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EDITORIAL

18 de outubro – Dia do Médico

DIA DO MÉDICO AO REDOR DO MUNDO: QUANDO E COMO É COMEMORADO?
AQUI NO BRASIL, o Dia do Médico é comemorado todo
18 de outubro, assim como em outros países como Portugal, Itália, Espanha, Inglaterra, Bélgica e Polônia. Mas será
que é igual no mundo todo? Neste artigo você vai descobrir
mais curiosidades a respeito desta data em outras regiões,
porque ela foi escolhida por aqui e quais foram os motivos
que levaram a escolha de um dia especial para comemorar a profissão do médico por outros países. Veja a seguir.
O DIA DO MÉDICO NO BRASIL
Você sabe por que por aqui foi escolhida a data 18 de
outubro para a comemoração do dia do médico? Ela foi
selecionada, pois é o dia de São Lucas, um dos apóstolos de Jesus que se acredita ter escrito os livros Atos
dos Apóstolos e um dos Evangelhos da Bíblia. Em seus
textos é comum encontrar histórias de muitos milagres,
inclusive os voltados à cura de doentes. Além disso, São
Lucas estudou medicina em Antióquia, local que atualmente é conhecido como Turquia e foi chamado por um
de seus companheiros apóstolos, Paulo, de “amado médico”. São Lucas é também considerado o patrono dos médicos há muitos anos, desde o século XV. Por este motivo,
não é raro encontrar imagens e capelas voltadas a este
santo em hospitais e clínicas espalhadas em todo o país.
AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO MÉDICO
PELO MUNDO
O Dia do Médico muda de país para país, e a escolha da
data passa pelos mais diversos motivos. Se por aqui, foi escolhido o dia de São Lucas, nos Estados Unidos o dia foi
escolhido para comemorar a primeira anestesia dada em
um paciente, que ocorreu em 30 de março de 1942. A data
não foi comemorada sempre neste dia, mas há indícios de
que a data já era considerada o Dia do Médico desde 1930.
Porém, somente em 1990 o então presidente George W
Bush oficializou através de lei. Aqui na América Latina, com
exceção do Brasil, é claro, comemora-se o Dia do Médico
no dia 03 de Dezembro, em homenagem ao Doutor Carlos Finlay, que foi o responsável pela confirmação de
uma teoria que indicava o mosquito Aedes Aegypti
como um dos responsáveis pela propagação da febre amarela. Atravessando o mundo, temos ainda a
comemoração do Dia do Médico no Irã, que é feita no
Dia de Avicena, que escreveu diversos tratados incluindo
assuntos como medicina e a filosofia. O mais famoso de
seus textos é o chamado The Book of Healing (O Livro
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da Cura), que foi utilizado em diversas universidades na
época medieval. Na Índia, a data escolhida também é uma
homenagem a uma figura importante. Por lá, um médico
chamado Bidhan Chandra Roy que estudou medicina na
Universidade de Calcutá, foi ministro chefe de Bengala
Ocidental e fundou cinco cidades. O Dia do Médico na
Índia é comemorado em 10 de julho. Gostou de aprender um pouco mais sobre o dia do médico no mundo?
AGRADECIMENTO AOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Médicos e enfermeiras não são super-heróis, entretanto, sempre carregaram consigo uma aura de
anjos da guarda de seus pacientes. Com a tragédia
mundial provocada pelo Coronavírus, em todos os hospitais do planeta, nunca foram tão necessários e amados. Por sua entrega diária em uma luta, muitas vezes,
inglória e sob condições adversas, registramos aqui
um especial agradecimento aos profissionais da Saúde.
No front da guerra
Mas, por que fazer um agradecimento aos profissionais
da Saúde? É porque médicos e enfermeiras, principalmente, estão na linha de frente desta guerra contra um inimigo
acerca do qual persistem muitas dúvidas. Dessa maneira,
eles estão muito mais expostos ao risco de serem contaminados. O agradecimento aos profissionais da Saúde se
faz necessário como justo reconhecimento a uma luta incansável, uma vez que cumprem jornadas extenuantes
de trabalho, com uma alta carga de tensão emocional.
Além disso, testemunham de perto, como nunca antes
em suas vidas, cenas pelas quais não imaginavam que
veriam. Obrigado ‘doutores’ e que nosso criador leve em
consideração para crédito de todos vocês, esta exposição
voluntária que muitos dos senhores estão vivenciando.
Proteção e vida longa!
PELA PRESIDÊNCIA

Fontes: https://blog.imedicina.com.br + https://blog/prodoctor.net

INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO
Publicação do C. E. SEAREIROS DE JESUS
R. Silvino Bonassi, 150 - B. N. Americana - CEP 13466-080 - Americana - SP
Tel. (19) 3407.4552
Departamento de Comunicação e Divulgação
Jornalista responsável: Antonio Orlando Cioldin - Mtb. Nº 14.320
Edição: Nelson Schlosser | Revisão Doutrinária: Cristiane Clezia
Fotografia: Augusto Cavalcanti
Diagramação: Cristiane Clezia | Impressão: Gráfica Paineiras - (19) 3406.2650

INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

CENTRO ESPÍRITA
SEAREIROS DE JESUS

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

www.seareirosdejesus.com.br

DATA COMEMORATIVA

1º de outubro - Dia do Idoso

POR CRISTIANE CLEZIA

“No entardecer da vida estamos nos aproxi1º DE OUTUBRO foi instituído pela ONU (Or- mando do fechamento de um novo ciclo biológanização das Nações Unidas) o Dia Nacional gico. Viver bem, de forma saudável e equilibrado Idoso. O art. 3º do Estatuto do Idoso (Lei da esta fase será, certamente, o preparo mais
n°10.741) afirma que “é obrigação da família, adequado para a grande viagem que teremos
da comunidade, da sociedade e do Poder Público, de realizar quando finalizarmos a atual reencarcom absoluta prioridade, a efetivação do direito à nação. Reavivando em nossos corações as luzes
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultu- da esperança e a crença na imortalidade da alma
ra, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à para transpor os portais de um novo mundo; com
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência fé, confiança e discernimento estaremos contrifamiliar”. Com esse dia instituído, surge a opor- buindo para uma chegada feliz e consciente à
tunidade para que as pessoas lembrem que a dimensão espiritual que nos aguarda”. Mesmo
idade chega para todos, e que, com ela, novas após uma existência de trabalho, dedicação
dificuldades surgirão, por isso é muito impor- ao cuidado dos entes queridos, entre muitas
tante valorizar aqueles que adentram a tercei- venturas e desventuras experienciadas, o idora idade. Envelhecer com qualidade de vida é so depara-se com o esgotamento das forças
possível. Ela está associada a vida ativa: a busca físicas e, na maioria das vezes, também com o
por hábitos saudáveis como atividade física, ali- esgotamento de possibilidades de realização
mentação saudável, a manter a mente sempre profissional e social, ocasionando, infelizmente,
estimulada em diferentes atividades, e nas re- muitos a praticarem o suicídio direto ou negalações sociais, contato com a família, amigos e rem-se a viver, aguardando de forma melancolegas de trabalhos. Quando analisamos a vida cólica a morte, como se nada mais pudessem
do ponto de vista espírita e passamos a com- realizar. A oportunidade de acolher um idoso,
preender que somos Espíritos imortais, e que não como um fardo a ser carregado, mas como
dando prosseguimento à nossa evolução, sem um presente oportuno de aprendizado, pacijamais perder as virtudes e o conhecimento ad- ência e caridade que Jesus nos concedeu. Mesquiridos, adotamos uma perspectiva diferente e mo com suas limitações, fazer com que o idoso
elevada em torno do envelhecimento do corpo. saiba que continua sendo importante e útil,
A respeito disso, a autora, Lucy Dias Ramos dis- respeitado e valorizado. Essa é também oporserta em seu livro “Folhas de Outono” que
tunidade valiosa de ensinar às nossas crianças
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e aos nossos jovens o respeito àqueles que
trilharam caminhos que eles ainda irão descobrir, aprendendo com a sua experiência, com
a sua história, com suas conquistas e com seus
equívocos. Assim sendo, com o aumento da população de idosos no mundo e com a melhora
progressiva da qualidade de vida, vem o Espiritismo, na condição de Cristianismo Redivivo,
conclamar ao idoso que sempre seja grato pela
vida, jovial, alegre, e que possa ser um cristão
dedicado, ativo no bem, em todos os momentos e situações.

Fontes: http://www.mundoespirita.com.br/?materia=perspectiva-espirita-para-o-idoso; Livro Lucy
Dias. Ramos . Folhas de Outono.

