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 “A Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que 
ele a emprega no supérfluo o que poderia ser empregado no necessário”. O Livro dos Espíritos – Resposta da Pergunta 705.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado 
no dia 5 de junho, foi instituído pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), em 1972, numa 

conferência em Estocolmo e tem como objetivo princi-
pal chamar a atenção de todas as esferas da população 
para os problemas ambientais e para a importância da 
preservação dos recursos naturais, que até então eram 
considerados, por muitos, inesgotáveis. Nessa Confe-
rência, iniciou-se uma mudança no modo de ver e tra-
tar as questões ambientais ao redor do mundo, além 
de serem estabelecidos princípios para orientar a po-
lítica ambiental em todo o planeta. Apesar do grande 
avanço que a Conferência representou, não podemos 
afirmar, no entanto, que todos os problemas foram re-
solvidos a partir daí.

Importância do Dia Mundial do Meio Ambiente
Atualmente existe uma grande preocupação em tor-
no do meio ambiente e dos impactos negativos da 
ação do homem sobre ele. A destruição constante de 
habitat e a poluição de grandes áreas, por exemplo, 
são alguns dos pontos que exercem maior influência 
na sobrevivência de diversas espécies. Tendo em vis-
ta o acentuado crescimento dos problemas ambien-
tais, muitos pontos merecem ser revistos tanto pelos 
governantes quanto pela população para que os im-
pactos sejam diminuídos. Se nada for feito, o consu-
mo exagerado dos recursos e a perda constante de 
biodiversidade poderão alterar consideravelmente o 
modo como vivemos atualmente, comprometendo, 
inclusive, nossa sobrevivência.

Espiritismo e Ecologia
Assim como Ernst Haeckel, cientista alemão 

que primeiro usou o termo Ecologia e a definiu 
como “o estudo da casa ou do lugar onde vi-
vemos”, seu contemporâneo Allan Kardec, o 
codificador do Espiritismo, nos trouxe respostas, 
através dos espíritos, sobre as relações entre os 
seres vivos e o ambiente em que vivem e o quan-
to um depende do outro. A partir daí, está dada a 
resposta: a Ecologia anda, sim, de braços dados 
com a Doutrina Espírita. Há coincidências entre 
Espiritismo e Ecologia. O primeiro tem uma visão 
sistêmica. Por exemplo, demonstra-se que nas di-
ferentes moradas do Pai existe relação de intera-
ção constante entre os mundos, uma conexão en-
tre diferentes fenômenos. Desdobra-se um olhar 
que vai além e que explica a teia, como tudo está 
conectado (...) tudo se encadeia na natureza, des-
de o átomo primitivo até o arcanjo, que começou 
também por átomo (LE 540). Paramos para pen-
sar: Como anda nossa relação com o ambiente em 
que vivemos? E o que temos a ver com a emissão 
de carbono na atmosfera, o consequente aque-
cimento global, a produção exagerada de lixo e 
um possível esgotamento dos recursos naturais 
no nosso planeta?A verdade é que cada um de 
nós é responsável por tudo isso que está aí. E se 
não frearmos o modelo de desenvolvimento que 
temos adotado, acabaremos padecendo junto 
com a Terra. Assim, não importa se nossas ações

possam parecer pequenas diante do universo, mas 
se elas acontecerem, influenciarão as do nosso vi-
zinho e, muito provavelmente, de toda uma socie-
dade. O meio ambiente somos nós, o meio que 
nos cerca e as relações que estabelecemos com 
ele. Nossa qualidade de vida depende da forma 
como estabelecemos essa relação. Ele trans-
cende ao gueto da fauna, flora e preservação. 
É muito mais que isso. Diz Emmanuel em O Con-
solador (perg.27) “A natureza é sempre o livro divi-
no...” E o meio ambiente influi no Espírito (perg.121).

Conhecendo a pluralidade das existências, de-
vemos cuidar do nosso planeta, nossa casa, pois 
é muito provável que aqui retornaremos ainda... 
Melhor encontrar a casa organizada, portanto fa-
çamos a nossa parte. Deixemos um mundo me-
lhor para os nossos filhos e também filhos e netos 
melhores para o mundo. “É pela educação, mais 
que pela instrução que se transformará a humanida-
de” – Allan Kardec.

Fontes: SANTOS, Vanessa Sardinha dos. “05 de Junho — Dia 

Mundial do Meio Ambiente”; Brasil Escola. Disponível em: https://

brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-mundial-do-meio-

-ambiente-ecologia.htm. Acesso em 11 de maio de 2021;

https://www.espiritbook.com.br/profiles/blogs/ecologia-e-espiri-

tismo-mat-ria-publicada-na-folha-esp-rita-em-1?xg_source=activity.

PELA PRESIDÊNCIA

Foto: https://www.foxwater.com.br/234/dia-mundial-do-meio-ambiente-o-homem-faz-parte-o-homem-depende-do-m
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NOSSA GENTE

Departamento de Marketing
PELO D.C.D 

Neste mês apresentamos nosso Departamento de Marketing – DM, responsável pela divulgação das atividades e 
eventos da Casa. É composto por:

ANDRÉ GUSTAVO ZOPOLLATTO – É consultor em importação, tem 45 anos, 
é casado com Vanessa Costa, tem 2 filhas, Bárbara e Beatriz, é apaixonado por ani-
mais. A esposa que sempre foi espírita apresentou-lhe a Doutrina, que passou 
a ser para ele um guia, auxiliando-o a ter respostas para as perguntas que sem-
pre fez, apontando uma direção a ser seguida. Está no Seareiros desde 2017. Par-
ticipa de reuniões de estudos e mediúnica, além de ser coordenador do Depar-
tamento de Marketing faz parte, também, do Departamento Seareiros Solidário.

ANDRÉA FELIX – É empresária, administradora, casada, tem 2 filhos. É coordenadora 
de reunião de estudos, participa de reunião mediúnica e atendimento fraterno, além de 
ser coordenadora do Departamento de Marketing. Conheceu a Doutrina Espírita há 13 
anos, chegou ao Seareiros há 11 anos. Seu primeiro contato na Casa foi com a Sandra 
Brugni Maia e com o Orlando Cioldin. Na família apenas ela e uma irmã são espíritas, os 
demais são católicos.

 CLAUDIO BENEDITO ROSA PINTO – É administrador de empresa, tem 51 anos, é 
casado. Aos 18 anos conheceu a Doutrina Espírita, através de uma de suas irmãs, fre-
quentando, esporadicamente, Centros Espíritas de Campinas. Aos 40 anos de idade pas-
sou a estudar a Doutrina, frequentando o Centro Espírita Chico Xavier de Americana e 
posteriormente também o Nosso Lar de São Carlos. Em 2019, disse que depois de uma 
recepção maravilhosa, passou a frequentar o Centro Espírita Seareiros de Jesus, dando 
continuidade aos estudos e trabalhos em reuniões mediúnicas e de atendimento fra-
terno. Atualmente colabora também com o Site, com o Projeto Podcast, com o IPV e é 
coordenador do Departamento de Marketing. A Doutrina Espírita o ajudou a entender e 
aceitar o desencarne de pessoas importantes na sua jornada, além de auxiliar a encontrar 
equilíbrio, praticar a humildade e buscar a paz interior.

Agradecemos a colaboração dos amigos que dividem conosco os trabalhos da nossa Casa sempre com muita dis-
posição e alegria! Desejamos muita saúde a todos para os trabalhos vindouros.



ANO 24 - Nº 253INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO04 | JUNHO 2021

DATA COMEMORATIVA

Dia Mundial do Doador de Sangue
POR IZILDINHA CIOLDIN

O Dia Mundial do Doador de San-
gue é comemorado anualmen-
te em 14 de junho. O objetivo 

desta data é homenagear a todos os doa-
dores de sangue e conscientizar os não-do-
adores sobre a importância deste ato, que 
é responsável pela salvação de milhares de 
vida.

A data foi criada por iniciativa da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), em 2014, e 
o dia escolhido é uma homenagem ao nas-
cimento de Karl Landsteiner (14 de junho 
de 1868 - 26 de junho de 1943), um imuno-
logista austríaco que descobriu o fator Rh 
e várias diferenças entre os diversos tipos 
sanguíneos. No Brasil temos também o Dia 
Nacional do Doador Voluntário de sangue 
– 25 de novembro.

Quem pode doar sangue?
Para doar sangue, a pessoa deve estar 

enquadrada dentro de algumas caracterís-
ticas específicas, de acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS):

- Homem ou mulher entre 16 e 69 anos 
(menor de idade com autorização do res-
ponsável legal);

- Ter acima de 50 quilos;
- Não ter Hepatite B, Hepatite C, Doença 

de Chagas, Sífilis, AIDS (HIV), HTLV;
- Estar bem alimentado e descansado, 

repouso mínimo de seis horas na noite an-
terior à doação;

- Não ingerir bebida alcoólica nas 12 ho-
ras anteriores;

- Evitar fumar pelo menos duas horas an-
tes da doação;

- Evitar o consumo de alimentos gordu-
rosos nas três horas anteriores à doação;

- As parturientes devem esperar entre 90 
e 180 dias após o parto;

- Se estiver gripado, esperar no mínimo 
7 dias após a recuperação para poder doar;

- Após uma doação, as mulheres devem 
esperar 90 dias para fazê-lo novamente; 
enquanto os homens devem esperar 60 
dias.

Doação de sangue no Brasil
No Brasil, segundo a campanha #Partiu-

DoarSangue, apenas 1,8% da população 
se dispõe a doar sangue, enquanto o ideal 

seria 5%. Com a pandemia, vários hemo-
centros espalhados pelo país vem sofren-
do com a falta de doadores. Em 2020, foi 
observada uma queda da doação em cerca 
de 20%. Mas, o Ministério da Saúde não re-
gistrou desabastecimento de sangue nos 
estados.

E o pedido é para que a doação ocorra 
antes da vacinação contra a covid-19, já 
que após a aplicação da dose há um impe-
dimento temporário do doador.

O Ministério da Saúde reforça que a do-
ação é segura e não contraindica a vacina-
ção, podendo inclusive o doador se vacinar 
após a doação de sangue ser feita.

E quem teve a covid deve aguardar 30 
dias após o desaparecimento completo 
dos sintomas para se candidatar a doar 
sangue.

Os hemocentros estão tomando todas as 
medidas de segurança em relação à covid, 
como condições de higiene, antissepsia e 
distanciamento. A indicação é agendar um 
horário para doação e assim evitar a aglo-
meração.

O Banco de Sangue do Hospital Muni-
cipal Dr. Waldemar Tebaldi atende vítimas

de acidentes graves (como os automo-
bilísticos), pequenas e grandes cirurgias, 
pacientes com doenças graves cujo orga-
nismo não é capaz de produzir as células 
sanguíneas necessárias, doenças do san-
gue, portadores de câncer diversos e de 
leucemia, além de adultos, gestantes e 
crianças internadas no Hospital Municipal 
e no Hospital da Unimed Americana e San-
ta Bárbara D’Oeste. 

