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EDITORIAL

21 de Setembro – Dia Nacional de
Luta das Pessoas com Deficiência
O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é uma importante
oportunidade para refletirmos sobre a importância da Inclusão Social

N

o dia 21 de setembro, é comemorado, no Brasil,
Percebe-se, portanto, que existem diferentes tipos
o Dia Nacional de Luta das Pessoas com
de deficiência e cada uma é responsável por um
Deficiência. Essa data foi oficializada em 2005,
tipo diferente de limitação. Muitas vezes, essas
pela Lei nº 11.133, entretanto, já era comemorada desde
limitações podem comprometer a qualidade de vida do
o ano de 1982. O 21 de setembro foi escolhido porque está
indivíduo; por isso, faz-se de extrema necessidade o
próximo do início da primavera, estação conhecida pelo
desenvolvimento de medidas de inclusão.
aparecimento das flores. Esse fenômeno representaria o
Muitas conquistas já foram obtidas, mas muitas
nascimento e renovação da luta das pessoas com deficiência. pessoas com deficiências ainda sofrem com a falta de
Segundo a Lei Nº 13.146/15, a pessoa com deficiência é
acessibilidade e preconceitos. A falta de acessibilidade
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza
é uma grande barreira, uma vez que impede, muitas
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
vezes, a locomoção, a comunicação e até mesmo o direto
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua
à informação. Já o preconceito faz com que a deficiência
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
se torne um empecilho para arrumar um emprego ou
de condições com as demais pessoas. Assim sendo, o
continuar os estudos, por exemplo.
Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência
Assim sendo, a luta deve ser constante, e o Dia
surgiu como forma de garantir a
Nacional de Luta das Pessoas com
integralização dessas pessoas na
Deficiência é uma oportunidade
sociedade de maneira igualitária e
para demonstrar força na busca
sem preconceitos.
pelos direitos dessas pessoas.
A deficiência atinge diferentes níveis
A Lei 13.146 de Julho de 2015
e pode ser classificada em quatro
representou um grande marco na
tipos: a física, a auditiva, a visual
luta das pessoas com deficiências
e a mental.
e instituiu a Lei Brasileira
♦ Deficiência física
de Inclusão da Pessoa com
O paciente apresenta problemas
Deficiência (Estatuto da Pessoa
Entre os principais problemas enfrentados pelas com Deficiência). De acordo com
no seu corpo que comprometem o
pessoas com deficiência, está a falta de acessibilidade
desenvolvimento de funções físicas.
essa lei, passou a ser crime praticar,
Esse tipo é encontrado, por exemplo, em paraplégicos
induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão
ou em pessoas com paralisia, membros amputados ou
de sua deficiência, assim como abandonar pessoas com
deformidades congênitas.
deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de
♦ Deficiência auditiva
abrigamento ou congêneres, apropriar-se de ou desviar
As pessoas com deficiência auditiva, por sua vez, são
bens, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou
aquelas que possuem perda bilateral, parcial ou total do
qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência
sentido da audição. Essa perda da capacidade de ouvir
e reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio
pode ser causada por problemas diversos, tais como:
eletrônico ou documento de pessoa com deficiência
doenças hereditárias, doenças maternas, problemas no
destinados ao recebimento de benefícios, proventos,
parto, infecções virais, lesões, entre outras causas.
pensões ou remuneração ou à realização de operações
♦ Deficiência visual
financeiras com o fim de obter vantagem indevida para
As pessoas com deficiência visual são aquelas que
si ou para outrem.
apresentam problemas que dificultam a visualização
No meio espírita, sempre foi plenamente respeitadas
de objetos. É considerado deficiente visual aquele que é
as pessoas com deficiência, e mais recentemente, as
cego ou apresenta uma baixa visão. Vale ressaltar que
casas espíritas têm se preocupado que suas instalações
problemas como astigmatismo, miopia e hipermetropia não sejam adequadas a locomoção destas pessoas por todas
são considerados deficiências.
as instalações e serviços existentes na casa e que os
♦ Deficiência mental
portadores de deficiência possam as utilizar sem a
Na deficiência mental, as pessoas apresentam
necessidade de que terceiros os auxiliem
funcionamento mental abaixo da média. Vale destacar que,
Pela Presidência
para ser considerada uma deficiência, os sintomas devem
surgir antes dos 18 anos de idade.
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br
Tiragem desta edição:
1700 exemplares
Distribuição gratuita
Reservamo-nos o direito de
publicar somente o que
estiver de acordo com a
linha editorial do veículo
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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
14h00às 15h30 – salas: 2,3,4 e 6
MOCIDADE
Sábado
14h15 às 15h30 – Sala: 5
PLANTÃO DO SEAREIROS
Segunda a sexta-feira das 12h00 às
17h00 e das 18h45 às 20h00
Sábado – das 14h00 às 17h00
ATENDIMENTO FRATERNO
Segunda-feira
12h00 às 12h45 e 18h45 às 19h30
Terça-feira
18h45 às 19h30
Quarta-feira
12h45 às 13h30 e 18h45 às 19h30
Quinta-feira
9h00 às 9h45 e 18h45 às 19h30
Sexta-feira
18h45 às 19h30
Sábado
14h00às 15h00 (somente para pais e
evangelizandos)
Domingo
08h00 às 9h00 – (somente passes)
ATIVIDADES EXTERNAS
Evangelho na Casa Dia
2ª segunda-feira do mês, às 20h00
Visitas Fraternas
Quinta-feira – 14h00 às 16h00

www.seareirosdejesus.com.br

www.seareirosdejesus.com.br
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MEDIUNIDADE

“A Casa Espírita e a obsessão”
PELO D.O.D.
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA

ANTES DE REFLETIRMOS a respeito do título do texto, precisamos lembrar de que
um Centro Espírita é um núcleo de estudos, fraternidade, solidariedade humana,
oração e trabalho, praticados dentro dos
princípios espíritas.
A obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns Espíritos logram exercer
sobre certas pessoas, encarnadas ou desencarnadas. É praticada pelos Espíritos carentes de esclarecimentos, que procuram
dominar lugares, pessoas, situações, etc.
Tecidos esses comentários, trazemos a
comunicação a seguir, de um Espírito, trabalhador da Casa, que nos leva a refletir
sobre o papel de cada um na Casa Espírita.
Observamos que a literatura, geralmente, coloca o Centro Espírita como local
protegido tal qual um forte, com paredes,
grades, muros, instrumentos de defesa,
passando-nos a sensação de que os espíritos inferiores só são admitidos quando
devidamente autorizados a entrar.
É fato! Todo Centro Espírita tem uma
barreira protetora, que, analogicamente,
vamos imaginá-la como um guarda-chuva,
que é utilizado para inibir entidades determinadas a destruição material do espaço,
para que não atinjam as pessoas que frequentam, sejam encarnadas ou desencarnadas. Mas esse guarda-chuva não é uma
redoma fechada, e alguns espíritos entram
por baixo, buscando atuar em cada uma
das pessoas que estão dentro.
A influência das entidades é perceptível
ou não, de acordo com a condição moral
de cada um dos participantes. Supondo
que, todos compartilhassem de um bom
nível de moralidade, a atuação dessas entidades seria dificultada e provavelmente
desistiriam e procurariam outro guardachuva onde pudessem atuar, adentrando.
Mas, dentro do Centro Espírita temos
diferentes níveis, pessoas que estão começando a caminhada, pessoas que estão um
pouco à frente, outros mais adiantados, mas
que acabam tropeçando, um grupo de pessoas heterogêneo na evolução moral, que
torna o ambiente passível de influência.
04 | SETEMBRO 2020

Aqui fazemos um alerta: estão errados
aqueles que creem estar ilesos da influência por julgarem estar em condição melhor. Todos tropeçam, todos nós oscilamos!
Nessa mistura de pessoas congregando
o mesmo espaço, algumas circunstâncias
acabam induzindo a “baixar a guarda”,
possibilitando tornarem-se vítimas de
processos dolorosos de obsessão, que
por vezes sequer imaginam possíveis, já
que julgam estar sob o manto Protetor
da Casa Espírita. Manto que não impede
responsabilidade sobre os próprios atos.