A Lápide

Animação vencedora do Festival Internacional de Animação Bang Awards 2020
PELO D.C.D

OCORREU EM PORTUGAL,
PORTUGAL, a 5ª EDIÇÃO do
Festival Internacional de Animação BANG
Awards 2020 que premiou, com a primeira colocação, o filme A Lápide,
Lápide, animação de Lucas
Tannuri e música de Zé Henrique Martiniano sobre texto de Allan Kardec. Contou com a
participação de artistas de vários continentes e
países como Espanha, Chile, Portugal, França,
Itália, Brasil, Holanda, China, Rússia, Alemanha,
Estados Unidos, Argentina, Irã, Japão, Israel,
entre outros. Mais de 400 filmes de grande diversidade, qualidade e criatividade, participaram da competição. A premiação aconteceu
por meio de votação na Internet e resultou
como primeira colocada, a animação A Lápide, com 1.050 votos e 19.050 visualizações.
www.seareirosdejesus.com.br

Assista pelo canal do Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=bWcn2zkPfh0&feature=youtu.be
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As Cartas de Allan Kardec
POR LEANDRO PIAZZON

H

á algum tempo que começou a circular
nos meios de comunicação espírita e
não espírita1 a notícia da existência de cartas
inéditas de Allan Kardec. Esses documentos,
escritos ou recebidos por Allan Kardec, estavam
cuidados e guardados por Canuto de Abreu
(1892 - 1980), ávido pesquisador do espiritismo no Brasil e no mundo. O volume do documental impressiona, pois são mais de duas mil
cartas dentre outros documentos.
Em evento realizado em 1º de setembro deste ano, a Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF) e o CDOR, Centro de Documentação e
Obras Raras da Fundação Espírita André Luís
(CEAL), disponibilizaram uma primeira parte
desse acervo ao público, cerca de 50 cartas. Os
documentos receberam um tratamento profissional, sendo higienizados, acondicionados, digitalizados, transcritos e traduzidos. O jornalista
e escritor espírita Wilson Garcia2 relata que
Canuto de Abreu sofrera em vida muita pressão
para divulgar tais documentos, e que os meandros que envolveram essa pressão ainda serão
discutidos oportunamente.

Para Wilson Garcia, “o conhecimento das Cartas de Kardec e documentos complementares
promete revelar o homem, o missionário, a personalidade e os interesses em jogo, que passaram
ao largo do saber e da clareza tão fortemente reclamada”.
Ao discorrer sobre suas primeiras impressões
dos documentos divulgados, Dora Incontri 3, escritora espírita e doutora em educação, aponta
para “a sensação de proximidade de Kardec, no
sentido de o conhecermos mais de perto – ele que
modestamente tanto se ocultou atrás da obra – e
assim o vermos em sua humanidade, em seu humanismo, em sua integridade e também em sua
vulnerabilidade”. Continua suas observações,
destacando como Kardec “era profundamente
religioso”, e que “há nas cartas e nas preces algo
de profunda entrega, que parece ao mesmo tempo de um ser humano elevado, compenetrado
em cumprir sua tarefa e de um menino que busca
colo em Deus”.
Para o coordenador do CDOR, o pesquisador
e escritor espírita, Paulo Henrique de Figueiredo4, “o Kardec que tentamos imaginar só vendo pela grandiosidade de sua obra é o intelectual,
[...] mas quando conhecemos as cartas pessoais,

as descrições, os diálogos, a dedicação dele ao
ser humano é algo impressionante”. Este é um
trabalho importante, e aguardamos mais novidades. Ainda há muitos documentos para serem disponibilizados para a consulta. Contudo,
os interessados em ter acesso a estas 50 cartas,
poderão fazê-lo acessando o portal eletrônico
do Projeto Allan Kardec em https://projetokardec.ufjf.br/.
Notas:

1

Entrevista de Dora Incontri (https://globoplay.

globo.com/ , ao programa Conversa com Bial, de 15 de
julho de 2020);

2

Artigo de Wilson Garcia (https://www.

expedienteonline.com.br/); 3 Artigo de Dora Incontri (https://blogabpe.org/);

4

https://www.correioespirita.org.br/

(entrevista de Paulo Henrique de Figueiredo com o título
“Autonomia: a história jamais contada do espiritismo”)

LEIA, ASSISTA E APRENDA

Aprendendo com “Os Missionários da Luz”
PELO D.C.D

MISSIONÁRIOS DA LUZ é um livro espírita,
psicografado por Francisco Cândido Xavier e
ditado pelo espírito André Luiz, em 1945. Essa
é a terceira obra da Coleção A Vida no Mundo Espiritual e é de indispensável leitura para
médiuns e estudiosos sérios do Espiritismo. Revela com extraordinária beleza e simplicidade a
função da glândula epífise, também conhecida
como pineal. Corajosamente, André vai muito
além do ponto de vista médico, ao afirmar que
ela é a glândula da vida mental e não somente
dispositivo de controle sexual até a manifestação da puberdade. Ela produz os “hormônios
psíquicos”, fundamentais para a vida espiritual
do ser humano. Estas “forças nervosas”, secreções da epífise, exercem papel capital no bom
desempenho da mediunidade. Com base nessa realidade, o autor espiritual chama a atenção
04 | OUTUBRO 2020

para a importância da conquista dos sentimentos ensinados e vividos por Jesus, como
fatores de excitação positiva da pineal, gerando
forças que neutralizam investidas de obsessores e facilitam o intercâmbio com o mundo
superior. Outro capítulo bastante esclarecedor e instrutivo é o que trata do “vampirismo”.
André desmistifica as lendas que envolvem
o assunto e nos traz para o plano da mais comovente realidade. Diz-nos que “a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações
de vários matizes, formam criações inferiores
que afetam profundamente a vítima íntima”.
Avança mostrando a ação dos “bacilos psíquicos” corroendo as proteções magnéticas que
escudam a organização fisiológica. Traz-nos,
com detalhes jamais conhecidos, o processo
reencarnatório. Quando aborda o fracasso da
grande massa humana nos dá uma advertência que precisa ser meditada: “ para preservar
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades; para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal”.
Muitas outras preciosidades doutrinárias se
nos oferecem a firme formação de nosso caráter e da nossa personalidade eterna.
Fontes: http://www.mundoespirita.com.br/?materia=missionarios-da-luz;

www.seareirosdejesus.com.br

COASSEJE

Trabalho Técnico em Tempos de Pandemia II
PELA EQUIPE DA COASSEJE

NA EDIÇÃO DE SETEMBRO DO IPV, publicamos as impressões da “psicóloga do
pós-acolhimento”, Isabella, sobre suas atividades no Lar Dona Anita no período de Pandemia do Novo Coronavírus. Nesta edição,
publicamos as impressões da “psicóloga de
referência”, Luana Alves Correa que também
assumiu as atividades do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na COASSEJE, em fevereiro de 2020.
LUANA:
“Iniciei os serviços como psicóloga na COASSEJE e um mês depois começaram as medidas sanitárias devido à pandemia, modificando completamente a dinâmica do nosso
trabalho. As reuniões, agora, são por chamada
de vídeo, assim como as visitas às crianças.
Nosso almoço é ao ar livre, os abraços são evitados, a escola é pelo computador. As perguntas
aumentaram e as respostas estão ficando cada
vez mais difíceis. As crianças estão desde março
nessa dinâmica e mesmo em meio a tantas incertezas, elas têm se mostrado bastante resilientes e

criativas. Entre uma e outra angústia, também aparecem ideias de atividades lúdicas, propostas de brincadeiras e expressões artísticas.

e acolhidos - oferecem para que possamos
aprender juntos em meio à crise.”

Trabalhar em um serviço de acolhimento é
por si só um ambiente bastante mutável. As
situações soam sempre como novidade. São
várias crianças e adolescentes com suas personalidades e suas histórias particulares convivendo juntas 24h por dia, sete dias por semana.
A pandemia intensificou ainda mais esse movimento e em muitos momentos, nós conseguimos nos planejar, no máximo, para uma semana,
pois ao chegarmos na segunda-feira seguinte,
o contexto já foi modificado e novamente precisamos lançar mão de toda nossa criatividade
para encontrarmos formas de lidar com situações que nunca antes haviam sido realidade.
De fato a pandemia tem sido uma grande oportunidade para exercitar as habilidades de resolução de problemas e questionar velhas maneiras de conduzir as coisas.
Tem sido desafiador, mas ao mesmo tempo,
é também muito bonito observar as potencialidades e recursos que cada uma das pessoas
envolvidas nessa dinâmica - entre profissionais