Os interessados precisam agendar a do-
ação pelo aplicativo Sangue Amigo (o 
download está disponível gratuitamente 
nas lojas Google Play e Apple Store) ou 
pelo telefone (19) 3468-1739. As doações 
são realizadas às segundas, terças, quin-
tas e sextas-feiras, das 8h às 11h30, na 
sede do Banco de Sangue do Hospital 
Municipal, localizado à Avenida da Saúde, 
número 415, no Jardim Nossa Senhora de 
Fátima. É preciso que o doador leve docu-
mento de identidade com foto.

Fontes: www.rnsaude.com.br/noticia/14-de-

-junho-dia-mundial-do-doador-de-sangue/; www.

saudeamericana.com.br/v2/doe-sangue/
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SEAREIROS SOLIDÁRIO

“Drive” Solidário de Alimentos

O dia 1º de maio foi de muito trabalho 
para os voluntários do Seareiros So-
lidários.  Realizou-se um “Drive-Thru 

Solidário” para arrecadar alimentos, pro-
dutos de higiene pessoal, limpeza e roupas. 
Diversas pessoas compareceram, durante 
todo o sábado, na sede do Centro Espírita 
Seareiros de Jesus, trazendo suas doações. 
As medidas sanitárias, exigidas para o mo-
mento, foram respeitadas e o dia foi de  um 
trabalho muito animado.

Com certeza, todos que participaram fi-
zeram diferença na vida de muitos irmãos 
que estão passando por dificuldades, devi-
do ao momento delicado em que vivemos.
A ação arrecadou uma tonelada e meia de 
alimentos, além de uma grande quantida-
de de produtos de higiene e limpeza e mais 
de meia tonelada de roupas. Assim, várias 
entidades da cidade puderam ser benefi-
ciadas, dentre elas: a Coasseje (Lar Dona 
Anita), O Samaritano, Projeto Esther, Se-
mear, Filhos da Esperança, Cooperlírios, 
Casa Dia, Projeto Mais Amor e a AEPHI-
VA, além de algumas famílias que são as-
sistidas por integrantes do Departamen-
to Seareiros Solidário. 
Mais uma vez, fica a certeza que unidos po-
demos muito mais!
E fica aqui registrado o sentimento de 
gratidão à todos que compareceram, seja 
trazendo doação ou auxiliando como vo-
luntário! 
Venha fazer parte desse grupo! 
Nos vemos na próxima ação....

POR CAROL BODEMEIER

 SEAREIROS SOLIDÁRIO NAS REDES SOCIAIS:

 @seareirossolidario                                    SITE: www.seareirosdejesus.com.br
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ESTUDOS

Edgard Pereira Armond
POR DIVALDO GREMES

EDGARD ARMOND foi militar, maçom, 
professor e espírita brasileiro. Importante 
nome do Espiritismo, foi pioneiro na uni-
ficação do movimento Espírita no Estado 
de São Paulo. Filho de Henrique Ferreira 
Armond e de Leonor Pereira de Souza Ar-
mond, Edgard Pereira Armond nasceu no 
dia 14 de junho de 1894, em Guaratingue-
tá, cidade Paulista localizada no Vale do 
Paraíba. Aos 21 anos, ingressou nas forças 
públicas do Estado de São Paulo onde fez 
carreira. Com isso recebeu o título de Co-
mandante, como é conhecido até hoje. 
Atuou também no magistério militar le-
cionando Administração e Legislação Mi-
litar.  Em 1919, Edgard Armond casou-se 
com Nancy de Menezes, filha do Marechal 
de Exército Manoel Félix de Menezes. Ar-
mond sempre se interessou nos estudos 
filosóficos e religiosos, assim como o Espi-
ritualismo de modo geral. Frequentou vá-
rios grupos de estudo sobre espiritismo e 
mediunidade. Teve também contato com 
nomes da Doutrina Espírita Brasileira como 
Dr. Luiz Parigot de Souza, Carmine Mirabelli

e Silvino Canuto de Abreu. Em 1938, Ed-
gard Armond sofre um grave acidente de 
carro, fraturando os dois joelhos. Após um 
longo período de recuperação, o Coman-
dante encerra sua carreira militar. Com isso 
Edgard passa a se dedicar exclusivamente 
ao Espiritismo. Armond foi responsável 
pela implantação da Federação Espírita 
do Estado de São Paulo (FEESP). Também 
foi um dos fundadores do Jornal O Seme-
ador, além de apresentar o programa de 
rádio “Hora Espírita”, na Rádio Tupi. Ainda 
na década de 1940, o Comandante funda a 
União Social Espírita (USE). Edgard Armond 
sempre trabalhou pelo movimento de uni-
ficar o espiritismo e suas frentes de estudo.
Com essa missão, ele cria um curso para 
Médiuns e a Aliança Espírita Evangélica. 
Armond também orienta jovens Espíritas 
para a criação do Centro de Valorização da 
Vida (CVV), lhes entregando cartas expon-
do o trabalho de prevenção de suicídio rea-
lizado na Inglaterra.

Edgard Armond escreveu diversos livros 
espíritas, como Amor e Justiça; Vivência do 

Espiritismo Religioso; Mediunidade; Desen-
volvimento Mediúnico; entre outros. Sua 
obra mais conhecida e estudada é o livro 
OS EXILADOS DE CAPELA, tema de muito 
debate dentro da doutrina. Seu retorno à 
Pátria Espiritual ocorreu no dia 29 de no-
vembro de 1982, na cidade de São Paulo, 
aos 88 anos. Com uma biografia de muitas 
lutas, dedicou-se aos estudos e a união da 
Doutrina Consoladora dos Espíritos. 

Fonte: radioboanova.com.br/quem-foi-edgard-armond-o-

-comandante-espirita/
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ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES

 NASCIDO em Montigny-Le-Roy, França, 
no dia 26 de fevereiro de 1842, e desencar-
nado em Juvissy no mesmo país, em 3 de 
junho de 1925. Flammarion foi um homem 
cujas obras encheram de luzes o século 
XIX. Ele era o mais velho de uma família 
de quatro filhos, entretanto, desde muito 
jovem se revelaram nele qualidades excep-
cionais. Queixava- se constantemente que 
o tempo não lhe deixava fazer um décimo 
daquilo que planejava. Aos quatro anos de 
idade já sabia ler, aos quatro e meio sabia 
escrever e aos cinco já dominava rudimen-
tos de gramática e aritmética. Tornou- se o 
primeiro aluno da escola onde frequentava. 
Para que ele seguisse a carreira eclesiástica, 
puseram-no a aprender latim com o vigá-
rio Lassalle. Flammarion conheceu o Novo 
Testamento e a Oratória. Em pouco tempo 
estava lendo os discursos de Massilon e 
Bonsuet. O padre Mirbel falou da beleza 
da ciência e da grandeza da Astronomia 
e mal sabia que um de seus auxiliares lhe 
bebia as palavras. Esse auxiliar era Camille 
Flammarion, aquele que iria ilustrar a letra 
e a significação galo-romana do seu nome 
Flammarion: “Aquele que leva a luz”. Nas 
aulas de religião era ensinado que uma só 
coisa é necessária: “a salvação da alma”, e 
os mestres falavam: “De que serve ao ho-
mem conquistar o Universo se acaba perden-
do a alma?”. Foi dura a vida dos Flamma-
rions, e Camille compreendeu o mérito 
de seu pai entregando tudo aos credores. 

Reconhecia nele o mais belo exemplo de 
energia e trabalho, entretanto, essa situa-
ção levou- o a viver com poucos recursos.

Camille, depois de muito procurar, en-
controu serviço de aprendiz de gravador, 
recebendo como parte do pagamento 
casa e comida. Comia pouco e mal, dormia 
numa cama dura, sem o menor conforto; 
era áspero o trabalho e o patrão exigia que 
tudo fosse feito com rapidez. Pretendia 
completar seus estudos, principalmente 
a matemática, a língua inglesa e o latim. 
Queria obter o bacharelado e por isso es-
tudava sozinho à noite. Deitava- se tarde 
e nem sempre tinha vela. Escrevia ao cla-
rão da lua e considerava- se feliz. Apesar 
de estudar à noite, trabalhava de 15 a 16 
horas por dia. Ingressou na escola de de-
senho dos frades da Igreja de São Roque, 
a qual frequentava todas as quintas-feiras. 
Naturalmente tinha os domingos livres e 
tratou de ocupá-los. Nesse dia assistia as 
conferências feitas pelo abade sobre As-
tronomia. Em seguida tratou de difundir 
as associações dos alunos de desenho dos 
frades de São Roque, todos eles aprendizes 
residentes nas vizinhanças. Seu objetivo 
era tratar de ciências, literatura e desenho, 
o que era um programa um tanto ambicio-
so. Aos 16 anos de idade, Camille Flamma-
rion foi presidente da Academia, a qual, 
ao ser inaugurada, teve como discurso de 
abertura o tema “As Maravilhas da Nature-
za”. Nessa mesma época escreveu “Cosmo-
gonia Universal”, um livro de quinhentas 
páginas; o irmão, também muito seu ami-
go, tomou- se livreiro e publicava- lhe os 
livros. A primeira obra que escreveu foi “O 
mundo antes da aparição dos homens”, 
o que fez quando tinha apenas 16 anos de 
idade. Gostava mais da Astronomia do que 
da Geologia. Assim era sua vida: passar mal, 
estudar demais, trabalhar em exagero. Um 
domingo desmaiou no decorrer da missa, 
por sinal, um desmaio muito providencial. 
O doutor Edouvard Fornié foi ver o doente. 
Em cima da sua cabeceira estava um ma-
nuscrito do livro “Cosmologia Universal”. 
Após ver a obra, achou que Camille mere-
cia posição melhor. Prometeu- lhe, então, 
colocá-lo no Observatório, como aluno de 
Astronomia. Entrando para o Observatório

de Paris, do qual era diretor Levèrrier, muito 
sofreu com as impertinências e persegui-
ções desse diretor. Retirando- se em 1862 
do Observatório de Paris, continuou com 
mais liberdade os seus estudos, no senti-
do de legar à Humanidade os mais belos 
ensinamentos sobre as regiões silenciosas 
do Infinito. Livre da atmosfera sufocante 
do Observatório, publicou no mesmo ano 
a sua obra “Pluralidade dos Mundos 
Habitados”, atraindo a atenção de todo 
o mundo estudioso. Para conhecer a dire-
ção das correntes aéreas, realizou, no ano 
de 1868, algumas ascensões aerostáticas. 
Pela publicação de sua “Astronomia Popu-
lar”, recebeu da Academia Francesa, no ano 
de 1880, o prêmio Montyon. Em 1870 es-
creveu e publicou um tratado sobre a rota-
ção dos corpos celestes, por meio do qual 
demonstrou que o movimento de rotação 
dos planetas é uma aplicação da gravidade 
às suas densidades respectivas. Tornan-
do- se espírita convicto, foi amigo pes-
soal e dedicado de Allan Kardec, tendo 
sido o orador designado para proferir as 
últimas palavras à beira do túmulo do 
Codificador do Espiritismo, a quem de-
nominou “o bom senso encarnado”. Suas 
obras, de uma forma geral, giram em torno 
do postulado espírita da pluralidade dos 
mundos habitados e são as seguintes: “Os 
Mundos Imaginários e os Mundos Reais”, 
“As Maravilhas Celestes”, “Deus na Nature-
za”, “Contemplações Científicas”, “Estudos 
e Leitura sobre Astronomia”, “Atmosfera”, 
“Astronomia Popular”, “Descrição Geral do 
Céu”, “O Mundo antes da Criação do Ho-
mem”, “Os Cometas”, “As Casas Mal- Assom-
bradas”, “Narrações do Infinito”, “Sonhos Es-
telares”, “Urânia”, “Estela”, “O Desconhecido”, 
“A Morte e seus Mistérios”, “Problemas Psí-
quicos”, “O Fim do Mundo” e outras. Camil-
le Flammarion, segundo Gabriel Delan-
ne, foi um filósofo enxertado em sábio, 
possuindo a arte da ciência e a ciência 
da arte. Flammarion “poeta dos Céus”, 
como o denominava Michelet tornou-se 
baluarte do Espiritismo, pois, sempre coe-
rente com suas convicções inabaláveis, foi 
um verdadeiro idealista e inovador.