A influência
das entidades é
perceptível ou não,
de acordo com a
condição moral
de cada um dos
participantes"
Temos observado, com bastante frequência, que muitos dentro do Centro Espírita
procuram ter conduta reta, mas fora, onde
passam a maior parte do tempo, estão longe
de dominar as más tendências e encontram
justificativas para as condutas irregulares.
Pessoas que geralmente não dominam sentimentos negativos, não conduzem bem o
casamento, a família, os relacionamentos
profissionais e pessoais, e por vezes deixam
de ser guiados pelo bom senso e pela ética.
Nesse cenário, esses indivíduos, ao entrarem
no guarda-chuva trazem consigo suas companhias, pessoas/Espíritos que encontram
sintonia com esses comportamentos. E, aqui,
salientamos que isso acontece diariamente
e a partir dessas reflexões, cada qual como
cristão espírita, tem a oportunidade de olhar
para si e enxergar o que lhe traz fragilidade.
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

Caso real

Meus amigos, a responsabilidade é de
cada um, pela própria vida, e para o sucesso do Centro Espírita que frequentam.
Nenhum pensamento ou conduta se passam despercebidos, no momento em que
pensam, agem, vibram, tudo isso para os
desencarnados, aparece como verdadeiras
legendas. Portanto, nada se pode esconder!
(...) “Temos a rodear-nos tão grande nuvem de
testemunhas (...) “ (Paulo aos Hebreus 12:1).
Nós, trabalhadores do plano espiritual, somos parceiros, amigos, companheiros de jornada. Deixem de culpar a espiritualidade por
suas ações, quando ainda não têm condição
de agir melhor. Esforcem-se, eduquem-se e
assumam o lugar, que cada um tem, perante
esse trabalho de iluminar as mentes.
Somos uma equipe e esperamos verdadeiramente que esse momento reflexivo
possa trazer todos novamente para o lugar de direito e que possamos assim, nos
arvorar, ainda mais, na missão que é iluminar as pessoas que nos buscam, e suas
ramificações, para que o amor do Cristo
possa ser semeado em todos os lugares.
O exame de consciência é necessário
para podermos progredir no processo de
resgate de tantos irmãos que se julgam
senhores desses espaços espíritas que
nos são tão caros.
“Os Espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a
constância dos homens no bem. Tu, sendo
Espírito, deves progredir na ciência do infinito e é por isso que passa pelas provas do
mal para alcançar o bem. Nossa missão é
de colocar-te no bom caminho, e quando
as más influências agem sobre ti é que as
atrais pelo desejo do mal, porque os Espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal
quando tens vontade de praticá-lo. Eles
não podem te ajudar no mal senão quando queres o mal (...)” (Resposta da pergunta 466, de O Livro dos Espíritos).
“É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, e a liberdade de ceder a uma
ou a outra das influências contrárias que
se exercem sobre nós.” (O Livro dos Espíritos, Capítulo IX, comentário de Kardec,
referente à pergunta 466).
www.seareirosdejesus.com.br

ARTES

Oceano Vieira de Melo: um
grande produtor da arte espírita
POR CRISTIANE CLEZIA

OCEANO VIEIRA DE MELO é jornalista, pesquisador e documentarista, fundador da Versátil Home Vídeo. Trabalha na construção de um
acervo de som e imagem sobre o desenvolvimento do Espiritismo no Brasil. Considera-se
espírita desde quando viu o programa PingaFogo com Chico Xavier, com as perguntas que
queria fazer e as respostas que queria ouvir,
conforme já declarou em várias entrevistas,
tendo-se vinculado a instituições e pessoas
expressivas do Movimento Espírita Paulista.
Dentre seus inúmeros projetos, podemos destacar sua primeira audiossérie digital com a
radionovela Boa Nova, adaptada do livro de
mesmo nome psicografado por Chico Xavier
de autoria do espírito Humberto de Campos,
e também o filme-documentário Humberto
de Campos – O Imortal da Boa Nova, em que
estudiosos da obra de Chico Xavier dão depoimentos sobre a importância das psicografias

do querido médium. “Adaptamos e dramatizamos todos os 30 capítulos do livro, com trilha
sonora adequada para a época, facilitando para
que os ouvintes possam ouvir no DVD ou Blu
-ray player, celular, computador e até no carro.
O disco da radionovela está no formato MP3. O
ator Lima Duarte faz o prefácio da Boa Nova e a
abertura e fechamento dos 30 capítulos”, conta
Oceano Vieira de Melo, que assina seu décimo
longa-metragem como diretor, roteirista e produtor, com lançamento pela Versátil Digital Filmes. Segundo Melo, na radionovela, o livro de
Humberto de Campos é seguido rigorosamente. “Contratamos a diretora e atriz Arlete Montenegro, que dirigiu as radionovelas Nosso Lar,
Memórias de um Suicida, Há Dois Mil Anos e
outras. A adaptação realizada por Paulo Figueiredo e Paulo Cesar Figueiredo é fiel ao livro. Outros trabalhos do diretor: Eurípedes Barsanulfo
– Educador e Médium 2007 (longa-metragem);
Chico Xavier – O Grande Médium Espírita 2007
(longa-metragem); Divaldo Franco – Humanis-

ta e Médium 2008 (longa-metragem); Chico
Xavier e Saulo Gomes em 1968 2009 (longametragem); A Grande Síntese de Pietro Ubaldi
2009 (longa-metragem); Na Luz de Therezinha
Oliveira 2010 (média-metragem); Chico Xavier
e Elias Barbosa – O Médico e o Médium 2010
(média-metragem); E a Vida Continua... 2012
(longa-metragem); Marlene Nobre – A Substituta do Elo de Ligação 2015 (média-metragem); Herculano Pires – Um Convite para o
Futuro 2015 (longa-metragem); Luz da Escola,
de Clóvis e Nina 2015 (longa-metragem); Kardequianos 2016 (longa-metragem). Oceano
Vieira de Melo não só é um grande produtor de
filmes espíritas, mas também, um grande divulgador da arte da Doutrina Espírita.
Fontes: http://folhaespirita.com.br/
https://www.espiritismo.tv/Vocabulario/
oceano-vieira-de-melo/

LEIA, ASSISTA E APRENDA

Aprendendo com “Os Mensageiros”
POR D.C.D.

EDITADA EM 1944, “OS MENSAGEIROS” é
a segunda obra de André Luiz e traz relatos
sobre a forma que a espiritualidade auxilia
no desenvolvimento da consciência espiritual da Humanidade, além de narrar histórias
que envolvem as duas dimensões (a nossa e
o plano espiritual). Segundo Emmanuel, que
o prefacia, o livro “constitui o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual
dos mensageiros do bem, junto aos homens”.
Inicialmente, André Luiz visita o Centro de
Mensageiros, no Ministério da Comunicação,
cujo objetivo primordial é de “preparar entidades a fim de que se transformem em cartas
vivas de socorro e auxílio dos que sofrem no
umbral, na crosta e nas trevas”. Esse Centro de
Mensageiros é responsável pela formação dos
médiuns e doutrinadores que vão encarnar e
também para atender aqueles que reencarnawww.seareirosdejesus.com.br

ram e não cumpriram a suas missões. Sempre
sob a supervisão de Aniceto, elevado benfeitor, o autor incorpora-se a um grupo de servidores para o exercício do socorro fraterno junto à comunidade terrestre. Com pouco mais
de 250 páginas, distribuídas em 27 capítulos,
a obra tem seu foco voltado para as diversas
quedas de espíritas que, iludidos pelas fantasias mundanas e dominados por um orgulho
incontrolável, esqueceram as abençoadas lições trazidas da Espiritualidade Superior: o desenvolvimento da consciência espiritual. Todos
os espíritas, imbuídos do sincero propósito de
se conscientizarem das verdades eternas, deveriam ler, pois há descrições detalhadas das atividades desenvolvidas por um posto de socorro
nas regiões umbralinas. Trata-se do campo
da Paz, uma colônia de Nosso Lar nas esferas
de regeneração pela dor. As últimas páginas
trazem-nos muitas reflexões de extrema valia, lembrando-nos o apóstolo Paulo, em sua
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

epístola aos Hebreus, no capítulo 12, quando
pondera a necessidade de vigilância e oração,
afirmando que “o homem está cercado de uma
grande nuvem de testemunhas”. “Testemunhas” do nosso esforço de recuperação, mas
também de nossa desatenção nos cuidados
que devemos ter nas nossas relações do dia a
dia, acarretando a escravidão de grande parte
das pessoas pelos espíritos desencarnados,
no que diz respeito as pessoas permanecerem distraídas, inconscientes, facilmente entregues a formas de pensamentos destrutivas,
vibrações densas e vícios degradantes pela
falta de conhecimento e de amor.
Fontes: Livro “Os Mensageiros” de André Luiz,
psicografado por Francisco Cândido Xavier.
http://www.mundoespirita.com.
br/?materia=os-mensageiros
http://avidanomundoespiritual.com.br/aula06-livro-os-mensageiros/
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COASSEJE

