dade que buscamos.

Não podemos, em hipótese alguma, 
acreditar que os nossos sonhos de ventura 
se realizarão por benesses vindas graciosa-
mente dos “céus”. Ninguém, em sã consci-
ência, poderá esperar por conquistas sem 
uma grande dose de insistência e esforço.

A vida sempre nos dará aquilo que a ela 
ofertamos. O homem corajoso e destemi-
do, embora em meio às dificuldades que 
possa viver, nunca prosseguirá sozinho, 
pois que a providência divina que a tudo 
registra saberá, em qual momento e em 
que circunstância deverá sustentá-lo, para 
que caminhe sempre um pouco mais.

A palavra evangélica é por demais con-
soladora e estimulante: “aquele que per-
severar até o fim será salvo”. Obviamente a 
expressão do Cristo não significa término, 
mas, sim, dita comentários sobre o alvo a 
ser alcançado, ou seja, a paz e a serenida-
de que morarão conosco, definitivamente, 
quando atingirmos a perfeição a que esta-
mos todos destinados.

E perseverar não é tarefa fácil, pois que, 
contra nossos humildes desejos de viver 
na claridade do conhecimento e do bem, 
na atualidade, pesam nuvens sombrias 
incrustadas no passado dos nossos dias, 
onde a ignorância e o mal povoavam os 
nossos pensamentos. Mas é preciso perse-
verança sempre.

Não temos qualquer notícia de que al-
guém tenha logrado encontrar um oásis 
de tranquilidade sem antes travar intensas 
batalhas, principalmente na intimidade, 
onde moram os nossos maiores inimigos: 
egoísmo, indiferença, violência, ódio, or-
gulho, preguiça e tantos outros.

Dessa forma, diante de todas as dificul-
dades que surgirem em nossa caminhada 
de ascensão, não permitamos, embora 
com muito esforço, que o desânimo, a 
tristeza e o abatimento venham impedir 
nossa escalada de crescimento espiritual. 
As maiores e mais importantes conquistas 
nos chegam sempre após grandes emba-
tes contra os obstáculos que se levantam 
a desafiar as nossas pretensões. Sejamos, 
portanto, determinados e dotados de 
muita força de vontade, pois que tais pro-
postas atraem a presença, ao nosso lado, 
daqueles que pensam como nós e que 
também alimentam as intenções de supe-
rar barreiras e vencer limites.
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Muitas vezes a tarefa que acreditamos 
estar no final, apenas se inicia, o que exi-
girá a nossa disposição em prosseguir em 
busca do objetivo que traçamos. E, em 
se tratando de metas a serem atingidas, 
caminhando com Jesus, na implantação 
do reino de Deus na Terra, podemos nos 
preparar para longas jornadas, pois que o 
Mestre há dois mil anos vem trabalhando 
nesse mister e ainda não viu a sua obra 
concluída. Ajudá-Lo, portanto, requererá 
incomensurável quota de ideal que so-
mente os arrojados, conscientes e decidi-
dos poderão sustentar.

Portanto, evitemos o medo, a angústia e 
a aflição de encontrar percalços pela estra-
da, certamente eles existirão, pois sempre 
estiveram na rota daqueles que venceram, 
e eles souberam como superá-los. Faça-
mos o mesmo e também, com a prestativa 
e indispensável ajuda de Deus, haveremos 
de alcançar os nossos objetivos.

Assim, perseveremos até o fim, mesmo 
que isso nos custe grande dose de sacri-
fício e sofrimento. Não saiamos da nossa 
rota de crescimento espiritual, pois a co-
lheita, que virá nos dias do futuro, dirá que 
valeu a pena o nosso esforço e a nossa de-
terminação.

A bondade divina nunca nos desampa-
rou. Meditemos.
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ESPIRITISMO E MEDICINA

Integração da Medicina e Espiritualidade
POR VANESSA MORAES

“A medicina inventará mil modos de au-
xiliar o corpo atingido em seu equilíbrio 
interno e por essa tarefa edificante, ela nos 
merecerá sempre sincera admiração e fer-
vente amor, entretanto, competem a nós 
outros, praticar a medicina da alma, que 
ampara o espírito enleado de sombras.” (Li-
vro No Mundo Maior - por Chico Xavier).

