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Mãe:
ensinarás a

VOAR...
“Ensinarás a voar... Mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar... Mas não sonharão
o teu sonho. Ensinarás a viver... Mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar... Mas
não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar... Mas não pensarão como tu.
Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem... estará a
semente do caminho ensinado e aprendido!” (MADRE TERESA DE CALCUTÁ). PG. 02

EDITORIAL

Mãe: ensinarás a voar...
PELA PRESIDÊNCIA

P

ara a Doutrina Espírita, a maternidade é mais
uma demonstração da providência e misericórdia Divina. Experimentando a maternidade,
é possível para o espírito participar da obra do
Pai celestial, reencontrando desafetos de vidas
passadas e realinhando-se com eles ou servindo
de suporte para trazer ao mundo seres que contribuirão para o crescimento moral e intelectual
desse planeta.
Oportunidade máxima de evolução espiritual,
aprendendo a amar!
Que as mães se tornem “desnecessárias”
com o tempo (frase atribuída ao Dalai Lama).
Desnecessária não significa ter deixado de amar.
Significa compreender que cada ser tem a sua
trajetória e precisa construir o seu próprio caminho, assumindo as suas próprias escolhas.
Qualquer que seja a razão para reencarnar
como mãe, deve-se lembrar do papel fundamental a ser exercido: contribuir com a formação de seres humanos de BEM, lembrando-lhes sobre a presença de Deus em nós e a
imortalidade da alma. Isso, necessariamente,
exige que os filhos sejam ensinados a desenvolver autonomia, independência e confiança em si mesmos. Mantê-los superprotegidos

pode deixá-los incapazes para enfrentar os desafios que a vida certamente irá impor.
Lembremo-nos de Madre Teresa de Calcutá e a
sua magnânima sabedoria sobre a maternidade:
“Ensinarás a voar... Mas não voarão o teu
voo. Ensinarás a sonhar... Mas não sonharão
o teu sonho. Ensinarás a viver... Mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar... Mas não
cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar...
Mas não pensarão como tu. Porém, saberás
que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem... estará a semente do caminho
ensinado e aprendido!”
“O amor materno é um sentimento instintivo e
uma virtude”. “Quando nasce na mulher o sentimento de abnegação e devotamento em relação
aos filhos, essa energia psíquica inicialmente instintiva atinge o grau de virtude. Esse amor persiste por toda a vida, sobrevive mesmo à própria
morte, acompanhando o filho até no além-túmulo”. (pergunta 890, de O Livro dos Espíritos)
Desejamos a todas as mães: - biológicas, adotivas, de coração, madrinhas, avós, tias, cuidadoras,
educadoras e pais que exercem a figura materna
- um Feliz Dia das Mães, abençoado com o carinho dos filhos entregues pela Providência Divina!
Fonte: Site Casa do Caminho

HISTÓRIAS ESPÍRITAS
POR ANTONIO O.CIOLDIN

BEZERRA – EVITANDO UM SUICÍDIO

O

ano de 1899 foi o ano áureo do coroável Dr.
Bezerra de Menezes. Estimulado por um falangiário de anjos, no meio dos quais se achava
o Espírito querido de sua filha, Bezerra se desdobra em atividades evangélicas.
Seus artigos na imprensa diária do Rio fazem
prodígios, catequizam adeptos novos para o Espiritismo. Sua palavra de luz na tribuna da Casa de
Ismael produz maravilhas!
Alguém envolvido nos fluidos grosseiros de
espíritos suicidas, descontrola-se e, pensando
em suicidar-se, vaga pelas ruas sem nenhum
roteiro certo, como a buscar forças para realizar
sua tétrica intenção.
De repente, vê-se diante da Casa de Ismael.
São 20 horas. A porta está aberta e, vindo lá de
dentro, chega-lhe o eco da palavra do presi-
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dente da Casa, que preleciona sobre as verdades espíritas.
Uma força estranha o empurra e fá-lo subir as
escadas da Federação Espírita Brasileira. Algum
amigo familiar, talvez o coração de sua progenitora que, de mais alto, lhe sente o desejo macabro.
Quando dá de si, está sentado, com outros, em
ampla sala, toda iluminada.
Bezerra de Menezes fala, situando, com fatos
tocantes, a derrota dos que se suicidam.
Quando termina, enorme assistência se sente medicada, emocionada e esclarecida bastantemente.
E o quase suicida levanta-se salvo...
Do livro “Lindos Casos de Bezerra de Menezes”, por
Ramiro Gama – Ed Lake
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ATIVIDADES DO
CENTRO ESPÍRITA
SEAREIROS DE JESUS
REUNIÕES PÚBLICAS
Segunda-feira
13h00 às 14h00
Terça-feira
20h00 às 21h00
REUNIÕES DE ESTUDOS
Segunda-feira
14h00 às 15h00 – salas: 1, 2, 4 e auditório (4 grupos)
20h00 às 21h00 – salas: 1, 2, 4 e 5 (4
grupos)
Terça-feira
9h00 às 10h00 – sala 1 (1 grupo)
20h00 às 21h00 – Salas: 1, 3, 4 e 5 (4
grupos)
Quarta-feira
20h00 às 21h00 - salas: 1, 2, 4 e 5 (4
grupos)
Quinta-feira
20h00 às 21h00 sala: 3 (1 grupo)
Sábado
14h15 às 15H15 – sala: 4 (1 grupo)
16h00 às 17h00 – salas: 2 e 4 (2 grupos)
Domingo
8h00 às 9h00 – sala: 5 (1 grupo)
REUNIÕES MEDIÚNICAS
Segunda-feira
15h15 às 16h15 – salas: 1, 2 e auditório )
20h00 às 21h00 – sala: 3
Quarta-feira
14h00 às 15h00 – sala: 2
20h00 às 21h00 – salas: 3 e 6
21h15 às 22h15 – salas: 2 e 4
Quinta-feira
08h45 às 10h00 – sala: 4
20h00 às 21h00 – salas: 1, 2, 4 e 5
Sábado
17h15 às 18h15 – salas: 1 e 4
Domingo
08h00 às 9h00 – sala: 2
EVANGELIZAÇÃO
INFANTOJUVENIL
Terça-feira
20h00 às 21h00 – salas: 2, 6 e mini
auditório
Sábado
14h00às 15h30 – salas: 1, 2, 3, 5 e 6
MOCIDADE
Sábado
14h15 às 15h30 – Sala: 5
PLANTÃO DO SEAREIROS
Segunda a sexta-feira das 12h00 às
17h00 e das 18h45 às 20h00
Sábado – das 14h00 às 17h00
ATENDIMENTO FRATERNO
Segunda-feira
12h00 às 12h45 e 18h45 às 19h30
Terça-feira
18h45 às 19h30
Quarta-feira
12h45 às 13h30 e 18h45 às 19h30
Quinta-feira
9h00 às 9h45 e 18h45 às 19h30
Sexta-feira
18h45 às 19h30
Sábado
14h00às 15h00 (somente para pais e
evangelizandos)
Domingo
08h00 às 9h00 – (somente passes)
ATIVIDADES EXTERNAS
Evangelho na Casa Dia
2ª segunda-feira do mês, às 20h00
Visitas Fraternas
Quinta-feira – 14h00 às 16h00