Doe seu cupom para
a COASSEJE! Nota
Fiscal Paulista

PELA EQUIPE DA COASSEJE

NESTE PERÍODO DE PANDEMIA, onde os
eventos para obtenção de recursos não são
possíveis de realização, a busca pela doação
dos cupons da Nota Fiscal Paulista por todas

as entidades filantrópicas, passa a ter uma importância ainda maior. Para a COASSEJE, onde
podemos mensurar, as doações de cupons
tiveram uma redução de mais de 60%. Assim,
por necessidade de manter os serviços na
qualidade que se espera, principalmente para
o Serviço de Acolhimento (abrigo de crianças
e adolescentes), faz-se necessário reiniciar a
campanha para doações dos cupons. Descrevemos aqui, como as pessoas podem fazer a
sua doação, por ordem de importância:
1ª: Doação através do aplicativo no celular:
precisa se cadastrar no site https://www.nfp.
fazenda.sp.gov.br/, pessoa física (caso ainda
não seja cadastrado). A seguir baixar o aplicativo da NFP no “Play Store” ou “App Store”
e cadastrar a entidade (COASSEJE – CNPJ
43.266.378/0001-44). Poderá fazer a doação

dos cupons das compras que faz em supermercados, lojas, comércio em geral, utilizando do QR CODE que está no aplicativo, ou
mesmo a doação manual. Essa é uma doação
do próprio consumidor. É a forma que distribui maior valor para a entidade;
2ª: Doação automática: no mesmo site
acima, ou no aplicativo, bastará fazer a opção pela doação automática. Assim, quando
passar no caixa de qualquer loja comercial,
digitando o CPF para a Nota Fiscal Paulista, o
valor correspondente à distribuição do percentual do ICMS, vai direto para a entidade.
Precisa cadastrar a entidade. Os dados da
COASSEJE estão no item acima;
3ª: Doação do Cupom Fiscal para ser digitado: Nos estabelecimentos comerciais que
possuem a caixinha da COASSEJE, coloque
seu cupom lá. Caso contrário entregue na
COASSEJE, Seareiros, ou para qualquer voluntário dessas duas entidades.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3461-0450 (recepção da COASSEJE) ou pelo e-mail:
coasseje@coasseje.com.br

TRABALHO TÉCNICO EM TEMPOS DE PANDEMIA
Em fevereiro de 2020, um mês antes
do início da Pandemia do Coronavírus,
duas novas psicólogas iniciaram o
trabalho no Lar Dona Anita, no Serviço
de Acolhimento e Institucional para
Crianças e Adolescentes da COASSEJE.
Seis meses depois, buscamos as
impressões das psicólogas sobre as
tarefas desenvolvidas. Nesta edição,
Isabella Amaral de Oliveira, psicóloga
do pós-acolhimento e na próxima edição
publicaremos as impressões da psicóloga
de referência.
ISABELLA:
“As expectativas em trabalhar em um
serviço de acolhimento eram muitas,
desde como seria realizado o trabalho
até o estabelecimento de vínculo com
as crianças e os adolescentes. Mesmo
chegando ao serviço um pouco antes
da pandemia, logo já fomos acometidos
pelos desdobramentos desse novo vírus.
O trabalho é bastante complexo, chegar
nesse contexto deixa tudo mais delicado,
encontrando como obstáculo o que todos
estamos vivenciando: o isolamento.
A falta de visita das famílias, das
atividades escolares e extracurriculares
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e dos passeios, faz com que o trabalho
esbarre em mais uma situação
vulnerável. Diante dessa situação, os
aprendizados são muitos, e temos que
nos adaptar em tempo recorde, em meio
a situações não habituais, até mesmo
para nós, e aos cuidados dobrados com
a saúde e as medidas de segurança. É
gratificante, no entanto, poder auxiliar
para que possam enfrentar esse
momento da maneira mais adequada e
saudável possível, levando em conta seus
sentimentos e suas angústias anteriores,
agora somadas aos sentimentos que o
isolamento social traz. Trabalhar em uma
casa de acolhimento durante a pandemia
é criar recursos na falta, seja na falta
de outro ambiente, na falta da rotina
normal, mas principalmente na falta do
outro. Além do nosso trabalho, passamos
a ocupar esse lugar de outro, o outro que
vem de fora e acolhe, dá afeto e permite
que as angústias sejam amenizadas. É
perceptível como a nossa participação
nas atividades e festas no Lar é
requisitada por todos e funciona como
uma forma de mudar a rotina e distanciálos, mesmo que temporariamente, do
atual cenário”.
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO
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ESTUDO BÍBLICO

“Parábola do Joio e do Trigo”

(Mateus 13:24-30)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

“OUTRA PARÁBOLA LHES PROPÔS, dizendo: O reino dos céus é semelhante a
um homem que semeou boa semente no
seu campo; mas, enquanto os homens
dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio
no meio do trigo, e retirou-se. E, quando
a erva cresceu e produziu fruto, apareceu
também o joio. Então, vindo os servos do
dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos
lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não! replicou ele, para
que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e, no tempo da colheita,
direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio,
atai-o em feixes para ser queimado; mas
trigo, recolhei-o no meu celeiro.”
A semeadura ocorre desde os princípios do planeta através dos enviados da
Divindade Superior, passando por Moisés,
Sócrates, Platão, entre outros, culminando com o Mensageiro Maior que é Jesus,
todos ensinando um único caminho “O
amor a Deus e ao próximo”, sempre através do trabalho e do mérito individual na
aplicação das virtudes em atividade.
Hoje, a Doutrina Espírita vem consolidar, com nitidez e lógica incontestável,
os ensinamentos de Jesus. Apesar de
toda a transparência da Doutrina, convivemos com pessoas em profundo desacordo com a verdade e outras em plenitude espiritual, o que nos leva a crer que
seria a comparação feita por Jesus entre
o joio e o trigo.
A proposta de atuação no campo de
serviço tem se espalhado, pelo mundo

todo, com latente e contínuo conteúdo
de realização, no campo da plantação do
simbólico trigo, dando-nos a oportunidade de crescimento através da correção de
conduta e novas posturas, em relação ao
aprendizado moral. O campo do Cristo é
imenso e requer trabalhadores dedicados.
A opção de sermos o trigo ou o joio, cabe-nos optar pela dedicação e compreensão aos seus ensinamentos ou a inércia a
que nos temos mantidos, há séculos, por
encarnações diversas. A tarefa é árdua e
não devemos recuar diante de obstáculos
outros que nos apresente, incentivando ao
repouso e descanso ainda desmerecido, à
frente do progresso a realizar no campo
cultivado do nosso ser imperfeito, não nos
esquecendo de que o trabalho não se remedia e o esforço é dia após dia, requerendo reflexões contínuas.
A meditação, na verdade, vai nos proporcionar o crescimento, em nossas

qualidades espirituais, aprimorando e
estimulando ao serviço do amor a Deus
e ao próximo. A semeadura ainda procura terra fértil para crescimento dos frutos
dentro de nós. Passaram-se séculos e é
chegado o tempo justo da colheita. O que
reina, atualmente, em nosso ser espiritual:
o joio ou o trigo?
Será exigida a extinção do joio e então
veremos se os processos transformadores
de Jesus foram assimilados e se o trigo
prevaleceu. Caso contrário, não só seremos arrancados e atados em feixes, mas
também ateados ao fogo, ou seja, receberemos outras oportunidades através de
novas encarnações, com acréscimo das
aflições, fogo depurador do espírito, até
que apresentemos o crescimento moral,
demonstrando pelo sentimento de bondade, de benevolência e de ternura de
um espírito depurado, pronto a habitar
regiões superiores.