Segundo os Instrutores espirituais, há 
duas doenças que podem acometer o 
perispírito e que estão na base das pato-
logias psicofísicas: a) a adinamia é a hi-
potensão no movimento circulatório das 
forças que mantêm o corpo espiritual, e 
tem como consequência o remorso; b) 
a hiperdinamia é o estado de hiperten-
são no movimento circulatório de forças, 
e tem como consequência os delírios da 
imaginação. Quando o espírito transgride 
as Leis Divinas, ele provoca pelo remor-
so, culpa e desequilíbrio no corpo físico; 
isso pode se dar de forma consciente ou 
não. Há espíritos abnegados no bem,

de comportamentos dignos e mental-
mente saudáveis, mas com enfermidades 
graves no corpo físico. Muitos tiveram 
como pauta de sua vida terrena o traba-
lho edificante de instruir e amar, mesmo 
diante da dor que os consumia. Podemos 
nos relembrar de Jerônimo Mendonça, 
nosso gigante deitado, que enfrentou 
com humildade e grandeza o resgate 
que burilou sua alma. A medicina mini-
miza o desconforto e a dor, mas ainda 
não consegue chegar à causa dos pro-
cessos infecciosos, sem considerar o co-
mando da alma sobre o corpo físico. Por 
isso, que não há determinismo genético.

“Os genes são ativados por nosso coman-
do mental, adquiridos nesta ou em outras vi-
das, surgindo como doenças graves ou não, 
conforme a extensão da lesão e a posição 
mental do devedor”. (Livro A Alma da Maté-
ria – por Marlene Nobre). Mas, nem todos 
os desequilíbrios físicos são de outras vi-
das, muitos deles são originários da nossa 
má conduta. “Os vícios da mente; egoísmo, 
orgulho, vaidade e tirania, causam múltiplas

doenças, porque se constituem no mó-
vel de nossas ações.” (Livro Entre o Céu 
e a Terra – por Chico Xavier). A neuroci-
ência está, a cada dia, avançando mais 
para resgatar o equilíbrio psicofísico que 
possibilita melhor qualidade de vida. As 
ferramentas terapêuticas são inúmeras, 
mas o conhecer-te a ti mesmo, é essencial. 
Vasculhar e entender o processo de nos-
sas emoções, no controle da mente, rever 
posicionamentos destrutivos, e nossos 
comportamentos viciosos, requer cora-
gem e paciência porque o processo não 
ocorre da noite para o dia. Falhas sempre 
teremos, pois somos imperfeitos, mas 
insistir nas mudanças trará bem-estar in-
calculável, e vale o esforço. O avanço das 
ciências psicológicas e o avanço do nosso 
esforço pessoal são imprescindíveis para 
essas pequenas, mas valiosas conquistas.  
E então, saberemos o valor abrangente 
da frase dita por Jesus: “A CADA UM SERÁ 
DADO DE ACORDO COM AS SUAS OBRAS”.

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

Os Perfumes
POR ORLANDO CIOLDIN

DURANTE ANOS, o médium Francisco 
Cândido Xavier produziu perfumes, que 
eram sentidos nos ambientes onde ele es-
tava presente, ou que ficavam nas garrafas 
contendo água a ser fluidificada, coloca-
das numa sala ao lado.

Quando o Espírito da entidade conhe-
cida pelo nome Sheila se apresentava, o 
odor que se sentia no ar era de éter, es-
pecialmente quando estavam presentes 
pessoas necessitadas de tratamento de 
saúde. A água fluidificada, apanhada após 
as sessões, cheirava a rosas. Nós mesmos 
presenciamos esse fenômeno diversas ve-
zes e podemos atestar sua autenticidade, 
além do fato de que as mãos do médium 
ficavam úmidas e perfumadas.

Sobre Chico, conhecemos outro caso 
curioso.

O fundador do Centro de Valorização da 
Vida, de São Paulo, o Dr. Jacques Conchon, 

que na ocasião nos narrou o episódio, 
fora a Uberaba para visitar o célebre mé-
dium. Também estava desejoso de presen-
ciar o fenômeno dos perfumes, do qual 
todos falavam. Porém, o guia espiritual de 
Chico, sentindo que este muito lhe exigia, 
suspendera-o. Desapontado, Dr. Conchon 
saiu da sessão sem ter realizado seu dese-
jo.

Quando chegou ao hotel, teve uma be-
líssima surpresa: ao pôr a mão no bolso, 
viu que seu lenço estava embebido em 
perfume. 

Foi, pensamos nós, um belo gesto da en-
tidade espiritual.

