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Omês de agosto é muito signifi cati-
vo para a educação. Dia 6 é o dia 
da(o) Profi ssional da Educação, 

dia 7 é o dia Internacional da Educação, 
dia 11 é o dia da(o) estudante, dia 12 é 
o dia Internacional da Juventude e o dia 
25 é o dia Nacional da Educação Infantil. 
São datas importantes que atentam para a 
necessidade de valorizar a educação e o en-
sino.

Vamos nos ater aqui na educação infantil , 
pois a infância é o período da vida essencial 
para a renovação do Espírito imortal.

A educação é a mais importante presta-
ção de contas que a sociedade tem o direito 
de exigir do Estado. É por meio dela que ad-
quirimos os artifícios e mecanismos neces-
sários para concretizar nossos sonhos, trans-
formar nossas vidas e também de toda a 
comunidade. A educação é a arte de formar 
a humanidade, desenvolvendo simultane-
amente as faculdades, físicas, intelectuais e 
morais. A educação infantil é o primeiro pas-
so da educação básica e tem como objetivo 
o desenvolvimento pleno da criança como 
ser humano. O período da primeira infância 
é crucial para a evolução dos aspectos físi-
cos, intelectuais, psicológicos e sociais. 

Proporcionar uma educação infantil de 
qualidade é investir no futuro. 

Apesar de estar diretamente ligada ao am-
biente escolar, a educação infantil vai muito 
além da sala de aula. Isso porque a família e 
a sociedade exercem um papel fundamental 
na formação da criança. 

A importância do professor na educação 
infantil se refl ete em toda a sociedade. Os 
educadores participam ativamente da for-
mação dos cidadãos e desempenham um 
papel fundamental na difusão de conheci-
mentos científi cos e desenvolvimento social 
das crianças.

A educação infantil é essencial para a for-
mação de sujeitos respeitosos, críticos e refl e-
xivos. 

A fi gura do professor/educador na vida da 
criança ao longo do seu desenvolvimento é 
essencial para a o seu autoconhecimento, 
percepção crítica e construção dos relaciona-
mentos interpessoais.

Por serem importantes para o desenvolvi-
mento das crianças e da sociedade, é neces-
sário que haja maior valorização e respeito 
ao trabalho realizado por esses profi ssionais, 
que também devem possuir os meios neces-
sários para realizar um trabalho diferenciado. 

Disse Chico Xavier: - “Devemos muito amor 
à criança — Espírito que vem ao mundo com 
renovadas esperanças de redenção! O que pu-
dermos facilitar, em termos de educação, para 
a criança, devemos fazê-lo. Muito carinho, 
mas também muita disciplina; muita atenção 
mas, nada de amor possessivo; muito alimen-
to para o corpo, mas muito pão para a alma… 
Uma criança relegada ao abandono é um dos 
maiores crimes que os homens podem praticar 
contra as Leis de Deus.  Dá pena ver crianças 
crescendo nas ruas, cheirando cola, fumando, 
sendo prostituídas…O crime da indiferença 
que muitos praticam contra a criança é pior do 
que o suicídio… Nem os animais abandonam 
as suas crias! Enquanto a criança não nos me-
recer total dedicação, não poderemos nos dizer 
civilizados.  Quem distorce os caminhos do Es-
pírito paga um preço bem alto…Na condição 
infantil, o Espírito se encontra completamente 
indefeso!…”

Educação é a grande solução!
Allan Kardec, em Obras Póstumas, afi r-

ma: “É pela educação, mais do que pela instru-
ção, que se transformará a Humanidade.” 

“A educação é a arte de formar os homens, 
isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes 
da virtude e abafar os do vício (...).”

Para entender o que o Prof. Hippolyte Léon 
Denizard Rivail afi rma, precisamos primeira-
mente distinguir INSTRUÇÃO e EDUCAÇÃO: 
instrução é transmissão de conhecimento de 
forma geral, cultura adquirida; educação é 
muito mais do que simplesmente acumular 
dados – educação é ensinar a utilizar ade-
quada e benefi camente todo conhecimento 
adquirido.

“A criança é uma edifi cação espiritual dos 
responsáveis por ela”. ( André Luiz – Sinal Verde 
Cap. 14)

PELA PRESIDÊNCIA

Fontes: O Evangelho de Chico Xavier; www.defen-
soriapublica.pr.def.br;www.deolindoamorim.org.br/
artigos/educacao_solucao.pdf; www.educamaisbra-
sil.com.br/educacao/noticias/a-importancia-dos-pro-
fessores-na-educacao-infantil; www.deolindoamorim.

org.br/artigos/educacao_solucao.pdf
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COMEMORAÇÃO DE 30 ANOS

Entrevista com os fundadores do Centro Espírita Seareiros de Jesus
POR FABIANA PANTAROTTO (Departamento de Arte e Cultura - D.A.C)

Em um ambiente de emoção e boas energias, re-
alizamos no dia 18/07/2021, entrevistas com 
os fundadores do Centro Espírita Seareiros de 

Jesus. 
Norivaldo do Carmo Clemente, o Nori ou Norinho

como é conhecido; Valdir Farias da Silva e Paulo Au-
gusto Justen, nos concederam relatos valiosos sobre a 
formação desta Casa Espírita, sobre muito trabalho, sobre 
o enfrentamento das difi culdades, o apoio de mãos cari-
dosas, alegrias sentidas, sobre a crença nas missões e todo 
o amparo da espiritualidade. 

Também muito se falou de momentos específi cos do 
trabalho espírita, dos estudos, de mensagens de condu-
ção, da alegria ao ver o envolvimento de crianças e jovens 
e a perpetuação e envolvimento dos atuais colaboradores 
em um trabalho sério e progressivo.

Mas foi pela sensibilidade das falas, entre lágrimas, sus-
piros e risadas que percebemos que nossa Casa é fruto de 
um trabalho pautado nos fundamentos do Espiritismo, 
com lições de amor, de coragem, de fé, de caridade e de 
muita entrega. 

Com a crença no amor de Deus e o compromisso assu-
mido e sempre amparados pela espiritualidade, nossos 
amigos fundadores foram orientados para a criação do 
Centro, com a certeza da sua evolução e crescimento. Isso 
posto, nos serve de refl exão, a responsabilidade da nossa 
participação. 

Como diz Nori: “sobre sermos apóstolos de longe ou após-
tolos de perto” (Emmanuel)

É muito bonito ver a amizade que permanece entre eles 
e a importância que dão ao papel de cada um nessa par-
ceria, a cada qual sua missão e em comunhão, vencerão! 
Outra lição que nos serve aos dias atuais. Aliás, essa gen-
tileza se prorroga até hoje no Seareiros de Jesus e propor-
ciona um acolhimento especial a todos os participantes.

Enfi m, em 30 anos de atividades, muitas histórias temos 
para contar e esta é a etapa inicial de um trabalho muito 
gratifi cante que o D.A.C – Departamento de Artes e Cul-
tura, juntamente com o D.C.D estão desenvolvendo 
para a criação de um documentário sobre os 30 anos 
do Centro Espírita Seareiros de Jesus.

Com certeza, depois de tudo pronto, todos fi carão ad-
mirados com a riqueza dos depoimentos, seremos pre-
senteados com informações que desconhecíamos e au-
mentarão nossos laços nesta abençoada Casa, fi rmando 
cada vez mais nossos pés nesse caminho de luz e amor 
que é a Doutrina Espírita.

Agradecemos muito aos amigos Nori, Valdir e Paulo, 
que gentilmente cederam seu tempo e suas memórias ao 
nosso projeto. Suas palavras nos emocionaram e temos 
a certeza que envolverão a toda família espírita, pois são 
inspirações divinas que aquecem nosso Espírito e nossos 
corações! Gratidão!