LIVROS MAIS VENDIDOS NO SEAREIROS EM AGOSTO
1 - Vidas Vazias - Joanna de Ângelis/Divaldo Franco;
2 - Desdobramento Consciente - Breno Costa;
3 - Espiritualidade e Vida - Haroldo Dutra Dias;
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PELA SECRETÁRIA

4 - Meditação - Haroldo Dutra Dias;
5 - Nosso Lar para Crianças - Adeilson Salles
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ESTUDOS

Nascimento de Pedro Richard
POR DIVALDO GREMES

PEDRO RICHARD foi uma das mais fortes
e atraentes personalidades do Movimento
Espírita. Sua vida foi de testemunho em favor do Evangelho deixado pelo Divino Mestre Jesus. Pedro Richard nasceu, no dia 09
de setembro de 1853, na cidade de Macaé
(RJ), filho de Pedro Richard e Dm. Felismina
Richard. Família modesta, mas de honorabilidade a toda prova.
Órfão de pai aos nove anos de idade, tornou-se arrimo de sua mãe e de seus irmãos
menores. Tinha adoração por sua genitora,
que era de costumes austeros e de sentimentos elevados; era, aliás, carinhoso para a
família. Quando seu pai desencarnou, estava
fazendo o Curso Primário, tendo que interromper os estudos para trabalhar numa casa
comercial. Depois foi admitido como funcionário da Alfândega, melhorando assim
seus rendimentos. Sério, consciente de suas
responsabilidades, adquirira o hábito salutar
de nada realizar sem muita reflexão. Seguia
à risca os conselhos do seu genitor. Pedro Richard contraiu núpcias com D. Mariana Campos Richard, natural de Angra dos Reis (RJ), e
tiveram uma prole de seis filhos: Mário (desencarnado aos dois anos), Felismina, Pedro,
Mário (2º), Isaura e Marta.
Houve uma época em que D. Mariana
teve que costurar para fora, e ajudar na
manutenção do lar. Foram dias de muitas
preocupações, porém não perderam a
esperança de melhores dias. Isso não impediu de adotar uma criança necessitada:
Francisco Antônio de Carvalho, que era
parente longe de D. Mariana. Mais tarde, o
garoto foi motivo de muitas alegrias. Estudioso, aplicado, entrou para Escola Militar
e se formou como Engenheiro Militar, honrando a dedicação dos pais adotivos.
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Chegou ao posto de Coronel do Exército
e o que é mais importante, tornou-se o “patriarca” da família. A desencarnação de Mário,
o seu primogênito, levou-o ao Espiritismo. O
casal não compreendia como, diante da bondade imensurável de Deus, uma criança pudesse sofrer tanto. Nesse tempo, conheceu
um homem chamado Nascimento, pessoa
caridosa e simples, médium. Por seu intermédio recebeu noções de como age a Justiça Divina, através da reencarnação, dandonos oportunidade de quitar faltas passadas.
A vida de Pedro Richard foi de permanentes realizações. Era capacitado, inteligente, trabalhador, ativo e empreendedor.
Formou uma firma de construções, com
oficina de carpintaria, porém, para obter
o registro de construtor era necessário
apresentar declaração de um engenheiro
civil, de que ele possuía capacidade para
as funções. Embora extremamente capacitado, faltava-lhe o título oficial para poder
trabalhar. Recorreu a um velho amigo da
Federação Espírita Brasileira, Abel Ferreira
de Mattos, engenheiro civil de prestígio,
que veio em seu auxílio. Venceu uma concorrência para executar obras do Exército.
Esse trabalho lhe deu melhores condições de manter a família. Indalício Mendes
chamou-o de “Peregrino do Evangelho”.
Sua admiração por Dr. Bezerra de Menezes,
“O Kardec Brasileiro”, era ilimitada. Fê-lo fervoroso adepto do Evangelho, onde encontrava a bússola para os caminhos a palmilhar na Terra. Pedro Richard tinha na prece
o seu maior ponto de apoio. Desenvolveu
sua mediunidade de cura, que fez dele instrumento dos Espíritos Superiores, no labor
incansável na Seara do Cristo, para socorrer
sofredores. Foi considerado emissário para
despertar criaturas que precisavam apenas
de uma palavra para se melhorarem espi-
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ritualmente. Através de seus atos, de sua
conduta e superioridade moral, tomaramno como exemplo e renasceram para uma
nova vida. Era companheiro de Bezerra de
Menezes, dos irmãos Sayão, de Maia de Lacerda, Leopoldo Cirne e outros. Foi um dos
fundadores do “Grupo Ismael”. Sua fé em
Deus, Jesus e Maria Santíssima não tinha
limites, e sua palavra tinha o poder de deixar na lembrança daqueles que o ouviam
o alento da fé. Era a transmissão simples
da mensagem encorajadora, com a seiva
da verdade cristã. Foi um Semeador. Pedro
Richard regressou à Espiritualidade no dia
25 de outubro de 1918, no Rio de Janeiro,
tendo deixado a Terra com a consciência
tranquila do dever cumprido. No dia 12 de
junho de 1936, no “Grupo Ismael” deu a seguinte mensagem: - “Senhor!... Desdobra
sobre meu eu Espiritual a luz da Tua misericórdia e deixa, Senhor, que desabroche,
ainda agora, no meu coração de pecador,
as açucenas perfumadas do Teu perdão e
da Tua piedade paternal, para que eu seja
incorporado às falanges radiosas que operam na Tua Casa, exibindo com meu esforço
de espírito a mais clara e a mais sublime de
todas as profissões de fé”.
Fonte: http://www.febnet.org.br/wp-content/
uploads/2012/06/Pedro-Richard.pdf
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

Um lugar no mundo você pode salvar uma vida
POR VANESSA G. MORAES

O ANO É 2020. Começamos com o entusiasmo e a esperança de todos os outros
anos, intensificando falas repetitivas e positivas que garantiriam um ano bom. E chegando à alegria dos carnavais, seguimos a
vida encharcados dos movimentos ilusórios, propagando a beleza dos corpos sem
nos darmos conta do desconhecido vírus e
que esse, nos daria a oportunidade de muitas reflexões. E sendo atingidos, não apenas
em nossos corpos físicos, que poderiam adoecer e mesmo nos tirar a vida, mas os que
subestimaram questões psicológicas, aquela
típica falta de empatia dos que pensam que
problemas deste tipo afetavam apenas pessoas de pouca fé e carentes, viram-se também fragilizados. Aos que prestaram atenção, os medos, as dificuldades, a lamentação,
os anseios, paranoias, pânicos, permearam o
coração de todos e se questionaram ao vir à
tona essas dores escondidas pela correria
do cotidiano. Alguns entenderam, poucos
aceitaram. Fomos obrigados, por lei, a distanciar, a parar. Fomos convidados pela Lei
Cósmica a nos analisar.
Porém, todos os anos antes desse, o índice
de suicídios só crescia. Não foi diferente agora.
Para muitos essa pandemia foi a gota d’água
que faltava para não mais desejar a vida. E
essa falta de entusiasmo e desistência foi ouvida em muitos cantos do mundo, porque nem
sempre damos evidências disso. O trabalho do

188
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CVV foi expandido sem notar e sem darmos
este nome, quando nós tivemos que acolher
em distância (via telefone, WhatsApp, etc.) a
dor do outro, quando nós tivemos que abrir
os olhos e os ouvidos do coração aos que nem
imaginávamos que poderiam precisar dessa
ferramenta da atenção. Nem “imaginávamos”
que o ritmo do dia a dia abafa temporariamente as dores da alma, que a distração das
noites agitadas sufocava o choro da solidão
no quarto ao dormir. Nem “imaginávamos” a
necessidade de nos preocupar, de acolher, de
amar, de querer bem. “Nem imaginávamos”
que isso era importante
Muitos de nós entenderam o recado de
que podemos ser agentes transformadores,
que precisamos romper as barreiras que
nos distanciaram da compaixão pelo próximo. E não só o próximo, mais próximo que
evidentemente nos distanciamos. Foi também do desconhecido que perdeu a vida
ou daquele que desistiu dela com medo do
futuro. O desespero que bateu firme no coração dos que perceberam sua fragilidade
quando viram sua liberdade ilusória sendo
interrompida pela pandemia ou por outros
motivos, que não conseguiram adubar suas
almas em terras férteis, que não conseguiram achar seu lugar no mundo e desistiram.
Pareceu que nunca antes tivemos tantos
pedidos de socorro, forçados a enxergar
nossa pequenez, nunca antes nos sentimos
abalados a olhar para o espelho da VIDA, da
nossa e com clamor a vida do outro. Con-

vidados por Jesus para fortalecermos os
laços do bem e desatarmos de vez com os
que nos prendem ao orgulho e egoísmo.
A consciência Cósmica nos impulsionou
a melhorarmos nossa ação mental para
ajudar no resgate dos que se foram sem a
necessidade de locais físicos, pela ação do
perdão pela nossa displicência com a dor
do outro, quando estamos fora das paredes que erguemos nos templos diversos,
da empatia e da compaixão que precisam
romper a consanguinidade.
Que não haja apenas preocupações em
setembros amarelos, que não hajam apenas palavras dispersas, mas ações dignas
para acolhimento do outro. Que encorajemos com amor a vitória das pequenas conquistas, que consolemos com amor e não
com exigências pelo temor ou medo para
reerguer essas almas em direção à luz da
vida. Sejamos mais doçura, mais direcionamento. E esse lugar no mundo que tantos
procuram e alguns desistem de achar, você
caro leitor, pode mostrar que existe. Pode
mostrar que este alguém tem lugar no seu
mundo, no seu coração, nas suas orações,
no seu tempo. Você pode salvar uma vida!
Não espere chegar em setembro ou diante
de uma pandemia para demonstrar isso.
Mais amor, menos julgamentos.
Então, ama e age. Perseverança, luz e
paz a todos.