Dessa forma, com o brinde perfumado,  
reconheceu o esforço do homem que, na 
qualidade de presidente do CVV. — Centro 
de Valorização da Vida —, salvou a vida de 
tantos prováveis suicidas.

(Esta mensagem foi publicada originalmen-
te em 1950 pela LAKE na obra “Nosso Livro”. 

Não consta o nome do autor)
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Ideia Fixa
EVANGELHO NO LAR

Combate a ideia fixa do mal na tua 
mente.
Não ofereças sintonia ás trevas.
Escolhe o alimento espiritual de que 
te nutres.
Fuja do que possa influenciar-te 
negativamente.
A obsessão é uma indução, espécie de 
hipnose de outras mente sobre a tua.
Não convertas os teus pensamentos 

em pasto para os espíritos 
vampirizados.
A tua vida é o barco; o pensamento é 
o leme.
A ideia infeliz que se demora contigo 
é sinal de desajuste interior.
Ora se ocupa as tuas mãos na tarefa 
benfazeja.
Ideia fixa que incomoda atrai 
doença, sofrimento e lagrimas.

PELO  D.C.D.

Fonte: Livro Vigiai e Orai.

Pelo Espírito do Irmão José,

Psicografia Carlos A. Baccelli

PELO D.C.D.

NOSSA GENTE

Cristiane Clezia Santana Félix

CRISTIANE CLEZIA SANTANA FÉLIX é 
a voluntária apresentada deste mês, para 
nós apenas Cris Félix. 

Cris é casada, professora, tem 43 
(quarenta e três) anos. Está morando em 
Americana há um ano. 

Chegou ao Seareiros no comecinho des-
te ano, por indicação de um amigo de seu 
marido, pois estava em busca de uma Casa 
Espírita aqui.  Conheceu a Doutrina Espírita 
com vinte anos de idade, mas retornou aos 
estudos há cinco anos. A Doutrina tem sido 
para ela o pilar de sustentação para seu

 autoconhecimento e evolução.
Chegou com o desejo de auxiliar e isso 

foi em muito boa hora, pois o Departa-
mento de Comunicação e Divulgação 
estava precisando dela. 

Além de compor o departamento, sendo 
coordenadora, junto com mais duas pesso-
as, participa também de grupo de estudos.

Cris, foi uma grande alegria recebê-la 
em nossa Casa e desejamos que perma-
neça conosco por muito e muito tempo...

Manifestamos aqui a nossa gratidão 
pela sua preciosa colaboração!
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ESPIRITISMO E MÍDIA

Senado cria Comenda Chico Xavier para 
premiar ações de caridade e filantropia

O SENADO aprovou, no dia 21 de outubro 
de 2020, O Projeto de Resolução do Senado 
(PRS) 44/2020, que institui a Comenda Chico 
Xavier. A iniciativa partiu do senador Eduar-
do Girão (Podemos-CE) e deverá homenage-
ar pessoas ou entidades que se destacaram 
em ações sociais de caridade ou filantropia. 
O relator, senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL),

recomendou a aprovação da proposta e 
acolheu uma emenda. O projeto segue para 
promulgação. Os concorrentes à comenda 
deverão ser indicados pelos senadores. A 
entrega da premiação vai acontecer sempre 
em abril, mês de nascimento de Chico Xavier, 
sendo agraciados até três indicados por ano. 
O PRS 44/2020 também cria o Conselho da

Comenda de Incentivo à Caridade Chico 
Xavier, composto por um senador ou sena-
dora representante de cada partido político 
com assento no Senado. A composição do 
conselho será renovada a cada dois anos, en-
tre os meses de fevereiro e março da primeira 
e terceira sessões legislativas ordinárias, per-
mitida a recondução de seus membros.

Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/

materias/2020/10/21/senado-cria-comenda-chico-xa-

vier-para-premiar-acoes-de-caridade-e-filantropia

PELO D.C.D.
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PÁGINA INFANTIL I