Foto: Sr. Nori com sua 
esposa a Sra. Fátima 

Clemente

Foto:  Sr. Paulo JustenFoto: Sr. Valdir
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NOSSA GENTE

Departamento de Comunicação e Divulgação - D.C.D
PELO D.C.D 

Neste mês apresentamos os coordenadores do Departamento de Comunicação e Divulgação- D.C.D, responsável 
pelo nosso Informativo Peixinho Vermelho – IPV. Desde já, agradecemos aos amigos do D.C.D a contribuição preciosa 
que prestam ao Seareiros e a muitas outras pessoas, pois o IPV tem um grande alcance junto a comunidade espírita e 
simpatizante. São eles:

 CRISTIANE CLEZIA SANTANA FÉLIX – Tem 44 anos, casada, natural de Guarulhos/SP. Foi pro-
fessora de informática por muitos anos e é professora de Língua Portuguesa em escolas particu-
lares. Como conhecimento nunca é demais, estuda Marketing Digital. Conheceu Americana por 
acaso, num passeio. Sua família é do interior, o que facilitou sua adaptação, logo após a transferên-
cia de emprego do marido para esta cidade.  Conheceu a Doutrina Espírita com 20 anos de idade. 
Começou a frequentar uma Casa Espírita para iniciar seus estudos, mas sua  interação ainda era 
esporádica. Retomou os estudos, constantes, em 2016 em uma outra Casa Espírita, ainda em Gua-
rulhos. Conheceu o Seareiros por indicação de um colega do seu marido, e como se sentiu bem 
acolhida, resolveu frequentar. Hoje, participa de reunião de estudos, faz parte da coordenação do 
D.C.D e é com muito amor e dedicação que faz a diagramação do IPV. Agradece pela oportunida-
de que lhe foi dada. Retornar para os ensinamentos da Doutrina Espírita foi um bálsamo para sua 
caminhada para a evolução moral e espiritual.

MARCUS SILVA AGOSTINETTO – É casado, contador/advogado, conta que com cerca de sete 
anos de idade tinha um sonho repetitivo que era mais um pesadelo. Começou esporadicamente 
e foi se tornando cada vez mais constante. Indicado por uma parente, foi com sua mãe a uma 
benzedeira no bairro Carioba. Esta após terminar seu trabalho, perguntou a sua mãe se ela fre-
quentava centro espírita. Sua mãe disse que conhecia, mas não frequentava; quando então, a 
benzedeira disse: - Pois então acho bom a senhora frequentar. Desta forma, foram ao Centro Espírita 
Paz e Amor, onde foram recepcionados pelo Sr. José Rampazzo. Este instruiu sua mãe e a direcio-
nou para que sentasse à mesa e ele na assistência. Após algumas reuniões a mediunidade de sua 
mãe tornou-se evidente e ele nunca mais teve o repetitivo e indesejado pesadelo. Frequentaram 
por muitos anos aquela Casa, até que os estudos na faculdade impossibilitaram a continuidade. 
Somente após anos e com a esposa frequentando o Seareiros é que foi possível recomeçar a fre-
quentar uma casa espírita, isso por volta dos anos 2.000 e, então trabalhar em prol da Doutrina 
com mais afi nco. Por ter sido recepcionado com muito carinho, irmandade e rapidamente con-
seguido uma simbiose produtiva com os já frequentadores, está nesta Casa bendita há mais de 
20 anos e hoje participa de reuniões de estudos, mediúnicas, atendimento fraterno e também 
faz parte da coordenação do D.C.D há muitos anos. Espera nela continuar, dando o seu melhor 
para a Doutrina e aos mais necessitados, de todas as formas possíveis. Que Jesus nos auxilie nesse 
propósito hoje e sempre!, diz.

NELSON JOSÉ SCHLOSSER – É casado, administrador de empresas aposentado. Conheceu 
a Doutrina, através de livros, visitou alguns Centros em Campinas, mas sem continuidade, pois 
viajava muito. A Doutrina sempre esteve intrínseca no seu viver. Conheceu o Seareiros de Jesus, 
através da esposa, Jonê. Está na Casa há mais de 16 anos, onde se identifi cou com as pessoas e 
atividades. Participa do Atendimento Fraterno, Reuniões de Estudos e Mediúnica, e faz parte da 
coordenação do D.C.D. há mais de 14 anos. Seu objetivo aqui é de cumprir mais uma etapa da 
evolução espiritual, adquirindo consciência da necessidade do progresso e reforma moral. Como 
espírita, sabemos que a reencarnação amplia a nossa esperança, pois somos ainda espíritos imperfei-
tos, precisamos melhorar sempre para continuarmos trabalhando pelo nosso progresso, até atingir-
mos a pureza, diz ele.
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ESTUDOS

A adulteração da obra “O Céu e o Inferno”(breves considerações)

POR LEANDRO PIAZZON

Desde 2017, com a publicação de 
A Gênese a partir da primeira edição 
francesa, a Federação Espírita Argen-
tina trouxe novamente à tona o de-
bate a cerca da adulteração da quin-
ta edição do livro A Gênese, de Allan 
Kardec. A repercussão foi mundial, 
tendo o assunto sido muito bem de-
senvolvido e explicado por meio do 
livro El legado de Allan Kardec (2017),
O Legado de Allan Kardec (2019)
em português, de autoria de Simoni 
Privato Goidanich, diplomata brasi-
leira, que realizou profunda pesquisa, 
tendo recolhido na França farta do-
cumentação e evidências que apon-
tam para a adulteração de A Gênese.

As pesquisas não pararam, e o deba-
te em torno de prováveis adulterações 
no livro O Céu e o Inferno ganhou cor-
po com a publicação do livro Nem céu 
nem inferno – as leis da alma segun-
do o espiritismo (2020), assinados 
por Paulo Henrique de Figueiredo e 
Lucas Sampaio, tendo este último, se-
guindo os caminhos indicados por Si-
moni Privato, ido a Paris e reunido im-
portante e inédita documentação que 
sustentou os argumentos dos autores.

De acordo com Paulo Henrique de 
Figueiredo, as alterações identifi ca-
das na quarta edição da obra O Céu e 
o Inferno são profundas, deturpando 
gravemente o pensamento inicial de 
Allan Kardec, a autonomia moral, e, 
de tabela, nosso entendimento sobre 
questões fundamentais da doutrina 
espírita. Paulo relata que a quarta edi-
ção (adulterada) teve seu depósito na 
Biblioteca Nacional Francesa em 19 de 
julho de 1869, praticamente três me-
ses após o desencarne de Allan Kardec 
(31 de março de 1869).

Ocorre que entre as duas datas, deu-
se a fundação da Sociedade Anônima 
do Espiritismo, que segundo suas pa-
lavras, em sua fundação, signifi cou 
um verdadeiro golpe sobre Amélie 
Boudet (viúva de Allan Kardec) na 

condução dos trabalhos e legado do 
esposo, pois o planejamento deixado 
por Allan Kardec para a reestruturação 
do Espiritismo é abandonado. Tudo 
isso foi denunciado pela corajosa e 
fi el amiga de Amélie Boudet, Berthe 
Fropo, em seu livro Muita Luz (1884), 
que está disponível gratuitamente na 
internet.

Amélie Boudet fi cou sem nenhum 
poder legal, e tudo fi cou sob a guarda 
e controle absoluto de Pierre-Gaëtan 
Leymarie, ou simplesmente Leymarie. 
A Revista Espírita, a livraria, os arqui-
vos do espiritismo e os livros de Allan 
Kardec, e todos os bens da Socieda-
de Espírita de Paris fi caram sob total 
responsabilidade de Leymarie, que 
no mês de julho daquele ano, lançou 
a versão adulterada do livro O Céu e o 
Inferno, posto que Kardec não deixou 
qualquer alteração ou orientação pós-
tuma. 

Mas quais os reais prejuízos dessas 
adulterações? 

Wilson Garcia, em artigo de 30 de 
outubro de 2020, intitulado “A Gêne-
se” e, agora, o livro “O céu e o inferno 
vistos por dois prismas opostos”, 
afi rma que o fato é que os estudos de-
monstram que várias das alterações 
feitas nas duas obras alteram de modo 
indiscutível o pensamento do autor, 
trazendo para esse pensamento uma 
contradição irreversível, ou seja, o pen-
samento de Kardec se mostra um nas 
edições em que ele comandou e outro, 
muito diferente, na comparação com 
a edição posterior e modifi cada após 
sua morte física. São mudanças que 
desestruturam profundamente o pen-
samento, que modifi cam sua lógica e 
bom senso.