www.seareirosdejesus.com.br

ESPIRITISMO E CIENCIA

Entre a doença e a sanidade
POR ADILSON MOTTA DE SANTANA

A

s controvérsias entre o que é doença e
o que é saúde sempre existiram. Apesar das definições dadas por tantos, não
há um consenso nos diversos segmentos
ligados ao tema ou no senso comum, além
de que os conceitos mudam no tempo e
no espaço. Na Psicologia encontraremos
explicações diferentes de acordo com a
abordagem psicológica.
Na Medicina não é diferente, posto que
haja discordância de pensamento quando analisamos a homeopatia, a Medicina
chinesa ou a alopatia. São formas diversas
de compreensão que retratam os variados
pontos de vista por onde se pode observar determinado fenômeno. Ao longo do
tempo nos acostumamos a denominar de
doente aquele que se constitui em minoria, que foge ao conceito estabelecido pela
cultura da sociedade sobre o que seja um
indivíduo saudável.
Deixando de lado essas interpretações,
o certo é que “de médico e de louco todos nós temos um pouco” – é o que afirma o ditado popular e com razão. Vivemos
entre a loucura e a razão, e manifestamos
no dia a dia, sintomas que fazem parte
das classificações das doenças. Quem
nunca esteve triste, com vontade de ficar
na cama sem falar com ninguém? Às vezes
queremos nos isolar para pensar, refletir,
sair um pouco do burburinho do mundo.
Não significa que estejamos depressivos.
Onde vive o ser humano que nunca passou por um estresse ou nunca viveu um
episódio de ansiedade? Provavelmente
é um ser raro. Será que os demais estão
doentes? Não, certamente, pois que são
acontecimentos pontuais e que não trazem
maiores transtornos para a sua vida, além

WhatsApp:

de que representam crises momentâneas.
Há pessoas que costumam entregar-se
a devaneios, como que sonham acordadas. Estes podem ser sintomas de alguma
doença mental ou podem revelar a alma
de um poeta ou de um ser apaixonado, vai
depender do quanto de sofrimento e de
distúrbio gere para a sua vida.
Alguém pode num arrebatamento enxergar as imagens do futuro ou do seu
passado. Isso seria alucinação? Com os
fenômenos parapsíquicos a situação é gritante. Os fenômenos de emancipação da
alma ou mediúnicos ainda hoje não são
aceitos pela Medicina. Quantos médiuns
já sofreram com a pecha de loucos, de
alucinados, de esquizofrênicos, de portadores de dupla personalidade. Os sonâmbulos ainda são vistos como doentes
passíveis de tratamento medicamentoso.
A catalepsia é tida como doença e os portadores de dupla vista como sofrendo de
alucinações e perturbações mentais.
Durante o intervalo de um evento onde
conversamos sobre esses fenômenos, uma
senhora me procurou dizendo que há vários
anos fazia tratamento psiquiátrico por que
ela via “coisas”. Ela disse que com um dos
olhos enxergava a realidade presente e com
o outro via outro ambiente. Há muitos anos
ela era espírita, mas não sabia que tinha dupla vista e que não era doente. Muitos espíritas me perguntam como fazer para deixar
de serem sonâmbulos, pois isso lhes causa
perturbações durante o sono.
Num sentido contrário ao da Medicina,
a Doutrina Espírita naturalizou esses fenômenos, entendendo-os como faculdades
da alma. Sendo naturais, Allan Kardec recomendou que as desenvolvesse a fim de se
ter o controle sobre os mesmos, transformando-os de espontâneos em facultativos.

Com exceção da mediunidade que poucos conheciam, todos os magnetizadores
da época clássica (séculos XVIII e XIX)
sabiam reconhecer esses fenômenos e lidavam diuturnamente com os mesmos nos
tratamentos magnéticos. Como faz falta
o estudo do Magnetismo nos centros espíritas! Tanta coisa poderia ser mais bem
entendida e as pessoas melhor ajudadas!
Apesar da insistência de Kardec em ter o
Espiritismo e o Magnetismo como ciências
gêmeas e que um não poderia deixar de se
apoiar no outro sob pena de se imobilizar
(Revista Espírita, jan1869), o interesse em
estudar o Magnetismo e todos esses fenômenos que lhe são subordinados ainda é
uma exceção no meio espírita.
Muito aprenderíamos sobre nós mesmos, sobre o psiquismo humano, sobre a
alma, se lançássemos o olhar para estas
faculdades. Como afirmou Kardec referindo-se ao sonambulismo: “É aí que se
pode estudar a alma, porque é onde esta
se mostra a descoberto” (O Livro dos Espíritos, questão 455).
Se a mediunidade é o instrumento eficiente para o estudo do Espírito desencarnado, o sonambulismo o é para o conhecimento da alma ou Espírito encarnado. O
seu estudo, juntamente com toda a fenomenologia que lhe é inerente (dupla vista,
telepatia, insensibilidade física, letargia,
catalepsia, etc.) revela as enormes potencialidades escondidas dentro de cada um
de nós confirmando a nossa filiação divina
e reafirmando as frases de Jesus: “Vós sois
a luz do mundo”, “Vós sois o sal da Terra”.
(Mateus, 5:13-14)
Fonte: http://www.correioespirita.org.br/
categorias/ciencia-e-espiritismo/2284-entre-adoenca-e-a-sanidade

Fazemos comida caseira, gostosa como deve ser!
Caldos, Filé mignon à parmegiana, Sofioli recheados com
queijo (massa artesanal), Almôndegas... e muito mais!
Bolo de Leite Ninho com morangos.
Cozinhamos às sextas-feiras, sob encomenda.

(19) 9 9248.0368

Sinta o prazer de comer bem no aconchego do
seu lar! Reserve já o seu pedido.
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MEDIUNIDADE

Mediunidade: desafios e bênçãos
POR MARIANA V.MIANO

I

nicio, com este artigo, uma série de artigos
referentes à obra “Mediunidade: Desafios
e Bênçãos” do eminente medianeiro Divaldo
Pereira Franco (pelo Espírito de Manoel Philomeno de Miranda), cujas obras e atividades pautadas na doutrina espírita dispensam
qualquer apresentação.
Segundo afirmação do autor espiritual
desta obra, ela não foi elaborada de forma
sequencial, pois cada capítulo tinha o objetivo de esclarecer ocorrências da época em
que foram escritos e, posteriormente, foram
compilados nesta obra, em homenagem ao
sesquicentenário de lançamento de “O Livro
dos Médiuns”. Deste modo, o objetivo dessa
série de artigos é colocar de um modo simples e direto, muitas temáticas e abordagens
relacionadas à mediunidade.
Iniciando a obra, temos o capítulo “Sofrimentos morais no além-túmulo”. Ao longo
dele, Divaldo transcorre sobre “O fenômeno
da morte”, o “despertar doloroso”, que serão
abordados neste artigo, entre outros.
“A simples desencarnação de forma alguma liberta o espírito dos seus hábitos e necessidades até então cultivados”, deste modo,
Divaldo explica que todos os vícios, hábitos,
pensamentos, somarão ao espírito sensações
e as mesmas emoções conhecidas.
Porém, de acordo com o padrão vibratório
espiritual, essas emoções poderão ser de muita alegria ou grande sofrimento. Além dessas