Drive Thru Solidário
POR KARINA DIAN

O DEPARTAMENTO INFANTO JUVENIL, 
em conjunto com o Departamento de 
Arte e Cultura, promoveu uma tarde dife-
rente no dia 26 de setembro, foi a tarde do 
“Drive Thru Solidário”. Quando doações de 
brinquedos novos e usados foram feitas, 
ao som de muitas músicas e com nossa 
ilustre mascote, o Bonecão. Os carros pas-
savam e as crianças doavam seus brin-
quedos. Assim, como forma de gratidão, 
ganhavam um saquinho de guloseimas 
preparado carinhosamente pela Mocida-
de do Seareiros, além de um vasinho com 
terra e sementes de alpiste, doados pelo 
Colégio Americana, com intuito de planta-
rem e cultivarem pensamentos positivos. 
Simplesmente, as doações superaram o 
previsto! A campanha foi idealizada pela 
escola de idiomas English Learning Cen-
ter e Projeto Seareiros Solidário com o 
apoio do C.E. Seareiros de Jesus, Projeto 
Camomila e Natação Americana. Todos os 
brinquedos foram encaminhados e sepa-
rados na escola de idiomas e a campanha 
surpreendeu as expectativas! Todas as 
doações foram para as seguintes entida-
des: Lar Dona Anita (Coasseje), A.A.M.A, 
C.P.C, Cooperlírios, Projeto Semear, Comu-
nidade de Pirapitingui, UBEM e Boldrini. 

Gratidão a todos que ajudaram, doaram 
e se dedicaram!
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ESTUDO BÍBLICO

“Parábola dos Primeiros Lugares” (Lucas 14: 7-11)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

espiritual lugares de paz e felicidade, 
pois no exercício da humildade e da cari-
dade angariaram tesouros no céu. Virtudes 
como a benevolência, resignação, paciên-
cia deram-no superioridade moral, que 
depois de adquiridas jamais perderemos.

Não devemos procurar os primeiros lu-
gares, sugeri a parábola. A sugestão ain-
da nos diz que nos devemos “sentar” nos 
últimos lugares. O que quis dizer Jesus?

As frases são de conteúdo simbóli-
co o que não nos tira a obrigação de 
vivenciá-las em nossa conduta diária, 
evidentemente, quando a situação em 
foco nos apresentar, pois muitas vezes, 
trata-se de um ato gentil e educado.

A Doutrina Espírita, em seus ensinamen-
tos, diz que estamos em constante evo-
lução, a cada encarnação ganhamos co-
nhecimentos o que nos dá uma condição 
moral e intelectual melhor, em relação a 
vidas anteriores. Conhecendo-nos melhor 
a cada dia ou cada encarnação, reconhece-
remos que o exercício da humildade será 
sempre prudente. Situações outras, podem 
nos apresentar, em nossa vida, em que não 
devemos demonstrar das nossas conquistas, é 

prudente que sejamos humildes 
para não obscurecer outros com-
panheiros de caminho evolutivo.

Se, verdadeiramente, queremos aju-
dar, amparar e contribuir com amigos 
e companheiros, façamo-nos peque-
nos e nos mostremos despojados e ca-
tivantes para não nos tornarmos ins-
trumento de inquietação aos nossos 
semelhantes. Isso também é caridade.

Jesus entrou em dia de sábado na casa 
de um dos principais fariseus para aí fazer 
a sua refeição. Os que lá estavam o obser-
varam. Então, notando que os convidados 
escolhiam os primeiros lugares, propôs-
-lhes uma parábola, dizendo: “Quando for-
des convidados para bodas, não tomeis o 
primeiro lugar, para que não suceda que, 
havendo entre os convidados uma pessoa 
mais considerável do que vós, aquele que 
vos haja convidado venha a dizer-vos: dai 
o vosso lugar a este, e vos vejais constran-
gidos a ocupar, cheios de vergonha, o últi-
mo lugar. Quando fordes convidados, ide 
colocar-vos no último lugar, a fim de que, 
quando aquele que vos convidou chegar, 
vos diga: meu amigo, venha mais para 
cima. Isso então será para vós um motivo 
de glória, diante de todos os que estive-
rem convosco à mesa; porquanto todo 
aquele que se eleva será rebaixado e todo 
aquele que se abaixa será elevado.”

A pretensão de superioridade, sempre 
foi um entrave na busca pelas conquistas 
de virtudes, fruto que é do orgulho huma-
no. Por isso, cultivar a humildade e o des-
prendimento são virtudes que requerem 
sacrifício.

Consta sucessivas vezes, no Evangelho 
de Jesus, que devemos cultivar virtudes 
e Ele destaca em seus ensinamentos que 
devemos praticar a caridade, atributo in-
dispensável ao nosso engrandecimento 
espiritual, passaporte para moradas mais 
felizes. A parábola, em exposição, reitera o 
ensinamento, nos incentivando a constan-
tes e necessárias mudanças.