Fonte: Grandes Vultos do Espiritismo.
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REVISTA ESPÍRITA

Morte de um Espírita
PELO D.C.D

O Sr. J..., negociante do departamento de 
La Sarthe, falecido a 15 de julho de 1859, 
era, sob todos os pontos de vista, um ho-
mem de bem e de uma caridade sem limi-
tes. Tinha feito um estudo sério do Espiritis-
mo e era um de seus fervorosos adeptos. 
Como assinante da Revista Espírita, estava 
em contato indireto conosco, sem que nos 
tivéssemos visto. Evocando-o, temos como 
objetivo não só corresponder ao desejo de 
seus parentes e amigos, como de lhe dar 
pessoalmente um testemunho de nossa 
simpatia e agradecer-lhe as gentilezas que 
ele dizia e pensava a nosso respeito. Além 
disso, era para nós motivo de estudo inte-
ressante, do ponto de vista da influência 
que pode ter o conhecimento aprofunda-
do do Espiritismo sobre o estado da alma 
depois da morte.

1. (Evocação). - Aqui estou há muito tem-
po.

2. Jamais tive o prazer de ver-vos. Não 
obstante, vós me reconheceis? - Reconhe-
ço-vos muito bem, visto que frequente-
mente vos visitei e tive mais de uma con-
versa convosco, como Espírito, durante a 
minha vida.

OBSERVAÇÃO: Isto confirma o fato muito 
importante, do qual temos numerosos exem-
plos, das comunicações que entre si têm os 
homens, sem o saberem, durante a vida. Assim, 
durante o sono do corpo, os Espíritos viajam 
e se visitam reciprocamente. Despertando, 
conservam intuição das ideias que adquiriram 
nessas conversas ocultas, e cuja fonte ignoram. 
Desta maneira, temos durante a vida uma exis-
tência dupla: a corporal, que nos dá a vida de 
relação exterior, e a espírita, que nos dá a vida 
de relação oculta.

3. Sois mais feliz do que na Terra? - E sois 
vós que me perguntais?

4. Compreendo. Entretanto, desfrutáveis 
de uma fortuna honradamente adquirida, 
que vos proporcionava os prazeres da vida. 
Tínheis a estima e a consideração granjea-
das pela vossa bondade e vossa beneficên-
cia. Poderíeis dizer-nos em que consiste a 
superioridade de vossa felicidade atual?- 
Consiste naturalmente na satisfação que 
me proporciona a lembrança do pouco 
bem que fiz, e na certeza do futuro que

ele me promete. Além disso, não levais em 
conta a ausência das inquietudes e dificul-
dades da vida; dos sofrimentos corporais e 
de todos esses tormentos que nós criamos 
para satisfazer às necessidades do corpo? 
Durante a vida, a agitação, a ansiedade, as 
angústias incessantes, mesmo em meio à 
fortuna. Aqui há tranquilidade e o repouso. 
É a calma depois da tempestade.

5. Seis semanas antes de morrer, dizíeis 
ter ainda que viver cinco anos. De onde 
vinha essa ilusão, quando tantas pessoas 
pressentem a morte próxima? - Um Espírito 
benevolente queria afastar da minha men-
te esse momento que, sem o confessar, eu 
tinha a fraqueza de temer, embora soubes-
se do futuro do Espírito.

6. Havíeis mergulhado profundamente 
na ciência espírita. Poderíeis dizer-nos se, 
ao entrar no mundo dos Espíritos, encon-
trastes as coisas como as imagináveis? 
- Quase exatamente iguais, exceto por al-
gumas questões de detalhes que eu havia 
compreendido mal.

7. A leitura atenta que fazíeis da Revista 
Espírita e do Livro dos Espíritos vos ajuda-
ram bastante nisso? - Incontestavelmente. 
Foi isso principalmente o que preparou a 
minha entrada na verdadeira vida.

8. Sentistes algum espanto quando vos 
encontrastes no mundo dos Espíritos? - Im-
possível que fosse de outro modo. Contu-
do, espanto não é bem o termo. Melhor se-
ria dizer admiração. Estais muito longe de 
conceber uma ideia do que significa isto!

OBSERVAÇÃO: Aquele que antes de mudar-
se para uma região a estudou nos livros; identi-
ficou-se com os costumes dos seus habitantes; 
verificou sua topologia e seu aspecto por meio 
de desenhos, de plantas e de descrições, fica 
sem dúvida menos surpreso do que outro que 
não tem nenhuma ideia disso. Entretanto, a 
realidade lhe mostra uma porção de detalhes 
que não tinha previsto e que o impressionam. 
Deve-se dar o mesmo no mundo dos Espíritos, 
cujas maravilhas não podemos compreender 
totalmente, porque há coisas que ultrapassam 
o nosso entendimento.

9. Deixando o corpo, vistes e reconheces-
tes imediatamente alguns Espíritos junto a 
vós? - Sim, e Espíritos queridos.

10. Que pensais agora do futuro do Espi-
ritismo? - Um futuro mais belo do que pen-

sais, apesar da vossa fé e do vosso desejo.
11. Vossos conhecimentos relativos a as-

suntos espíritas sem dúvida vos permitirão 
responder com precisão a algumas per-
guntas. Poderíeis descrever claramente o 
que se passou convosco no momento em 
que o corpo deu o último suspiro e o vos-
so Espírito se achou livre? - Pessoalmente, 
acho muito difícil encontrar um meio de 
vos explicar de maneira diferente da que 
já foi feita, isto é, comparando a sensação 
que a gente experimenta ao despertar de 
um sono profundo. Esse despertar é mais 
ou menos lento e difícil, na razão direta da 
situação moral do Espírito, e nunca deixa 
de ser fortemente influenciado pelas cir-
cunstâncias que acompanham a morte.

OBSERVAÇÃO: Isto está de acordo com to-
das as observações feitas sobre o estado do 
Espírito no momento de separar-se do corpo. 
Vimos sempre as circunstâncias morais e ma-
teriais que acompanham a morte reagirem 
poderosamente sobre o estado do Espírito, nos 
primeiros momentos.

12. Vosso Espírito conservou a consciên-
cia de sua existência até o último momen-
to e a recobrou imediatamente? Houve um 
momento de falta de lucidez? Qual foi a sua 
duração? - Houve um instante de perturba-
ção, quase que imperceptível para mim.

13. O momento de despertar teve algo 
de penoso? - Não, pelo contrário. Eu me 
sentia, se assim posso falar, alegre e dispos-
to [...]

OBSERVAÇÃO: Comparação engenhosa, 
que só pode ser a pura expressão da verdade.

14. Lembrai-vos da existência que ti-
vestes antes desta que acabais de deixar? 
Como foi ela? - Lembro-me dela da melhor 
forma possível. Eu era um bom criado junto 
de um bom senhor que, em companhia de 
outros, me recebeu, à minha entrada neste 
mundo bem-aventurado.[...]

OBSERVAÇÃO: Esta comunicação é incon-
testavelmente uma das que descrevem a vida 
espírita com a maior clareza. Oferece um pode-
roso ensino relativamente à influência que as 
ideias espíritas exercem sobre o nosso estado 
depois da morte. [...]

Fonte: kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/893/revista-es-

pirita-jornal-de-estudos-psicologicos-1859/4576/setembro/

palestras-familiares-de-alem-tumulo/morte-de-um-espirita
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COASSEJE

18 de maio – Dia de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

POR FELIX SIRIANE

INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 9.970/00, o dia 18 de 
maio é marcado por intervenções, reflexões e ações no 
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes. A data é em referência ao “Caso Araceli”, 
um crime que ocorreu nesta data no ano de 1973, na cida-
de de Vitória, Espírito Santo. Araceli tinha oito anos, foi rap-
tada, estuprada e morta por jovens da classe média alta da 
cidade, e até os dias atuais os culpados não foram punidos. 

As formas de violência são diversas, sendo as principais 
as violências físicas, sexuais e psicológicas, o abandono e 
a negligência, além do trabalho infantil e envolvem vá-
rios fatores de vulnerabilidade, como gênero, raça/etnia, 
orientação sexual, classe social, de geração e de condições 
econômicas. Ainda, pesquisas recentes apontam para um 
aumento terrível no número de casos de violência e abu-
so sexual de crianças e adolescentes, de maneira especial,  

durante a pandemia do novo Coronavírus. O Portal G1 
afirmou que as denúncias de violência contra crianças e 
adolescentes representam 27% dos casos atendidos no 
disque 100, canal dedicado a isso. Destes casos, 67% têm 
como autor de violência o pai, padrasto, mãe, madrasta, 
avó ou avô e tio, ou seja, acontecem dentro da própria re-
sidência ou ciclo familiar. 
A médica Juliana Martins Monteiro, médica pediatra e co-
ordenadora do Grupo de Atendimento à Violência Infan-
tojuvenil do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da USP, afirma ainda, que esses 
dados são subnotificados, pois com o distanciamento so-
cial, as crianças ficam expostas a violência dentro de casa e 
no mundo virtual, e isso reduz a percepção de violência e 
denúncias de vizinhos, escolas, entidades do terceiro setor, 
serviços de saúde etc.

Ações no Município

Em Americana, o cenário não é diferente e diferentes ações, online, foram planejadas, 
em parceria com o CMDCA, Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar e Facul-
dade de Americana e com o apoio da COASSEJE - Casa de Orientação e Assistência 
Social Seareiros de Jesus. As intervenções tiveram como proposta fortalecer o Siste-
ma de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e sensibilizar e mobilizar as 
pessoas para que possam denunciar os casos de violência, abuso e exploração sexual 
contra este grupo etário.

“Dra. Renata Calazans Nasraui, Promotora de Justiça da Vara da Infância e Juventude em palestra virtual no dia 18/05”
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As ações aconteceram durante todo o mês de maio, sen-
do lançado oficialmente no dia 07, por meio de um vídeo, 
onde autoridades locais convidaram a sociedade a partici-
parem da mobilização. Na semana seguinte, a professora 
da FAM, Cristiane Maria Correia, o conselheiro tutelar Ro-
drigo Miletta e a assistente social Alcimara Batalhão fize-
ram uma formação com os servidores, voluntários e alunos 
das Secretarias de Cultura e Esporte de Americana, sobre 
o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adoles-
cente (SGDCA) e o Protocolo Municipal que instituiu o flu-
xo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência, contando com a participação 
de mais de 80 pessoas.