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

SETEMBRO 2020 | 09

INFANTIL I

Reinvenção e oportunidade
na Evangelização Infantil
EDUARDO FANTATO

A PALAVRA DO MOMENTO É REINVENÇÃO.
Desenvolver novas formas de fazer aquilo
que fazíamos rotineiramente ou aprender
outras. Assim, como não poderia deixar de
ser, o Departamento Infanto Juvenil do Seareiros de Jesus precisou aprender. Como
continuar esse trabalho tão sublime de auxiliar na orientação e evolução de nossos
irmãos que estão passando pela infância
nesse momento e cujos pais confiam à equipe do Seareiros a oportunidade desse trabalho? E é nessa palavra, OPORTUNIDADE,
que temos a resposta. É na oportunidade de
estarmos vivendo todos os desdobramentos
que a pandemia oferece ao planeta, e a cada
um dos seres que nele habitam, que a palavra
reinvenção finca suas raízes. Nossos voluntários, verdadeiros professores do amor, além
do tempo e do amor, doam sua criatividade

em busca de oferecer às crianças e aos adolescentes uma perspectiva clara, precisa e
repleta de aprendizado e esperança sobre
o que o mundo passa neste momento. Uma
oportunidade de viver essa experiência à luz
dos ensinamentos de Jesus guiadas também
pelas orientações que os espíritos nos deixaram através desta consoladora doutrina.
Nessa busca, todo sábado à tarde, através
das redes sociais do Seareiros de Jesus, nossos evangelizadores, alunos e amigos se revezam com pequenos vídeos, recheados de
histórias, receitas, conversas e leituras, com
muito carinho e diversão, para que de alguma
forma possamos permanecer próximos dentro da situação atual, mas sobretudo unidos
em sentimento com todos os nossos queridos
alunos. Em algumas turmas, contando com a
colaboração dos pais e responsáveis, conseguimos ainda, disponibilizar orientações,
vídeos, dinâmicas e reflexões sobre diversos

temas. O contato através das tecnologias
é uma oportunidade que temos de viver e
aprender perante o momento e crescermos
individual e coletivamente. Por isso, convidamos também a todos que participem desse
momento conosco. Se você sabe contar
histórias, cantar, ler poemas, desenvolver alguma dinâmica, ou simplesmente, tem vontade de aprender com esta oportunidade de
evangelizar e se reinventar, será muito bemvindo. Para finalizar, lembremos sempre do
nosso papel quando olharmos para as crianças através desse belo trecho da mensagem
de Meimei no livro “Cartas do Coração”, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier.
“A criança é o dia de amanhã,
solicitando-nos concurso fraternal.
Planta nascente — é a árvore do futuro,
que produzirá, segundo o nosso
auxílio à sementeira.
Livro em branco — exibirá, depois, aquilo
que lhe gravarmos nas páginas agora.
Luz iniciante — brilhará no porvir,
conforme o combustível que lhe
ofertarmos ao coração”

EVANGELHO NO LAR

Filhos

Educa os teus filhos e orienta-os, mas
não te esqueças de que cada espírito
tem seu próprio caminho.
Não conseguirás substituí-los nas
experiências que devam vivenciar.
Cada qual deve aprender à custa do
próprio esforço e interesse.
Não superprotejas os teus
filhos, afastando-os do trabalho
enobrecedor.
O trabalho, para a criança, é o
complemento natural da educação.
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Para os anseios evolutivos do
espírito na reencarnação, as
facilidades constituem um desastre.
Sem disciplina, a criança cresce à
mercê das circunstâncias.
Conversa com os teus filhos e
procura, desde cedo, iniciá-los na
prática do bem.
Sem um ponto de referência
espiritual, o teu filho se perderá no
abismo da descrença.
PELO DCD
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Fonte: Livro Vigiai e Orai.
Pelo Espírito do Irmão José,
Psicografia Carlos A. Baccelli
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ESPIRITISMO E MÍDIA

15º Festival de Cinema de Taguatinga
Filme “Solitude” está participando do FestTaguá 2020
POR CRISTIANE CLEZIA

DESDE SEU LANÇAMENTO EM 2018, o filme Solitude vem fazendo um enorme sucesso. Já foi exibido em vários países, participando de festivais de Cinema como EUA, Reino
Unido e Portugal e ganhando premiações
como, por exemplo, o 2º Festival Brasileiro
de Cinema Espírita e Espiritualista. Foi selecionado para o 16º Festival de Arte Espírita
no Piauí e para o 6º Festival de Cinema Transcendental. Como trata de temas pertinentes
como a depressão, o suicídio, a solidão, a
solidariedade e a desvalorização do papel
do idoso na sociedade, o filme vem sendo
utilizado em Congressos espíritas, cine debates, casas espíritas e em eventos diversos,
pois há uma identificação das pessoas pela
personagem e pelo drama que está submetida. Neste ano, 2020, o filme está concorrendo na Mostra Seleção Popular da premiação

do 15º Festival de Cinema de Taguatinga. O
filme Solitude (20 min, 2018, direção de Claiton Freitas) narra a história da protagonista,
Lurdes, que inconformada com a própria
velhice, vive a solidão na populosa cidade
de Lisboa, em Portugal, mas um encontro

inesperado muda a sua vida. Ele foi produzido em 2017, pelos produtores Angela Luyet,
Claiton Freitas, Renata Gastal e Rafael Vargas.
É a primeira produção cinematográfica espírita luso-brasileira. Gravado em Portugal, o
filme tem uma parceria com o CVV (Centro
de Valorização da Vida) e foi colocado na lista
dos filmes vistos pela organização e usado
como instrumento de debate. Caso o filme
ganhe o prêmio, esse será doado ao Lar do
Velhinhos Maria Madalena em Brasília. Para
abrilhantar ainda mais essa enriquecedora
obra, o filme tem trilha sonora original do
músico, Clayton Prado, da cidade de Americana, interior paulista. O download do filme
é totalmente gratuito e tem versão em áudio
descrição (legendas em português/inglês e
francês). Para assistir ou baixar: www.fenalma.art.br/cine-debate.
Fonte: https://www.facebook.com/
solitudeofilme/

NOSSA GENTE

Sueli de Fátima Alves Corrêa
PELO D.C.D

APRESENTAMOS, neste mês, Sueli de Fátima
Alves Corrêa. Ela é secretária aposentada,
natural de Botucatu, tem 56 anos, é casada,
mãe de duas filhas e também de dois cachorros que ama, como destaca.
É de família católica. Conheceu a Doutrina
Espírita através da obra de Chico Xavier, Zibia
Gasparetto, entre outras.
A primeira Casa Espírita que frequentou
foi em Botucatu, mas só começou a estu-

dar no Seareiros, onde se sentiu acolhida
e motivada.
O espiritismo lhe trouxe esperança, fé
raciocinada, e vontade de se tornar uma
pessoa melhor.
Participa de reuniões de estudo e mediúnica, trabalha como voluntária na nossa
Livraria e Bazar e na COASSEJE é coordenadora do voluntariado.
Manifestamos nossa gratidão a Sueli
pelo seu empenho, dedicação e alegria no
trabalho realizado!
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ESPIRITISMO E MEDICINA