Programa Abraçar na Pandemia
POR ROSELI COCA

A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS suscitou o reinventar das ações do Programa Abraçar, que diante da impossibilidade de promover
encontros presenciais, manteve os projetos de
“Apoio à Adoção” e “Apadrinhamento Afetivo”
de maneira remota, conforme esclarecemos:
APADRINHAMENTO AFETIVO: Foram realizadas orientações e inscrições de todos os
interessados no projeto de Apadrinhamento Afetivo, bem como o acompanhamento
periódico dos padrinhos e madrinhas, que
estabeleceram o contato com os afilhados
durante esse período por vídeo conferências
previamente agendadas, com as equipes técnicas dos Serviços de Acolhimento AAMA
e Lar Dona Anita da COASSEJE. Atualmente
sete afilhados são apadrinhados por cinco famílias. O Projeto de Apadrinhamento Afetivo
atende crianças e adolescentes residentes
no Município de Americana, com chances
remotas de adoção e de reintegração familiar. No momento, todos os adolescentes com
www.seareirosdejesus.com.br

indicação para o projeto estão apadrinhados.
GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO: O Grupo
realizou o acolhimento e orientação de pessoas interessadas em adotar, sendo fornecidas
todas as informações e relação de documentos necessários para iniciar o processo. O diálogo com os pretendentes e famílias formadas pela adoção foi estabelecido através de
contatos telefônicos realizados pela equipe
técnica, e-mails e grupos de whatsapp, sendo possível o compartilhamento de histórias
e vivências fundamentais para o amadurecimento dos que estão aguardando a chegada
dos filhos. A utilização dessas ferramentas
possibilitou o contato e vínculos construídos
com os pretendentes e as famílias, já frequentadoras assíduas nos grupos, estimulando-os
a refletirem a respeito da real motivação do
processo adotivo. Foi oferecido orientação e
suporte às famílias que já adotaram, oportunizando dessa forma, espaços de diálogos de
temas oriundos da paternidade e maternidade adotiva, bem como troca de experiências
e apoio mútuo. Outra contribuição do grupo
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

de apoio ás famílias e aos pretendentes,
refere-se à disponibilização de empréstimos de livros exclusivos com temas pertinentes à adoção, adquiridos pelo projeto.
Retorno às atividades presenciais: Em
setembro, nos dias 15 e 17, tiveram início
dois grupos do curso para pretendentes
à adoção, de modo presencial, com número de pessoas reduzido e com todos
os protocolos estabelecidos de higiene.
O Programa Abraçar tem como missão
“a garantia do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária”.
Interessados em conhecer os projetos poderão receber informações através do telefone
(19) 3461-4050, e-mail: convivencia@coasseje.com.br.
OUTUBRO 2020 | 05

MEDIUNIDADE

A Casa Espírita em Tempos de Pandemia (Caso real)
PELO D.O.D

D

urante os primeiros meses de epidemia, a maioria das Casas Espíritas ficou
fechada e muitas dúvidas surgiram a respeito do retorno aos trabalhos, atendimento
fraterno, reunião mediúnica, estudos, etc...
Em uma reunião de vibração para Casa tivemos a oportunidade de refletir, a respeito da
espiritualidade nesses tempos difíceis e o papel
e influência dos mentores da Casa, na condução da mesma. Um espírito amigo e sempre
presente nos trouxe a comunicação a seguir:
“Não sabemos a dimensão dessa doença, nem quais serão os prognósticos, mas
sabíamos que viriam dificuldades. Tudo que
acontece faz parte de um plano maior de
transformação da humanidade, uma oportunidade única para encarnados e desencarnados, de provarmos o nosso valor, de sermos dignos trabalhadores da última hora.
Primeiramente precisamos salientar que
temos a postura de não interferir nas decisões, nas escolhas, porque primeiro entendemos que somos parceiros e, portanto,
inexiste relação de subordinação entre encarnados e desencarnados, e, depois, todos têm maturidade para tomar decisões.
A humanidade está passando pelo momento mais difícil de sua história recente. Aumentaram a fome, a miséria. Os casos de obsessão
nunca foram tão evidentes, tão desesperadores. Os casos de violência doméstica, homicídios, falta de respeito, tudo isso nos traz um
vasto campo de trabalho. E vejam, jamais falaremos o modo como o trabalho deve ser desempenhado, pois essa parte compete a vocês.
Estamos, aqui, simplesmente para lembrá-los do compromisso assumido com a humanidade, como trabalhadores que somos.
E o trabalho existe de diversas formas, e os
trabalhadores são muitos, alguns têm mais
riscos, outros menos riscos, mas reforçamos,
temos o compromisso de aliviar as dores.
A Casa Espírita precisa de união, de trabalho
árduo. Jamais ditaremos o que devem fazer.
Não! Decidam vocês, mas trabalhem! Se com
toda responsabilidade, com todo o trabalho,
seja por essa doença ou por tantas outras que assolam o nosso planeta, forem irresponsáveis serão tidos como suicidas, se não genocidas, mas
se forem se esconder, se ficarem aguardando
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que o mundo se resolva por si só e ainda assim
perecerem, serão tidos como covardes e não é
esse o intuito dos trabalhadores da última hora.
Permitam que o trabalho se apresente.
Se não podem assumir a frente do trabalho,
coordenem. Coordenem porque os trabalhadores aparecerão. Aliviem as dores das
pessoas, tanto aquelas que frequentam a
Casa, como aquelas que não frequentam,
são tantas dores a serem acalmadas, tanto
sofrimento a ser por nós amenizados. Não
será possível que aguardemos a solução
por si só desses problemas da humanidade.
Reflitam no que “O Evangelho Segundo o
Espiritismo” nos traz “A quem muito foi dado,
esse responderá pelo bem que deixou de fazer”, e esse é o nosso caso. Nós temos conhecimento, temos acesso, podemos aliviar a
fome, o frio, se não podemos fazer pessoalmente, que seja por divulgação, arregimentem trabalhadores, porque eles aparecerão.
Não permitam a inércia, não sejam omissos dentro da Criação Divina. Estamos juntos
com vocês em cada um dos passos, protegendo-os, amparando dentro das nossas
limitações, dentro das nossas capacidades.
E, repito, para que jamais seja mal entendido, não dizemos para desrespeitarem qualquer orientação sanitária do País, do Estado, do Município. Não dizemos para serem
irresponsáveis, para deixarem de cuidar de
si, dos outros, não! Isso não! Mas dentro da
responsabilidade há um campo imenso do
trabalho e se conseguirem ouvir uns aos outros, respeitando a experiência daqueles que
vem na frente e respeitando a inovação daqueles que vêm atrás, juntos poderão fazer
muito, mas contanto que trabalhem juntos.
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

Esta mudança planetária trouxe imensos desafios a todos, e estejamos certos que seremos
julgados por tudo aquilo que fizemos e por tudo
aquilo que deixamos de fazer. Tenhamos fé, ciência da Providência Divina, tomando sempre
muito cuidado, mas não deixando o medo paralisar nossos passos, sejam eles de formiga ou
gigante, mas que nos empurrem para a frente.
Estejam certos, trabalharemos juntos, sempre
apoiando tudo que fizerem, lutando dia após
dia para dar certo os projetos, inspirando novas
ideias, mas é preciso que estejam abertos a nos
escutar. Então, lembrem-se não apoiaremos a
inércia, mas sim projetos que busquem a união,
o benefício em prol de todos, todos que forem
possíveis que ajudemos, para cumprir com satisfação o encargo que o Nosso Pai nos confiou.
São épocas difíceis, desafiadoras, mas que
ela possa resgatar em nós o nosso melhor.
Desejamos do fundo do coração que possam terminar esse episódio como vitoriosos,
que possamos olhar para trás e contarmos as
nossas realizações.”
“Renovemo-nos, pois, no dia de Hoje, onde
estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a Vontade do Senhor.”
(Vinha de Luz, lição 122, Francisco Cândido Xavier,
pelo espírito Emmanuel).
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REVISTA ESPÍRITA

Influência do Bem

POR WELLINGTON PIVETTA

DIZ VOCÊ que os espíritas exageram os
temas de caridade, lançando livros, escrevendo crônicas, pronunciando conferências
e traçando anotações, em torno da sublime
virtude. “Assistência social não será obra para
governo?” – pergunta você com a serenidade
de quem se julga exonerado de auxiliar o
corpo de bombeiros na liquidação de um incêndio. E acrescenta: “Creio que os desencarnados, a título de benemerência, não deveriam estimular a preguiça e a vagabundagem.”
Não posso dizer que você fala assim por ser
um homem nascido de berço manso, com
todas as facilidades do pão e da educação,
e concordo plenamente com o seu ponto
de vista, quanto a esperarmos da ação administrativa solução adequada aos problemas da
ignorância e da penúria.
Entretanto, que nadador não estenderá
braços amigos ao banhista que o mar grosso
ameaça com a morte simplesmente porque
o guarda esteja ocupado ou distraído no
posto de salvamento? Além disso, a caridade
é ingrediente da paz em todos os climas da
existência, não apenas aliviando os sofredores ou soerguendo caídos, mas também frustrando crimes e arredando infortúnios. Certo
que a justiça é fundamento do Universo; contudo, o amor é alma da vida. Quantos enigmas
do ódio resolvidos num gesto de brandura?
Quantas toneladas de sombras, segregadas
no tonel do sofrimento, se escoam pela fresta descerrada por um raio de luz? Compreendo que você, reencarnado qual se encontra,
terá dificuldade para entender os obstáculos
que a bondade dissolve em silêncio, mas,
deste outro lado da experiência terrestre,
somos defrontados, hora a hora, por lições
vivas que nos convidam a servir e pensar.
O trabalho e a dor, o aviso e a provação
fazem muito em benefício da alma; no entanto, a caridade propicia renovação imediata
ao destino. O Talmude, alinhando lições de
sabedoria, conta que dois aprendizes do Rabi
Hanina recusavam sistematicamente aceitar
avisos e predições de adivinhos, fossem eles
quais fossem. Um dia houve em que, penetrando na floresta, a fim de lenhar, ambos
encontraram velho clarividente que viu, em
torno deles, vasta corte de malfeitores
www.seareirosdejesus.com.br