No dia 12 de maio, houve uma Live, pelo Canal do Youtu-
be da FAM, com os conselheiros tutelares Rodrigo Miletta 
e Pedro Gatti, apresentando as atribuições do Conselho 
Tutelar frente ao combate ao abuso e exploração sexual 
contra crianças e adolescentes, a atividade foi livre e já 
conta com mais de 200 visualizações.

Ainda houve no dia 17 de maio, um webinar (palestra) 
com o tema central: “Combate ao Abuso e Exploração 
sexual de crianças e adolescentes” e subtemas: “Tipos de 
violência sexual e Protegendo crianças e adolescentes dos 
abusos e pornografias na internet” e “O papel da família, 
da sociedade e do Estado no enfrentamento a violência 
sexual”, contando com a participação da Secretária Muni-
cipal de Assistência Social e Direitos Humanos de America-
na Juliani Helen Munhoz Fernandes, a professora da FAM 
Cristiane Maria Correia, a Promotora de Justiça da Infância 
e Juventude de Americana Dra. Renata Calazans Nasraui e 
com o Dr. Wendell Lopes Barbosa de Souza, Juiz da Infân-
cia e Juventude de Americana.

Entre os dias 17 e 21 de maio o Conselho Tutelar também 
fez algumas intervenções Diretoria Regional de Ensino da 
Região de Americana, Secretaria Municipal de Educação e 
Guarda Municipal, entre outros órgãos da rede de prote-
ção. Na semana do dia 24 ao dia 28 de maio, também fo-
ram realizadas intervenções descentralizadas, tendo como 
público as próprias crianças e adolescentes das escolas e 
OSCs de Americana, com o tema: “Autoprevenção e Rede 
de Proteção”, promovidos por alunos e estagiários da FAM.

Palestra em 07/06/2021
No próximo dia 07 de junho, encerrando a campanha 

de conscientização, será realizada uma palestra formativa 
com a escritora do livro “Pipo e Fifi”, Caroline Arcari, sobre 
como trabalhar a prevenção da violência sexual na infân-
cia e adolescência, tendo como foco a Rede de Proteção 
Social (Educação, Assistência Social, Saúde), instituições 
privadas de ensino e demais interessados pelo tema. 
Quem desejar poderá participar fazendo a inscrição pelo 
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduu-
sEEHrWO3EUpkbg-p6wEuBixEkZ-j0ciSwQFiM310kcWlA/
viewform?usp=sf_link. 

Para além dessas ações, é papel de todo cidadão de-
nunciar qualquer suspeita ou conhecimento de violência 
contra criança e adolescente. Pode-se fazê-lo por meio do 
Conselho Tutelar do município, Disque 100, Delegacias es-
pecializadas ou comuns; Polícia Militar, Polícia Federal ou 
Polícia Rodoviária Federal; Número 190; Crimes na web: 
https://new.safernet.org.br/denuncie.

Assista:
Live: “As atribuições do Conselho Tutelar frente ao combate 
ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescen-
tes” - https://www.youtube.com/watch?v=w7C7PxKLJvQ

Webinar: “Combate ao Abuso e Exploração sexual de 
crianças e adolescentes” e subtemas: “Tipos de violência 
sexual e Protegendo crianças e adolescentes dos abusos 
e pornografias na internet” e “O papel da família, da socie-
dade e do Estado no enfrentamento a violência sexual” - 
https://www.youtube.com/watch?v=9_9oZcty8G4

COLABORE COM OS PROJETOS DA COASSEJE
PIX 43.266.378/0001-44

COASSEJE NAS REDES SOCIAIS:

             @coasseje         SITE: www.coasseje.com.br
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ESTUDO BÍBLICO

Parábola do Grão de Mostarda (Mateus 13: 31-32; Marcos 4: 31-32; Lucas 13: 18-19)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

12 | JUNHO 2021

“DIZIA: Como assemelhamos o Reino de 
Deus ou em que parábola o colocamos? 
Como um grão de mostarda que, quando 
semeado sobre a terra, é a menor de todas 
as sementes sobre a terra; quando semeada, 
sobe e se torna a maior de todas as hortali-
ças; produz ramos grandes, de modo a po-
derem as aves do céu aninhar-se sob a sua 
sombra”. (Marcos 4: 30-32)

 “Assim, ele dizia: A que é semelhante o 
reino de Deus, e a que o assemelharei? É se-
melhante a um grão de mostarda que um 
homem lançou em seu horto; cresceu, tor-
nou-se uma árvore, e as aves do céu aninha-
ram-se em seus ramos”. (Lucas 13: 18-19)

 “Outra parábola lhes propôs, dizendo: O 
Reino dos Céus é semelhante a um grão de 
mostarda, que um homem recebeu e semeou 
em seu campo, o qual é, de fato, a menor de 
todas as sementes; porém, quando cresce, é 
a maior das hortaliças e torna-se árvore, de 
modo que as aves do céu vêm e aninham-se 
em seus ramos”. (Mateus 13: 31-32).

Quando Jesus diz em Lucas 17: 20 e 21 
como podemos ler abaixo, o Reino de Deus 
ou o Reino dos Céus, não está em um lu-
gar físico, mas sim, é um estado de espírito, 
que conquistamos em nossa caminhada 
evolutiva. Portanto não podemos vê-lo em 
nenhum lugar, pois se encontra dentro de 
nós.

“Interrogado pelos fariseus sobre quan-
do vem o Reino de Deus, em resposta, dis-
se-lhes: O Reino de Deus não vem de modo 
visível, nem dirão: Vede aqui ou vede ali, 
pois o Reino de Deus está dentro de vós”. 
(Lucas 17: 20-21)

O Reino dos Céus é comparado nestas 
passagens, por Jesus, a uma pequena se-
mente, a da mostarda uma das menores

que conhecemos. Usando de recurso pe-
dagógico, Jesus sintetiza em algumas pa-
lavras, ensinamentos que perduram por 
milênios, sempre com o objetivo de nos 
mostrar o melhor caminho para a conquis-
ta da felicidade espiritual, que só atingire-
mos pelo empenho individual, buscando 
reformas profundas em nosso espírito, 
através de uma sequência de ciclos evolu-
tivos pelas encarnações sucessivas.

Acostumados que estamos a viver pelo 
imediatismo, não podemos nos iludir que 
através de uma vida somente poderemos 
atingir a felicidade plena e transformar as 
nossas vivências conturbadas de enganos 
em momentos de paz e harmonia. As di-
ficuldades surgem em razão da nossa in-
ferioridade de momento, mas precisamos 
avançar em busca de Deus, um Deus justo 
e bom que habita o nosso coração. Jesus é 
o nosso porto seguro e que estará conosco 
até o fim das transformações necessárias 
do planeta e principalmente dos seres hu-
manos.

O processo evolutivo, em que a semente 
do grão de mostarda obedece a seu ciclo, 
igualmente vivemos em busca das nossas

conquistas, e isso não podemos alterar, é 
lei de Deus. Allan Kardec deixa claro: “Nas-
cer, Crescer, Morrer, Renascer ainda e progre-
dir sempre, tal é a lei”.

Para que ocorra o mesmo desenvolvi-
mento, como a semente, nós precisamos 
caminhar com propósitos superiores, paci-
ência e resignação deve ser o nosso intuito.

Emmanuel diz: “Se acalentas algum pla-
no de felicidade; se anseias obter a com-
preensão de um ente amado ou se desejas 
a recuperação de um ente querido, traba-
lha e serve sempre na direção do alvo por 
atingir, sem desânimo e sem precipitação, 
contando com Deus, porque as Leis Di-
vinas para te garantirem a concretização 
desse ou daquele propósito, em matéria 
de execução do bem, apenas te solicitam 
saber esperar”.

Fontes: A Bíblia do Caminho;  Parábolas e Ensinos de 

Jesus – Caibar Schutel; Caminho Verdade e Vida – Emma-

nuel/Chico Xavier; Parábolas de Jesus a Luz da Doutrina 

Espírita – Rafael Papa
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MEDIUNIDADE

“Aldebaran”    (caso real)
PELO D.O.D

Em comemoração aos 30 anos da nossa Casa resolvemos trazer uma  comunicação de cinco anos atrás de um espí-
rito, hoje um trabalhador importante, que nos auxilia em casos difíceis. Outrora esse irmão querido, um cientista 
inteligentíssimo, deu trabalho aos integrantes da reunião mediúnica de desobsessão do sábado à tarde do ano de 

2014, mas com amor, carinho, paciência,  reencontrou o caminho do bem, do trabalho em prol da humanidade. Aldebarã  
ou Aldebaran, é seu nome, a estrela mais brilhante da constelação de Taurus. Dois anos depois do primeiro contato nos 
trouxe a mensagem a seguir, que nos faz refletir sobre os nossos ciclos e as possibilidades que temos em nossa encarnação. 
Sempre é tempo…

“Todos nós precisamos de tempos em tempos de uma reci-
clagem, para que possamos voltar melhores, mais instruídos, 
mais fortes. Da mesma forma como o bom marceneiro às ve-
zes recolhe suas melhores peças de trabalho, para que tenha 
um descanso, para poder polí-las, afiá-las, dar-lhes um acaba-
mento melhor, para que possa trabalhar novamente de uma 
forma mais eficiente.

O que esperamos para perdoar? O que estamos esperando 
para pedir perdão? Até quando vamos continuar protelando 
as nossas oportunidades? Quantas vezes já pedimos e quan-
tas vezes já falhamos? O que estamos esperando para fazer 
a nossa parte, para finalmente concretizar aquilo que há mi-
lênios viemos nos propondo? Libertar-nos dessas amarras 
de amargura, de ódio, de orgulho, de egoísmo para sermos 
livres e possamos alcançar novos vôos? Essas são as palavras 
de quem já ficou muito preso a muitas coisas. E não precisam 
passar pelas mesmas experiências para aprender, basta se-
rem atentos e ouvir. Isso meus pequenos amigos é sabedoria. 

Saber aprender com os equívocos de outras pessoas. Sempre 
gostei de erros, mas de uns tempos para cá venho aprenden-
do que talvez erro não seja a melhor expressão a ser usada. 
Vocês têm a oportunidade de aprender com os meus equí-
vocos, nos pontos onde fracassei e têm a oportunidade de 
serem vitoriosos. O que estamos esperando para sermos 
felizes? Eu não sei. Trazemos muitas perguntas, diversas re-
flexões, inúmeras indagações e nenhuma resposta. E é por 
isso que continuamos caminhando na esperança de que em 
algum momento seremos perdoados, consolados e teremos 
uma nova oportunidade, como vocês tiveram.

Tenho certeza de que com todas as informações retoma-
rão seus estudos, serão mais atentos e se esforçarão com as 
boas ferramentas que dispõem. Hoje posso dizer que deixo 
o meu carinho e respeito, na esperança de que farão muito 
melhor do que fiz. Uma boa sorte a todos.”

Aldebaran
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PELO D.C.D.