Paulo Henrique de Figueire-
do aponta para relevante frase de 
Allan Kardec presente na 1ª edição 
de O Céu e o Inferno, e que foi apa-
gada na 4ª edição adulterada: “as 
ideias das antigas religiões nascem da 

imaginação dos homens com objeti-
vo de dominação da humanidade”. Ou 
seja, para Kardec, a metafísica espírita 
é baseada na ciência dos espíritos, e 
isso muda substancialmente o enten-
dimento majoritário no movimento 
espírita sobre temas como livre arbí-
trio, castigo e punição. 

Não há intensão e nem seria possí-
vel esgotar o assunto nessas poucas 
linhas. A proposta é introduzir os leito-
res e leitoras interessadas nesse tema, 
tão importante para o espiritismo e 
consequentemente para nossas vidas. 
Visitem e leiam o blog Expediente 
On Line, de Wilson Garcia, onde po-
derão encontrar artigos tratando des-
te e outros temas de relevância. Paulo 
Henrique de Figueiredo possui, além 
do livro Nem céu nem inferno – as leis 
da alma segundo o espiritismo, diversos 
seminários e entrevistas publicadas 
nas redes digitais, explicando todo o 
processo envolvendo a adulteração da 
obra O Céu e o Inferno, que, recente-
mente, teve através da Editora FEAL, a 
publicação da tradução inédita da 1ª 
edição francesa de O Céu e o Inferno 
ou a justiça divina segundo o Espiri-
tismo. Aproveitem!
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REVISTA ESPÍRITA

Um antigo carreteiro
PELO D.C.D

O EXCELENTE MÉDIUM Sr. V... é um 
moço que geralmente se distingue 
pela pureza de suas relações com o 
mundo espírita. Contudo, depois que 
se mudou para os aposentos que atu-
almente ocupa, um Espírito inferior 
se intromete em suas comunicações, 
interpondo-se até em seus trabalhos 
pessoais.

Encontrando-se, na noite de 6 de se-
tembro de 1859, em casa do Sr. Allan 
Kardec, com quem devia trabalhar, foi 
entravado por aquele Espírito, que lhe 
fazia traçar coisas incoerentes ou im-
pedia que escrevesse.

Então o Sr. Allan Kardec, dirigindo-se 
ao Espírito, manteve com ele a seguin-
te conversa:

1. Por que vens aqui sem ser chama-
do? R. Quero atormentá-lo.

2.  Quem és tu? Dize o teu nome.  
R. Não o direi.

3. Qual o teu objetivo, intrometen-
do-te naquilo que não te diz respei-
to? Isto não te traz nenhum proveito. 
R. Não, mas eu o impeço de ter boas 
comunicações e sei que isto o magoa 
muito.

4. És um mau Espírito, pois que te 
alegras em fazer o mal. Em nome de 
Deus eu te ordeno que te retires e nos 
deixes trabalhar tranquilamente.
 R. Pensas que metes medo com essa 
voz grossa?

5. Se não é de mim que tens medo, 
tê-lo-ás sem dúvida de Deus, em nome 
de quem te falo e que poderá fazer que 
te arrependas de tua maldade.
 R. Não nos zanguemos, burguês.

6. Repito que és um mau Espírito, e 
mais uma vez te peço que não nos im-
peças de trabalhar. R. Eu sou o que sou, 
é a minha natureza.

Tendo sido chamado um Espírito su-
perior, ao qual foi pedido que afastasse 
o intruso, a fim de não ser interrompi-
do o trabalho, o mau Espírito provavel-
mente se foi, porque durante o resto 
da noite não houve mais nenhuma 
interrupção.

Interrogado sobre a natureza desse 
Espírito, respondeu o superior:

R. Esse Espírito, que é da mais baixa 
classe, é um antigo carreteiro, falecido 
perto da casa onde mora o médium. 
Escolheu para domicílio o próprio 
quarto deste, e há muito tempo é ele 
que o obsidia e o atormenta incessan-
temente. Agora que ele sabe que o 
médium deve, por ordem de Espíritos 
superiores, mudar de residência, ator-
menta-o mais do que nunca. É ainda 
uma prova de que o médium não es-
creve o seu próprio pensamento. Vês 
assim que há boas coisas, mesmo nas 
mais desagradáveis aventuras da vida. 
Deus revela o seu poder por todos os 
meios possíveis.

- Qual era em vida o caráter desse 
homem?

- Tudo o que mais se aproxima do 
animal. Creio que seus cavalos tinham 
mais inteligência e mais sentimento 
do que ele.

- Por que meio pode o Sr. V... desem-
baraçar-se dele?

- Há dois: o meio espiritual, pedindo 
a Deus; o meio material, deixando a 
casa onde está.

- Então há realmente lugares assom-
brados por certos Espíritos?

- Sim. Espíritos que ainda estão sob a 
influência da matéria ligam-se a certos 
locais.

- Os Espíritos que assombram certos 
lugares podem torná-los fatalmente 
funestos ou propícios às pessoas que 
os habitam?

- Quem poderia impedi-los? Mortos, 
exercem influência como Espíritos; vi-
vos, exercem-na como homens.

- Alguém que não fosse médium, 
que jamais tivesse ouvido falar de Es-
píritos e que nem acreditasse neles po-
deria sofrer tal influência e ser vítima 
de vexames de tais Espíritos?

- Indubitavelmente. Isto acontece 
mais frequentemente do que pensais, 
e explica muitas coisas.

- Há fundamento na crença de que 
os Espíritos frequentam de preferência

as ruínas e as casas abandonadas? 
- Superstição. 
- Então os Espíritos assombrarão uma 
casa nova da Rua de Rivoli, do mesmo 
modo que um velho pardieiro?

- Por certo. Eles podem ser atraídos 
antes para um lugar do que para outro, 
pela disposição de espírito dos seus 
moradores.

Tendo sido evocado, na Sociedade, o 
Espírito do carreteiro acima menciona-
do, por intermédio do Sr. R..., ele mani-
festou-se por sinais de violência, que-
brando os lápis, enfiando-os com força 
no papel, e por uma escrita grosseira, 
trêmula, irregular e pouco legível.

1. (Evocação). - Aqui estou.
2. Reconheceis o poder de Deus so-

bre vós?- Sim; e daí?
3. Por que escolhestes o quarto do 

Sr. V..., e não um outro?- Porque isto 
me agrada.

4. Ficareis ali muito tempo? - Tanto 
quanto me sentir bem.

5. Então não tendes a intenção de 
melhorar? - Veremos. Eu tenho tempo.

6. Estais contrariado porque vos cha-
mamos? - Sim.

7. Que fazíeis quando vos chama-
mos? - Estava na taberna.

8. Então bebíeis? - Que tolice! Como 
posso beber?

9. Então o que quisestes dizer quan-
do falastes da taberna? - Quis dizer o 
que disse.

10. Quando vivo, maltratáveis os 
vossos cavalos? - Sois da polícia muni-
cipal?

11. Quereis que oremos por vós? -  E 
faríeis isto?

12. Certamente. Nós oramos por 
todos aqueles que sofrem, porque 
temos compaixão dos infelizes e sa-
bemos que a misericórdia de Deus é 
grande.

- Oh! Bem, sois boa gente mesmo. Eu 
gostaria de poder vos dar um aperto de 
mão. Procurarei merecê-lo. Obrigado.

OBSERVAÇÃO: Esta conver-
sa confirma o que a experiência já 
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provou muitas vezes, relativamente 
à infl uência que podem os homens 
exercer sobre os Espíritos, e por meio 
da qual contribuem para a sua me-
lhora. Mostra a infl uência da prece.

Assim, essa natureza bruta e quase 
indomável e selvagem encontra-se 
como que amansada pelo pensamen-
to do interesse que possamos ter por 
ela. Temos numerosos exemplos de cri-
minosos que vieram espontaneamen-
te comunicar-se com médiuns que 
haviam orado por eles, testemunhan-
do-nos assim o seu arrependimento.

Às observações acima juntaremos 
as considerações que seguem, relati-
vas à evocação de Espíritos inferiores.