desencarnados desejosos de dar-lhes perseguição e morte.
O mago, para não assustá-los em demasia
com as minudências da visão, fitou as estrelas qual se buscasse nos astros as palavras
que iria pronunciar e pediu-lhes considerassem os riscos a que se expunham, aconselhando-os urgente regresso a casa. Sombrias
vaticínios lhes pesavam na marcha. Mais razoável tornar ao aconchego doméstico, de
vez que provavelmente não sairiam vivos da
mata. Riram-se os jovens da advertência, prosseguindo adiante. Vencido pequeno trecho
de estrada, foram defrontados por um velhinho a lhes rogar algum recurso com que
pudesse matar a fome.
Os rapazes não traziam consigo outro farnel que não fosse um naco de pão; todavia,
não hesitaram dividí-lo com o pedinte que,
ali mesmo, suplicou a Deus lhes retribuísse
a beneficência. Os improvisados lenhadores,
sem maior atenção para com o incidente,
muniram-se dos gravetos de que necessitavam e voltaram ao vilarejo, sem o menor
contratempo que lhes tisnasse a alegria. Certo
homem, contudo, que observara a predição
e aguardava os resultados, dirigiu-se ao clarividente, indagando com ironia: - Embusteiro,
como explicas teu erro? Os moços retornaram
mais felizes que nunca.
O ancião, intrigado, procurou os rapazes e,
notando-os libertos dos obsessores que se
lhes faziam acompanhantes, solicitou permissão para examinar os fardos que traziam e,
desatados os feixes de maravalhas, foi encontrada num deles uma serpente morta, cortada ao meio. - Viestes? – falou o mago – a
morte esteve a pique de arrasar-vos...
O golpe, porém, foi removido. Que fizestes para merecer a Divina Misericórdia que vos
livrou do desastre fatal? Um dos interpelados
informou que o único episódio de que se
lembrava era simplesmente o encontro com
um velho esfaimado com quem haviam os
dois repartido a merenda.
O advinho mostrou regozijo indisfarçável e
falou para o homem que o criticara:
- Tudo agora está claro! Que se pode fazer
se a lei de Deus se deixa influenciar por um
pedaço de pão?
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

* Desculpará você se recorro à página de
antigos documentos hebreus para responder à sua carta; entretanto, se o conto simples nos fala dos créditos de um pedaço
de pão doado com amor, perante as Leis
Divinas, imaginemos o júbilo que reinará entre
nós quando soubermos criar a felicidade dos
semelhantes, empenhando à fraternidade o
coração inteiro.

Texto retirado do livro CARTAS

E CRÔNICAS

( Ditadas pelo Espírito Irmão X)
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DATA COMEMORATIVA

15 de outubro – Dia do Professor

“A EDUCAÇÃO é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Devemos promover a coragem onde há medo, acordo onde existe
conflito e inspirar esperança onde há desespero.“ Nelson Mandela

POR IZILDINHA CIOLDIN

QUAL É A MAIS NOBRE DAS PROFISSÕES?
Talvez possamos responder: Todas as que
são exercidas com consciência, respeito e
dignidade. Porém, há uma profissão da qual
todas dependem: é a de professor. Os professores são os grandes responsáveis pela formação intelectual e até moral dos seres que
passam pelas salas de aula. E não são poucos.
Se considerarmos que ensinar pode ser
um sinônimo de educar, temos que educação é toda influência exercida por um
Espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Educar é, pois
elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser e essa relação educativa pode
se dar em qualquer relação humana, ou seja,
não ocorre apenas entre o adulto e a criança.
O papel do professor já não é há muito tempo a mesma do passado, pois antes
ele detinha “todo” conhecimento e passava
aos seus alunos aquilo que havia estudado
sem reflexão ou visão crítica dos conteúdos.

Hoje, felizmente, podemos e devemos ensinar nossos alunos a pensar, a
questionar e a aprender a discernir, para
que possam construir opiniões próprias.
Para que isso ocorra o professor deve, em primeiro lugar gostar e acreditar naquilo que faz,
já que, através de seus atos e ações, ele servirá de modelo para seus alunos e se ele ensina
a refletir, deve fazer o mesmo; se ele ensina a
respeitar o próximo, deve respeitar seus alunos
e assim por diante, pois o aluno é como se fosse um solo fértil, onde o professor semeia suas
melhores sementes para que se produzam belos frutos. A relação professor/aluno deve ser
cultivada a cada dia, pois um depende do outro e assim os dois crescem e caminham juntos.
O papel dos pais é a educação moral, que
consiste nos valores verdadeiros, pautados na
Lei Natural da Vida para que o aluno possa ter
reforçado esses valores no decorrer do período
escolar. Não podemos, como pais, delegar a
responsabilidade de educar e moralizar nossos
filhos aos professores. Mas, na realidade não é
o que acontece muitas vezes e aí entram os

professores fazendo um papel, quase de
“uma segunda mãe” e “um segundo pai”, influenciando na formação dos caracteres de
seus alunos. Neste período de pandemia, ouvimos muitos dizerem, que passaram a valorizar
os professores, que a escola é maravilhosa, e
que não sabiam o quanto é difícil ensinar...
Tomara que, de fato, os professores sejam
mesmo mais valorizados, mais ouvidos e que a
escola tenha liberdade.
Na pandemia, muitos professores tiveram
e têm um papel fundamental junto dos mais
necessitados, fazendo “vaquinha” para comprar
alimentos, produtos de higiene e até pagar
contas. Prestamos nossa homenagem aos professores que desempenham o seu papel com
amor e dedicação, apesar de muitas vezes, tão
injustiçados e desvalorizados.
Parabéns professores!

Fontes: Sites Momento Espírita e
TV Mundo Maior

LIVROS MAIS VENDIDOS NO SEAREIROS EM SETEMBRO
1- Nosso Lar para Crianças - Adeilson Salles;
2- Apelo aos Pais - Clara Araújo;
3- Acordes de Jesus para uma Nova Educação - Alzira Bessa/
Amélia Rodrigues;
08 | OUTUBRO 2020

PELA SECRETÁRIA

4- Desmistificando o Mundo Espiritual - Breno Costa e Emanoel
Costa;
5- A Vida nas Esferas Espirituais - Geziel Andrade.

INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO
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ESTUDOS

Fundação da Associação de Divulgadores do
Espiritismo de São Paulo ADE/SP

POR JUBERY RODRIGUES

A ADE-SP é uma instituição espírita especializada em comunicação. Sua missão é contribuir
para a melhoria dos processos de comunicação
do Espiritismo no Estado de São Paulo.
Ela congrega comunicadores espíritas, como
palestrantes, produtores de conteúdo para a
Internet, dirigentes, escritores, colaboradores
para rádio, vídeo e TV e outros atuantes da área.
Reúne também interessados na comunicação
espírita.
Foi fundada em 22 de outubro de 1989 com
o nome de AJE-SP - Associação dos Jornalistas
e Escritores Espíritas do Estado de SP. Em março
de 1995 passa a denominar-se ADE-SP Associação de Divulgadores do Espiritismo.
Ao longo dos 31 anos de existência, a ADE-SP
muito contribuiu para a melhoria da comunicação social espírita em São Paulo.

ARTES

Realizou muitos eventos, destacando-se:
Encontros de Comunicação Social Espírita,
Laboratórios de Rádio Espírita, Encontros de
Veículos de Comunicação e Simpósios Paulista de Comunicação Social Espírita.
Campanhas como: “Abra os olhos para a
imprensa espírita; A Imprensa Espírita nos Dias
de Hoje e Jornalismo Espírita e Modernidade.”
Cursos como: “Comunicação Verbal e Curso de
Jornalismo Espírita.”
O Programa de rádio da ADE-SP, Ação 2000
- A visão espírita da notícia, foi lançado em 4
de setembro de 1997, na Rede Boa Nova de
Rádio, e está ativo até hoje. Programa de rádio jornalismo espírita com a coordenaçãodo radialista Éder Fávaro.
Sábados às 8 horas, pelos 1.450 - AM Grande São Paulo, 1.080 - Sorocaba / SP e Região - via parabólica para todo o Brasil e via
Internet (on-line e off-line).

Curiosidade: Antes da existência da internet, a ADE-SP criou o Disquete do Divulgador
Espírita, que logo se modernizou adotando a
mídia CD, depois DVD do Comunicador Espírita
com mais de 2000 páginas, 3 MB e quase 900
arquivos de documentos, planilhas, apresentações, músicas, vídeos e imagens.

Fonte: https://www.facebook.com/adesaopaulo/
Texto transcrito por Jubery através de informações
fornecidas pelo Sr. Ivan - ADE/SP)

A Primeira Peça Espírita
POR GILBERTO LEPENISCK

COMO TODA IDEIA inovadora e revolucionária, o Espiritismo logo tornou-se alvo do
interesse dos artistas, classe tristemente marginalizada e incompreendida no mundo social estabelecido e cheio de preconceitos. Um
dos casos mais notórios foi o do dramaturgo
Victorien Sardou, que se tornou um dos mais
dedicados discípulos de Allan Kardec, a quem
acompanhou desde as primeiras experiências
das mesas girantes, à elaboração do Livro dos
Espíritos e à repercussão social da doutrina na
Europa e nos demais continentes. Embora não
soubesse desenhar, era médium pictógrafo,
produzindo ilustrações assombrosas sobre a
vida em outros mundos. Apesar de seus biógrafos ignorarem sua dedicação ao Espiritismo,
Sardou foi um ativista influente e pioneiro na
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transposição direta da nova filosofia para a
linguagem artística. No ano de 1896, no Teatro
Renaissance, em Paris, estreou a primeira peça
teatral de que se tem notícia.O dramaturgo
francês Victorien Sardou, introduzia assim, a
mensagem dos espíritos na forma dramática,
sob o título “Spiritisme”, visando assim maior
divulgação do espiritismo, com o empréstimo
de um elenco categorizado, tendo à sua frente,
a grande atriz francesa, Sara Bernhardt, considerada na época como sendo a melhor. Ela
empregou a suavidade de sua voz prateada,
segundo os críticos, devido à sua semelhança
com o som de umaflauta. Consideramos importante relatar esse fato histórico, por notarmos nitidamente a presença do Teatro em nosso País, produzindo essa linguagem objetiva
que tanto fascina o grande público.

INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

A Doutrina Espírita traz em seu conteúdo pedagógico, a feição apresentada pelos Espíritos
Superiores e muito bem elaborada pelo professor Allan Kardec, de forma estética apropriada
para adaptações diversas, utilizando aspectos
temáticos, bem como de estrutura criativa.
Victorien Sardou possui uma biografia das
mais elevadas como dramaturgo por produzir diversos textos importantes que fizeram
sucesso, inclusive, em palcos brasileiros, montados pelas grandes companhias de teatro que
sem tem notícia. Dividiu a atenção dos admiradores do seu tempo com tantos outros autores
geniais.[...]
Fonte: https://www.correioespirita.org.br/secoes-do-jornal/correio-cultural/1087-a-primeira-peca-espirita-que-se-tem-noticia
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

Por onde anda o seu riso?

POR CEZAR BRAGA SAID

H

á quanto tempo você não ri espontaneamente, não se diverte com leveza e descontração sem precisar recorrer a um regulador
do humor, uma bebida alcoólica, uma ironia
ferina e depreciativa, uma fofoca?
Há quanto tempo o siso, a contração facial,
o ar de intelectual ou mesmo as preocupações,
as ansiedades e os medos substituíram aquele
rosto jovial e aquele olhar curioso e doce que
encantava quem se acercava de você?
É possível parar e identificar em que momento seu riso se ocultou e se entranhou, para em
seguida iniciar a procura que possa restituí-lo
ao lugar de onde nunca deveria ter saído: o seu
coração!
Se dançar resgata seu riso, dance!
Se cantar acorda seu riso, cante!
Se conversar acende seu riso, converse!
Se o silêncio aflora seu riso, silencie!
Se brincar desperta seu riso, brinque!
Se ler, escrever, dormir, beijar, namorar, viajar,
fazer exercícios, permite que um fluxo diferente
de alegria seja renovado, se permita, se presen-

RAÍZES DE AMARGURA existirão sempre, nos corações humanos, aqui e ali,
como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita
nobre e farta, é indispensável relegar ao
esquecimento os problemas superados e
as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo
da alma, produzindo os frutos azedos das

188
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teie, crie essa dinâmica o quanto antes e usufrua da alegria que anda guardada e esquecida dentro da alma. O Apóstolo Paulo, em sua
carta aos Romanos1 menciona essa emoção
básica de todo ser humano. Rir faz rejuvenescer, melhora a imunidade, liberta-nos de ideias
fixas, afasta perturbações, higieniza a mente.
Rir é plantar flores, colher fruta madura, tomar sol, andar descalço na terra ou na areia,
contar estrelas, deitar na relva, observar nuvens
deixando a imaginação nos guiar, é regar plantas, comer chocolate e tomar sorvete. É permitir
que, apesar de todas as dores e dificuldades, a
vida possa, ao menos de vez em quando, nos
fazer cócegas, revirando-nos por dentro.
Tenhamos cuidado para que as responsabilidades cotidianas não nos tornem cegos, surdos
e mudos para a necessidade de rir, sorrir, gargalhar.
E que haja em nós, dentro do peito, um verso, um acorde, uma cor, uma paisagem, uma
singela história, uma rápida conversa, um abraço, um olhar, um versículo, uma palavra que ao
ser lembrada abra um arco-íris de alegria em

Caminha alegremente
palavras e das ações infelizes. Mãos
prestimosas arrancarão as gramíneas,
em torno da lavoura nascente, e atitudes
valorosas devem extirpar do espírito as
recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho.
Se alguém te trouxe dano, ou se alguém
te feriu, pensa nos danos e nas feridas
que terás causado a outrem, muitas vezes
sem perceber. E tanto quanto estimas ser
desculpado perdoa também, sem quais-

nossos lábios mesmo que com ele venha
uma chuva de lágrimas, mas lágrimas renovadoras e fecundantes, lágrimas de contentamento puro e verdadeiro, lágrimas que nos lavem e nos ajudem a virar a página de qualquer
tristeza cujo prazo de validade já tenha vencido
e não tenhamos percebido.
Ria quando quiser e o quanto puder!
Referência: 1. BÍBLIA, N. T. Epístola aos romanos.
Português. O novo testamento. Tradução de João Ferreira
de Almeida. Rio de Janeiro: Imprensa Bíblica Brasileira,
1966. cap. 11, vers. 12.

quer restrições. Observa a sabedoria
de Deus na esfera da Natureza. A fonte
dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz
não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque
só o bem permanecerá. Seja qual for a dor
que hajas sofrido, lembra-te de que tudo
amanhã será melhor se não engarrafares
fel ou vinagre no coração.
Emmanuel. Do livro: O Espírito da Verdade. Psicografia de: Francisco Cândido Xavier e Waldo Vieira

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.
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO
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ESPIRITISMO E MEDICINA

O que o câncer pode nos ensinar?

POR VANESSA MORAES

T

odos os anos, no mês de Outubro,
ocorrem várias ações de conscientização e prevenção ao câncer com reiteradas informações do diagnóstico precoce e
de melhorarmos nossa qualidade de vida.
Faremos uma breve análise do ponto de
vista espiritual, destacando alguns itens
importantes para a causa das enfermidades de acordo com os estudos espíritas.
É evidente que o aumento brutal do câncer
tem ocorrido por fatores ambientais, por nosso
estilo de vida e circunstâncias de exposições,
etc. E nos perguntamos: Por que comigo?
Começamos pela classificação dos mundos
habitados: O capitulo III do Evangelho Segundo Espiritismo nos instrui que estamos vivendo
em um planeta inferior e que estamos suscetíveis às doenças, vicissitudes, misérias humanas
e morais, enfim, um lugar digamos... bem rude.
O câncer, como outras doenças, fazem parte desse processo com o objetivo de nos depurarmos. Reencarnando em corpos densos
para que através dos esforços e burilamentos, possamos avançar na escala evolutiva.
As neoplasias não são punições Divinas
como muitos equivocadamente interpretam. Veremos, nessa análise, que tudo é
causado por nós mesmos, seja no passado
para reconstrução da estrutura espiritual
à qual lesionamos, seja no presente quando descuidamos do nosso instrumento de
evolução envenenando-o de várias formas.
Sobre isso, podemos nos instruir no mesmo Cáp. V do Evangelho “Quantas doenças e enfermidades decorrem da nossa intemperança e excessos de todos os gêneros”.
Nossos hábitos de vida e de comportamento são fatores desencadeantes do câncer e
essa conduta que modificamos, ao longo do
tempo, pelas exigências sociais e do mercado
de trabalho, nos levou a comportamentos inadequados, de má alimentação e o aumento
do stresse. Além da péssima nutrição ao corpo físico, temos agressividade, tensão, raiva,
ansiedade, enfim, essa quantidade brutal de
toxina vai desgastando o campo mental que
desestabiliza as barreiras que nos protegem
das doenças e que chega ao corpo denso
desarmonizando as células e suas funções.
É como se elas quisessem se libertar dessa
violência que fazemos e a doença se instala.
www.seareirosdejesus.com.br