LEIA, ASSISTA, APRENDA

Aprendendo com o livro “Ação e Reação”   

Mais uma das obras de André Luiz  sobre a vida no mun-
do dos espíritos, “Ação e Reação” nos leva a uma jorna-
da nas zonas inferiores do plano espiritual e nos apre-

senta uma série de preciosos ensinamentos para a nossa vida no 
mundo material. Lançado em 1956, o livro faz parte da série que 
teve início com “Nosso Lar”. Assim como as demais obras desta 
sequência, “Ação e Reação” foi ditado pelo espírito André Luiz e 
psicografado por Chico Xavier. É dividido em 20 capítulos e narra 
o período de três anos em que o autor esteve na Mansão da Paz, 
localizada em regiões espirituais próximas à Terra. Esta institui-
ção tem como objetivo principal resgatar e acolher os espíritos 
dos planos inferiores que vivenciam as mais diversas situações 
de sofrimento.

André Luiz descreve de forma bastante comovente e esclare-
cedora essas desagradáveis experiências vivenciadas por nossos 
irmãos, transformando estes acontecimentos em importante 
fonte de estudos sobre a Lei da Causa e Efeito, definida pelo cien-
tista Isaac Newton da seguinte maneira: “a toda ação correspon-
de uma reação, de igual intensidade e de sentido contrário”. À luz 
do Espiritismo, podemos entender que tudo no universo está 
intimamente integrado e equilibrado e que, quando nós agimos 
de forma contrária a Lei Divina, sofremos a consequência desta 
ação, de forma que o equilíbrio se reestabeleça. Orientado pelo 
instrutor Druso e por seu companheiro de estudos Hilário, André 
Luiz vivencia a luta incessante dos trabalhadores da Mansão da 
Paz (instituição sob jurisdição da colônia Nosso Lar) para resgatar 
os espíritos que se prendem as vibrações de ódio, vingança e re-
beldia que reina nas regiões inferiores do planeta. Em cada capí-
tulo, nos deparamos com envolventes narrativas que tratam de 

temas como resgates coletivos, resgate de dívidas adquiridas em 
encarnações anteriores, dívidas que se agravam ainda mais devi-
do às atitudes que não se renovam e também casos bem-sucedi-
dos em que os débitos são aliviados por condutas renovadas.

Um dos momentos mais esclarecedores do livro é quando o mi-
nistro Sânzio se disponibiliza a esclarecer alguns questionamentos 
de Hilário e André Luiz e, de forma reveladora, dá importantes ex-
plicações sobre a Lei da Ação e Reação: “Desde o elétron aos gi-
gantes astronômicos da tela cósmica, tudo constitui reservas das 
energias de Deus, que usamos em nosso proveito, por permissão 
Dele, de sorte a promovermos, com firmeza, nossa própria eleva-
ção à Sua Majestade Sublime. Dessa maneira, é fácil perceber que, 
após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá con-
tas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem 
justiça na aferição de valores”.

Fonte: https://www.gelc.org.br/post/acao_e_reacao_andre_luiz
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POR ORSON PETER CARRARA

Deus dirige! Cabe-nos obedecer
COMPORTAMENTO

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

POR ORLANDO CIOLDIN

a lei. Ignoramos a lei, propositalmente 
ou a ela nos fazemos indiferentes – não é 
por falta de conhecimento, já não pode-
mos alegar isso – e aí colhemos as conse-
quências. Podemos semear à vontade, e 
colheremos os frutos da semeadura. Pre-
ciso é ver a qualidade da semeadura, se 
ainda saturada de agressividade ou egoís-
mo, vaidade e seus lamentáveis desdobra-
mentos. Deus é absoluto, onipotente, oni-
presente, onisciente. Sabedoria e bondade 
em grau supremo, e permite as colheitas 
para aprendermos a semear o bem, que é 
lei que impera para tudo. Deus tem o ge-
renciamento completo do Universo. Esse 

gerenciamento, repleto de amor, é didá-
tico e educativo. A visão de premiação ou 
punição não existe na ação de Deus, tudo, 
porém tem consequência. Apenas colhe-
mos consequências. Portanto, observar a 
Lei de Amor é uma questão de inteligência. 
Tudo foi concebido para a felicidade dos 
filhos de Deus, nós é que ainda nos equivo-
camos por falta de amadurecimento. Não 
é melhor obedecer à sabedoria de Deus?

Fonte: www.caminhosluz.com.br/mensagens.asp

Bezerra de Menezes – Caridade

Rememora-nos Dona Fausta, a renúncia de Bezerra pelos bens materiais, sua paixão 
pelo dever de servir sem ser servido, de ser útil, de amar a seu próximo, sua preocupação 
de aliviar-lhe as dores, solucionar-lhe os problemas, dando de si sem pensar em si. E cita-
nos, a esmo, o seguinte caso para colaborar com seu asserto:

 — Quando ele era Presidente da Companhia de Carris Urbanos, deixava, certo dia, o 
consultório dessa Companhia, na rua Sete de Setembro. Eram seis horas da tarde. Era sem-
pre o último a sair e somente o fazia depois de assistir ao fechamento das portas. Ia descer 
a via pública, em direção ao Largo São Francisco, onde iria tomar o bonde para sua casa, 
quando encontrou um velho conhecido, que o aborda todo trêmulo e envergonhado: 

“— Que é isso, meu caro? Que sucedeu com você?”
O irmão em sofrimento, com a fisionomia refletindo grande mágoa, conta-lhe que aca-

bara de perder o filho e que, desempregado e sem recursos, vinha precisamente para lhe 
falar... 

Bezerra não lhe pede outras explicações. Chama-o para um canto e dá-lhe a carteira e 
sem procurar saber quanto a mesma guardava... 

O irmão, emocionado e em pranto, agradece-lhe e parte. Já instalado no bonde, mete 
Bezerra os dedos nos bolsos e verifica que está sem um níquel... 

Salta, calmamente, e se dirige a uma casa comercial conhecida sua, ali por perto, onde 
pede emprestado trezentos réis para a passagem...

(Esclarecimentos de Dona Fausta Bezerra Silva, sobrinha neta de Bezerra)

Fonte: Livro “Lindos Casos de Bezerra de Menezes”, de Ramiro Gama – Ed Lake

NÃO É CASTIGO, nem capricho. Nem tam-
pouco imposição. Meramente o volume 
de aflições e preocupações, enfermida-
des e desafios em andamento, significam 
experiências de amadurecimento. Deus 
criou a vida, as criaturas (seus filhos, que 
somos nós) e as sábias leis que dirigem a 
vida e seu funcionamento. Leis imutáveis, 
diga-se de passagem. Tais leis, soberanas, 
justas, sábias e especialmente misericor-
diosas, não estabelecem qualquer tipo de 
preferência ou privilégios, são para todos. 
As adversidades em curso são apenas o 
reflexo de nossa rebeldia, no agir contra
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ESTE ARTIGO é o décimo primeiro de uma 
série baseada na obra “Mediunidade e 
Doutrina”, do autor  Carlos A. Baccelli, pelo 
espírito de Odilon Fernandes. Nesse texto 
discutiremos sobre as “vozes dos espíritos”.

“Eles ouvem a voz dos Espíritos; como 
dissemos, falando da pneumatofonia, 
algumas vezes é uma voz íntima que se 
faz ouvir no foro interior; de outras ve-
zes é uma voz exterior, clara e distinta 
como a de uma pessoa viva.” – (O Livro 
dos Médiuns - Segunda Parte – Cap. XIV).

Ouvir os espíritos de forma clara e distin-
ta como de um ser encarnado – raros são 
os médiuns que o fazem. Esse fenômeno, 
quando ocorre, assemelha-se ao da voz 
direta e, portanto, quase estaria no domí-
nio das manifestações físicas (embora a 
voz do Espírito seja modulada, para que 
apenas o médium a registre). Para tanto, 
a sensibilidade auditiva desses médiuns é 
maior do que nas demais pessoas. De for-
ma geral, muitas pessoas dizem ter ouvido 
uma voz “saída do nada” ... muitos alegam 
ter a nítida impressão de estarem ouvindo 
conversas ao lado de sua cama ao desper-
tarem. Outros alegam que chamaram seu 
nome andando na rua e não sabem por 
quem...barulhos, batidas em sua casa que 
ao se verificar, não há nada nem ninguém.

Porém, além dessas situações cotidia-
nas, há um maior número de médiuns

Mediunidade e Doutrina (parte XI)

POR MARIANA MIANO

auditivos que registram, intimamente, as 
vozes dos Espíritos. Esses médiuns, de for-
ma geral, acreditam ouvir a voz da consci-
ência, dada a sutilidade de tal fenômeno.
Assim, para que os médiuns portado-
res desse gênero de mediunidade pos-
sam distinguir a voz dos Espíritos de 
seus próprios pensamentos, o tempo e 
o autoconhecimento serão os caminhos.
Segundo o Espírito de Odilon Fernan-
des, “a tentação, por exemplo, pode 
manifestar-se pela audição... é comum 
o homem ouvir como que uma voz im-
periosa ordenando-lhe cometer certos 
desatinos. Os internos em hospitais psi-
quiátricos chegam a tapar os ouvidos 
com as mãos... mas isso seria como que 
tentar agarrar uma sombra... quantos não 
são induzidos ao suicídio dessa maneira?”
Portanto, o médium precisa apren-
der a silenciar, calar-se interiormente, 
para distinguir seus pensamentos dos 
pensamentos dos Espíritos. Odilon Fer-
nandes compara o pensamento dos
Espíritos como sendo uma ideia que, de-
vagar, vem à tona no cérebro do médium, 
emergindo de seus próprios pensamentos, 
semelhante ao nadador que se impulsiona 
para a superfície da água, buscando oxigê-
nio, após demorado mergulho. Sócrates 
ouvia dentro de si mesmo uma voz que ele 
atribuía ao seu gênio, ou seja, ao Espírito

que os gregos acreditavam guiar os passos 
do seu protegido na Terra... Joana d`Arc foi 
condenada à fogueira por testemunhar 
as vozes dos Espíritos que nunca a aban-
donaram. Os Espíritos conversam com os 
homens mais do que os homens com os 
próprios homens, mas a verdade é que os 
homens, de maneira geral, não estão pre-
parados para ouvi-los. Para o pensamen-
to, não existem fronteiras. Assim, que nós 
aprendamos a nos calar, a ouvirmos mais 
nossa própria mente e nossos irmãos em 
jornada, para que a caridade e a prece se-
jam sempre o nosso leme na busca de nos-
sa paz espiritual. Que essa busca também 
nos conduza ao autoconhecimento e ao 
despertar de nossa consciência maior! 

Até o próximo IPV!

16 | JUNHO 2021

EVANGELHO NO LAR

MEDIUNIDADE

“De Quando em Quando”
De quando em quando, é imprescindível que dialogues consigo mesmo.
Que te contemples, a sós, na face espelhada da consciência.
Que te indagues quanto aos teus propósitos na vida.
Que efetues honesto balanço de tuas ações.
Que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito.
Que não representes para ti mesmo.
Que te desnudes no silencio de tuas reflexões.
Que te vejas como não ousas mostrar-te aos outros.
Que analises as tuas tendências e conheças as tuas inclinações.
Que estejas com Deus, sem que ninguém mais esteja contigo.                                                                 

                                                                                                                                                                                    PELO D.C.D.

Fonte: Livro Vigiai e Orai.