sensações, haverá ainda o despertar da consciência para a avaliação de experiências fracassadas. Segundo Divaldo, “A autoconsciência
é responsável pela ressurreição de fantasmas
que pareciam extintos ou esquecidos... transformando-se em algozes implacáveis...”
Esses sofrimentos de ordem moral são mais
severos, não dando trégua a quem os padece.
Se não há o hábito da oração, esses espíritos
sofredores, vítimas de si mesmos, sentirão fortes aflições íntimas e frustações por não poder
administrar seu corpo espiritual como fazia
com seu corpo físico.
À luz do pensamento espírita, não resta mistérios a respeito da morte (ou desencarnação).
É um fenômeno de transformação orgânica
que liberta o espírito e o transfere de campo
vibratório, restando-lhe apenas seu patrimônio moral e intelectual. Sendo energia, pela
lei de afinidade ou sintonia, esse espírito será
vinculado às regiões de mesmo padrão vibratório. Portanto, o despertar da consciência é
acompanhado por alegrias ou remorsos, conforme tenha sido sua conduta.
“O despertar deve acontecer quanto antes,
aproveitando-se as oportunidades atuais para
retificarem-se erros, corrigirem-se situações
penosas, libertar-se de dependências infelizes...”– deste modo, Divaldo coloca a importância de iniciarmos nossa melhoria HOJE,
pois sempre é tempo de recomeçar.
Diariamente, chegam dezenas de milhares
de espíritos ao Mundo Espiritual (para o qual
não se prepararam) aflitos, com muitas pertur-
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bações, confundindo a realidade anterior com
a atual. Acreditavam-se indestrutíveis no corpo ou na privilegiada existência e não aceitavam a sobrevivência além do túmulo.
Porém, mais lamentável ainda é a situação
daqueles que conheciam a imortalidade e
não lhe deram a atenção e o respeito adequado... viveram como se a situação jamais
sofresse alteração... mas uma vez retornando
ao mundo espiritual, sem esperar, apresentam-se mais perturbados, com consciência
de culpa e sem recursos que os ajudem. Também não possuem equilíbrio emocional ou
resistência psíquica e enlouquecem! Mantêm
fixações mentais prejudiciais, sendo necessário interná-los em sanatórios especializados
da espiritualidade.
Segundo Divaldo, “espiritualistas em geral e
espiritistas em particular, comprometidos com
a libertação pela fé, que não quiseram honrar
ou viver, retornam vitimados... entre esses irmãos mais infelizes destacam-se os portadores do mandato mediúnico, que se deixaram
corromper e fracassaram lamentavelmente...”.
E pra encerrar este artigo, transcrevo um
trecho da obra, chamando a atenção de todos
nós, que acreditamos na imortalidade da alma:
“Áspero, árduo despertar aguarda as mulheres e homens informados da imortalidade, que
não se permitiram as realizações depuradoras,
nem as ações de enobrecimento pessoal indispensáveis à paz” – portanto amigos, é uma
grande responsabilidade ser espírita, não nos
esqueçamos disso! Até o próximo IPV!!!

COMPORTAMENTO

Caridade de Deus
POR ORSON PETER CARRARA

A

firmou o Codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que a caridade é a alma do
Espiritismo. Referida frase está na Revista Espírita de dez1868 e gerou um de meus livros,
A Alma do Espiritismo. O tema, porém, é tão
abrangente, que permite ampliar o assunto
para buscar também a grande caridade proveniente de Deus, o Criador.
Buscando o item 2 do cap.XVII – Sede Perfeitos, d’O Evangelho Segundo o Espiritismo, encontramos itens que Kardec classifica
como elementos da verdadeira caridade: benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Note-se que a própria definição e desdobramentos de cada uma dessas virtudes já
comportam estudos inesgotáveis. Ao referirse, porém ao chamamento de Jesus sobre o
“Sede Perfeitos”, que, naturalmente indica a
perfeição relativa que podemos alcançar, ele
recorda que: “(...) a essência da perfeição é a
04
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caridade em sua mais larga acepção, porque
ela implica a prática de todas as outras virtudes (...)”. Aí ficamos a pensar nos atributos de
Deus, tão bem apresentados em O Livro dos
Espíritos nas questões 10 a 13.
Claro! A Inteligência Suprema e Causa Primeira de todas as coisas, reúne, sem dúvidas,
a perfeição absoluta no conjunto completo de
toda essência da caridade e desdobramentos
nas virtudes, pois Deus exerce em plenitude
o amor para conosco, em expressões de caridade. Uma delas, dentre tantas, é muito expressiva: a reencarnação!
Sim, a reencarnação. Ela é caridade de
Deus para conosco. Diante de nossa fragilidade, de nossa imaturidade, equívocos, desajustes, anseios, perspectivas, planejamentos, dúvidas, conflitos e toda ordem decorrente dos
aprendizados necessários, Ele nos oferece a
chance de recomeçar continuamente, como
bem conhecido pelo princípio da pluralidade
das existências.

Quanta grandeza, quanta bondade!
A reencarnação, cujo critério maior é a
justiça baseada na igualdade, propicia o permanente repetir de oportunidades, quantas
vezes forem necessárias. Não há um massacre, não há violência, não há pressão nem violação da liberdade. Apenas oportunidades
abençoadas que se abrem em favor de todos,
em igualdade e justiça. Os que abusam ou
exploram indevidamente, os que negligenciam ou escolhem caminhos de violência e
lesões em si mesmos ou nos semelhantes, não
são castigados ou marginalizados. Apenas e
simplesmente colhem as consequências, por
questão lógica de justiça, em novas oportunidades de reparação do mal que causaram a si
próprios ou a terceiros.
A reencarnação é, pois, caridade de Deus
para conosco, fazendo-nos amadurecer e
aprender continuamente para que construamos o mérito da felicidade que alcançaremos, por força dos próprios esforços.
Estudar, pois, a reencarnação, é o caminho para entender esse notável plano de
evolução que nos propicia construir o próprio progresso.
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O perfume do amor
PELO D.C.D.

A

roseira amarela estava radiante! Afinal,
suas rosas estavam chamando a atenção
de todos que passavam pelo lindo jardim.
Dona Joana gostava de colher algumas rosas
para enfeitar sua mesinha de área e era com
grande satisfação que fazia isso. Apanhava
sua pequena tesoura e com delicadeza se
aproximava da roseira, que feliz balançava
seus galhos. Dona Joana falava baixinho:
– Obrigada, linda roseira, pelas lindas rosas! Deus te abençoe!
E assim andava pelo jardim conversando
com suas plantas.
Um dia, Dona Joana chegou com um raminho de arruda e plantou ao lado do pé da
linda roseira, que com o cheiro forte espirrou balançando suas folhas e despedaçando
algumas de suas rosas. O raminho de arruda,
ainda sem forças, olhou para o céu e agradeceu ao Pai Criador pela oportunidade de
crescer ao lado de uma roseira tão linda.
A roseira amarela sentia que seu tronco
estava aconchegando a pequena arruda,
mas não se importou, afinal, ela era a roseira
preferida de Dona Joana.
A pequena margarida, que observava
tudo, falou:
– Realmente não se importa com o aroma
desagradável dessa arruda nas suas raízes?
A roseira, que por ser alta quase não podia enxergar a pequena arruda, respondeu:
– Não me importo! Tem lugar para todos
neste jardim!
Dona Margarida disse:
– Claro que não sente o cheiro, pois está
no alto. Quero ver se vai pensar assim quando essa arruda crescer!!
Os dias e os meses passaram e o raminho
de arruda cresceu forte ao lado da linda roseira amarela, mas quando a arruda balançava e exalava o forte cheiro, Dona Roseira
espirrava despedaçando algumas rosas que
cobriam a arruda.
Dona Margarida não se cansava de perturbar a roseira e continuava a falar:
– Como você é tola! Essa arruda ainda vai
te matar!
A roseira apenas balançava suas folhas e
ignorava as palavras de Dona Margarida.
Naquele domingo de manhã, Dona Joana