O câncer nos oferece muitas oportunidades
de lições e reajustamento. Podemos começar
com a pergunta: O que ele quer me ensinar?
Quantos são os relatos de pessoas que mudaram seu posicionamento diante da vida, refletiram, perdoaram, mudaram hábitos, priorizaram sentimentos, e ações mais nobres consigo
e com os outros? Quantos foram os que deixaram o corpo físico e entenderam que a cura
estava além do corpo, pois “aquilo que foi maligno para a carne, foi benigno para o espírito”.
Antes acreditávamos que o histórico familiar
(quando a pessoa tem o gene) já era um atestado de morte, mas o projeto Genoma só veio
esclarecer e deixar os materialistas perplexos
quando se relatou que o gene só continha informações. Mas, o que afinal de contas ativa isso?
Seguimos no Cáp. V (ESE – Bem-Aventurados
os aflitos), sobre a Lei de Causa e Efeito: “Se o
efeito precede a uma causa, e se esta não se
encontra na vida atual, deve ser anterior a ela”.
Então, entendemos que surgindo a doença e ela não tem um fator desencadeante
(atual), certamente está registrado em nosso gene e quem ativa esse gene é o perispírito que contém os registros das memórias espirituais, ou seja, a causa foi anterior.
Esses dias assisti a um documentário
que me fez refletir. Uma jovem tinha apenas hábitos saudáveis, não fumava, nem
bebia, trabalhava com o que mais gostava e tinha um companheiro muito dedicado. Não havia nada em sua vida atual que
desencadearia o câncer. Mas, sim ela teve!
E o que falar das crianças, que em tenra idade
descobrem a doença?
No livro Evolução em Dois Mundos, André
Luiz nos explica: “Rendição ao desequilíbrio
ou perturbações em prejuízo dos outros,
plasmam no tecido psicossomático que nos
constitui expressão, determinados campos de
ruptura na harmonia celular” e segue “... desarticulado o trabalho sinérgico das células,
neste ou naquele tecido, aí se interpõem as
enfermidades mórbidas, quais as do câncer...”.
Temos que ter a clareza de que aquilo que
nos acontece sempre tem a misericórdia de
Deus, por isso sabermos quem somos, por
que estamos aqui, para onde vamos, nos facilitará o entendimento para enfrentarmos com
mais dignidade e resignação, não no sentido
de carregarmos uma cruz e martirizarmos a
culpa do passado, mas aceitando com mais
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

equilíbrio a justiça Divina que nos clareia o
olhar diante dos nossos atos de imperfeição.
Não é fácil desconstruir estigmas,
mas tenhamos coragem de olharmos para dentro de nós mesmos e entendermos: “O que ele quer de mim?”.
Sabemos que não é fácil passar pelo tratamento, mas precisamos dele para nos
reestabelecer. A ciência avança a passos
largos para minimizar o desconforto. Quando o diagnóstico é realizado precocemente a chance de cura é grande, ou seja, seria
como se ele apenas quisesse nos dar o seu
recado para nos renovar e depois ir embora.
A cura vai depender de como o vemos
e aceitamos de forma a reconhecer erros,
buscar correções, agir com mais doçura,
amando mais e como disse Andre Luiz: “As
forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento...”.
As novas ciências estão aí nos provando que
pensamentos mais nobres mudam o comportamento das células. Que a alegria promove
bem-estar e regenera. Que a meditação nos
equilibra. Que o cuidado e o amor são imprescindíveis a nossa renovação celular. Essa é a misericórdia de Deus, mostrar que a cura está em nós.
Quanto a merecer: Sempre é bom lembrar que merecimento não pode se limitar
ao corpo físico, pois seria desconsiderar que
muitos a tiveram, porém no corpo espiritual.
Não adianta obter a cura do corpo se a alma
permanecer doente.
Particularmente, acho que o câncer nos
ensina muito sobre o amor. Não é fácil assistir aos que amamos partirem, mas considerai a preciosidade de muitos que somente perdoaram ou ouviram o perdão
neste momento e que se reconciliaram ali,
embora não tenham mais ficado conosco.
Portanto, se você estiver passando por
essa batalha procure tudo o que for possível para amenizar esse processo, além do
tratamento médico, ajuda psicológica, espiritual, familiar, enfim, todas as ferramentas para lhe trazer coragem para enfrentar,
ânimo para seguir e a paz em seu coração.
“Alegrai-vos e exultai, porque é grande
a vossa recompensa nos céus “ (Mt 5,1-12).
Ao meu pai in memorian.
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NOSSA GENTE

André Luiz Machado e Luanara Machado
PELO D.C.D

N

este mês, prestamos uma homenagem aos nossos amigos André Luiz
Machado e Luanara Machado, casal amigo, com idades de 43 e 39 anos. Eles mudaram-se, este ano, antes da pandemia, para
Aracaju/SE, devido a trabalho do Andre.
Luanara, que é artesã, já conseguiu adaptar-se ao novo lar. André conheceu a doutrina espírita através de sua mãe que já era
espírita e Luanara conheceu a doutrina com
o André. Ambos começaram a frequentar
o Seareiros de Jesus no ano 2015, iniciando
por uma turma do PBDE – Programa Básico de Doutrina Espírita, apresentado pela
Casa e depois participaram de reuniões de
estudos, mediúnicas e trabalhos voluntários.
O André fez parte do DCD - Departamento de Comunicação e Divulgação, apesar de
distante ainda continua colaborando e Luanara
fez parte da Evangelização Infantojuvenil.
O André fez parte do DCD - Departamento de Comunicação e Divulgação,

apesar de distante ainda continua colaborando e Luanara fez parte da Evangelização Infantojuvenil.
A Doutrina Espírita foi uma benção
na vida do André e da Luanara. O estudo e o conhecimento foram de extrema

importância para entender a mensagem do Mestre Jesus, como dizem.
Manifestamos, aqui, a nossa GRATIDÃO ao
casal e desejamos que continuem trabalhando,
estudando e contribuindo, agora, em Aracaju.

EVANGELHO NO LAR

Tempo e Oportunidade
O tempo é o mais sábio e o mais justo
dos juízes.
A todos ele oferece as mesmas
oportunidades de ascensão.
Devagar, revela as mais ocultas
intenções de todas as criaturas.
Não menosprezes o valor dos
minutos.
Tempo perdido é benção
inaproveitada.
O dia de hoje é a tua melhor

oportunidade de conquista.
Não cruzes os braços, esperando
pelos acontecimentos.
Faze acontecerem a tua felicidade, a
tua alegria, a tua paz.
Agora é o teu momento de brilhar e
preparar um amanhã tranquilo.
O tempo é semelhante à gleba:
devolve sempre aquilo que recebe,
produzindo de acordo com a
semeadura.

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

POR D.C.D
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www.seareirosdejesus.com.br

EVENTO

O reencontro na 31ª Pizza do Seareiros

PELO DEPARTAMENTO DE MARKETING

O DEPARTAMENTO DE EVENTOS finalmente conseguiu realizar a 31ª Pizza do Centro
Espírita Seareiros de Jesus, que deveria ter
ocorrido em abril, mas em razão da pandemia somente aconteceu no dia 29 de agosto.
Vendemos 700 pizzas, que foram entregues
por alguns coordenadores de grupo a domicílio e também na sede do Seareiros. Um sábado descontraído, em que muitos puderam se
reencontrar e a emoção aconteceu, inevitavelmente. Mesmo sem abraços apertados, apenas
com palavras e olhares foi possível matar um
pouquinho a saudade da nossa Casa Espírita.
As pizzas não puderam ser confeccionadas por nossos voluntários, mas
a qualidade e o amor depositados em
cada pizza entregue foram inegáveis.
Parabéns a todos os envolvidos, os que
venderam, compraram e organizaram. Evento
impecável com todos os protocolos de segurança, exigidos nos tempos em que vivemos.
Que venha a 32ª Pizza!!!

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

POR ORLANDO CIOLDIN

- “Chico, é verdade que Lívia, a esposa de Públius Lêntulos – nosso querido Emmanuel no livro “Há Dois Mil Anos” – não mais reencarnou?”
- “Assim é dito por Emmanuel. Eu acredito com certeza, porque de minha parte eu
nunca estive em contato com o espírito de
Lívia e sei que ela trabalha muito e inspira
Emmanuel e outros amigos da vida superior para continuidade da obra do Cristo”.
Continuou:
“Em 1940, estive às portas de uma tubercu-

www.seareirosdejesus.com.br

Lívia
lose. Embora febril, nunca deixei de comparecer ao trabalho, quando certo dia, ao dirigir-me para a repartição nas primeiras horas da
manhã, notei que um estrela enviava de longe
certos raios que não sei classificar.
Desde esse dia começaram as minhas melhoras positivas. Perguntei ao nosso amigo
Emmanuel quanto ao significado daquela estrela que brilhava de longe, como uma luz mais
potente do que a luz do sol – pois eram às sete
horas da manhã – e ele me explicou que a estrela cujo clarão me trouxe a cura do corpo era
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a própria Lívia que se desvelava em me auxiliar”.

(Publicado no livro “Kardec Prossegue”, de
Adelino Silveira e na “Revista Informação!”, de
Novembro de 2003)
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ESTUDOS

Realização do 1º Congresso Brasileiro
de Unificação Espírita - USE/SP

POR DIVALDO GREMES

A

nalisando o contexto histórico, temos
como os motivos determinantes da
convocação, pela U.S.E., do “I CONGRESSO
BRASILEIRO DE UNIFICAÇÃO ESPÍRITA,
em 31 de Outubro de 1948”, foram quase
os mesmos do congresso de unificação
estadual, reunido em S. Paulo em Junho de
1947 (*), visto que idênticas razões subsistiam
e subsistem ainda em todo o País, exigindo
semelhante iniciativa. Para sua melhor
difusão e entendimento aqui novamente
as transcrevemos segundo enumeração
constante dos Anais do Congresso Estadual
de 1947, já distribuídos, aliás, a todas as
instituições espíritas do País. (*) A situação
do Espiritismo em São Paulo, antes do
aparecimento da União Social Espírita,
refletia o que se passava em todo o país. E
foi analisando esses aspectos e meditando
sobre suas ruinosas consequências que
se resolveu, sem mais delongas, iniciar o
urgente trabalho da unificação. Se bem que
seja do conhecimento geral a situação a
que aludimos, convém aqui considerar os
aspectos que apresentava, em nosso Estado,
o movimento espírita, ao encerrar-se o ano
de 1945.
1º) Dispersão generalizada e sistemática,
em caminho de desintegração, por força
de interferências estranhas e de dissensões
que, forçosamente, levariam à formação de
cismas ou desmembramentos sectários, 2º)
Desvirtuamento da doutrina por força de
interpretações capciosas e individualistas
e de práticas nocivas, visando interesses e
ambições pessoais, com evidente desprezo
dos seus postulados fundamentais,
mormente os do campo moral, 3º)
Disseminação de práticas exóticas, misto de
magia e de superstição, com a introdução de
ritos de outros credos, e cerimônias religiosas
de estranho aspecto e significação, tudo o
que está designado como “baixo espiritismo”
mas que realmente não passa de “falso
espiritismo”, 4º) Arbítrio e personalismo,
imperantes na maioria das instituições,
transformando-as muitas vezes em
propriedades particulares de uns e outros, do
que resultava afrouxamento cada vez maior da
comunhão geral, no campo da fraternidade,
14 | OUTUBRO 2020