Pelo Espírito do Irmão José,

Psicografia Carlos A. Baccelli
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POR DR. AURO NOBRE

ESPIRITISMO E CIÊNCIA

Desde Mendel (1822-1884) até re-
centemente, com a decodifica-
ção do DNA, a ciência moderna 

almejava obter, através da genética, todas 
as respostas às suas dúvidas referentes 
ao organismo humano, sobre a saúde e a 
doença. Os materialistas presumiam que 
o nosso código genético encerrava toda 
a informação necessária e todo o planeja-
mento acerca da constituição orgânica de 
nossos corpos e, desta forma, seria a cha-
ve que abriria a porta para a cura, se não 
de todas, mas pelo menos das mais desa-
fiadoras doenças humanas, o câncer e as 
doenças crônicas degenerativas.  O nosso 
material genético traz as informações de 
natureza química do organismo pois o 
gene, sua unidade básica, nada mais é do 
que um código que determina a produção 
de uma proteína específica, cada qual com 
uma das diversas funções que exercem, 
seja estrutural, enzimática, transportadora, 
defesa.... Nada obstante, permanece inso-
lúvel o que determina a forma e a distri-
buição de estruturas, tecidos, órgãos. Não 
se encontrou, por exemplo, no material 
genético, o porquê de o coração ter o for-
mato que conhecemos e, principalmente, 
o porquê de, eventualmente, ele assumir 
um formato anômalo e determinar doen-
ças cardíacas congênitas (que estão pre-
sentes desde o nascimento) na maioria das 
vezes muito graves. Tal questionamento re-
vela uma questão fundamental que ainda 
permanece não respondida e causa certo 
embaraço no meio científico mate rialista. 
Isso tem levado alguns cientistas a propor 
teorias que possam explicar a existência de 
um padrão morfológico regular e como ele 
seria alterado, provocando doenças. Vale 
relembrar que o Espiritismo já dispõe de 
uma explicação bem elaborada que é o 
Perispírito. Allan Kardec, na introdução de 
O Livro dos Espíritos, estabelece que te-
mos três coisas: o corpo (material), a alma 
(imaterial) e o perispírito (semimaterial) e 
aprendemos que esse serve de intermedi-
ário entre o espírito e o corpo e sobrevive 
a morte orgânica (“Semeia-se corpo natural, 
ressuscitará corpo espiritual”, 1 Co 15:44). O 
termo Perispírito foi cunhado por Kardec, 

porém seu conceito de intermediário en-
tre o corpo e a alma remonta a Antigui-
dade e está presente em diversas culturas 
com nomes diversos. Ka no Egito, Eidolon 
para os gregos, Rouach na cabala judaica, 
Kumarupa para os budistas, Khi, na China, 
Mano-maya-kosha para os hindus. Para-
celso o denominou corpo sidéreo, Leibniz 
de corpo fluídico e Ralph Cudworth de 
mediador plástico. O perispírito desempe-
nha funções instrumental (mediador do 
espírito), individualizadora (individualiza 
e identifica a alma), sustentadora (trans-
mite a energia vital que anima o corpo) e 
organizadora, e sobre esta nos deteremos 
um pouco mais pois tem sido tal papel 
que tem chamado a atenção dos cientis-
tas atuais para sua compreensão. Cien-
tistas como o inglês Rupert Sheldrake e 
o brasileiro Hernani Guimarães Andrade 
formularam a teoria de Campos Morfoge-
nético (1981) e Modelo Organizador Bioló-
gico - MOB (1958), respectivamente, para 
explicar como as estruturas orgânicas se 
organizam para formar nossos corpos (e 
de outros seres vivos também) e que este 
seria um padrão pré-existente à concep-
ção pois conduziria o desenvolvimento 
desde o princípio. Trata-se de teorias pois 
a ciência ainda não conseguiu comprovar 
sua existência dada a sua limitação instru-
mental e, portanto, não tem ideia de sua 
natureza. Concebem-na à semelhança de 
um campo de força, um molde magnéti-
co dinâmico e com propriedades plásticas 
cuja compreensão preencheria a lacuna 
incômoda de como os seres se formam. 

Nas palavras de Hernani Andrade, o códi-
go genético seria a causa substancialis e o 
MOB a causa formalis.  Atendo-nos à teoria 
de Hernani, o MOB seria um campo tetra-
dimensional, pois integraria não somente 
as três dimensões usuais como também o 
tempo, assim, teria uma característica dinâ-
mica e, portanto, histórica e com a função 
de uma memória. Argumenta, inclusive, 
que isso pode ser demonstrado na for-
mação do embrião que, em seus estágios 
iniciais do desenvolvimento, apresenta-se 
como um ser unicelular e progride, assu-
mindo formas mais complexas, cada qual 
com semelhanças a seres evolutivamente 
mais primitivos (peixes, anfíbios, répteis...) 
até atingir a forma humana. Há muito ainda 
que se descobrir, mas o importante é que a 
ciência tem avançado neste sentido e, em 
breve, o maior conhecimento do perispí-
rito fomentará uma verdadeira revolução 
científica pois como já anunciou Kardec 
em O Livro dos Médiuns, “no conhecimento 
do perispírito está a chave de inúmeros pro-
blemas até hoje insolúveis”. Estimulará tam-
bém o crescimento moral da humanidade 
ao demonstrar sua importância e, de forma 
mais categórica, a realidade da imortalida-
de da alma. 

Fonte: https://www.espiritismo.tv/vocabulario/hernani-

-guimaraes-andrade; http://sejaespirita.com.br/index.php/

pt-br/artigos/61-os-campos-morficos-e-o-perispirito
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ESPIRITISMO E MEDICINA

Espiritualidade e Saúde Mental: Aspectos positivos e negativos
POR DR. AURO NOBRE

A medicina tem visto, desde a década 
de 1980, um crescente interesse e 
reconhecimento do papel da espiri-

tualidade e religiosidade na saúde das pesso-
as. Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas 
e estão mostrando a influência que esta esfera 
ou dimensão humana pode exercer. De modo 
geral tem-se a impressão que a relação entre 
espiritualidade e saúde é sempre benéfica, en-
tretanto, apesar de, na maioria das vezes isso 
ser verdade, existe uma parcela das situações 
em que vemos o inverso, ou seja, prejuízo e 
perturbação. 

Primeiramente, vamos tentar definir como a 
ciência tem enxergado esses termos à medida 
que os inclui em suas pesquisas. Nós, no meio 
espírita, nos acostumamos a usar a palavra 
espiritualidade para nos referirmos à coletivi-
dade dos seres dos planos extra-físicos, mas a 
ciência define esse termo como uma inclinação humana à busca 
e conexão com aquilo que lhe é sagrado e que transcende sua 
realidade, conferindo significado e sentido à vida. Religiosidade, 
apesar de muitos entenderem ser sinônimo, tem um sentido 
mais restrito pois implica uma vinculação a um sistema de cul-
tos e doutrinas compartilhados por um determinado grupo de 
pessoas. 

Como dito, apesar do crescente interesse médico de como a 
espiritualidade/religiosidade influenciam a saúde, principalmen-
te a mental, ainda há dificuldade de dimensionar e encaixar na 
metodologia científica como este novo paradigma desempe-
nha seu papel. Alguns aspectos práticos e mais objetivos têm 
sido inicialmente abordados como a frequência a um espaço 
religioso ou dedicação a orações. Um destes papéis que procuro 
apresentar aqui é o do “coping”. O “coping” é um termo em inglês 
que pode ser entendido como “lidar com” ou “enfrentar” e está 
relacionado com estratégias cognitivas e comportamentais que 
alguém usa diante de uma dificuldade ou de uma vicissitude em 
sua vida.

Assim, a espiritualidade, como estratégia de enfrentamento, 
pode ter um papel positivo, negativo ou neutro. Vamos falar das 
duas primeiras. Os aspectos positivos mostram que as pessoas 
lidam melhor com fatores estressantes e dificuldades da vida, 
desenvolvem menos sintomas de depressão e ansiedade. Estes 
indivíduos vêm em sua religião um suporte e amparo (“Deus 
dá o frio conforme o cobertor”), apresentam melhores relacio-
namentos sociais e melhor qualidade de vida quando consi-
derada sua saúde mental. A religiosidade apresenta um efeito 
protetivo contra o suicídio. O enfrentamento religioso positivo 
exerce um forte papel no crescimento pós-traumático, ou seja, 
na experiência de mudança positiva após um evento traumático.

A comunidade na qual está inserida também tem um papel
protetivo de suporte ao estresse, ao suicídio e uso de drogas. 
As crenças religiosas positivas aumentam a sensação de satisfa-
ção com a vida, o senso de moralidade, a resiliência. Um estudo 
americano que acompanhou cerca de 90 mil enfermeiras por 15 
anos mostrou que aquelas que valorizam a religiosidade tinham 
sete vezes menos chance de cometerem suicídio.

Por outro lado, em cerca de 5% das situações, a espiritualida-
de e a religiosidade podem ter um efeito prejudicial. Algumas 
pessoas desenvolvem visões e crenças cujo direcionamento afe-
tam negativamente sua saúde. Imagens de um Deus punitivo e 
vingativo (“Deus está me castigando”) está relacionado com sin-
tomas depressivos, ansiosos, paranoicos, obsessivos e compul-
sivos. Mesmo estando vinculadas a uma comunidade religiosa, 
estabelecem relações interpessoais mais conflituosas e tendem 
ao isolamento o que aumenta o risco de depressão e suicídio, 
principalmente porque também estão mais sujeitas a sentimen-
tos de culpa e dúvida (“estou sofrendo por tudo o que fiz”, “ isto 
é meu carma de vidas passadas”). Pessoas que identificam que 
suas crenças religiosas estão em constante rivalidade com os di-
tames científicos da medicina podem colocar-se em situações 
de perigo ao ignorar e abandonar tratamentos médicos. Um 
outro aspecto que vale a pena enfatizar é o modo com a pessoa 
vivencia sua religiosidade. Gordon Allport, psicólogo americano 
conhecido por seus estudos sobre a personalidade, desenvol-
veu uma classificação usada hoje em estudos sobre o assunto. 
Ele distribuiu a orientação religiosa em intrínseca e extrínseca. 
No caso da intrínseca, o indivíduo vivencia e traz os valores de 
sua religião para sua vida, ou seja, vive em harmonia com os 
preceitos que sua religião professa. É uma vivência mais ma-
dura e congruente. Enquanto isso, na religiosidade extrínseca,
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a religião é usada como meio para outros fins como status, acei-
tação social e, portanto, seus valores não são atingidos ou trans-
formados. 

Em outras palavras, na intrínseca, a pessoa vive para servir e 
na extrínseca, para ser servida. Estudos mostram que pessoas 
que desenvolvem uma religiosidade intrínseca tem melhor saú-
de e qualidade de vida, enquanto aqueles que se orientam pela 
religiosidade extrínseca têm mais depressão e ansiedade.

Vemos, portanto, que a espiritualidade/religiosidade, assim 
como a inteligência, são faculdades de caráter neutro cujo di-
recionamento depende exclusivamente daquele que damos, 
seja positivo ou negativo. Cabe a nós refletirmos como temos 
empregado este domínio em nossas vidas e buscar sempre o 
bom exercício. A conexão saudável com o plano espiritual é 
algo muito poderoso. Aprendemos com o Espiritismo que a res-
ponsabilidade de viver bem, ajudar ao próximo e construir um 

mundo melhor é de cada um. 