Temos visto médiuns, justamente 
ciosos de conservar suas boas rela-
ções de além-túmulo, recusarem-se 
a servir de intérpretes dos Espíritos 
inferiores que podem ser chamados. 

 É de sua parte uma suscetibilidade 
mal entendida. Pelo fato de evocarmos 
um Espírito vulgar, e mesmo mau, não 
fi caremos sob a dependência dele. 
Longe disso, e ao contrário, nós é que o 
dominaremos. Não é ele que vem im-
por-se, contra a nossa vontade, como 
nas obsessões. Somos nós que nos 
impomos. Ele não ordena, obedece. 
Nós somos o seu juiz, e não a sua pre-
sa. Além disso, podemos ser-lhes úteis 
por nossos conselhos e por nossas pre-
ces e eles nos fi cam reconhecidos pelo 
interesse que lhes demonstramos. Es-
tender-lhe a mão em socorro é praticar 
uma boa ação. Recusá-la é falta de cari-
dade; ainda mais, é orgulho e egoísmo.

Esses seres inferiores, aliás, são para 
nós um grande ensinamento. Foi por 
seu intermédio que pudemos conhe-
cer as camadas inferiores do mundo 
espírita e a sorte que aguarda aqueles 

que aqui fazem mau emprego de sua 
vida.

Notemos, além do mais, que é quase 
sempre tremendo que eles vêm às reu-
niões sérias, onde dominam os bons 
Espíritos. Ficam envergonhados e se 
mantêm à distância, ouvindo a fi m de 
instruir-se. Muitas vezes vêm com esse 
objetivo, sem terem sido chamados.

Por que, pois, recusaríamos ouvi-los, 
quando muitas vezes seu arrependi-
mento e seu sofrimento constituem 
motivo de edifi cação ou, pelo menos, 
de instrução?

Nada há que temer dessas comuni-
cações, desde que visem o bem. Que 
seria dos pobres feridos se os médicos 
se recusassem a tocar em suas chagas?

Fonte: Revista Espírita 1859 - Dezembro

LEIA, ASSISTA, APRENDA

Aprendendo com o livro “Mecanismos da Mediunidade”   
PELO D.C.D.

OEspírito André Luiz alia Ci-
ência ao Espiritismo para 
apresentar conceitos como 

energia, átomo, obsessão, hipnose, 
magnetismo, animismo e psicometria, 
entre outros, oferecendo aos médiuns 
e estudiosos da mediunidade diversos 
recursos para melhor compreensão de 
questões da Física e da Filosofi a que se 
relacionam ao tema. Com psicografi a 
de Francisco Cândido Xavier e Waldo 
Vieira (1960), o autor espiritual escla-
rece que, além de conhecimentos e 
estudos, é necessário ter disciplina e 
responsabilidade para praticar a me-
diunidade com Jesus e entrar em co-
munhão com o plano superior, buscan-
do o aprimoramento do espírito sob 
as diretrizes do Evangelho de Cristo. 

Assim, como em Evolução em Dois 
Mundos, André Luiz inicia a obra com 
excertos das obras de Allan Kardec, 
fundamentando seus comentários no 
decorrer do livro. Em seguida,  Emma-
nuel prefacia o livro e cita diversas 
passagens em Atos dos Apóstolos que 
descrevem fenômenos mediúnicos

ocorridos com os primeiros seguidores 
de Jesus. André Luiz começa os capítu-
los descrevendo conceitos da Física, 
como átomos, ondas e radiação, para 
situar melhor o leitor e também prepa-
rar o terreno para as diversas analogias 
que se seguem com relação aos dois 
planos da vida. A linguagem de Me-
canismos da Mediunidade é bastante 
técnica, mas uma obra altamente re-
comendada para o estudo em grupos, 
em especial entre aqueles que partici-
pam de atividades mediúnicas. 

Entendo esse livro como sendo uma 
continuação de Nos Domínios da Me-
diunidade, ambos os livros tratam dos 
diversos aspectos da mediunidade, 
suas diversas formas de manifestação, 
os processos que os organismos físi-
cos e espirituais sofrem durante o in-
tercâmbio e as consequências do uso 
da mediunidade, sendo positivas ou 
negativas de acordo com o proceder 
dos médiuns, orientadores e coorde-
nadores. Mecanismos da Mediunidade 
retira a aura mística que muitas ve-
zes percebemos em torno do tema, 
trazendo uma visão mais analítica e 

científi ca dos fatos, tornando o fenô-
meno  mediúnico mais próximo do 
nosso entendimento. O autor faz di-
versas analogias, comparando os siste-
mas e os procedimentos àqueles que 
temos na Ciência terrena, enquanto 
esclarece outros pontos utilizando a 
linguagem científi ca, demonstrando 
que mundo material e mundo espiri-
tual fazem parte de uma mesma Natu-
reza, de uma mesma Criação, regidos 
por leis idênticas e que apenas não te-
mos ainda condições de compreender. 

Fonte: papoliterario.com.br/2019/04/12/me-
canismos-da-mediunidade/
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COASSEJE

 21 de Agosto - 6 anos do Serviço de Acolhimento
PELA COASSEJE

O próximo dia 21 de agosto completa 6 (seis) anos da chegada das crianças ao Serviço de Acolhimento Institucio-
nal para Crianças e Adolescentes da COASSEJE. Inicialmente para os Lares COASSEJE (duas Casas Lares) e em setembro 
de 2019, transferidas para o abrigo denominado “Lar Dona Anita”.

No dia 16 de agosto de 2015, cinco dias antes da chegada das crianças, recebemos no Seareiros a mensagem mediúnica 
abaixo, que neste mês publicamos para comemorar o evento:

“Queridos irmãos, viemos anunciar que já está tudo pron-
to!

Já está tudo pronto para a nova fase, para os novos tra-
balhos, para assumir, enfi m, as crianças tão aguardadas, as 
crianças que terão a oportunidade de um lar e de um traba-
lho benevolente.

A equipe já está a postos, a comitiva chegou hoje para a 
limpeza de todos os espaços das duas Casas, para que pos-
sa estar tudo em ordem quando as portas se abrirem para 
aquelas vidas que ali estarão sob a custódia de pessoas que 
estão se capacitando para isso.

Meus irmãos, aquietem o coração, porque foram escolhi-
dos e não estarão desamparados neste processo. Todas as di-
fi culdades apresentadas até o momento fi zeram parte de um 
processo que envolve muitos tópicos, muitos passos a serem 
caminhados, para que tudo estivesse organizado e, que, inti-
mamente, o propósito estivesse fortalecido em seus corações.

O portal está aberto para a conexão com o “Educandário 
Filhos de Maria”. A equipe do Educandário estará em assis-
tência completa aos senhores. Há médicos do espaço, psi-
cólogos, cuidadores, pessoas que se dedicam já a trabalhos 
como esse em outras localidades físicas e, com grande honra 
estarão, então, somando esforços com os senhores.

E os trabalhos serão conduzidos no dia a dia com uma aju-
da muito especial. Chegam ofi cialmente homens e mulheres 
da “Colônia Nova Alvorada”, são pais e mães que estão ten-
do a oportunidade junto dos senhores, de exercer aquilo que 

outrora não puderam trabalhar com tanto afi nco e amor. 
São seres, são indivíduos, são espíritos que se propuseram a 
avançar neste exercício que outrora passou despercebido e 
sem a devida atenção. Portanto, a equipe está completa! Vo-
cês estão ofi cialmente prontos para mais essa jornada.

Deus, nosso Pai, que arquitetou todas as possibilidades 
para concretizar este grande momento, este grande ciclo, 
derrama sobre vós energias profundas de amor e compreen-
são, para que possam entrar de cabeça erguida neste novo 
trabalho.

Confi em, acreditem, orem, porque a oração é a principal 
conexão com todo esse exército que está montado, para ofi -
cialmente receber esses pequenos.

E, se pudermos deixar um conselho, que possam agir com 
muito discernimento. Não julguem as histórias, não julguem 
as circunstâncias, mas administre-as, porque a função dos 
senhores é buscar todo amparo físico, moral e religioso tam-
bém - por que não? - para que esses seres que ali estão, este-
jam capacitados para caminhar em terreno fértil.