www.seareirosdejesus.com.br

foi até o jardim com uma pá e se aproximou
do pezinho de arruda, que agora estava
adulto, e disse:
– Graças a Deus você sobreviveu! Veja
como está lindo! Mas vou precisar te remover para outro lugar. Minha roseira esta
grande e faz muita sombra, vou plantar
você ao lado da margarida e assim poderá tomar sol!
A roseira amarela, que agora podia ver a
arruda, falou:
– Já estava tão acostumada com você, pequena arruda, que vou sentir saudades.
Dona Margarida, toda envergonhada, falou:
– Poderia de vez em quando se balançar
para que as pétalas de suas rosas possam
diminuir o cheiro?
Foi então que o pé de arruda falou:
– Sua ingrata e mesquinha criatura! Você
não percebeu que todas as vezes que ela
espirrava e as pétalas das rosas caiam, o
perfume ia em sua direção? Não percebe a
bondade e a resignação dessa roseira?
Todos foram surpreendidos pela revelação, a roseira então falou:
– Estamos aqui todos juntos e se não
houver união e solidariedade morreremos.
Devemos respeitar as individualidades de
cada um.
Dona Margarida, toda envergonhada, respondeu:
– Me desculpe, vou procurar ser menos
impertinente.
A roseira balançou suas rosas exalando
o seu adorável perfume para todos e falou:
– Por que não ser mais tolerante?!
Seja tolerante com a vida, com os seus
próximos e com você mesma! Afinal, o Pai
Criador permite que possamos usar os obstáculos para a inteligência. Agora é a sua vez
de sacudir suas pétalas Dona Margarida!
Crianças
Entreguem suas vidas a Deus. Tenham fé.
Vivam o amor e Jesus Cristo fará uma obra
nova em suas vidas. Por onde passarem exale o perfume do amor.
Fonte: Informativo Ação Espírita – nº 122, ano
XXVII – jul/ago/set2017; Marília/SP
website: http://www.mariliaespirita.jor.br/
acaoespirita/acao122.pdf

Informativo Peixinho Vermelho

ESPIRITISMO E MEDICINA

Epigenética
POR VANESSA MORAES

É

aquilo que esta em torno da genética.
Por volta de 1967, cientistas já afirmavam que o ambiente poderia mudar o comportamento social, assim como Lamarck já
havia observado que a influência do meio
interferia na evolução das espécies.
Os genes carregam as informações, produzem as respostas, mas o que controla e
provoca sua alteração? Não se pode dar um
enfoque no gene, sendo a solução da doença, porque os genes são subordinados pelo
sistema e pela informação externa.
A doença é consequência da causa que
é o doente. Nós, a partir da forma como
nos colocamos no mundo, diante da vida,
do que fazemos no nosso ambiente, na alimentação, pode nos trazer harmonia ou desarmonia, sintomas ou alterações de níveis
periféricos, físicos e biológicos.
Transgressões às leis da natureza acabam se manifestando com sintomas, doenças psíquicas (subjetivas), físicas (objetivas), podendo estar bem fisicamente, mas
ter fobias; outras que podem atingir os órgãos, visível ou sutil, levando a graves complicações. São elas que nos mostram que
devemos tomar um novo caminho, observando as leis de amor, e essas leis não tem
haver somente consigo mesmo, ela é Universal: o que afeta um, interfere no outro.
Verificamos, portanto, que não há possibilidade de um determinismo genético,
mas resquícios do nosso passado que se
manifestam. Esse processo de adoecimento tem um gatilho no mais profundo do nosso ser: chama-se culpa, mágoa, remorso.
Projetam em nosso períspirito forças desequilibradas, que vão atuar dependendo da
predisposição de uma forma mais ostensiva ou silenciosa nos órgãos.
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COASSEJE

Palestra de Coaching
em prol da Coasseje
PELA EQUIPE DE DIVULGAÇÃO COASSEJE

F

oi realizada em 04/04/2018, no auditório
da COASSEJE, palestra com Susana Faé,
profissional de Coaching, voluntária, cujo
valor do ingresso era a doação de produtos
para os Lares COASSEJE.

Com o Tema “Tempo de Sonhar – O Poder da Inteligência Emocional”, Susana
apresentou informações, esclarecimentos e motivação que atendeu totalmente
os anseios do público. Agradecemos os
participantes e, em especial, a palestrante
pela colaboração. Veja fotos do evento.

EVENTO
“FOGO DE CHÃO”

D

ia 03/06, domingo, a partir das 12h30
será realizado o grande evento na Chácara Luz do Campo, local cedido à COASSEJE todos os anos.
Com um cardápio diferente e produzido
por profissional da área, sob a direção do
“Buffet Rango de Sítio”, com apresentação
musical do “DJ Douglas” e show da dupla
sertaneja “Guaíra e Guaíba”, “Bazar do
Seareiros” com produtos de artesanato e ainda duas rodadas de bingo para distração dos
presentes, o encontro beneficente promete
muito. Veja nesta edição o cartaz do evento.

SARAU “MÚSICAS
PARA O BEM”
PROGRAMA “ABRAÇAR” DA COASSEJE

O

Abraçar é o Programa de Promoção
do Direito de Crianças e Adolescentes
à Convivência Familiar e Comunitária, responsável por desenvolver o Projeto de Apadrinhamento Afetivo e o Grupo de Apoio à
Adoção no município de Americana.
Maio comemora-se o “Mês da Adoção” - Grupo de Apoio à Adoção. No dia
25/05 é comemorado o Dia Nacional da Adoção. A data foi criada pela Lei nº 10.447, de
09/05/2002. Essa data tem por objetivo promover debates em todo o País esclarecendo as questões relacionadas à Adoção e os
desafios para garantir o direito à convivência
familiar e comunitária, conforme preconiza o
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente.
Um dos maiores desafios do Brasil referente à Adoção está relacionado ao desejo
das famílias com relação ao perfil do(a) filho(a) a ser adotado, o qual não corresponde a realidade das crianças e adolescentes
que aguardam famílias.
O Grupo de Apoio à Adoção atende mensalmente famílias adotivas e pretendentes à
adoção através das atividades: Oficina Temática e Encontro de Pais.
No dia 05/05/2018, das 10h00 às 11h30,
acontecerá na sede da COASSEJE uma
Roda de Conversa em comemoração ao
mês da Adoção. Será um momento importante de encontro entre pretendentes à
adoção e famílias adotivas, promovendo
troca de experiências, bem como desmistificando alguns desafios acerca do tema.
Ainda sobre a Adoção, no dia 19/05 das

10h00 às 11h30, haverá uma atividade conjunta entre pais e filhos com o tema “O que
é Adoção para nossa família”.
Apadrinhamento Afetivo. O projeto de
Apadrinhamento Afetivo visa proporcionar às crianças e adolescentes a partir de
8 anos de idade, que estão sob medida
protetiva em Serviço de acolhimento, uma
alternativa à convivência familiar e comunitária quando as chances de retorno à família
biológica e/ou extensa e a possibilidade de
adoção são remotas.
Possibilita experiências de vinculação
afetiva estável e saudável da criança e do
adolescente ao padrinho/madrinha, além
de uma oportunidade singular de vivência
familiar complementar à experiência grupal interna do Serviço de Acolhimento.
Os padrinhos/madrinhas poderão realizar passeios, atividades de cultura e lazer,
bem como levá-los aos eventos familiares.
Para participar do projeto é necessário
residir no município de Americana, ter idade mínima de 21 anos, respeitando a diferença de 16 anos entre ambos.
A próxima Capacitação para o Apadrinhamento acontecerá nos dias 26/05 e
30/06/2018, das 09h00 às 12h00. Os interessados deverão se inscrever através do telefone (19) 3461-4050 ou através do e-mail
convivencia@coasseje.com.br.
A Programação das atividades do Programa Abraçar estão disponíveis no site
da COASSEJE, www.coasseje.com.br e na
página do Facebook.