Pessoas que identificam que suas crenças religiosas 
estão em constante rivalidade com os ditames cientí-
ficos da medicina podem colocar-se em situações de 
perigo ao ignorar e abandonar tratamentos médicos.” 

Fonte: tv nupes (youtube) / Journal of Behavioral Medicine

ESPIRITISMO E MÍDIA

Documentário: I AM – Você tem o poder de mudar o mundo
POR CRISTIANE CLEZIA

ESTE É UM DOCUMENTÁRIO, com du-
ração de 1h20, para lhe inspirar a pensar 
um pouco mais de modo global, sem per-
der o foco de você mesmo, te ajudando a 
refletir sobre suas decisões de consumo, 
suas escolhas profissionais, a sua forma 
de interagir com os outros, o quanto você 
se interessa pelos problemas do mundo e 
principalmente, nós somos seres criados 
para competir ou cooperar?

 I AM é a história de Tom Shadyac, um di-
retor de sucesso em Hollywood, que após 
um perigoso ferimento na cabeça, experi-
menta uma jornada para tentar descobrir 
e responder duas questões bem básicas: O 
que está errado no mundo? e Que pode-
mos fazer sobre isso?

Com uma equipe de quatro pessoas, 
Tom visita algumas das grandes men-
tes dos dias de hoje, incluindo escritores, 
poetas, professores, líderes religiosos e 
cientistas (Howard Zinn, Lynn McTaggart, 
Desmond Tutu, Thom Harmann, Coleman 
Barks), buscando descobrir o fundamental 
problema endêmico que causa todos os 
outros problemas, refletindo simultanea-
mente em suas próprias escolhas de exces-
so, ambição e possível cura. 

O documentário traz à tona e questiona 
o estilo de arrogância, as crenças equivo-
cadas que dominam a humanidade, entre 
outros comportamentos tão comuns.

E se a solução para os problemas do 
mundo estivesse bem na nossa frente o 
tempo todo? Disponível na Netflix.

ERRATA

Na edição do IPV de maio (Ano 24 - nº252) na Coluna Estudos, p. 8, onde se lê o título “25 de janeiro de 1874 - Sessão 
Mediúnica de despedida do Espírito de Katie King”, leia-se “21 de maio de 1874 - Sessão Mediúnica de despedida 
do Espírito de Katie King”.

Fontes: https://www.selecaoservicos.com.br/?p=54
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reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando 
a paz futura”. Lembremos pais, que por mais difíceis que estejam 
as relações com nossos filhos e filhas, na maioria das vezes, fomos 
nós quem solicitamos a oportunidade de tê-los ao nosso lado, já 
que a configuração da família não se dá de maneira aleatória. Os 
laços constituídos na família é reflexo das afinidades e reajustes 
com a Lei Divina, segundo Emmanuel, “não é um estrangeiro em 
tua casa, nem desconhecido ao teu afeto”.

Com a consciência de que a família é celeiro de bençãos, lugar 
onde encontramos a possibilidade de crescimento e fortalecimen-
to das conexões. Para isso, pais, somos responsáveis por amá-los, 
reconhecer e legitimar seus sentimentos, acolher suas dores e 
também limitar comportamentos que ferem princípios morais. 
Emmanuel no livro “Família” traz uma reflexão: “Lembra-te que teu 
filhinho contigo reclama o orvalho do amor, o esmeril do trabalho, os 
talentos do estudo e a força de tua própria ascensão espiritual, para 
que possa atender, no futuro, às abençoadas tarefas que a Eterna 
Bondade lhe assinala”. Mas, para  cuidar dos filhos e reconhecer a 
dor deles é preciso também reconhecer a sua própria, é preciso 
ter condições de olhar para si, para seus sentimentos e angústias. 
E em meio a esse turbilhão de emoções e dificuldades, será que 
estamos aptos a isso?

Será que temos dado tempo suficiente aos nossos dias para 
olhar para si e para o outro? Para olhar para nossa tristeza, medos 
e inseguranças? Para olhar para o medo de adoecer e não dar con-
ta de tantas demandas? Será que tivemos tempo para pensar em 
estratégias para sobreviver à crise? Será que estamos com tempo 
e disponibilidade afetiva para olhar para os nossos filhos, que ape-
sar de tenra idade, têm vivenciado os mesmos sentimentos que 
nós, porém com menos condições cognitivas e afetivas de enfren-
tar todos esses medos e angústias? As pausas são importantes...

Convidamos vocês a realizarem um exercício de reflexão. 

VALORIZAÇÃO DA VIDA

A bênção da família
POR SANDRA TRAMBAIOLI DE NADAI / TALITA BUENO SALATI LAHR

Como já tratamos em textos anteriores desta sessão, a Pan-
demia e o momento de transição planetária que estamos 
vivendo têm sido desafiador a todos nós, adultos, idosos 

e em especial as crianças e adolescentes que ainda estão em pro-
cesso de desenvolvimento e, assim, apresentam menores condi-
ções de enfrentar demandas emocionais e morais sem a ajuda e 
proteção de adultos responsáveis e afetivamente competentes. 

Dores, problemas como a automutilação ou violência autoin-
fringida, tentativas ou pensamentos suicidas, depressão ou “ape-
nas” isolamento têm sido cada vez mais comum em crianças e 
adolescentes, o que tem sido agravado pelo momento que esta-
mos vivendo. Nossos filhos e filhas não estão mais convivendo ou 
diminuíram significativamente o contato com pessoas externas 
às famílias (seus pares), com as quais poderiam conversar ou di-
vidir seus sofrimentos e angústias. Sabemos que, especialmente, 
na adolescência o contato com outros adolescentes, os pares, é 
essencial para o desenvolvimento social e para compartilhar ex-
periências e dificuldades. Quando conversam com alguém que 
tem a mesma idade ou vive a mesma realidade, os jovens têm a 
sensação de serem mais compreendidos em suas dores, já que 
o que sentem é muito parecido com o que os outros também 
sentem. Muitas vezes os adultos na intenção de ajudar, minimi-
zam esses sentimentos, os quais quase sempre são exacerbados, 
já que meninos e meninas estão se descobrindo, se conhecendo 
e aprendendo a lidar com seus problemas e emoções, diante de 
tal atitude dos adultos eles não se sentem compreendidos. Para 
quem nossos filhos e filhas podem pedir ajuda diante de uma si-
tuação de sofrimento sem estarem convivendo com os colegas? 
Sem ir para a escola? Quem pode se atentar às marcas nos braços, 
pernas e barrigas das violências autoinfringidas ou às blusas de 
frio em dias quentes de verão? Neste momento, os únicos que po-
dem perceber e proteger nossos meninos e meninas são aqueles 
com os quais eles convivem diretamente: seus familiares. Antes 
da pandemia estávamos vivendo intensamente fora do lar, esse 
espaço era praticamente um lugar que as pessoas da família vol-
tavam para dormir e recomeçar novamente no outro dia a jorna-
da de trabalho e pouca ou quase nenhuma convivência existia. 
Nessa roda viva, qual era a qualidade e o tempo de relacionamen-
to entre os membros do lar? Agora o momento nos pede maior 
convivência e com isso os conflitos se intensificaram e as dores 
se ampliaram, descobriu-se que dentro de casa tinham pessoas 
estranhas que não se conheciam, fez-se necessário retomar o 
conceito de família e tivemos a possibilidade de resgatar laços e 
afetos e assim, como pais, auxiliar nossas crianças e adolescentes 
em suas dores e angústias.

A família é o primeiro núcleo de uma sociedade, segundo Sa-
vater (2005), Oliveira e Marinho-Araújo (2010) ela é responsável 
pela socialização primária e formação do caráter e, ainda, é nela 
que estabelecemos as primeiras relações. Para Joanna de Ân-
gelis “A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências 
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Um exercício para pensar em cinco situações que vivenciamos 
nesse período de isolamento social e que podem contribuir para 
o reconhecimento dos nossos sentimentos e de estratégias que 
favoreçam a nossa saúde mental e dos nossos filhos. Escrevam 
nas linhas abaixo respostas a estas cinco situações, proponham 
esse exercício aos familiares que moram com vocês e conversem 
sobre as respostas. Tirem um momento para dialogar em seus la-
res, o que, claro, pode ser seguido de um momento de oração. 

1- Pessoa mais importante (aquela que lhe ofereceu apoio, que 
dividiu os momentos bons e ruins de um período atípico em que 
vivemos uma pandemia);

2- Atividade preferida (que mais ajudou você a se distrair, ou se 
divertir); 

3- Algo novo (uma experiência, um novo aprendizado, uma co-
mida diferente que amou, etc); 

4- Cena emocionante (que encheu seu coração de esperança 
ou inspiração); 

5- Algo que você gostou muito de fazer por alguém.
(Atividade retirada do site: www.somoscontraobullying.com.br)
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Neste momento é essencial cuidarmos de nossa saúde mental 
e da saúde mental de nossos pequenos e grandes filhos. Para isso, 
ações de acolhimento àqueles que vivem perto (e também longe) 
são essenciais. O cuidado para com o outro é também um cuida-
do a nós mesmos e carece de sensibilidade, respeito e caridade. 
Que esse momento pandêmico seja também um momento de 
reflexão e mudança para nossos dias e para a nossa convivência. 

Fontes: BARROS, M.B.A. et al. Relato de tristeza/depressão, nervosismo/ansiedade 

e problemas de sono na população adulta brasileira durante a pandemia de COVID-19. 

Epidemiologia e Serviços de Saúde [online]. v. 29, n. 4. 2020; CUADRA-MARTINEZ, 

D. et al. COVID-19 y comportamiento psicológico: revisión sistemática de los efectos 

psicológicos de las pandemias del siglo XXI. Rev. méd. Chile, Santiago, v. 148, n. 8, p. 

1139-1154, agosto 2020; FRANCO, Divaldo Pereira - SOS Família Joanna de Ângelis e 

Espíritos diversos. XAVIER, F. C. Família – Espíritos Diversos.

HOMENAGENS

Álvaro Basile Portughesi
POR DIVALDO GREMES

PAULISTANO, COMERCIANTE E ESPÍRITA 
há mais de 60 anos, homem muito humil-
de, Álvaro trazia a experiência de médium 
de Efeitos Físicos, teve sua 1ª experiência 
ainda muito pequeno, em 1.945, com ape-
nas 5 anos de idade, os pais se separaram 
e então fora morar com seus avós em uma 
casa bem antiga, momento em que se dei-
tava para dormir, os espíritos começavam 
a zombar dele. Na época não tinha uma 
visão bem clara e evidente dos espíritos 
desencarnados. Ficava muito triste, com a 
mente atormentada, pois ainda não sabia 
como lidar com isso. Quando completou 
7 anos, passou por uma experiência muito 
difícil quando retornou das férias escolares 
e não encontrou um amigo, Roberto, que 
desencarnou no mesmo período, e sem 
saber do ocorrido ficara esperando ele 
aparecer para conversar e após 20min do 
início das aulas ele aparece entre a porta da 
sala de aula e a lousa e somente ele podia 
vê-lo. Esse amigo o acompanhou por mui-
to tempo durante sua vida e a medida que 
Álvaro crescia, Roberto acompanhava no 
crescimento e no envelhecimento. A me-
diunidade de efeitos físicos ocorreu pela 1ª 
vez quando tinha 20 anos, já era casado e 
vivia com sua esposa em uma casa simples. 