O julgamento é um grande perigo e um inimigo presente a 
todos os instantes. Então, em situações provenientes de agu-
çar o julgamento, que possam se recolher alguns instantes, 
que possam clamar ao Pai que lhes deem discernimento e 
serão orientados a voltar para o caminho justo, certo e prós-
pero.

A força de Deus está com vocês. O trabalho edifi cante já 
lhes pertence. Que Deus os abençoe!” 
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PROJETO VALORES HUMANOS

Desde junho deste ano, a voluntária Rosana Travaglia Verzignazzi, realiza um projeto que se denomina “Projeto 
Valores Humanos” com as crianças, adolescentes e também educadoras.

O projeto, elaborado pela própria docente e aprovado pela equipe técnica do Serviço de Acolhimento, visa promover  a 
socialização dos acolhidos, fortalecer o sentimento de valores, da criatividade e, através das ofi cinas e dinâmicas incentivar 
a refl exão sobre a moral e os relacionamentos.

No projeto consta ofi cinas para educadoras, orientando para um melhor estímulo ao desenvolvimento do bebê que é 
oferecer um ambiente afetuoso, seguro e com liberdade para explorar e para as crianças e adolescentes, estão previstas 
ofi cinas de Mandala de gesso, culinária (brigadeiro de copinho e docinho de leite ninho), pintura em caixinha de MDF, 
jardinagem – plantar suculentas, confecção de pipas e outras ofi cinas  e dinâmicas.

Veja fotos de alguns resultados das ofi cinas: 

PROGRAMA ABRAÇAR

O programa abraçar da COASSEJE, 
que inclui o Projeto Apadrinhamento 
Afetivo e o Grupo de Apoio à Adoção 
elaborou o cartaz/comunicado, com 
intuito se esclarecimentos e apoio a 
famílias adotivas, pretendentes ou que 
deseje informações sobre os projetos. 

Além do telefone disponível no 
cartaz, interessados poderão enviar 
e-mail para a equipe técnica através 
do endereço convivencia@coasseje.
com.br. 
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O estudo do espiritismo na era digital 
O futuro já começou!  (Parte 2)

POR JAIME RIBEIRO

A TECNOLOGIA é amiga do ho-
mem, mas nem sempre o homem é 
amigo da tecnologia.

A Inteligência Artificial selecionará 
os conteúdos mais relevantes produ-
zidos no movimento espírita sobre o 
tema desejado e indicará outros estu-
dos disponíveis produzidos ao longo 
da história da humanidade, em todos 
os campos do conhecimento huma-
no. Exatamente como Kardec fez. Ele 
teve muito trabalho para fazer essa ta-
refa. Hoje em dia é bem fácil para nós.

A única coisa que nos impede 
de seguir o pensamento crítico do 
codificador é se nos tornarmos ob-
soletos em nosso próprio tempo, 
algo que ele jamais se permitiria. 
Kardec era um homem a frente do 
seu tempo, analisava os ensinamen-
tos tradicionais, mas olhava para 
os próximos séculos. Diferente de 
nós, que de certa forma já vivemos 
no futuro e algumas vezes nos apri-
sionamos as formas do passado.

Não estamos falando aqui em coi-
sas que serão possíveis apenas em 
um futuro distante. Toda essa tec-
nologia já está disponível para ou-
tras frentes de estudos e pesquisa.

Atualmente, temos o Aplicati-
vo Kardecpedia  já aponta o início 
dessa  inovação na metodologia de 
estudo e acesso à Doutrina Espírita.

O mais fascinante de todas essas 
reflexões e hipóteses é saber que, 
apesar de estarmos caminhando para 
um futuro que se mostra mais impre-
visível do que nunca e de estarmos 
lidando com tanta disrupção com-
portamental e tecnológica, já temos 
algumas certezas. A mais importante 
delas é que nesse futuro imaginado 
em nossas previsões, o retorno à sa-
bedoria de Allan Kardec é mandatório 
para compreender o futuro do estu-
do do Espiritismo. O codificador nos 
ensinou a submeter tudo à base da 

universalidade dos ensinamentos dos espíritos e ao crivo da ciência. Continuare-
mos fazendo isso e nos apoiando em todos os ensinamentos de sua obra e do seu 
pensamento crítico.

A integração das obras básicas e sérias da Doutrina Espírita com o conhecimen-
to científico atual e os caminhos de transformação do planeta precisam ser feitas 
imediatamente. Não é possível estudar e viver as leis naturais olhando apenas 
para o passado e vivendo como se estivesse no passado. As nossas referências são 
nossa base, mas a lei de amor está diluída de forma atemporal e a humanidade 
não precisa se aprisionar para poder seguir em segurança. O “bom senso encar-
nado” tem muito a nos ensinar sobre isso.

Kardec viveu como um homem que estava além do seu tempo e usava todas 
as tecnologias e informações disponíveis em sua época para construir e propagar 
a codificação. Isso me enche de certeza e esperança sobre o futuro da Doutrina 
Espírita no mundo.
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Se Kardec iniciasse hoje a sua obra 
contaria com um canal no Youtube, 
dominaria todas as ferramentas de di-
vulgação digital, usaria as redes sociais 
com sabedoria e certamente publicaria 
a codificação em formato digital, antes 
mesmo de disponibilizá-la em papel. Te-
nho certeza que ele faria palestras e pes-
quisas “antenadas” com as tendências 
do mundo, focadas na compreensão do 
mundo do agora e na relação do conhe-
cimento atual com os ensinamentos dos 
espíritos. Arrisco a dizer que ele iria além: 
submeteria aos espíritos todos os con-
ceitos de volatilidade, incerteza, com-
plexidade e ambiguidade da atualidade.

Se o codificador estivesse encarnado, 
não pediria para ninguém desligar o ce-
lular ao longo de um estudo doutrinário. 
Ele recomendaria essa ferramenta para 
que todos pudessem ir mais longe a suas 
pesquisas e contribuições. Tudo com 
bom senso, claro. Como ele sempre fez.

Como eu consigo fazer essa cogita-
ção? A resposta é muito simples. Basta 
estudar a codificação e as edições da 
Revista Espírita para saber que ele era 
completamente envolvido com todas 
as novidades científicas da época. 

Por que seria diferente hoje?
O que nos faz crer que devemos conti-

nuar estudando, divulgando e publican-
do o Espiritismo como se vivêssemos no 
século passado?

 Para fazer a Doutrina Espírita al-
cançar o seu papel na transforma-
ção do nosso mundo, se faz neces-
sário que nos libertemos da ficção 
de pensar nela de forma estática.

Apesar de sermos adeptos de uma 
Doutrina do século XIX, estudada em 
instituições que se formaram no século 
XX, somos pessoas que vivem e estudam 
no século XXI.  Não podemos ignorar 
isso sob a pena de sacrificarmos a nossa 
tarefa de edificadores da regeneração.

Obviamente isso cria um novo de-
safio no formato pedagógico e na 
dinâmica de convivência no movi-
mento espírita. Mas temos que en-
frentar os nossos desafios sem medo.

O codificador nos alertou que a 
Doutrina sempre acompanharia a 
ciência. Por isso, precisamos refle-
tir sobre a manutenção de algumas 
práticas de estudo e divulgação que

mantemos desde o século passado. A 
pedagogia atual está fazendo um es-
forço enorme para se adequar à essa 
nova realidade. Precisamos segui-la 
imediatamente. A educação é a força 
mais poderosa para a transformação 
do mundo. Certamente estamos todos 
de acordo que vivemos em uma gran-
de escola na qual o Espiritismo tem a 
missão de educar almas na função do 
cristianismo redivivo.

O mundo da educação tem debati-
do exaustivamente para encontrar o 
modelo de escola e consumo de con-
teúdo para o nosso tempo. Por toda 
parte surgem novas Startups, que são 
empresas inovadoras e disruptivas, 
com a missão de encontrar o forma-
to ideal de educação do século XXI e 
romper com o modelo tradicional que 
parece não atender mais as necessida-
des das novas gerações.