5º) Clandestinidade de muitas instituições
existentes que, propositadamente, fugiam a
uma organização regular e ao intercâmbio,
para exercerem práticas condenáveis
e explorações da credulidade pública,
causando assim confusão e profundo dano
à segurança da expansão da doutrina, 6º)
Infiltração nas fileiras espíritas de ideologias
estranhas, ligadas a movimentos políticorevolucionários e tentativas reiteradas
de dominação político-partidária, 7º)
Desconhecimento completo que se tinha
do vulto e da extensão do movimento
espírita e do perigo que representava para
a própria doutrina a expansão desordenada,
sem diretrizes uniformes, sem disciplina,
sem subordinação a um organismo central
coordenador, e 8º) Por último, a ignorância
ou o desinteresse que demonstravam
inúmeras instituições a respeito do papel
e das responsabilidades que o espiritismo
assume, como cristianismo redivivo,
na esfera da coletividade mundial. Por
todas estas razões foi decidido iniciar a
unificação para se poder desenvolver um
trabalho seguro e oportuno, por meio de
exortações no campo evangélico, visando
a fraternização e a unidade de todas as
entidades existentes no Estado. Tendo em
vista os resultados da unificação obtidos em
São Paulo e considerada a situação geral no
País, o confrade Edgard Armond secretário
geral da Federação Espírita do Estado e
presidente da Diretoria Executiva da U.
S. E., pelas colunas de “O Semeador” - órgão
oficial da Federação; propôs a convocação
de um congresso nacional, comemorativo
do Centenário do Espiritismo, proposta
esta aceita pela maioria dos Estados e
que deu causa aos acontecimentos que
estão transcritos no Relatório que a U.S.E.
apresentou ao plenário do Congresso
em outubro do ano findo. No início das
démarches surgiram, como é natural,
dificuldades de execução procedentes de
várias partes e que se resumem no seguinte:
desconfianças individuais sobre os reais
objetivos do movimento, que foi confundido
com interesses ambiciosos de indivíduos e
instituições visando hegemonia no campo
do espiritismo nacional; confrades nossos,
alguns de real valor e merecimento, pela
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

imprensa espírita e por outros meios,
tentaram abafar o vitorioso movimento; por
outro lado, instituições espíritas de caráter
federativo desencadearam contra ele tenaz
e perniciosa campanha, hostilizando de
toda maneira, sob a alegação de que se
visava unicamente criar novas entidades
federativas de âmbito nacional com
desprestígio para as atualmente existentes.
Essa campanha, conquanto não produzisse
os resultados esperados conseguiu-se,
todavia, arrefecer o ânimo de alguns e
promover a desistência de outros que já
haviam aderido à ideia inicial, entretanto,
realizado o Congresso, o primeiro, aliás, que
com esse aspecto e vulto se realizou no país,
os fatos concretos representados pelos seus
resultados, que se caracterizaram pela mais
perfeita fraternidade, candura e tolerância,
deram pleno e cabal desmentido a todas
estas errôneas suposições, frutos do espírito
de rotina de uns, de interesses materiais e
personalismo de outros mas, sobretudo, da
falta de ânimo combativo, tão necessário
hoje em dia quando, sobre os ombros
dos espíritas de responsabilidade, pesa a
ingente tarefa de erigir os alicerces robustos,
destinados às exemplificações evangélicas
de amanhã. Feito assim este ligeiro
preâmbulo, passa-se agora a descrever as
providências preparatórias do Congresso, em
Maio, de 1948, a Diretoria Executiva elaborou
e a U.S.E. aprovou o seguinte “PLANO” que,
remetido às Federações Estaduais adesas, foi
por elas referendado para efeito de imediata
execução.

(*) Nota da revisão - Informações disponíveis em:
Anais do 1º Congresso Espírita do Estado de São
Paulo. São Paulo: USE. 1947. 131p (esgotado);
e em: Monteiro, Eduardo Carvalho; D’Olivo,
Natalino. USE - 50 anos de unificação. São Paulo:

USE. 1997. 335p.
Fonte: autoresespiritasclassicos.com
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ESTUDO BÍBLICO

“Parábola O Bom Samaritano” (Lucas 10: 25-37)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

ENTÃO, levantando-se, disse-lhe um doutor
da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer
para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que
lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu
Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com
todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a
teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus:
Respondeste muito bem; faze isso e viverás.
Mas, o homem, querendo parecer que era
um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um
homem, que descia de Jerusalém para Jericó,
caiu em poder de ladrões, que o despojaram,
cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semimorto. Aconteceu em seguida que um
sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o
viu e passou adiante. Um levita, que também
veio àquele lugar, tendo-o observado, passou
igualmente adiante. Mas, um samaritano que
viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele
homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e
vinho nas feridas e as pensou; depois, pondo-o
no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte tirou dois denários
e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito
bem deste homem e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar.
Qual desses três te parece ter sido o
próximo daquele que caíra em poder
dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com
ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo.
Jesus sempre prezou pelo amor em seus
ensinamentos, deixa claro qual o seu objetivo,
alertando sempre que deveríamos viver em
busca do Reino dos Céus e acrescentava que
era lá que encontraríamos a felicidade verdadeira elucidando com as parábolas para que
pudéssemos refletir e passar a ter uma visão
diferente daquela que tínhamos até então,
nos dedicando na mudança da nossa conduta

para podermos conquistar virtudes.
A parábola do Bom Samaritano nos mostra como devemos agir em relação ao próximo. Quando do diálogo com o Fariseu, Jesus
recomenda que façamos o mesmo, cooperemos com aquele que está em necessidade
em nosso primeiro plano, o que está próximo.
Agindo em cooperação com os necessitados
estaremos vivenciando os seus ensinamentos amando a Deus e ao próximo como nós
mesmos, elevando o nosso campo vibratório.
O Fariseu então perguntou a Jesus: “Mas
quem é meu próximo?”. Jesus então descreve a
parábola como resposta e acrescenta: Qual desses três te parece ter sido o próximo daquele
que caíra em poder dos ladrões? O doutor responde: Aquele que usou de misericórdia para
com ele. Então, vai, diz Jesus e faze o mesmo.
Entendemos, então, que todos aqueles
com quem convivemos, as pessoas que se
encontram perto de nós, que participam diretamente de nossas vidas como os familiares, os amigos e os inimigos também, os que
trabalham conosco, são “O Próximo”. Concluímos que devemos ajudar infinitamente,
cooperando na edificação do bem irrepreensível. A atividade no bem deve ter cooperação ativa com cunho de respeito e bondade

ao necessitado de toda ordem, não há outra

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

condição de conquista de valores morais,
por isso Jesus coloca a caridade como condição
única. Devemos nos empenhar e até sermos
sistemáticos na procura pela caridade, a cooperação de ajuda ao próximo, porque ela aglutina
todas as outras virtudes como: a bondade, a
justiça, a humildade, o respeito, a honestidade,
a benevolência, em suma, a prática do bem.

Claudia Teresa Lopes | CRP 06/25.108-0
Especialista em Psicologia Analítica Junguiana
• Psicoterapia (Individual e Familiar);
• Orientação Profissional e Psicopedagógica;
• Orientação de Pais
Cel. (19) 99174-0205
claudiateresalopes@hotmail.com
Rua dos Jequitibás, 363 | Jd. Glória | Americana/SP
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MEDIUNIDADE

Mediunidade e Doutrina
POR MARIANA MIANO

NESTE ARTIGO, o quarto de uma série
baseada na obra “Mediunidade e Doutrina”, do autor Carlos Bacelli, pelo espírito de Odilon Fernandes, falaremos sobre o Espiritismo Aplicado e sua Evolução.
“Que o homem utilize o Espiritismo para
o seu adiantamento moral, é o essencial; o
resto não é senão curiosidade estéril e, frequentemente, orgulhosa, cuja satisfação
não lhe fará dar nenhum passo à frente;
o único meio de avançar é o de tornar-se
melhor.” (O Livro dos Médiuns – Primeira
Parte – cap. IV). O Espiritismo deve servir
para a melhoria de seus adeptos. Os esforços devem ser sempre nesse sentido.
Os espíritas têm material de reflexão
para bastante tempo. Considerar ultrapassadas e obsoletas as “obras básicas” é falta
de discernimento e presunção. Dirigentes
e demais frequentadores das casas espíritas poderão passar uma vida toda “citando” trechos do Evangelho, palestrando,
sem jamais vivenciar tais ensinamentos.