Aborto - consequências
para o bebê
POR DR. RICARDO DI BERNARDI

A PARTICULARIDADE DE CADA CASO determina situações absolutamente individuais
quanto às repercussões sofridas pelo espírito
eliminado de seu corpo em desenvolvimento.
Se existe na ciência do espírito uma regra
fundamental que rege a lei de causa e efeito,
poderíamos afirmar da seguinte forma: a reação da natureza será sempre proporcional
à intenção da ação. Isso significa que nunca
podemos afirmar que determinado ato terá
inexoravelmente uma consequência exata.
Quando a maior responsabilidade pela
decisão recair sobre os encarnados pai e ou
mãe, dispensando o espírito de participação
voluntária no aborto, teremos um tipo de situação a ser analisada.
O espírito, quando tem um nível de evolução superior, tem reações mais moderadas e
tolerantes. Muitas vezes é ele mesmo que se
destina a aproximar o casal, reestabelecer a
união ou mesmo, no futuro, servir de proteção social ou emocional aos familiares. Ele se
arrependerá da oportunidade perdida de ajudar aqueles que ama e não se permitirá cair na
armadilha do ódio ou do ressentimento, mesmo quando o ato do aborto tenha causado
sofrimento físico e mental. Em muitos casos,

ele manterá, mesmo o mais desencarnado
possível, seu trabalho de indução mental positiva sobre a mãe ou o parceiro.
Em situações em que o espírito está em escalas inferiores de evolução, as reações serão
mais descontroladas e, acima de tudo, mais
agressivas. Os espíritos destinados a se reunir
com aqueles a quem no passado estava ligado por laços desarmonizados, sentindo-se
rejeitados, retribuem na mesma moeda o fel
amargo do ressentimento. Em vez de serem
recebidos com amor, eles sofrem o choque
emocional da indiferença ou a dor da expulsão violenta. Ainda, em estado infantil, na
cronologia do desenvolvimento espiritual,
os espíritos reagem com a perseguição dos
cônjuges e demais que estiveram associados
à realização do ato abortivo. Em certas circunstâncias, permanecem ligados ao chacra
genésico materno, induzindo consciente ou
inconscientemente a profundas desordens
ginecológicas nas que se destinavam a serem mães. Outros, por um processo de “vampirização” (absorção) energética, tornam-se
verdadeiros endoparasitas do organismo
perispiritual, aderindo ao chacra esplênico,
absorvendo a energia vital materna.
As emanações maternas e paternas de remorso, culpa e outras que determinam o es-

tado psicológico depressivo, abrem caminhos
no nível do chacra coronário dos pais para
magnetizar obsessões de natureza intelectual.
A terapia espiritual, somada à terapia médica,
podem orientar todos os envolvidos nesse desequilíbrio, embora seja frequentemente longo e trabalhoso. Há também Espíritos que, pela
recusa sistemática de reencarnar, de fugir de
certas situações, cortam os laços que os uniam
ao embrião. Esses casos terão seus débitos cármicos agravados e muitas vezes encontrarão
dificuldades posteriores para reencarnar, sendo atraídos por gravidezes inviáveis e pais que
precisam viver a valorização da vida. De qualquer forma, o grande remédio chamado tempo sempre favorecerá o amadurecimento e a
revisão de posturas que serão gradativamente
mais harmonizadas e, sobretudo, mais construtivas. Todos terão a chance de amar.
Fonte: https://www.icefaovivo.com.br/abortoprovocado-consecuencias-para-el-bebeabortado-espanhol/&prev=search&pto=aue
Tradução do Espanhol/Português – Jubery
Rodrigues dos Santos

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

Responsabilidade Espírita
“Na década de 40, o Chico completava seu
vigésimo livro psicografado. Isaltino da
Silveira Filho, amigo íntimo do médium,
narra-nos agradável reminiscência de
certo fato ocorrido durante a realização
de um culto cristão, no trajeto da
peregrinação a lares humildes, feito
pelos companheiros do “Luiz Gonzaga”
às periferias de Pedro Leopoldo. Após a
leitura do texto evangélico, no interior
de uma singela casa, comentava-se
animadamente o impulso que o Espiritismo
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tomara com o volumoso número de livros
psicografados pelo médium. Era grande
o entusiasmo, todavia, ponderadamente,
Chico toma a palavra e avisa:
- Emmanuel está aqui acompanhando o
raciocínio e me pede para lembrar-lhes o
seguinte: realmente, o número das pessoas
que tomam conhecimento do Espiritismo
é enorme. Por estes livros, informam-se da
continuidade da vida após a morte, da lei da
reencarnação, do intercâmbio mediúnico,
mas... – acrescenta o benfeitor espiritual
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

– este é o primeiro contato que travam
com a ideia espírita, após o que, passam a
observar a conduta dos espíritas convictos.
E aí, muitos se decepcionam com o exemplo
de irresponsabilidade dos mesmos.
Útil notar, nesse ensinamento, a
responsabilidade dos espíritas na
divulgação, pelo exemplo do Espiritismo
Evangélico”.
(Extraído do livro “Encontros com Chico
Xavier”, de Cezar Carneiro de Souza e também
publicado na revista “Informação” nº 314, de
dezembro/2002)
POR ORLANDO CIOLDIN
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ESPIRITISMO E CIÊNCIA

O DNA do Espírito
POR PAULO VELASCO

TODO SER VIVO, seja ele animal ou vegetal, é composto por um material genético
codificado, o DNA, abreviatura do ácido
desoxirribonucleico, que contém as informações genéticas e assegura o controle
das atividades celulares. Todo ser vivo é
único e possui uma sequência única de
DNA, a qual pode ser comparada com um
imenso teclado de piano no qual as teclas
são os genes que contêm todas as informações sobre como será aquele indivíduo, o
tamanho que vai atingir na maturidade, as
doenças que poderá desenvolver, as cores
dos olhos e dos cabelos.
As mutações genéticas são definidas
como alterações aleatórias no DNA celular. Elas mudam o gene produzindo assim
erros bioquímicos de graus e severidades
variáveis. Essas alterações podem levar ao
aparecimento de tumores, cânceres, doenças degenerativas como o mal de Alzheimer, autismo, dentre outras.
Quando examinamos essas questões
exclusivamente sob o aspecto materialista
vemos apenas desesperança, pois não há
efeito positivo nessas mudanças. Porém o
Espiritismo nos mostra um Universo repleto de planejamento e perfeição. No livro
“Evolução em Dois Mundos”, André Luiz
nos explica que existem geneticistas espirituais. Ele os descreve como arquitetos
espirituais e que a função desses espíritos
altamente evoluídos é o projeto extremamente minucioso de transformar todo processo reencarnatório em código genético.
Com base no programa reencarnatório
que é estudado pelo Mentor e também,
às vezes, pelo espírito reencarnante, os
geneticistas espirituais codificam o patrimônio genético para o reencarne. Por

exemplo: se o reencarnante necessita
passar por uma prova ou expiação de
deficiência visual em seu DNA, o gene da
visão terá uma alteração que poderá ser
deflagrada por ocasião do nascimento ou
depois, com uma idade predita.
O perispírito tem grande importância na
confecção do DNA, pois é nele que ficam
impressas todas as marcas degenerativas
das vidas anteriores de nosso espírito, portanto os geneticistas espirituais têm que
anotar cada detalhe do perispírito no DNA.
Emmanuel descreve a existência da genética espiritual: “as leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes
psíquicos que a ciência da Terra está longe
de formular, dentro de seus postulados
materialistas. Esses agentes psíquicos,
muitas vezes, são movimentados por mensageiros do plano espiritual, encarregados
desta ou daquela missão juntos às correntes da profunda fonte da vida. Eis por que,
aos geneticistas, comumente se deparam
incógnitas inesperadas, que deslocam o
centro de suas anteriores ilações.”.
Uma dessas incógnitas apareceu após
estudos extensos com gêmeos univitelinos. Gêmeos idênticos nascem com o mesmo DNA, pois se originaram do mesmo
óvulo fertilizado que se dividiu em dois,
mas podem se tornar diferentes à medida
que envelhecem. Os cientistas achavam
que esta diferença era respondida por fatores ambientais, porém os estudos comprovaram que somente o meio ambiente não
consegue explicar o motivo de um gêmeo
apresentar o Mal de Alzheimer e o outro
permanecer saudável, bem como um ser
extrovertido e o outro ser tímido.
Para tentar resolver essas questões eles
desenvolveram uma nova disciplina que,
para os materialistas, tem um teor quase

herético: a Epigenética. Esta nova disciplina tem tentado mostrar como fatores
como estresse e nutrição podem causar
diferenças nos comportamentos de genes
individuais, ou seja, os cientistas já perceberam que há outras forças em jogo. Esse
fator epigenético pode explicar aos cientistas as questões acima, por que um gêmeo
desenvolve uma doença e o outro não.
André Luiz explica que a própria pessoa
pode mudar o curso de uma doença, que
tudo depende de seu padrão mental, de
seu mérito, e de sua força de vontade. E talvez aí esteja a Epigenética que os cientistas
tentam encaixar nas incógnitas.
De qualquer forma os geneticistas humanos estão engatinhando para tentar
resolver estes problemas, enquanto o Espiritismo, há mais de 50 anos, com André
Luiz e Emmanuel, já nos esclareceram sobre esses complexos problemas.
O mais importante é entender que tudo
em nossa vida foi carinhosamente planejado e estudado por quem nos ama e nos
acompanha sempre: nossos mentores e
uma equipe de geneticistas espirituais. O
que temos que fazer é melhorar sempre,
pois apenas assim poderemos nos ajudar e
mudar o curso dos nossos destinos.
Fontes: O Consolador, psicografia Chico Xavier
– pelo espírito Emmanuel
Evolução em Dois Mundos, psicografia Chico
Xavier - pelo espírito André Luiz
https://www.correioespirita.org.br/categorias/
ciencia-e-espiritismo/3153-o-dna-do-espirito
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MEDIUNIDADE