Por que também não montamos 
startups vinculadas às federativas para 
estudar e apontar novas práticas de es-
tudos alinhadas com o que os estudio-
sos chamam de habilidades do século 
XXI? Seria uma iniciativa importante 
para o futuro da humanidade. 

Esses núcleos poderiam ter a função 
de atualizar e testar modelos e práticas 
para nós. Que tal incluir a tecnologia 
no processo de aperfeiçoamento dos 
nossos atendimentos fraternos? Po-
demos utilizar de dados e informações 
para orientar um acompanhamento 
mais assertivo.

Os espíritos amigos continuarão 
nos intuindo e influenciando, mas eu 
tenho certeza que vão ficar muito fe-
lizes em constatar que já temos dados 
e análises suficientes para auxiliá-los 
nessa tarefa. Eu já tenho um estudo 

sobre isso que apresentarei pela edito-
ra Intelítera em breve.

De toda forma, não importa o que 
acontecerá no mundo nos próximos 
tempos. A Doutrina Espírita e sua base 
inabalável, ditada pelos espíritos supe-
riores que enxergavam muito além do 
nosso tempo, permanecerão iluminan-
do todos os campos do conhecimento 
humano. 

Quem leu a codificação antes dos 
anos 90 e releu recentemente, sabe 
exatamente sobre o que estou falando. 
A cada tempo que passa, entendemos 
com mais clareza as mensagens deixa-
das pelos espíritos para nos explicar as 
leis universais e suas aplicações atem-
porais. 

Também somos surpreendidos em 
constatar como a nossa compreensão 
ainda é limitada devido ao nosso aces-
so científico restrito.

A Codificação Espírita é o “spoiler” de 
todo conhecimento humano dos pró-
ximos séculos. Sem sombra de dúvidas.

A aliança da ciência e da religião já 
está se dando no campo dos estudos 
psicológicos modernos e em breve se 
dará em outros campos do conheci-
mento humano.

Sinto uma profunda alegria em olhar 
para frente e ter certeza que Allan Kar-
dec foi atual ontem, ainda o é hoje e 
continuará sendo amanhã. 

Sua obra será sempre a nossa base e 
fortaleza para construção da Nova Era 
da humanidade.

Façamos como o nosso codificador, 
usemos a tecnologia de nosso tempo 
para estudar, compreender e divulgar a 
nossa Doutrina maravilhosa..
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Meus queridos amigos e irmãos, eis aqui, quiçá, o melhor artigo espírita 
que li em muitos anos e que me foi enviado pelo querido amigo e educador 
Jaime Ribeiro, que me localizou através da rede do whatsapp, através de 
uma amiga em comum, iniciando assim uma sincera amizade entre nós.

O Jaime é engenheiro químico, especializado em gestão de negócios e 
marketing pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV Rio). Atu-
almente é executivo da área de educação, escritor, palestrante e estudioso 
das habilidades socioemocionais. Tem estudos e pesquisas sobre questões 
humanas importantes, como empatia; diminuição da desvantagem social 
e liderança focada no desenvolvimento das habilidades emocionais e com-
portamentais, os “soft skills”, que já são as competências mais requisitadas 
no mundo corporativo. É membro da ONG Fraternidade sem Fronteiras, 

onde realiza um projeto com ênfase no desenvolvimento da fraternidade e empatia nas crianças e jovens, para mudar a realidade 
de acesso à educação, daqueles que vivem em extrema pobreza na África subsaariana.

Mas além e acima de tudo isso, o querido Jaime é espírita e um idealista de primeiro plano, pernambucano de nascimento, mui-
to dedicado e focado em fazer compreender, aos espíritas em geral, a verdadeira revolução em cujo bojo nos encontramos e que 
não podemos sermos levados de roldão, mas sim aproveitarmos esse “Mare-Magno” histórico e colocarmos o nosso movimento 
espírita em outro patamar, aquele antevisto por Kardec das suas consequências sociais, utilizando para isso as novas e estupendas 
ferramentas que a Era Digital nos proporciona.

Não posso deixar de agradecer aqui, também, a gentileza da Intelítera Editora, por publicarmos esse texto em nosso blog.
Que Jesus abençoe sempre a ti querido Jaime Ribeiro e gratidão por esse imprescindível e antológico artigaço!
Que Jesus abençoe a todos nós!

Bruno Tavares

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

A História da Chave
POR ORLANDO CIOLDIN

Com a saída do chefe da casa e dos fi lhos mais velhos para o trabalho e com a ausência das crianças na escola, Dona 
Cidália, a madrasta de Chico Xavier, era obrigada, às vezes, a deixar a casa a sós, porque devia buscar lenha distante.

Aí começou uma difi culdade. Certa vizinha, vendo a casa fechada, ia ao quintal e colhia as verduras. A madrasta bondosa 
preocupou-se. Sem verduras não haveria dinheiro para o serviço escolar. Dona Cidália observou, observou... E fi cou saben-
do quem lhes subtraía os recursos da horta. Entretanto, repugnava-lhe a ideia de ofender uma pessoa amiga por causa de 
repolhos e alfaces. Chamou então o Chico e lembrou:

- Meu fi lho, você diz que, às vezes, encontra o espírito de Dona Maria. Peça-lhe um conselho. Nossa horta está desapare-
cendo e, sem ela, como sustentar o serviço da escola?

Chico procurou o quintal à tardinha e rezou. Como das outras vezes, a mãezinha apareceu. O Menino contou-lhe o que 
se passava e pediu socorro. 

Dona Maria, então lhe disse:
- Você diga à Cidália que realmente não devemos brigar com os vizinhos que são sempre pessoas de quem necessita-

mos. Será então aconselhável que ela dê a chave da casa à amiga que vem talando a horta, sempre que precise ausentar-se, 
porque, desse modo a vizinha, ao invés de prejudicar os legumes, nos ajudará a tomar conta deles. 

Dona Cidália achou o conselho excelente e cumpriu a determinação. Foi assim que a vizinha não mais tocou nas hortali-
ças, porque passou a responsabilizar-se pela casa inteira. 

Fonte: Livro “Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, Ed LAKE
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ESTUDO BÍBLICO

Parábola do Tesouro Escondido (Mateus 13: 44)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

AGOSTO 2021  |  13

“O Reino dos Céus é semelhante 
a um tesouro escondido no campo; 
um homem o acha e torna a escon-
der e, na sua alegria, vai, vende tudo 
o que possui e compra aquele cam-
po”.

De modo geral o homem procura 
construir a sua felicidade nas conquis-
tas materiais, saúde, fama, títulos, pos-
ses, estabilidade e relacionamentos 
que possam lhe trazer alegrias. Até aí 
nada de errado, foi o que aprendemos.

A parábola, a menor do Evangelho 
de Jesus, apesar de pequena, é singela 
e expressiva de extrema sabedoria. Ela 
nos trás a comparação do Reino dos 
Céus a um tesouro oculto no campo, 
dizendo que aquele que o achar se 
fascinará a tal ponto de se desfazer dos 
seus bens materiais para comprá-lo. 
Jesus não quis dizer que deveríamos 
desagregar da nossa vida os recursos 
necessários para seguir a nossa ca-
minhada, e sim, que não valorizásse-
mos ao ponto de nos escravizarmos.

A nossa caminhada nos trás expe-
riências através das vivências diárias, 
cada conquista material nos inquieta 
e queremos outras, junto, arrasta afl i-
ções, ansiedade e uma visão destor-
cida da verdadeira vida, e nós passa-
mos a comparar as posses e a julgar as 
pessoas, o que resulta na escravidão 
do nosso coração. Disse Jesus: “Onde 
estiver o teu tesouro, ali estará tam-
bém o seu coração”. – Mateus 6:21.