A Doutrina Espírita nos trás exemplos de 
espíritos já desencarnados que através de 
esforços meritórios encontraram no plano
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MEDIUNIDADE

Mediunidade e Doutrina  (parte V)

POR MARIANA MIANO

HOJE, falaremos sobre a “Incre-
dulidade” e o “Crivo da Razão”, to-
mando como base a obra “Mediu-
nidade e Doutrina”, do autor Carlos 
Bacelli, pelo espírito de Odilon Fernandes.

Começaremos com uma passagem do 
Livro dos Médiuns: “Os ateus e os mate-
rialistas não são, a cada instante, testemu-
nhas dos efeitos do poder de Deus e do 
pensamento? Isso não os impede de negar 
a Deus e a alma. Os milagres de Jesus con-
verteram todos os seus contemporâneos?”

Muitos se aproximam do Espiritismo 
pedindo provas, mas a convicção também 
é uma conquista!

Médiuns oscilam entre a crença e a 
descrença. Se todo médium estudasse 
um pouco mais e refletisse sobre a vida, 
procurando orar para fugir à influência 
perniciosa daqueles Espíritos que dese-
jam vê-lo estacionar, não seria ele mes-
mo um obstáculo para os Espíritos que 
gostariam de vê-lo progredir. Dizem os 
evangelistas que, indo a Nazaré, cidade 
onde fora criado Jesus, “não fez ali muitos  

milagres, por causa da incredulida-
de deles”. A incredulidade é uma pro-
va que cada um deve superar sozinho.

O Espiritismo não se dirige aos olhos do 
corpo, mas aos da alma. Sua crença se dará 
pelo raciocínio, uma vez que o fenômeno 
em si estará sempre sujeito a questiona-
mentos de toda ordem. Os russos criaram 
a “Parapsicologia sem Alma” para explicar 
fenômenos que a escola americana come-
ça a admitir como sendo provocados por 
uma força extracorpórea. A Psicologia não 
atribui tudo à própria alma encarnada?

O espírita, portanto, pode ser compa-
rado a alguém que se esforça constante-
mente para romper os últimos grilhões 
que o prendem ao jugo da matéria. O 
verdadeiro espírita não apenas crê: sabe; 
não apenas acredita: tem certeza. O pró-
prio médium deve submeter toda co-
municação que receba ao crivo da razão, 
pois ele deve ser o principal interessado 
na autenticidade do fenômeno, evitando 
comprometer a Causa e expor-se ao ridí-
culo. O médium que crê na sua infalibilida-
de ou na dos Espíritos torna-se presa fácil 
da obsessão. Para se confiar no médium, 

poderíamos dizer: tal o homem, tal o mé-
dium. Muitos médiuns, assim como muitos 
Espíritos, gostam de se impor pela cultura 
que possuem, quando lhes falta o que seja 
talvez o bem mais precioso da mediunida-
de: o discernimento. O médium que mere-
ce credibilidade é simples e discreto. Não 
fala de si mesmo e age sem nenhum inte-
resse pessoal, por menor que seja. O Espiri-
tismo é uma doutrina livre. Não há cerceios 
ao pensamento e ao trabalho de nenhum 
médium, porém, nada nos impede, na 
condição de espírita, de discordar deste 
ou daquele Espírito, ou deste ou daquele 
médium. Kardec foi muito claro quanto a 
isso nas obras da Codificação. Deste modo, 
encerramos este artigo, conscientes de 
que ainda há muita incredulidade no meio 
Espírita, mas isso será uma conquista de 
cada um, assim como dos médiuns. 

Até o próximo IPV!!

COMPORTAMENTO

Nossas Vítimas

Com o mesmo título que usei, Eurípedes 
Barsanulfo afirma em capítulo constante 
do magnífico livro Seareiros de Volta (FEB, 
psicografia de Waldo Vieira), pulicado em 
1966, que “(...) somos, em muitas circuns-
tâncias, algozes de outras vidas (...)”. Acres-
centa que não se trata dos insetos que 
eliminamos, nem da alimentação da carne 
animal e tampouco se refere às vítimas de 
existências passadas. Todavia, refere-se às 
vítimas de nossos comportamentos, re-
lacionando uma série de exemplos como 
comparações ultrajantes que fazemos, a 
desonestidade dos julgamentos e opini-
ões, os que abandonamos e ainda a ironia 
que nos permitimos ou da inconveniência 
de certos comentários ou abusos de ver-
bos e falas agressivas.