Mediunidade e Doutrina
POR MARIANA MIANO

NESTE ARTIGO, o terceiro de uma série baseada na obra “Mediunidade e Doutrina”, do
autor Carlos Bacelli, pelo espírito de Odilon
Fernandes, vamos falar sobre os fenômenos
mediúnicos e a fé raciocinada. Sabe-se que o
Espiritismo foi iniciado com o fenômeno das
mesas girantes. Kardec, professor, pesquisador, queria provar algum tipo de “charlatanismo” causando aqueles fenômenos nos
salões da antiga Paris do século XIX. Porém,
nessa busca incessante, deparou-se com a
causa do fenômeno: os Espíritos!! Vida inteligente... e assim, a CODIFICAÇÃO teve início.
O fenômeno é um meio e não um fim em si
mesmo, enganam-se aqueles que acreditam
que o fenômeno possa convencer mais do
que o raciocínio. Quem busca o “fenômeno”,
pode vir a desacreditar na própria crença,
mas aqueles que têm sua crença alicerçada
na fé raciocinada, terão sua crença inabalável! Por isso, a grande importância do ESTUDO, das obras básicas de Kardec, nas Casas
Espíritas. infelizmente, ainda muitas Casas
preocupam-se apenas com os fenômenos,
assim como seus frequentadores (do mesmo
modo como os frequentadores dos salões

na antiga Paris do século XIX). Deste modo,
antes de crer é preciso compreender! As
manifestações mediúnicas têm o seu lugar
e sua importância, mas hoje vivemos a fase
das comunicações inteligentes. Segundo o
espírito de Odilon Fernandes, “o médium espírita não deve preocupar-se em ser um instrumento de convicção para quem quer que
seja... a fé é fruto que amadurece de dentro
para fora, na época certa, e não de fora para
dentro”. Ainda, segundo Odilon Fernandes,
“o médium deve perguntar-se a si mesmo
qual é a sua verdadeira intenção na mediunidade, porque muitos desejam simplesmente
autopromover-se. Esses médiuns levianos
comprometem o trabalho dos médiuns sérios, fornecendo uma imagem distorcida da
Doutrina para aqueles que ainda não têm o
discernimento necessário”. Existe atualmente uma grande preocupação com a quantidade de adeptos da Doutrina e não com a
qualidade. Pode-se questionar o fenômeno
e até o próprio médium, o que é bastante
comum, mas a grandeza cristalina da filosofia espírita é inquestionável. Ao longo da
existência da Codificação Espírita, muitos
médiuns têm sido flagrados usando má-fé,
porém, o Espiritismo segue seu caminho,

(parte III)

porque nem mesmo os espíritas invigilantes
conseguem impedir o seu avanço, do mesmo modo que os adulteradores do Evangelho não conseguiram deturpar a mensagem
do Cristo! Espera-se, portanto, para o bem
dos médiuns, para que não aumentem ainda
mais seus débitos perante a Espiritualidade,
que cumpram sua missão silenciosamente,
lembrando das palavras de Paulo, em sua Primeira Carta aos Coríntios: “Eu plantei, Apolo
regou; mas o crescimento veio de Deus”. Que
a Doutrina Espírita possa, de algum modo,
plantar a semente da Humildade no coração
de seus seguidores, lembrando sempre do
que disse Jesus: “se queres ser o primeiro, sejas o primeiro a servir”. É assim que deve ser!
Até o próximo IPV!!

ESTUDOS

Desencarne de Leah Fox
(As Irmãs Fox)
POR JUBERY RODRIGUES

EM 11 DE DEZEMBRO DE 1847, a família Fox,
de origem canadense, instalou-se em uma
casa modesta na povoação de Hydesville, no
estado de Nova Iorque, distante cerca de 30
quilômetros da cidade de Rochester. O nome
da família Fox origina-se do sobrenome “Voss”,
depois “Foss” e finalmente “Fox”. Eram de origem alemã, por parte paterna; e francesa, holandesa e inglesa, por parte materna. O grupo
compunha-se do chefe da família, Sr. John D.
Fox, da esposa Sra. Margareth Fox e de mais
duas filhas: Kate, com 11 anos e Margareth,
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com 14 anos de idade. O casal possuía outros
filhos. Entre estes, convém destacar Leah, que
morava em Rochester, onde lecionava música. Leah escreveu um livro, “The Missing Link”
(New York, 1885), no qual faz referência às
faculdades paranormais de seus parentes anteriores. Devido aos seus casamentos, foi sucessivamente conhecida como Sra. Fish, Sra.
Brown e Sra. Underhill. Inicialmente, apenas
Margareth e Kate tomaram parte nos acontecimentos. Posteriormente, Leah juntou-se
a elas e teve participação ativa nos episódios
subsequentes ao de Hydesville. As Irmãs Fox
foram três mulheres que, nos Estados Unidos
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

da América, tiveram um importante papel na
gênese do Moderno Espiritualismo Ocidental.
Elas fizeram sucesso por muitos anos como
médiuns que diziam possibilitar espíritos a se
manifestarem por batidas (tiptologia). Em 05
de setembro de 1890 desencarna Leah Fox.
Fonte: http://www.oconsolador.com.br/
linkfixo/biografias/irmasfox.html
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REVISTA ESPÍRITA

Objetivo final do homem na terra
POR WELLINGTON PIVETTA

OUTRORA OS HOMENS eram atrelados à charrua;
eram sacrificados em trabalhos gigantescos, e a
construção das muralhas da Babilônia, onde vários carros marchavam em linha; a edificação das
Pirâmides e a instalação da Esfinge custaram mais
que dez batalhas sangrentas. Mais tarde os animais foram subjugados, em concorrência com os
homens, e vimos, na jovem Lutécia (antigo nome
romano da cidade de Paris), bois de canga arrastarem a carruagem em que espaireciam os reis
desocupados da segunda raça.
Este preâmbulo visa mostrar aos que nos ouvem que todas as perguntas feitas neste centro
simpático aos Espíritos obtêm sua solução, por
um ou outro de nós. Esse caro Jacquard, essa
glória do tear, esse artífice engenhoso, que caiu
como um soldado valente no campo de honra
do trabalho, tratou de um aspecto das questões
econômicas que se ligam ao trabalho humanitário. Ele me pôs um tanto em causa, falando das
modificações que eu tinha feito na arte do tecelão, e chamou-me, por assim dizer, para fazer
a minha parte nesse concerto espiritual. Eis por
que, encontrando entre vós um médium, como
eu nascido na velha cidade dos alóbrogos, essa
rainha do Grésivaudan, dele me apodero com a
permissão de seus guias habituais e venho completar por uma parte a exposição que meu ilustre amigo de Lyon vos deu por outro médium.
Em sua dissertação, aliás muito notável, ele ainda exprime certas queixas que sob o inventor revelam o operário ansioso por seu ganha-pão e temeroso do desemprego homicida. Sente-se que
o pai de família teme uma suspensão do trabalho,
do qual depende a vida dos seus; adivinha-se o cidadão que freme ante o desastre que pode atingir
a maioria de seus concidadãos. Esse sentimento é,
certamente, dos mais honrosos, mas denota um
ponto de vista de certa estreiteza. Venho tratar da
mesma questão que Jacquard, senão mais larga-
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mente que ele, ao menos de um ponto de vista
mais geral. Contudo, devo constatar, para homenagear a quem de direito, que a generosa conclusão da comunicação de meu amigo resgata amplamente o lado defeituoso que assinalo.
O homem não foi feito para ficar como instrumento ininteligente de produção. Por suas aptidões, por seu lugar na criação e por seu destino,
ele é chamado a outra função que não a de máquina; a um outro papel que não o do cavalo de
carrossel. Nos limites fixados por seu adiantamento, ele deve chegar a produzir mais e mais intelectualmente e, enfim, emancipar-se desse estado
de servilismo e de engrenagem ininteligente a
que, durante tantas gerações, ficou escravizado.
O operário é chamado a tornar-se engenheiro,
a ver seus braços laboriosos substituídos por máquinas ativas, mais infatigáveis e mais precisas do
que ele. O artífice deve tornar-se artista e conduzir
o trabalho mecânico por um esforço do seu pensamento, e não mais por um esforço de seus braços. Aí está a prova irrecusável desta lei tão larga
do progresso, que rege todas as humanidades.
Agora que vos é permitido entrever, por um
passeio pela vida futura, a verdade dos destinos humanos; agora, que estais convencidos
de que esta existência não passa de um dos
elos de vossa vida imortal, posso exclamar: Que
importa que cem mil indivíduos sucumbam,
quando uma máquina foi descoberta para fazer
o trabalho desses cem mil indivíduos? Para o filósofo, que se eleva acima dos preconceitos e
interesses terrenos, este fato prova, com muita
singeleza, que o homem não estava mais em
seu caminho quando ele se consagrava a esse
labor condenado pela Providência. Com efeito,
é no campo de sua inteligência que doravante
o homem deve fazer passar a grade e a charrua
que fecundam. É só por sua inteligência que poderá, que deverá chegar ao melhor.
Peço que não deis às minhas palavras um sentido muito revolucionário. Não! Mas deixai-lhes o
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sentido largo e superior que comporta um ensino
espírita que se dirige a inteligências já adiantadas e
prontas a compreender todo o alcance de nossas
instruções.
Sabe-se que se, de hoje para amanhã, o artífice
abandonasse o tear que o sustenta, sob o pretexto
de que, num dado momento, este seria substituído por um mecanismo ou qualquer outro invento, é sabido que ele seguiria via fatal e contrária a
todas as lições dadas pelo Espiritismo. Entretanto,
todas as nossas reflexões têm um só objetivo, o
de demonstrar que ninguém deve gritar contra o
progresso, que substitui braços humanos por dispositivos e engrenagens mecânicas. Além disso, é
bom acrescentar que a Humanidade pagou largo contributo à miséria e que, penetrando mais
e mais em todas as camadas sociais, a instrução
tornará cada indivíduo cada vez mais apto para
funções tão inteligentemente chamadas liberais.
É difícil para um Espírito que pela primeira vez
se comunica através de um médium, exprimir seu
pensamento com bastante clareza. Assim, desculpareis a desorganização da minha comunicação,
cuja conclusão aqui está em duas palavras:
O homem é um agente espiritual que deve chegar, em período não distante, a submeter ao seu
serviço e para todas as operações materiais à própria matéria, dando-lhe como único motor a inteligência, que se expande nos cérebros humanos.
VAUCANSON
Retirado da Revista Espírita – março 1864