O Reino dos Céus indica um esta-
do de alma um sentimento de ple-
nitude que requer sacrifícios em 
sua conquista, aquisições de valo-
res, o Reino não está em um lugar 

circunscrito no plano físico ou no pla-
no espiritual, está dentro de nós.
Quando achamos o tesouro, descobri-
mos a nossa consciência espiritual e 
a desilusão provocada pela insistente 
procura da paz e da felicidade, só na 
vida material, desaparece, e a partir 
da nova visão se deslumbra um mun-
do novo e também outros horizontes; 
passamos a desfrutar de um estado de 
paz e de alegria que jamais sentimos. 
Arrebata-nos um olhar diferente do 
sentido da vida.
Agora que descobrimos o caminho 
do tesouro, através do Evangelho de 
Jesus, as conquistas espirituais, que 
são os únicos valores reais, passamos 
a viver mais intensamente em função 
dos ideais superiores. É um momento 
decisivo em nossa vida, porque pas-
saremos a modifi car o nosso íntimo 
em defi nitivo, sendo pessoas bene-
volentes, fraternas e cativadas pelas 
conquistas espirituais e não mais pe-
las materiais. Seremos fortalecidos e 
alimentados por capacidades que nos 
ajudarão a ultrapassar obstáculos que 
assomarem em nossa caminhada no 

processo evolutivo. A partir de então 
toda conquista espiritual passa a nos 
pertencer e os recursos materiais se-
rão entendidos como empréstimos 
temporários cedidos pela Divindade 
Celeste.

O Livro dos Espíritos nos trás uma 
ajuda para encontrarmos um meio 
prático e mais efi caz, que se colocar-
mos em ação, resistiríamos à inter-
ferência do mal e conseguiríamos a 
nossa melhora. Ela está contida na 
pergunta 919, que tem como resposta: 
“Um sábio da antiguidade vos disse: Co-
nhece-te a ti mesmo”. Santo Agostinho 
segue com uma mensagem discorren-
do sobre o questionamento de Kardec 
de qual seria o meio de conseguir o 
conhecimento de si mesmo. O texto 
vai nos ajudar de como conseguir esse 
autoconhecimento e nessa busca inte-
rior tão necessária. Ele fi naliza dizendo: 
“Foi com esse objetivo que ditamos O Li-
vro dos Espíritos”.

Fontes: espirito.org.br – Rodolfo Calligaris; 
Bíblia do Caminho
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POR CRISTIANE CLEZIA

EURÍPEDES BARSANULFO (1880 – 1918) é um vulto bra-
sileiro do Espiritismo que muitos espíritas ainda não conhe-
cem. Talvez por ter deixado pouco material escrito. Sua gran-
de obra foi a caridade, que o tornou notável em Sacramento, 
sua cidade natal no Triângulo Mineiro, e em Minas Gerais. 
Figura extraordinária. Apóstolo da benemerência. Médium 
completo. Sábio e poliglota. Gênio de múltiplos talentos. 
Chegou a acumular as funções de diretor e professor escolar, 
presidente da ordem municipal da Sociedade São Vicente 
de Paulo, farmacêutico homeopata, jornalista e vereador. 
Isso aos 22 anos!

Além de aspectos pessoais e da vida pública de Eurípedes, 
o documentário enfoca, ainda, o pioneirismo do sistema 
educacional adotado em sua escola e a mudança de para-
digma que ocasionou ao utilizar métodos humanistas, como 
a adoção de classes mistas, a abolição de castigos físicos aos 
alunos e o oferecimento de disciplinas como Filosofia, Botâ-
nica e Astronomia no Colégio Allan Kardec.

Este documentário, da Versátil Vídeo Spirite, vem contar 
quem foi esse enorme homem, cuja desencarnação comple-
ta 100 anos. O filme foi escrito e dirigido por Oceano Vieira de Melo, em 2007, com 99 min de duração, para o centená-
rio do Colégio Allan Kardec fundado por Barsanulfo em 1907. Tem apresentação e narração de Lima Duarte.

Além de trazer depoimentos dos médiuns Frederico Peiró e Mariano Cunha, tio de Eurípedes, dois nomes de fundamen-
tal importância na trajetória do jovem, também traz  imagens históricas sobre a vida de Eurípedes Barsanulfo. Ele tentou 
dissuadir Mariano, mas, graças a este e a um livro com que presenteou o sobrinho, a história mudou. O Espiritismo ganhou 
um de seus mais iluminados trabalhadores. Destaques do documentário são a fundação do Colégio Allan Kardec e as his-
tórias de intervenção espiritual de Eurípedes, que já são quase folclóricas.

Disponível no canal do Youtube da FebTV: https://www.youtube.com/watch?v=Iz0pdNNYrnM

Fonte: https://www.espiritismo.tv/documentarios/euripedes-barsanulfo-educador-e-medium/

ESPIRITISMO E MÍDIA

Documentário: Eurípedes Barsanulfo – Educador e Médium
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POR ORSON PETER CARRARA

Imagens da dor 
COMPORTAMENTO

Crianças paralíticas ou com deformidades variadas, 
inclusive cerebrais, cegos de nascença, tumores 
que se exteriorizam, abandono, fome, misérias 

morais que se expressam de tantas formas, perturbações 
intensas ou tragédias que se vê diariamente, expressam 
imagens de dor refl etindo hoje, muitas vezes em desdo-
bramentos de arbitrariedades de ontem...

Na verdade, constituem inicialmente convites para a 
compaixão e para o auxílio ao nosso alcance. Mas tam-
bém nos fazem ver as consequências do mal a quem a ele 
se entrega. São imagens educativas para que saibamos: 
a) A Lei Divina não é omissa; b) Mais cedo ou mais tarde 
todos seremos chamados à corrigenda.

Somos chamados a ajudar. E indicam para que não fa-
çamos o que fazem aqueles que se deixam seduzir pela 
violência, para que não suceda conosco o mesmo ou pior. 

Com pequenas transcrições o texto acima é inspirado 
no capítulo de mesmo nome, Imagens da dor, que está 
no livro Vigiai e Orai, de Bacelli/Irmão José. 
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ESTE ARTIGO é o décimo terceiro 
de uma série baseada na obra “Me-
diunidade e Doutrina”, do autor 
Carlos Baccelli, pelo espírito de 
Odilon Fernandes. Aqui falaremos 
sobre “o médium como instrumento”.

“Para que uma comunicação seja 
boa, é necessário que emane de um 
Espírito bom; para que esse Espírito 
bom possa transmiti-la, lhe é neces-
sário um bom instrumento; para que 
queira transmiti-la, é preciso que o 
objetivo lhe convenha.” (O Livro dos 
Médiuns – Segunda Parte – Cap. XVI).

O bom médium é aquele que pro-
cura aprimorar-se sempre, sendo um 
verdadeiro coadjuvante dos Espíri-
tos que se manifestam por seu inter-
médio. Cabe também ao médium 
suprir nos Espíritos a falta de recur-
sos intelectuais, para que a comu-
nicação se efetue. Em muitos deles, 
inclusive, há total desconhecimen-
to sobre o intercâmbio mediúnico. 

Muitos Espíritos que se comuni-
cam nos Centros Espíritas, consolan-
do os familiares, são substituídos, 
no ato da mensagem, por Espíritos 
esclarecidos que lhes tomam o lu-
gar, já que, por si mesmos, não es-
tariam em condições de fazê-lo.

A caridade cristã impõe-se aos que

Mediunidade e Doutrina (Parte XIII)

POR MARIANA MIANO
desejam ser úteis e, entre os Espíritos, 
não existe preconceito. Desde que a 
mensagem chegue ao destinatário, 
refletindo a essência do pensamento 
do Espírito que deseja transmiti-la, não 
importa quem se lhe faça o intérprete. 
Ainda há, entre os Espíritos, os que são 
médiuns e se especializam nesse setor.

O bom médium conhece esse me-
canismo e não se sente mistificado 
ou mistificando; age com a discrição 
possível, reconhecendo que nem 
todas as pessoas conseguem pene-
trar os meandros da mediunidade.

Por mais exímio que seja o violinis-
ta, ele pouco fará com um instrumen-
to desafinado. Assim, é preciso que o 
médium esteja afinado com os pro-
pósitos dos Espíritos e lhes estenda 
as mãos para a travessia do abismo a 
que se convencionou chamar “morte”.