D

ia 11/08/2018, das 19h00 às 22h00, no
CIVI (Centro de Valorização do Idoso –
Vila Jones), será realizado um evento cultural, especial para COASSEJE. É assim que a
colaboradora Valéria Mestre está preparando o sarau “Músicas para o Bem”.
Trata-se de um evento que reunirá seresteiros, corais, músicos solistas e artistas que
presentearão com suas vozes e instrumentos o público e arrecadará recursos e produtos para a COASSEJE. Os ingressos serão
vendidos a R$ 10,00 mais um produto de alimento ou higiene para os Lares COASSEJE.
Os associados do local pagarão R$ 8,00.
Já estão confirmadas as presenças de
“Sambambas”, “Coral de Santa Bárbara
d`Oeste”, “Orquestra de Cordas” e “Valéria Cruz”. Vamos agendando!

VOLUNTÁRIOS
NA COASSEJE
Seja um voluntário na COASSEJE.
Colabore com os projetos de
apoio ao Serviço de Acolhimento
Institucional (Lares COASSEJE),
Apadrinhamento Afetivo para
Crianças e Adolescentes e Grupo de
Apoio à Adoção.
Informações no site www.coasseje.com.
br – facebook.com/coasseje ou contatenos: telefone (19) 3461-4050, e-mail
coasseje@coasseje.com.br.

A COASSEJE – Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus tem sua sede localizada na
Rua 7 de Setembro, 25, Centro - Americana-SP, tendo como mantenedor o Centro Espírita Seareiros de Jesus
Horário de Atendimento: 09h00 às 16h00
face: facebook.com/coasseje
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e-mail: coasseje@coasseje.com.br
site: www.coasseje.com.br

Informativo Peixinho Vermelho

www.seareirosdejesus.com.br

EVENTOS

29ª Pizza do Seareiros
POR WELLINGTON PIVETTA

A

conteceu no último dia 24/03/2018, nas
dependências do C. E. Seareiros de Jesus, a 29ª tradicional Pizza do Seareiros.
Já são 27 anos de tradição da famosa pizza,
que conta com a participação voluntária de
frequentadores, colaboradores, coordenadores do Departamento de Eventos.
Nessa edição, foi realizada de forma sistêmica, ou seja, o salão principal do Centro recebeu mesas que foram divididas em

três fileiras. Foram feitas pizzas nos sabores
calabresa, muçarela e portuguesa. Esse
novo formato foi inspirado na visita da presidente e uma coordenadora do Departamento de Eventos do Seareiros ao C. E. Paz
e Amor, onde puderam observar como era
feito no centro vizinho e aplicar esse novo
modelo no Seareiros de Jesus.
O novo modelo trouxe maior agilidade e
organização na confecção das pizzas, melhorando o processo. Parabéns a todos os
colaboradores! Confira os cliques!

EVENTOS

Sarau Respirarte
realizado em Americana
POR CLAYTON PRADO

A

conteceu em Americana, no dia
25/02/2018, às 15h00, no Centro Espírita
Paz e Amor, o Sarau REspirArte, projeto da
U.S.E Estadual, através do seu Departamento
de Arte, em parceria com o Departamento
de Arte da U.S.E de Americana, Intermunicipal de Americana, Nova Odessa e Sumaré.
O evento foi um sucesso e contou com diversos artistas espíritas de várias cidades
do Estado, a exemplo do Grupo Vozes do
Amanhã, de Campinas, Lirálcio Ricci, de São
Paulo – Cantor e Diretor do Departamento
Estadual, Ameliane Cristina Langenbach, de

www.seareirosdejesus.com.br

Jundiaí, Fátima Ricardi, de Indaiatuba, do ator
e palestrante Julio Nunes, Alberto Centurião,
Priscili, entre outros amigos.
De nossa região, o Sarau contou com os
companheiros do Amor e Caridade II (Monteiro Lobato), tanto apresentando esquete
teatral quanto números musicais, representantes da Mocidade do Paz e Amor e do Flora
Luz, Clayton Prado, O Grupo Novas Sementes, do C.E Mensageiros de Luz, Marlene
Darck e Maurício.
Da U.S.E de Americana, tivemos a presença do Aparecido, que participou na qualidade de representante do Centro.
O Evento contou com o apoio direto da

Abrarte – Associação Brasileira de Artistas
Espíritas, que apóia todas as manifestações
artísticas dentro do Espiritismo, promovendo
e divulgando a proposta de uma Arte Espírita, nascida à época de Kardec, mais notadamente em Obras Póstumas.
Parabenizamos à U.S.E Estadual, ao Lirálcio
e aqui em Americana ao Jonas de Assumpção
pelo esmero na realização do Evento, bem
como a todos os Artistas e público presente.
Lembramos também, que o Evento acontece
em todos os últimos Domingos de cada mês,
sempre um na Capital e outro em uma Cidade escolhida, sendo que o REspirArte de
Março será em São Paulo e o de Abril será
em Campinas.
Convidamos a todos os Espíritas de nossa
Região a conhecerem as Obras dos trabalhadores da Arte Espírita, por todo o País, que
trabalham levando a idéia espírita através
da Arte, sensibilizando corações, cada vez se
fortalecendo mais.

Informativo Peixinho Vermelho
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VISITA DO MÊS

ESTUDOS BÍBLICOS

Profecia em face de Damasco
Isaias 17: 1-14 Velho Testamento
POR JUBERY RODRIGUES

O

capítulo 17 é uma profecia de condenação
para Damasco. Damasco e o reino de Israel
Setentrional (ao norte) seriam conquistados e
dispersos pela Assíria, e ambos perderiam suas
identidades como nação. Israel seria espalhada por haver esquecido de seu Deus; mas por
causa das promessas feitas à Israel, as nações
que a assolarem seriam destruídas. O versículo
1 começa com uma declaração com propósito:
“Peso de Damasco”, que significa uma mensagem ou profecia de condenação para Damasco.
E continua:“Eis que Damasco será tirada, e já não
será cidade, antes será um montão de ruínas”.
Esta declaração prediz a destruição de toda a
nação da Síria, não só da capital, Damasco.
Destruição necessária e destruição abusiva,
às vezes são necessárias para que haja transformação objetivando a renovação e o melhoramento para os seres vivos. De acordo com
O Livro dos Espíritos, questão 728: “O instinto
de destruição teria, assim, sido dado aos seres
vivos com objetivos providenciais? – As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele
se serve para atingir seus fins.”
Então o que está acontecendo no Oriente
Médio é uma guerra trágica com complicações
sociais, morais e destruição de vidas humanas.

Esta destruição está sendo necessária para os
seres que lá estão porque a natureza os cerca
de meios de preservação e de conservação.
Isto só se dá para que a destruição não chegue antes da época necessária. E diz que “Toda
destruição antecipada entrava o desenvolvimento do principio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre.”Visto que a morte física deve nos
conduzir para uma vida melhor, que nos livra
dos males desta. Ela deveria ser desejada e não
temida. Cabe ao homem procurar prolongar
sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus
lhe deu o instinto de conservação que o sustenta nas provas, e sem o qual se deixaria, muito
frequentemente, levar ao desencorajamento.
A necessidade de destruição vai enfraquecendo entre os homens, à medida que o Espírito se sobrepõe à matéria, e é por isso que
vedes o horror à destruição seguir o desenvolvimento intelectual e moral.
Devemos nos acercar de que nem todo mal
perdura e que a bonança chegará e um novo
paraíso surgirá das ruinas. Assim foi com a
Europa, Coréia do Sul, Japão e todos os outros
que, infelizmente foram assolados pela destruição até que, nós seres humanos tenhamos
em mente que somente o Amor nos libertará
de nossas mazelas milenares.