(parte IV)

Passados vinte séculos, o Evangelho continua sendo a grande “novidade” para o homem
que não vivencia os preceitos divinos. Os exemplos dos primitivos cristãos parecem cada vez
mais distantes da civilização atual. Mas a dor
se encarregará de fazer com que o homem retorne à suas origens, compreendendo que de
“nada lhe vale ganhar o mundo e perder a alma...”
O Espiritismo caminha com segurança porque
o Evangelho tutela a marcha. Existem espíritos
que se servem de médiuns invigilantes com a
intenção de agregar ao corpo doutrinário “teorias esdrúxulas e absolutamente pessoais”.
Os médiuns devem combater o personalismo
e não devem forçar as portas da revelação espiritual. No quesito “Evolução”, no princípio, os
Espíritos se sujeitaram ao fenômeno das “mesas girantes”, porque era fundamental chamar a
atenção dos homens para a realidade espiritual.
O próprio mestre Jesus iniciou sua divina missão transformando a água em vinho nas Bodas
de Caná. Sabemos que a comprovação científica da sobrevivência não é uma tarefa específica
do Espiritismo. Caberá à ciência materialista
proclamar a veracidade das teses espíritas.

Novos Williams Crookes surgirão. Em alguns países já vemos médiuns não espíritas
serem exaustivamente estudados nos laboratórios, como cobaias humanas. Os médiuns
espíritas são chamados a atuar num campo
mais elevado de vez que lhes cabe, junto aos
Espíritos Superiores, prosseguir na obra de
construção do imenso edifício doutrinário.
Todos os esforços da Espiritualidade Superior resumem-se em orientar o homem para
o autoconhecimento, ensinando-o a crescer
interiormente a fim de que ele encontre dentro de si as verdades que anseia por descobrir.
Saibamos manter-nos em equilíbrio no degrau
evolutivo em que nos encontramos, até chegar
o momento de subirmos mais um degrau dessa infinita escada. Que a humildade e o amor
ao próximo faça parte de nós...em cada ação,
mais do que nas palavras!! Até o próximo IPV!!

COMPORTAMENTO

Você conhece o seu filho?

POR ADEILSON SALLES

NÃO HÁ EDUCAÇÃO SEM ESCUTA. O homem ainda acredita que tudo que é imposto é
mais facilmente aprendido.
Existe uma educação sensível que educa, e
uma suposta educação que violenta a alma e
os seus sentidos. Não há como educar se o educador não usa a escuta para ouvir o que nasce
da alma da criança ou do adolescente.
Uma educação que deseja ascendência precisa estabelecer um vínculo de confiança entre
os corações, daí não existir a possibilidade de
se criar essa conexão sem a audição. Crianças
são como pássaros e só podemos observar a
beleza que sua alma canta se nos detivermos
na escuta.
Quando participamos de um concerto de
música necessitamos afinar os ouvidos e a
mente, fazendo silêncio em nós, para captar a
aparente dicotomia de sons produzidas pelos
instrumentos musicais, que em seu conjunto
produzirão a beleza das notas que nos arrebata
de emoção.
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Quando a criança fala, ou o adolescente
verbaliza qualquer assunto, o educador precisa ouvir com os ouvidos e com a mente. Os
ouvidos que não estejam em consonância com
a mente que de fato preste atenção não conseguirão captar o que o afinadíssimo coração da
criança deseja lhe falar.
A criança percebe o mundo pela escuta, pelos sons e imagens a sua volta, daí a necessidade do educador ter a percepção e sensibilidade
de valorizar o contato por meio da atenção
sincera que parte do educando. Muitos traumas emocionais se desenvolvem na infância e
eclodem na adolescência pela ausência da escuta, e pela presença de uma fala impositiva e
agressiva.
Cada grito que o educador manifesta revelando seu desequilíbrio é uma agressão desferida contra a criança que irá repercutir no
desenvolvimento da sua subjetividade.
O mais importante em uma prática educativa é a realidade palpável de se poder conhecer o interlocutor, abandonada pela
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maioria dos pais. As crianças são a expressão
da honestidade e manifestam o que verdadeiramente sentem.
Muitos adultos inseguros e ansiosos foram
crianças desprezadas e não ouvidas em seus
sentimentos e manifestações. A audição seletiva, aquela que se detém apenas nos interesses
próprios é surda para a beleza da vida.
Não ouvimos os pássaros, não ouvimos as
crianças, não ouvimos os idosos, não ouvimos
a poesia escrita por Deus em cada amanhecer,
por isso adoecemos. É na escuta que a educação mútua se dá tornando a vida mais consentida.
www.seareirosdejesus.com.br

ESPIRITISMO E CIÊNCIA

Energética Espiritual

POR JORGE ANDRÉA

A ENERGÉTICA ESPIRITUAL, com o processo
de conscientização que distanciou da fase animal, após adequações das estruturações dos
campos da memória e pensamento contínuo
que caracterizam o reino hominal, adquiriu valores múltiplos, principalmente a responsabilidade. Assim, o hominal mais liberto dos laços
primitivos pelas experiências reencarnatórias,
vem procurando desvendar as leis e os fatos
que lhe chamam atenção, incluindo-os como
autênticos segredos da natureza.
Pelo avanço evolutivo, o século XVIII torna-se
ainda mais expressivo com as novas conquistas, Harley, equacionando o movimento das
estrelas; I. Kant, informando a formação do sistema solar por condensação de uma nebulosa
e, o mais importante, apresentando as leis do
pensamento; Buffon, fornecendo mais precioso sentido científico aos capítulos da História
Natural, sendo bem sedimentada por Lineu na
elaboração e classificação dos seres vivos.
Ainda neste século, Harvey decifra a circulação sanguínea, e Lavoisier amplia os conhecimentos da Química e suas respectivas correlações com as ciências afins. Louis Pasteur,
com suas pesquisas descortinando as reações
microbianas, pode ser considerado o pai da
Biologia Moderna.
Nos meados do século XIX é que Hippolyte
Léon Denizard Rivail (Allan Kardec) coordena a
aproximação dos pretensos e afastados inimigos – a ciência, a filosofia e a religião. Seu trabalho de coordenação da Doutrina dos Espíritos
foi tão grandioso, que a tendência holística do
novo século (XXI) encontra fortes e preciosos
sustentáculos em seus novos paradigmas pelo
espiritual no campo da ciência.
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As provas se foram acumulando com os resultados obtidos nos conhecidos processos da
tipologia e crescendo na psicografia e psicofonia. No Brasil, em nossos dias, as acentuadas
atividades e trabalhos espiritistas deixados por
Chico Xavier e Divaldo Franco, vêm a cada dia
enriquecendo os setores religiosos (éticos), filosóficos e científicos.
O século XX, com as expansões intelectuais e técnicas, deu grande impulso na Física e
Química com os conhecimentos obtidos nas
pesquisas do casal Curie (radioatividade), com
Hertz (ondas eletromagnéticas), com Einstein
(teoria da relatividade), com R. Koch (bacilo da
tuberculose), com Fleming (penicilina), ao lado
de outras inúmeras descobertas.
Nesse século, o prêmio Nobel dos pesquisadores J. Watson e F. Crick demarcaria a ciência,
que se ampliou de modo considerável pela
estruturação do DNA e, consequentemente,
pela tradução do código genético; tais estudos
e pesquisas de todos os matizes, engrandeceram os nossos dias com o tão difundido projeto
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genoma. O avanço da vida, individualizada
ou coletiva, será tanto mais expressivo quanto
maior for a aquisição de qualidade a envolver-se no Amor-Cósmico. Tudo, sem jamais perder
a tônica vibratória da individualidade, por ser
fator apropriado a cada ser.
O Espírito é fonte inesgotável de impulsos
criativos envolvidos no campo da Imanência
Divina. Caminhar em dimensões desconhecidas, refletindo seus constantes desejos e descobertas em busca do Eterno pelo desfile reencanatório, representará o profundo anseio de
tentar alcançar, visualizar, perceber e entender
o Deus transcendente.

Fonte: https://www.correioespirita.org.br/secoes-do-jornal/correio-cientifico/2262-energetica-espiritual
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CURTAS DO SEAREIROS
LIVES DE OUTUBRO
06/10 – Tema: Caminhando com a Família
– Expositora: Rosana T. Verzignassi;
13/10 – Tema: O Dever e a Virtude – Expositor: Divaldo Gremes;
20/10 – Tema: O Homem no Mundo – Expositora: Kesi Adria;
27/10 – Tema: Poder da Fé – Expositor: Marcos Simão;
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.
EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
O Departamento Infantojuvenil apresenta aos sábados, a
partir das 14h, no facebook do Seareiros e também no canal
do YouTube, pequenos vídeos direcionados para crianças e
jovens. Participam semanalmente crianças da Evangelização,
jovens da Mocidade e também evangelizadores. Acompanhe!
CANAL DO SEAREIROS NO YOUTUBE
Veja nossos vídeos e se inscreva no nosso canal:
https://www.youtube.com/channel/
UCd3Xd35zq6F_tCx1WYxsT7w

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

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