Jacques de Vaucanson (avô dos robôs atuais)
nasceu em 1709, em Grenoble, e morreu em
1782, em Paris. Ficou mundialmente conhecido
como um inventor de dispositivos robóticos
autômatos de grande importância para a
indústria moderna. Autômatos são máquinas
que se movem sem a ajuda de eletricidade
e realizam ações que lembram humanos ou
animais, como é o caso do cuco de um relógio
de parede.
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COMPORTAMENTO

Especial afinação da sensibilidade
POR ORSON PETER CARRARA

NÃO É DOENÇA, nem indício de desajuste mental ou emocional, embora possa
ser confundida como tal por apressados
julgamentos. É apenas uma afinação especial da sensibilidade. Como na música,
somente funciona de maneira satisfatória
o instrumento que não apresenta rachaduras, cordas arrebentadas, desafinadas
ou qualidade duvidosa.
O parágrafo que inicia o comentário da
semana, com ligeira adaptação, é de autoria do consagrado escritor Hermínio Miranda no livro Diversidade dos Carismas.
E prossegue o autor, com minhas adaptações e transcrições parciais para compor
o artigo: “(...) Alto preço em angústias,
decepções e desequilíbrios emocionais e
mentais, perfeitamente evitáveis, é pago a
cada instante em consequência da desoladora ignorância em torno da questão (...). E
não poucos desajustes sérios ocorrem no
próprio meio onde o conhecimento inadequado, insuficiente ou distorcido acaba
resultando em problema mais grave do
que a ignorância que busca informar-se de
maneira correta. (...)”.
O fato patente é que se trata de uma capacidade humana, não inventada ou imaginada ou mesmo sendo de detenção exclusiva ou privilegiada desta ou daquela classe
social, política ou religiosa, de país, raça ou
família. Sempre esteve presente na história

humana, manifestando-se de acordo com a
cultura que cada época vai propiciando seu
uso e real entendimento.
Sempre foi alvo de perseguições, humilhações e na época de maior ignorância da
história, seus protagonistas eram torturados, perseguidos, chamados de feiticeiros
e muitas vezes queimados vivos, como
ocorreu com tantos nomes ilustres, entre
eles a notável Joanna D’Arc.
O progresso, todavia, sendo irresistível,
mudou o panorama daquela visão errônea
de fatos absolutamente naturais. As perseguições e humilhações foram gradativamente sendo substituídas pelo estudo científico
da questão, ao lado do surgimento e continuidade natural dos fenômenos e pessoas
com tais possibilidades mais expressivas, resultando numa época nova de entendimento, que substitui a ignorância pela cultura e
pesquisa de um fenômeno real.
Hoje tema de filmes, novelas e motivação
de eventos, encontros, congressos e ampla
pesquisa científica neutra, fora mesmo do

ambiente religioso – onde também se estuda
e se pesquisa o assunto com amplos resultados –, essa capacidade afinada de perceber
algo além da matéria densa é bem uma afinação da sensibilidade, na feliz expressão do
citado autor no livro em que experiências e
casos são relatados.
Basta o leitor pensar na intuição. Tão valorizada atualmente e tão necessária, como
ela se enquadra na questão? Não é um bom
tema para debate?
Pois é! Ela é apenas um desdobramento
ou correlata capacidade humana que se
desenvolve com o tempo, com o progresso da mentalidade geral do ser humano.
Falamos da mediunidade, a temida e perseguida capacidade que apenas é ponte
entre o mundo real e o mundo das ilusões
que nos fazem perdermos por tão pouco
no pantanoso terreno das aquisições e dos
títulos e bens que passam.
Deixemos o preconceito de lado e convenhamos que há algo mais além do que nossos pobres olhos mortais podem enxergar.

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.
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CURTAS DO SEAREIROS
LIVES DE SETEMBRO
01/09 – Tema: Caracteres da Perfeição
– Expositora: Vanilde Reami;
08/09 – Tema: A Piedade – Expositor: Marcus Agostinetto;
15/09 – Tema: A Ingratidão dos Filhos e os Laços
de Família – Expositora: Elaine Cristina da Silva;
22/09 – Tema: A Verdadeira Propriedade
– Expositor: André Oliveira;
29/09 – Tema: Desprendimento dos Bens
Terrenos – Expositor: Leandro Piazzon.
RETORNO PARCIAL DAS ATIVIDADES
Nossa recepção está funcionando normalmente, de
segunda a sexta-feira, das 13h às 16h, com todas as
medidas de segurança. Vendas e empréstimos de livros,
vendas de máscaras e artesanatos em geral, além de
recebimento de doações, ocorrendo normalmente.
Reuniões mediúnicas provisórias, para o período de
pandemia, estão sendo realizadas com todos os protocolos
de segurança. As reuniões ocorrem de segunda a sexta-feira,
com número reduzido de participantes, sendo apenas uma
reunião por dia. Às segundas-feiras às 15h e de terça-feira
a sexta-feira às 19h30. Somente participam os inscritos.
EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Acompanhem todos os sábados, novos pequenos vídeos,
destinados às crianças, jovens e também adultos, no
facebook do Seareiros, a partir das 14h. Os vídeos são uma
iniciativa do Departamento Infantojuvenil do Seareiros.
Participam semanalmente crianças da Evangelização, jovens
da Mocidade e também evangelizadores. Importante
manter sua(s) criança(s) ligada(s) ao Seareiros.
CANAL DO SEAREIROS NO YOUTUBE
Veja nossos vídeos e se inscreva no nosso canal:
https://www.youtube.com/channel/
UCd3Xd35zq6F_tCx1WYxsT7w
EVANGELHO NO LAR COLETIVO
No período em que nossas atividades estão suspensas,
nos unimos, cada um na sua casa, todos os dias
às 20h, com leituras de O Evangelho Segundo o
Espiritismo, preces e vibrações. Junte-se a nós!

SANDRA CRISTINA BRUGNI MAIA
Rua Ary Meirelles, 908 - Sala 04 - Fone (19) 99728.0679 - e-mail: sandra.brugni@yahoo.com.br
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