BOM EXEMPLO
POR VANESSA MORAES

D

iante das arbitrariedades, não se deixe envolver pelos miasmas emanados por esse mundo
equivocado diante do poder e da vaidade. Que seus
ouvidos estejam atentos às súplicas constantes de socorro. Que seus olhos sejam luz diante da escuridão
das almas perdidas. Que sua voz ecoe com compaixão nos abismos que muitos se atiram. Que suas mãos
se estendam ao caminho do aconchego aos que estão
fadigados. Que sua vida seja exemplo de amor e
caridade e essa transformação envolva de felicidade
aos que com você te encontrar.

NOTA DE DESENCARNAÇÃO
PELO D.C.D.

JOSÉ ANTÔNIO LUIZ BALIERO

D

esencarnou no dia 08/03 p.p.,
José Antônio Luiz Baliero.
Nos últimos anos, morou na cidade de Ribeirão Preto/SP, e foi
um importante trabalhador do
Movimento Espírita do estado.
Foi presidente da USE/SP entre os
08
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anos de 2006 e 2012. Também foi
representante da entidade junto ao Conselho Federativo Nacional da FEB. Rogamos a Deus
e a Jesus um bom retorno à pátria espiritual desse importante
companheiro de doutrina..
Informativo Peixinho Vermelho

PELO D.C.D.

GRUPO DE ESTUDOS
ESPÍRITAS FONTE DE SILOÉ

N

esse mês visitamos o Grupo de Estudos
Espíritas Fonte de Siloé, situado na Rua
12 de Outubro, 220 – Vila Santa Catarina –
Americana/SP e fomos recepcionados pelo
seu Presidente o Sr. Nilton Linarelli, que nos
recebeu com muita alegria satisfação e nos
seus objetivos.
IPV – Quais as atividades e desempenho
do Centro na divulgação da Doutrina?
NL: Reunião de Estudos, Reuniões Mediúnicas, passes e Visitas fraternas para pessoas
impossibilitadas de irem ao Centro.
IPV – Quais os planos e metas presentes
e futuros?
NL: Possuir uma sede própria.
IPV – Como vislumbra o crescimento e
conhecimento da Doutrina?
NL: Pela necessidade de respostas aos questionamentos daqueles que buscam entender
melhor o sentido da vida. Pelas dores e aflições, que tanto atormentam o ser humano.
IPV – Data de Fundação e Dias e Horários
de funcionamento:
O Centro Espírita foi fundado em
09/03/2009. Terças feiras: 19h30 – Reunião
de Estudos. Quintas Feiras: Reuniões Mediúnicas, passes.
IPV – Nome e Cargos da Diretoria:
Presidente: Nilton Linarelli
Tesoureiro: Sandra Stocovich
Secretária: Juliana B.Tonon
IPV – Como você se aproximou do Espiritismo?
NL: Fui convidado pelo amigo Wilson Jensen (in memorian) a ir ao Centro Espirita
Monteiro Lobato, indo sem ter despertado
ainda o interesse. Mas ao visitar também
pelo convite do amigo Jensen o C.E. Fraternidade foi ali que a Doutrina me despertou.
IPV – E que o conhecimento espirita alterou em sua vida?
NL: A Doutrina Espirita proporcionou-me
uma estrutura diferente, uma solidez no dia
a dia, ajudando-me a entender melhor, pouco a pouco, a vida material e espiritual.
Considerações Finais: Somos imensamente gratos à família Wilson Jensen pela
ajuda que sempre foi nos dada, ao espaço
físico e apoio no estudo e na divulgação do
Evangelho de Jesus.
www.seareirosdejesus.com.br

REVISTA ESPÍRITA

EVANGELHO NO LAR:

Nasce Pierre
Gaétan Leymarie

ORIENTAÇÃO
PELO D.C.D.

Redator-chefe da revista espírita e discípulo de Kardec
POR WELLINGTON PIVETTA

N

o dia 02/05/1827, nasce na cidade de
Tulle, na França, o Sr.Pierre Gaétan
Leymarie. Descendia de tradicional família
francesa, onde teve seus estudos interrompidos para procurar uma colocação profissional na França, tendo apenas seu próprio
trabalho e seus esforços.
Ficou exilado devido seu envolvimento com
partido proscrito, retornando a França com a
proclamação da anistia, onde casou-se e assumiu a direção de uma casa comercial até 1871.
Tinha paixão por livros que abordavam os
temas políticos, sociais, científicos religiosos
e literários.
Espiritista, foi o primeiro a se interessar pelas obras de Kardec, quando começou a publicação da “Revue Spirite”.
Sob a direção do mestre lionês, os médiuns
se desenvolvem. Três jovens obscuros e desconhecidos, seriam os mais devotados, fieis
aos serviços prestados a Doutrina Espírita, Camille Flammarion e Victorien Sardou e Pierre
Gaétan Leymarie, foram ardentes discípulos
de Kardec, se tornando figuras de grande relevância no Espiritismo.
Antes de desencarnar, Kardec funda uma
sociedade anônima e de capital variável, onde
destinou seus bens; Leymarie se tornou um dos
primeiros membros. Dois anos após a morte
do mestre lionês, foi nomeado administrador
passando ao mesmo tempo a ser também redator-chefe e diretor da “Revue Spirite”.
Em 1875, é envolvido juntamente com Alfred E.Frimann, num escândalo de fotografia
fraudulento dos espíritos que os inimigos do
Espiritismo se aproveitaram para acabar com
o movimento crescente na época. Èdouard
Buguet, relata ao ministro da justiça a inocência de Leymarie.
Em 1878, Leymarie organiza a “Sociedade
Científica de Estudos Psicológicos”, que

se utilizava de estudos acerca da mediunidade e magnetismo animal, além de analise das obras de Cahagnet, de Roustaing, da
doutrina de Swedenborg e outras pertinentes a outras ideais.
Em 1889, Leymarie organizou o I Congresso
Espírita na França, esquivando-se de cargos,
mas, por insistência, acaba aceitando o de uma
das vice-presidências.
Em 1897, Leymarie funda a “Librairie
Leymarie Édite-URS” estabelecida no 42, rue
Saint-Jacques, Paris, e a dirigiu até 1903, e, com
o seu desencarne, por sua esposa Madame
Marina Duclos Leymarie, e, posteriormente,
por seu filho, Paul Leymarie.
São de sua autoria:
• “Histoire du Spiritisme et biographie d’Allan Kardec”. Trabalho apresentado nos Congressos Espíritas de 1888 e 1889;
• “Oeuvres Posthumes d’Allan Kardec”. Paris, 1890, Librairie Spirite. Obra por ele compilada, com documentos inéditos deixados por
Allan Kardec;
• “L’Évoiution et ia Révélation”. Trabalho por
ele compilado e enviado, em 1898, ao Congresso Internacional Espiritualista, em Londres.
A “Librairie Spirite” tornou-se conhecida
sob diversos nomes, como sejam:
• “Société de Librairie Spirite” (1869);
• “Librairie de ia Revue Spirite” (1875);
• “Librairie Spirite des Sciences Psychoiogiques et Spirites” (1880); entre outros, devendose admitir, ainda, como antecedente, o ativo
serviço de livraria que se desenvolveu a partir
de 1868, como “bureau de ia Revue Spirite”.
Nas nossas referências, porém, as citaremos
sempre como “Librairie Spirite”. Foram suas
publicações:
• “Catalogue Raisonné des ouvrages pouvant servir à fonder une Bibiiotheque Spirite”:
• 1ª. ed. Paris, s.d. (1869), “in” 12. 30 pp.;
• 2ª. ed. Paris, s.d. (1869, Setembro), “in” 12, 30
pp.; outra ed. Paris, s.d. (1873),“in” 12, 24 pp.