Também inclui as acusações, os despre-
zos, as omissões variadas, a falta de aten-
ção e gentileza. Uma lista diversificada 
poderá seguir se pararmos para analisar 
com isenção os inconvenientes e agressi-
vidade normalmente utilizados, ferindo, 
agredindo pessoas, instituições, sonhos e 
esperanças.

Por isso, indica que “(...) a humildade é a 
maior prova de sabedoria humana, e eis 
porque carecemos, acima de tudo, de doar 
o perdão incondicional, a fim de merecê-lo 
conforme as nossas próprias necessidades. 
(...) Todo ser consciente tem suas vítimas 
pessoais, vítimas conhecidas e insuspeitas, 
vítimas de dentro e de fora do lar (...)”.

E conclui: “(...) Desiste de viver desaper-
cebidamente dos nossos deveres de servi-
ço e fraternidade, à frente uns dos outros. 

 

Não te esqueças de orar por tuas víti-
mas e nem te negues a perdoar quem te 
magoa. Não raro, aqueles que nos rogam 
perdão são aquelas mesmas criaturas de 
quem precisamos recebê-lo... (...)”.

FONTE: LIVRO SEAREIROS DE VOLTA 

(FEB, PSICOGRAFIA DE WALDO VIEIRA),

PULICADO EM 1966

POR ORSON PETER CARRARA
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ESPIRITISMO E CIÊNCIA

O que a fé procura, o intelecto encontra
POR VANESSA MORAES

DEPOIS que a ciência constatou que a 
“matéria” era energia presa em movimen-
to (átomo) e que todo o Universo é um 
colchão energético, e nós seres humanos, 
fazemos parte desta realidade, tudo se 
modificou com essa revolução cientifica. 
Ou seja, somos muito mais do que esta 
matéria densa e grosseira.

Revelando a existência do Espírito e 
suas interatividades permanentes entre 
encarnados e desencarnados, o Espiritis-
mo “toca forçosamente na maior parte 
das ciências.” (Livro Entre o céu e a terra - 
Francisco C. Xavier). Seus princípios têm se 
revelado em perfeita consonância com os 
novos paradigmas da Ciência.

No Cap. I do livro A Gênese, transcreve 
Kardec: “O Espiritismo e a Ciência se com-
pletam reciprocamente, a ciência sem o 
Espiritismo, não há impossibilidade de 
explicar certos fenômenos somente pelas 
leis da matéria, e o espiritismo, sem a ci-
ência, faltariam apoio e comprovação [...],  
portanto, apoiando-se em FATOS, tem que 
ser e não pode deixar de ser progressista, 
como todas as ciências de observação.”

A Lei do Progresso é uma lei da natureza, 
que nos integra no corpo físico e fora dele 
(espiritual) em aprendizado constante, po-
rém precisamos compreender como nos 
disse Emmanuel:  “a natureza não dá sal-
tos”, tudo tem seu tempo certo para acon-
tecer. “A Marcha da ciência e do Espiritismo 
têm uma diferença capital: É que essas não 
atingiram o ponto aonde chegaram de-
pois de longos intervalos[...]” (Gênese).

De planeta primitivo à planeta de provas 
e expiações, quantos milênios rasgados 
pela barbárie, pela dor, violência, ignorân-
cia e brutalidade, fases necessárias para 
nosso desenvolvimento.

Todas as ciências, sejam no âmbito bio-
lógico, psicológico, filosófico, ecológico, 
econômico, têm nos mostrado, cada vez 
mais, o quanto estamos interligados e 
que tudo que fazemos interfere em nos-
so futuro. Não há o que negar, os avanços 
existem! Mas, levam tempo.  “A moral e a 
inteligência são duas forças que não se equi-
libram senão com o tempo”. (L.E.)

Há os que se empenham em contribuir, 
porque o intelecto segue com o progresso 
da sua moralidade. Espíritos abnegados 
nos avanços da medicina, da prevenção e 
cura de forma mais ampla, holística. Arqui-
tetos com visão para o bem-estar coletivo, 
cidades melhores planejadas, mobilidade 
urbana, e ecologicamente saudáveis. Pes-
quisas cientificas exaustivas procurando a 
cura de doenças virais. 