Ao anoitecer escutava as portas baten-
do, pedras no telhado, gritos, entre outros, 
até os vizinhos escutavam e reclamavam 
de tais barulhos. Um vizinho convidou-o 
para participar de Reuniões Mediúnicas 
em um Centro Espírita, este permaneceu 
na Casa por mais de 30 anos. O grupo era 
muito disciplinado na Doutrina Espírita, 
o que proporcionou um trabalho profí-
cuo, de mediunidade de efeitos físicos tais 
como: curas com a presença de Espíritos 
materializados, revelações e conquistas de 
trabalhos bem realizados e com compro-
vações por parte das pessoas envolvidas 
no evento. O espírito que fazia parte da 
direção dos trabalhos era o “José Grosso”  
(espírito materializado), esse estava apto a 
responder o que era possível ser passado 
aos presentes na reunião. Em uma ocasião 
fora perguntado em relação a estrela de 
Belém, que fora vista no dia de nascimento 
de JESUS CRISTO, e foi respondido de que 
não se tratava de uma estrela e sim espí-
ritos de luzes que estavam sustentando 
a chegada do Mestre, haja vista a grande 
diferença vibratória de Jesus e a do nos-
so planeta. Em relação ao nosso planeta, 
pelos comportamentos equivocados de 
muitos de nós, quando deixaremos de so-
frer tanto, “José Grosso” nos esclarece que

estes momentos servem para que façamos 
do AMOR, com a CARIDADE, efetiva, o ca-
minho seguro e mais rápido para a mudan-
ça comportamental da Terra. Resumindo 
que Amor e Caridade presentes e verdadei-
ros são certezas que tudo isso passará. Ál-
varo escreveu mais de 15 livros; tais como: 
Serra da Boa Esperança; É vencer... ou ven-
cer!; Frenesi; A casa da lareira; Abrem-se as 
cortinas; Atire a primeira Pedra; Até o próxi-
mo Sonho; Aurora da minha vida; Eu, Você 
e as Estrelas; O Reduto dos Infiéis; Anjos de 
Bordel; Lençóis do Poseidon; Nas luzes do 
Canjerê; Muito te Amar; Eternamente Alice 
– Amores Intrigas e Gargalhadas; Pertinho 
do Céu e Juntos no Infinito. 
Nossa singela homenagem a este espí-
rita e trabalhador da Doutrina Espírita.

Fonte: Texto retirado do Programa Transição nº 83 – Me-

diunidade de Efeitos Físicos, realizado pela RAETV – Rede 

Amigos Espírita TV, exibido em 02/05/2010, apresentação 

de Orson Peter Carreira; disponível no m.youtube.com.
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SEJA NOSSO PARCEIRO!!!

Suely Caldas Schubert     
POR DIVALDO GREMES

INICIANDO com a frase de Emmanuel; 
“Não estamos na obra do mundo para 
aniquilar o que é imperfeito, mas para 
completar o que se encontra inacabado”, 
Suely Caldas Schubert iniciava artigo publi-
cado na revista Reformador (FEB), em abril 
de 1982. Suely que vivia o lema “Ama, tra-
balha, espera e perdoa” em suas tarefas 
diárias, deixou para o Movimento Espírita 
contribuições em busca desta completude 
por ela mesma lembrada para a elevação 
da humanidade. Expositora, estudiosa 
e pesquisadora da Doutrina Espírita, 
Suely Caldas Schubert nasceu em 9 de 
dezembro de 1938, em Carangola (MG) 
e desencarnou em 12 de maio de 2021, 
em Juiz de Fora (MG). Dedicou-se desde 
a juventude às atividades espíritas, espe-
cialmente no âmbito da mediunidade e 
na divulgação do Espiritismo por mais de 
60 anos. Seus pais e avós maternos e pa-
ternos também eram espíritas. Dizia que 
a mediunidade só lhe trouxera alegrias, 
esclarecendo que nunca tivera nenhuma 
dor, nenhum sofrimento atribuído à me-
diunidade, deixando claro que não sabe-
ria viver a vida sem o trabalho mediúnico. 
Suely evidenciava que “o Espiritismo, o 
Evangelho do Cristo à luz da Doutrina 
Espírita está em primeiro lugar em sua 
vida”. Nos trouxe na obra “O Semeador 
de Estrelas”, a biografia de Divaldo Pereira 
Franco. “Em Testemunhos de Chico Xavier” 
nos presenteou com a intimidade e lutas 
do médium mineiro. Realizou diversas pa-
lestras, tendo participado de seminários no 
Brasil e no Exterior. Foi uma das fundadoras 
da Sociedade Espírita Joanna de Ângelis, 
em Juiz de Fora (MG). Atuou durante 40 
anos na Aliança Municipal Espírita, onde 
exerceu diversos cargos. Suely falava que o 
pouco que sabia se devia à leitura, sendo 
uma leitora compulsiva. Da ávida dedica-
ção aos livros e à busca por conhecimento 
veio certamente a boa prática da escrita.

 “Dores e glórias”, também pela FEB Edi-
tora, traz Chico Xavier como objeto de 
estudo e meta de proceder, em uma pra-
zerosa leitura sobre a mediunidade. Uma 
obra que, sobretudo neste momento, nos 
traz ainda mais próxima a figura de Suely, 
tão devotada à causa espírita e à Casa 
FEB de onde foi diretora, amiga e dedica-
da colaboradora. Em 12 de maio de 2012, 
concedeu entrevista a Ismael Gobbo, para 
o Informativo de Notícias do Movimento 
Espírita, a qual publicamos, abaixo, pe-
quenos trechos dessa: “Suely teve a honra 
de conhecer muito de perto o trabalho de 
Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco, 
destinando a ambos, páginas preciosas, 
ressaltando facetas de suas vidas e de suas 
obras. Com 13 anos já era evangelizadora 
de crianças. Na FEB foi assessora do então 
presidente Francisco Thiesen, seu grande 
amigo; e na data da entrevista fazia parte 
do Conselho Superior. Sempre foi muito 
ligada ao movimento espírita e, especial-
mente, ao movimento de unificação. Dei-
xou claro que os livros espíritas que es-
creveu “não são mediúnicos, são frutos 
de pesquisas e de suas experiências no 
âmbito da Doutrina”. Para escrever al-
guns desses livros, especialmente os que 
tratam dos temas “Transtornos mentais” ou 
os “Poderes da mente”, e inclusive, o “Men-
tes interconectadas”, às vezes as pesquisas 
abrangem até 60 obras sobre os assuntos 
correlatos. Tem 14 livros publicados, por 
editoras espíritas e dois livros de poemas 
em parceria com os amigos Carlos Augus-
to Abranches e Leila Brandão. Seu primeiro 
livro, Obsessão/Desobsessão: profilaxia e 
terapêutica espíritas, foi lançado pela FEB 
em 1981. Este livro, até os dias atuais, já 
alcançou a marca de quase 200 mil exem-
plares, não sabendo ao certo quanto. Além 
de outros como: Mediunidade, caminho 
para ser feliz e Mediunidade e obsessão em 
crianças (Didier); Testemunhos de Chico 
Xavier, Entrevistando Allan Kardec, Dimen-

sões espirituais do Centro Espírita (FEB); Se-
meador de Estrelas, Ante os tempos novos 
(LEAL). Suely Caldas Schubert partiu, na 
tarde de 12 de maio de 2021. Aqui chora-
mos a sua partida, mas guardamos a certeza 
de que há alegria na Espiritualidade, para a 
sua recepção. Nosso sentimento é de gra-
tidão pelo seu imenso trabalho junto ao 
movimento espírita, com suas palestras, 
seminários, livros, trazendo-nos sempre 
reflexões nobres e oportunas. Guardamos 
a certeza de que colhe agora, ao final da 
jornada, os frutos dos que não se furtaram 
ao bom combate. Sua vida foi um exemplo 
de trabalho, estudo e disposição ao bem. 
Todos os seus ensinamentos, as suas pon-
derações, que nos remeteram a horas de 
estudo, serão recordadas. Ouviremos mui-
tas vezes sua voz, reprisaremos a visão de 
sua figura gentil, na repetição das grava-
ções que ela nos permitiu.

Fontes:http://www.noticiasespiritas.com.br/2012/

MAIO/26-05-2012.htm;https://www.febnet.org.br/por-

tal/2021/05/13/a-suely-caldas-schubert-nossa-eter-

na-gratidao/;https://www.espiritismo.tv/Vocabulario/

suely-caldas-schubert/;http://www.feparana.com.br/topi-

co/?topico=2720;
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ATENDIMENTO FRATERNO EMERGENCIAL – Nos seguintes dias e 
horários:
- Segunda-feira – às 18h45;
- Quinta-feira – 9h00;
- Sexta-feira – 18h45.
Entrevistas, se possível com agendamento. Passes Coletivos.
Obrigatório uso de máscara e distanciamento social.

RECEPÇÃO DO SEAREIROS
Recepção, Livraria e Bazar – funcionando normalmente de segunda a 
sexta-feira das 12h00 às 17h00.

LIVES DE JUNHO
Todas as terças-feiras às 20h00 no YouTube – Acompanhe-nos, se 
inscreva no canal e dê o Like.

01/06 - Tema: “Reconhece-se a árvore pelo fruto” - Expositora: Rosana T. 
Verzignassi;
08/06 - “Qualidade da Prece” – Expositor: Adão da Silva;
15/06 - Tema: “Maneira de orar e alegria da prece” - Expositora: Elisandra 
Pinheiro;
22/06 - Tema: "Os são não têm necessidade de médico" - Expositora: 
Vanilde Reami;
29/06 - Tema: “Inspirar – Como Jesus e a Doutrina Espírita podem nos 
inspirar?” – Palestra comemorativa dos 30 Anos de Seareiros - Expositor: 
André Oliveira.

SIGA OS SEAREIROS NAS REDES SOCIAIS
  Facebook.com/seareirosdejesus

  @seareirosdejesus.com.br
 

Siga também nosso Podcast do IPV – Informativo Peixinho Vermelho.

 Site: www.seareirosdejesus.com.br 

                     Whatsapp: 19 98326-5248

CURTAS DO SEAREIROS

seareiros@seareirosdejesus.com.br
dcd.seareiros@gmail.com

LIVROS MAIS VENDIDOS 
NO SEAREIROS EM MAIO PELA SECRETÁRIA

1- A vitória de cada um - Vera Lucia Marinzeck de 
Carvalho/Antonio Carlos;

2- Psiu! - Adeilson Salles;

3- Avisos espíritas para os jovens - Raul Teixeira/
Ivan de Albuquerque;

4- Leon Denis fala aos jovens - Adeilson Salles;

5- O biscoitão redondo (Obra infantil) - Projeto 
Conte Mais - Gladis Petersen de Oliveira.
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