“E procureis viver quietos e tratar dos
vossos próprios negócios e trabalhar com
vossas próprias mãos, como já vo-lo temos
mandado.” Paulo (I Tessalonicenses, 4:11)

A

cada passo, encontramos irmãos ansiosos
por orientação nova, nos círculos de aprendizado evangélico.
Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior que experimentam grave
dilação esperando que terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam
dos compromissos assumidos.
Assim nos pronunciamos, diante de quantos se
propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas, de há muito, esperando mãos operosas que
as concretizem com firmeza.
Procure cada discípulo, manter o quinhão de paz
relativa que o Mestre lhe conferiu, cuide cada qual
dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com
as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo.
Aquele que conserva a harmonia, ao preço do
bem infatigável, atende aos desígnios do Senhor no
círculo dos compromissos individuais e da família
humana, o que cuida dos próprios negócios desincumbis se retamente das obrigações sociais, sem
ser pesado aos interesses alheios, e o que trabalha
com as próprias mãos encontra o luminoso caminho
da eternidade gloriosa.
Antes de buscares, pois, qualquer orientação,
junto de amigos encarnados ou desencarnados, não
te esqueças de verificar se já atendeste a isto.
Fonte: livro Vinha de Luz,
pelo Espírito Emmanuel,
psicografia de Francisco
Cândido Xavier

NOSSA GENTE
PELO D.C.D.

RODNEY VALIDES BARREIRA

O

lá eu sou o Rodney tenho 48 anos,
casado e tenho dois filhos. Uma
menina de 19 anos e um rapaz de
14 anos. Conheci o Espiritismo
pela minha mãe que já era espírita e desde criança ela nos levava a
centros espíritas. Frequentei vários
centros espíritas e dentre tantos o
www.seareirosdejesus.com.br

CEAC foi o último antes de me firmar
no Seareiros. Eu e minha esposa
viemos para o Seareiros para adequar o horário da Evangelização
infantil com o horário do nosso
estudo. Deu tudo certo com os horários e há cinco anos estamos no
Seareiros, graças a Deus.
Informativo Peixinho Vermelho
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ESTUDOS

Eurípedes Barsanulfo
POR JUBERY RODRIGUES

E

urípedes
Barsanulfo
nasceu aos 1º/05/1880,
na pequena cidade de Sacramento/MG e desencarnou na mesma cidade,
aos 38 anos de idade, em
1º/11/1918. Logo cedo, manifestou-se nele profunda inteligência e senso de responsabilidade, acervo
conquistado naturalmente nas experiências
de vidas pretéritas.
Auxiliava a todos, sem distinção de classe,
credo ou cor e, onde se fizesse necessária à
sua presença, lá estava ele, houvesse ou não
condições materiais.
Em 1º/04/1907, fundou o Colégio Allan Kardec, que se tornou verdadeiro marco no campo do ensino. Esse instituto de ensino passou
a ser conhecido em todo o Brasil, tendo funcionado ininterruptamente desde a sua inauguração, com a média de 100 a 200 alunos, até

o dia 18/10, quando foi obrigado a cerrar suas
portas por algum tempo, devido à grande epidemia de gripe espanhola que assolou nosso
país.
Liderado a pulso forte, com diretriz segura,
robustecia o movimento espírita na região e
esse fato incomodava sobremaneira o clero
católico, passando este, inicialmente de forma
velada e, logo após, declaradamente, a desenvolver uma campanha difamatória envolvendo
o digno missionário e a doutrina de libertação,
que foi galhardamente defendida por Eurípedes através das colunas do jornal “Alavanca”,
discorrendo principalmente sobre o tema:
“Deus não é Jesus e Jesus não é Deus”, com
argumentação abalizada e incontestável, determinando fragorosa derrota dos seus opositores que, diante de um gigante que não conhecia esmorecimento na luta, mandaram vir
de Campinas/SP, o reverendo Feliciano Vague,
famoso por suas pregações e conhecimentos,
convencidos de que com suas argumentações
e convicções infringiriam o golpe derradeiro

no Espiritismo. Foi assim que o referido padre
desafiou Eurípedes para uma polêmica em
praça pública, aceita e combinada em termos
que foram respeitados pelo conhecido apóstolo do bem.
Com delicadeza, com lógica, dando vazão e
assistência do plano maior, e em seguida iniciou a defesa dos princípios à sua inteligência,
descontinuou os desvirtuamentos doutrinários
apregoados pelo reverendo, reduzindo-o à insignificância dos seus parcos conhecimentos,
corroborado pela manifestação alegre e ruidosa da multidão que desde o princípio confiou naquele que facilmente demonstrava a lógica dos ensinos apregoados pelo Espiritismo.
Havia chegado ao término de sua missão
terrena. Esgotado pelo esforço despendido,
desencarnou rodeado de parentes, amigos e
discípulos. Sacramento em peso, em verdadeira romaria, acompanhou-lhe o corpo material
até a sepultura, sentindo que ele ressurgia
para uma vida mais elevada e mais sublime.
Em 03/05/1892 nascia Maria da Cruz Xavier
apesar de não ser citada pelos trabalhos na
Doutrina Espírita, esta mulher, foi colaboradora juntamente com Eurípedes Barsanulfo.
O IPV tenta lembrar, aos Espiritas a importante atuação junto desta Divina obra.

ESTUDOS

Caírbar Schutel
POR SILVIA DO PRADO

C

aírbar de Souza Schutel (Cairbar Schutel)
nasceu no Rio de Janeiro
em 22/09/1868. Tornou-se
órfão de pai e de mãe antes dos 10 anos, foi criado
pelo seu avô, tendo morado na antiga Capital da
República, até os 17 anos, onde trabalhou
em diversas farmácias. Após se mudou para
o Estado de São Paulo tendo exercido sua
profissão em Piracicaba, Araraquara e em
Matão, onde morou por 42 anos.
Quando se mudou para a cidade de Matão,
esta era apenas um lugarejo muito singelo,
com poucas casas, e dependente quase que
exclusivamente de Araraquara, a cujo município pertencia. Neste local, Caírbar Schutel
tinha o propósito de servir à coletividade, o
que fez com que batalhasse arduamente para
que Matão subisse à categoria de Município. Com isso Caírbar Schutel foi o primeiro
Prefeito desta cidade, cargo que ocupou por
2 vezes, a primeira de 28/03 a 07/10/1899,
voltando a exercê-lo de 18/08 a 15/10/1900,
conforme consta das atas e dos registros históricos da municipalidade matonense.
Cairbar não enfrentava oposição, na política, pois com sua humildade conseguia
conquistar os corações de todos, inclusive
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tendo adquirido, o prédio para a instalação
da Câmara Municipal com seus próprios
recursos.
Caírbar Schutel foi criado na tradição católica, mas não encontrando respostas para
seus questionamentos, procurou outras fontes de informação além da igreja, quando
teve contato com a Doutrina Espírita, através
dos amigos Calixto Prado e Quintiliano José
Alves, que promovia trabalhos mediúnicos,
no qual Calixto recebeu uma mensagem de
elevado cunho espiritual que agradou ao então iniciante missionário, que tempos depois,
desenvolveu diversas mediunidades, sobressaindo a da psicografia, tendo através desta
mediunidade seu pai se manifestado, provando a sua sobrevivência.
Após tal fato, Cairbar resolveu aprofundarse no conhecimento da Doutrina Espírita e,
com isso se tornou um dos seus maiores divulgadores.
Convertido ao Espiritismo, Cairbar Schutel fundou em 15/07/1905, o Centro Espírita Amantes da Pobreza, no mesmo ano, em
15/08 lançou “O Clarim”, em 15/02/1925,
fundou “A Revista Internacional de Espiritismo” dedicada aos estudos dos fenômenos anímicos e espíritas, além de divulgar
a doutrina por meio de boletins, panfletos,
palestras doutrinárias nas cidades próximas, ainda escreveu diversos livros entre
1911 e 1937: O batismo, Cartas a esmo, Con-