Aos que retardam o processo civiliza-
tório, apenas com o avanço intelectual, 
tendem a caminhar sem ética e desfavo-
recendo os processos pacíficos e fraternos, 
que desembocam em dores e sofrimentos 
na miséria pela má distribuição de renda, 
nas doenças que se aceleram devido aos 
desvios das verbas para a saúde pública, 
manipulação biológica e psicológica pelo 
medo, enfim, atrocidades que ainda ator-
mentam e ficam longe dos ideais Crísticos. 

 781. É permitido ao homem deter a 
marcha do progresso? — Não, mas pode 
entravá-la algumas vezes. (l.E)

Embora, muitos de nós se deixam levar 
pelo pessimismo, quando se deparam 
com as injustiças, obscuridades e perver-
sidades de todos os gêneros transmitidas 
pelos veículos de comunicação e os absur-
dos das redes sociais, não podemos jamais 
ignorar o progresso da humanidade, em-
bora lentamente, em todos os sentidos. 
Por causa do avanço da ciência, pudemos

entender a evolução das espécies. Por causa 
do avanço da ciência, temos o entendimento 
das fases geológicas desmistificando punições 
Divinas. Por causa da ciência, sabemos que 
não somos o centro do Universo,. Por causa 
da ciência, avançamos no entendimento dos 
distúrbios psicológicos, com tratamentos mais 
dignos do que no passado. Por causa do avan-
ço das ciências, podemos salvar vidas.

Por causa do Espiritismo, sabemos de onde 
viemos, para aonde vamos e porque estamos 
aqui.

Já vemos o caminhar da Ciência com o Espi-
ritismo, nas contribuições das obras de Chico 
Xavier, que estão sendo comprovadas cientifi-
camente, como a glândula pineal, a estrutura 
genética, a celular e tantas outras que ainda 
serão comprovadas.

O Espiritismo não poderá deixar de ser uma 
ciência racional e a ciência precisará incorporar 
o amor em sua trajetória.  

A doutrina espírita nos consola e nos deixa 
uma certeza: 

Avançar é nosso destino. Nosso futuro é a 
perfeição. 

E Carl Sagan declara: “[...] que a ciência não é 
só compatível com a espiritualidade é uma fonte 
profunda de espiritualidade. Quando reconhece-
mos nosso lugar na imensidão de anos-luz e no 
transcorrer das eras, quando compreendemos a 
complexidade, a beleza e a sutileza da vida, então 
o sentimento sublime, misto de júbilo e de humil-
dade, é certamente espiritual. Como também são 
espirituais nossas emoções[...]”.

Que as transformações sejam profundas do 
interior ao exterior, porque “o que a fé procura, o 
intelecto encontra”. (Santo Agostinho)
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LIVES DE NOVEMBRO
03/11 – Tema: “Perda de Pessoas Amadas – Mortes 
Prematuras” – Expositor: Hamilton Meneghel;
10/11 – Tema: “Provas Voluntárias” – Expositor: Leandro Piazzon;
17/11 – Tema: “Esquecimento do Passado” – Expositor: Anderson Dias;
24/11 – Tema: “O Suicídio e a Loucura” – Expositora: Solange Pinese;

RETORNO DO ATENDIMENTO FRATERNO
O Atendimento Fraterno está de volta de forma 
emergencial, duas vezes por semana, sendo:
segundas-feiras às 18h45 e quintas-feiras às 9h.
Passes serão coletivos e entrevistas deverão ser 
agendadas previamente na recepção ou pelo telefone 
3407-4552, de segunda a sexta-feira das 13h às 16h. 
Todos os protocolos de segurança são respeitados.

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Assista aos sábados, a partir das 14h, no facebook 
do Seareiros e também no canal do YouTube, 
pequenos vídeos direcionados para crianças, 
jovens e adultos. Participam semanalmente 
crianças da Evangelização, jovens da Mocidade e 
também evangelizadores, sob a coordenação do 
Departamento Infantojuvenil da Casa. Acompanhe!

CANAL DO SEAREIROS NO YOUTUBE 
Veja nossos vídeos e se inscreva no nosso canal: 
https://www.youtube.com/channel/
UCd3Xd35zq6F_tCx1WYxsT7w 

FUNCIONAMENTO DA RECEPÇÃO
Nossa recepção atende de segunda a sexta-feira das 13h às 16h.

CURTAS DO SEAREIROS Livraria
do Seareiros

RUA SILVINO BONASSI, 150 
BAIRRO NOVA AMERICANA

AMERICANA/SP 
TEL.: (19) 3407.4552

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.
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