ferências radiofônicas, Histeria e fenômenos
psíquicos, O diabo e a igreja, Espiritismo e
protestantismo, O espírito do cristianismo,
Os fatos espíritas e as forças X…, Gênese
da alma, Interpretação sintética do apocalipse, Médiuns e mediunidades, Espiritismo e
materialismo, Parábolas e ensinos de Jesus,
Preces espíritas, Vida e atos dos apóstolos,
A questão religiosa, Liberdade e progresso,
Pureza doutrinária, A vida no outro mundo e
Espiritismo para crianças.
Além da divulgação da doutrina espírita,
Caírbar Schutel ainda receitava e dava gratuitamente remédios aos necessitados, transformando sua casa em uma espécie de “Casa
dos Pobres”. Seu sentimento de amor ao próximo somado aos atos de desprendimento e
de renúncia eram coisas comuns para ele, por
este motivo, ficou conhecido como “Médico
dos pobres” e “Pai da Pobreza de Matão”.
De acordo com Zêus Wantuil no livro Grandes Espíritas do Brasil, descreveu Caírbar
Schutel como um: “Polemista emérito, jamais
se curvou as injunções e às perseguições
que naqueles tempos se moviam ao Espiritismo. Os próprios adversários do Espiritismo não tinham coragem de atacá-lo, tão
grande era a sua projeção moral. E a grandeza da sua dedicação fazia que o estimassem,
cheios de respeito.”
Cercado do amor de seus familiares e muitos espíritas, Cairbar Schutel desencarnou na
cidade de Matão-SP, no dia 30 de janeiro de
1938. Na lápide onde seu corpo foi sepultado está gravada a célebre frase: “Vivi, vivo e
viverei, porque sou imortal”. Sua memória é
cultivada com carinho e admiração.

Informativo Peixinho Vermelho
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PALESTRAS USE - INTERMUNICIPAL AMERICANA
NOVA
I SUMARÉ I MAIO DE 2018
A Parábola doI Joio
e do ODESSA
Trigo
LOCAL DA PALESTRA
Centro Espírita Humberto de Campos
Rua Nacim Elias, nº 623, Morada do Sol, Americana

Centro de Difusão do Espiritismo Casa de Luz
Rua Honorino Fabri, nº 396, Vila Valle, Sumaré

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

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

Grupo de Estudos Espíritas Therezinha de Oliveira
Rua Heitor Siqueira, 820, Bairro S. José, Americana

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

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

Grupo de E. Esp. Augusto Elias da Silva, o Reformador
R. Serra de Borborema, nº 407, Liberdade, Americana

Centro Espírita Pátria do Evangelho
Rua Olivindo Fonseca, nº 385, Campo Verde, Americana

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

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

Grupo Espírita Renascer
R. das Pitangueiras, nº 72, V. das Nogueiras, Americana

Posto Avançado Bezerra de Menezes
Av. Álvaro Lins, nº 30, N. Sra. Aparecida, Americana

DATA

HORA

EXPOSITORES

TEMAS

01/05

19h30

Ricardo Galdino
Casa de Luz

Os superiores e os inferiores

04/05

20h00

Hamilton Ubirajara
Seareiros de Jesus

Redenção

10/05

19h30

Leandro Piazzon
Seareiros de Jesus

A caminho da luz

12/05

20h00

Rogélio Bonil
Casa de Luz

Tema livre

13/05

10h00

Cláudio Schiavi
Pátria do Evangelho

Os bons Espíritas

18/05

19h30

Clayton Prado
Flora Luz

A música da nova era

19/05

19h30

Ailton de Oliveira
Paz e Amor

Tema Livre

23/05

19h45

Elaine Cristina
Bezerra de Menezes

Tema Livre

28/05

19h50

Marcus Agostinetto
Seareiros de Jesus

A porta estreita

28/05

20h00

Jaime Facioli
Paz e Amor

Tema Livre

29/05

19h30

Valdecir Borges
Augusto Elias

Tema Livre

29/05

19h30

Fábio Boni
Pátria do Evangelho

Cuidar do corpo e do espírito

30/05

19h30

Andreia Gomes
Caminho do progresso

Tema Livre

“Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro mandamento; instruí-vos, eis o segundo”. (Espírito de Verdade, Evangelho Segundo Espiritismo) Assessoria DOD - USE Intermunicipal Americana, Nova Odessa e Sumaré

Sinal Verde
PROGRAMA

FM 104,9 mgz

Das 7h30 às 9h
transmissão ao vivo pela internet
www. f mvidan ova.com .br

12 anos

P RO G R A M AÇ ÃO
segunda-feira:
TERÇA-feira:
q u a r ta - f e i r a :
Q U I N TA - f e i r a :
s e x ta - f e i r a :

O E va n g e l h o n o L a r
M e n s a g e m p a r a Vo c ê
Espiritismo e Vida
Justiça Divina
Fa t o s E s p í r i t a s

USE Intermunicipal de Americana | N. Odessa | Sumaré
“Clube do Livro Espírita ‘Prof. José Rampazzo’”
Adesões com Aurélio – tel. (019) 3601-4711
Livro do mês de Maio/2018:
Doutrinário: “Suicídio – A falência da Razão”, de Luiz Gonzaga
Pinheiro, com 209 páginas; Romance e estudo: “Maria
Madalena e o Romano”, de Marco Antônio Vieira, com 237
páginas; ambos da Editora EME.

Livros mais vendidos no Seareiros em Abril

PELA BIBLIOTECA

1 – Barrabás - J. Herculano Pires
2 – O Legado de Allan Kardec - Simoni Privato Goidanich
3 – O Morro Dos Ventos - Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho (médium do best-seller Violetas na
Janela); pelo Espírito Antônio Carlos
4 – Segundo “O Livro dos Médiuns” - Carlos A. Bacelli/Odilon Fernandes
5 – O Diário de um Fantasminha - Adeilson Salles, Ilustrações: Rui Joazeiro

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.

Venha e faça-nos uma visita!

Rua Silvino Bonassi, 150 | Bairro Nova Americana | Americana/SP | Tel.: (19) 3407.4552
www.seareirosdejesus.com.br
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CURTAS DO
SEAREIROS
PELA PRESIDÊNCIA

ESTUDO DAS PARÁBOLAS DO NOVO
TESTAMENTO
05/05 – sábado – estudo da terceira e
última parte da Parábola (Jo; 10:11-18)
– Estudo aberto para todos os interessados.
EVENTO ESPECIAL
12/05 – sábado – das 13h30 às 16h30
– DOCE AMIZADE E SOLIDARIARTE DO
DIA DAS MÃES – Tarde com sobremesas,
salgados, artesanatos e livros, oferecendo
muitas opções de presentes para as mães.
O evento será realizado com a colaboração
de todos. Sua presença será para nós uma
alegria!
PALESTRA
28/05 – segunda-feira – 13h00 – no
auditório – Tema: A Semente do Evangelho
– Expositora: Graça Carvalho.
EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Terças-feiras – das 20h00 às 21h00 para
crianças e adolescentes de 04 a 18 anos.
Sábados – das 14h15 às 15h30 para crianças
e adolescentes de 04 a 14 anos.
Mocidade – sábados das 14h15 às 15h30 –
sala 5 – jovens de 15 a 30 anos.
Atividades Externas
14/05 - Evangelho na Casa Dia – às 20h00
– O Evangelho Segundo o Espiritismo –
Cap. 10 – Bem Aventurados os que São
Misericordiosos.
Visitas fraternas – Toda quinta-feira
às 14h00, para pessoas fisicamente
impossibilitadas de vir ao Seareiros.

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