Para o médium, além de boa von-
tade, deve possuir discernimento, a 
fim de não cair no ridículo e compro-
meter a ideia espírita. Um médium 
idôneo em hipótese alguma aceita 
ser idolatrado, pois conhece suas li-
mitações, suas inferioridades, e sabe 
que sua única recompensa deve ser 
a alegria que nasce do dever reta-
mente cumprido. O médium que é 
espírita convicto, coloca o ideal acima 
de tudo e é justamente isto que lhe

garante a credibilidade. Se o médium 
não é sincero, os bons Espíritos o aban-
donam e ele se torna presa fácil de en-
tidades obsessoras. Muitos médiuns 
só acreditam que são médiuns quan-
do caem na obsessão e percebem que 
nada são sem o amparo dos bons Espí-
ritos. Portanto, os médiuns são apenas 
instrumentos da causa Espírita e de-
vem esforçar-se para melhorar-se, não 
apenas realizando sua “Reforma Ínti-
ma”, mas também melhorando seus 
conhecimentos espírita e intelectual, 
através de todos os estudos “possíveis”. 
Afinal, todos estamos aqui para EVO-
LUIR...esse é o único caminho possível!! 

Até o próximo IPV!!
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EVANGELHO NO LAR

MEDIUNIDADE

“Perdão das ofensas”
Há muitas maneiras de pedir perdão.
Quem se aproxima de ti, sem coragem de nada dizer, está procurando reconciliação.
Não exijas dos outros um pedido formal de desculpas.
Não tripudies sobre a discreta atitude de humildade de quem reconheça o erro.
Para ser esquecida, a ofensa pede que não seja relembrada.
Facilita as coisas para que procura olvidar o passado.
Não fiques rememorando as experiências amargas de quem faliu.
O perdão genuíno jamais espezinha.
Imagina-te escutando referencias constantes sobre as tuas quedas.
Muda de assunto com um sorriso e perdoa com espontaneidade.
                           

Fonte: Livro Vigiai e Orai.

Pelo Espírito do Irmão José,

Psicografia Carlos A. Baccelli

PELO D.C.D.
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POR DR. AURO NOBRE

ESPIRITISMO E CIÊNCIA

APESAR de terem sido profícuas as 
pesquisas no campo da mediunida-
de, principalmente, a de manifestação 
física, no fi m do século XIX e início do 
século XX, sua abrangência do co-
nhecimento produzido e infl uência 
permaneceram restritas ao círculo de 
espiritualistas por décadas. Outros 
movimentos contemporâneos da de-
codifi cação espírita, o positivismo e, 
principalmente, o materialismo, cuja 
ascensão ganhou as graças do pensa-
mento e do fazer científi co, contribuí-
ram para sufocar, pelo menos por um 
tempo, o desenvolvimento das pes-
quisas no campo da mediunidade.

Sigmund Freud, um notável médico, 
neurologista, mundialmente conhe-
cido pelo desenvolvimento da teoria 
psicanalítica, considerava que tudo 
aquilo que era atribuído a manifesta-
ções mediúnicas, na verdade não pas-
sava de meros produtos das atividades 
mentais dos supostos médiuns. Além 
disso, sua opinião era de que toda a 
crença em entes extramateriais repre-
sentava sinais de superstição e primi-
tivismo. Esse é um grande exemplo 
de que, iniciado no fi m do século XIX 
e fortalecido no início do século XX, o 
materialismo científi co foi a ideologia 
dominante no meio acadêmico, longe, 
porém, de ser uma verdade científi ca, 
sua avaliação se assemelha mais a um 
dogma.

Felizmente, não tardou para que 
isso fosse questionado e, em face de 
evidências cada vez mais claras, novos 
estudos que envolvem a relação men-
te-cérebro exponencialmente surgem 
e mostram uma realidade diferente. 
Entre esses estudos, têm avançado as 
pesquisas com médiuns e as chama-
das manifestações inteligentes. 

Leonora Piper (1857-1950) foi uma 
das médiuns mais estudadas e sobre a 
qual mais se publicaram pesquisas que 
validaram a veracidade de suas mani-
festações. Norte-americana, aos oito 
anos de idade começou a ter visões do 
mundo espiritual e aos 27 anos, duran-
te uma sessão de um outro médium

à qual assistia, repentinamente, entrou 
em transe e psicografou uma carta 
direcionada a outro espectador de 
seu fi lho falecido. Willian James (1842-
1910), professor da Universidade de 
Harvard, um dos primeiros psicólogos 
americanos, estudou a mediunidade 
de Piper por duas décadas aliado a ou-
tros cientistas da Sociedade America-
na de Pesquisas Psíquicas. 

Em sua primeira avaliação, levou até 
Piper 25 pessoas cujos nomes foram 
trocados por pseudônimos e ela reve-
lou obter vasto conhecimento sobre 
questões particulares de cada um que 
eram desconhecidas dos demais pre-
sentes. A partir daí, convencido que 
deveria prosseguir, desenvolveu di-
versos estudos investigativos, encon-
trou diversos fatos que não poderiam 
ser explicados pela visão científi ca da 
época.

Nas últimas décadas, diversos es-
tudos têm sido desenvolvidos para 
acumular evidências razoáveis para 
comprovar que a mediunidade repre-
senta uma manifestação de uma outra 
identidade através daquele indivíduo, 
o médium. O formato mais comum 
dessas pesquisas apresenta metodo-
logias adaptadas para se obter resulta-
dos cientifi camente aceitos. Emprega- 
se, por exemplo, estudos chamados 
“duplo-cegos” que funcionam mais ou 
menos da seguinte forma: um pesqui-
sador ou assistente procura o médium 
para obter uma comunicação sobre 
determinada pessoa falecida.

O médium não tem contato com o 
consulente (parente ou conhecido do 
falecido) e a esse consulente é solicita-
do avaliar as comunicações direciona-
das a ele, misturadas com outras alea-
tórias, pontuando cada a comunicação 
de acordo com critérios que indiquem 
se tratar de uma informação prove-
niente de seu parente ou amigo. Essa 
pontuação é então analisada estatisti-
camente e se mostra correta na grande 
maioria das vezes.

Outro tipo de estudo desenvolvido 
foi a análise da obra psicografada por

Chico Xavier (1910-2002). Estudaram 
a obra Parnaso de além-túmulo, seu 
primeiro livro, que contempla diversos 
poemas mediúnicos de poetas brasi-
leiros e portugueses. Foram selecio-
nados alguns poetas e feitas compara-
ções entre os poemas atribuídos a eles 
no livro de Chico e suas obras quando 
vivos. As similaridades encontradas 
envolvendo diversos aspectos sejam 
de estilo, forma e conteúdo, permiti-
ram concluir que não se tratavam de 
mera imitação literária.  Um outro es-
tudo, até mais impressionante, foi so-
bre os textos de Humberto de Campos 
(1886-1934) que começou a escrever 
através da mediunidade de Chico cer-
ca de quatro meses após sua desen-
carnação. O pesquisador encontrou 
referências a pontuais a diversas obras 
de Humberto de Campos enquanto 
encarnado inclusive a um livro, “Diário 
Secreto” que estava mantido em sigilo 
do público em geral, guardado em um 
cofre da Academia Brasileira de Letras 
por vinte anos. 

Felizmente a ciência tem se rendido 
às evidências e vejo que está, paulati-
namente, caminhando para demons-
trar que somos seres espirituais ma-
nifestados em corpos materiais e isso 
representará uma verdadeira revolu-
ção do saber.

Fonte: Pesquisa em mediunidade e relação 
mente-cérebro: revisão das evidências, Ale-

xander Moreira-Almeida
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ESPIRITISMO E MEDICINA

Depressão e Espiritismo
POR DR. AURO NOBRE

SEGUNDO A OMS, cerca de 300 milhões de pessoas 
no mundo sofrem deste transtorno que é, hoje, a prin-
cipal causa de incapacidade. A depressão é um tema 
cada vez mais corriqueiro seja entre os profissionais 
de saúde, como médicos, psicólogos seja em outros 
segmentos da sociedade dada sua prevalência cres-
cente e consequências potencialmente desastrosas. 

É importante compreendermos que depressão e tris-
teza são coisas diferentes. A tristeza é uma emoção que, 
embora desagradável, está presente na vida de todo in-
divíduo e que pode se manifestar naturalmente frente 
a um fracasso, uma perda, um prejuízo físico ou moral. 
Como tal, apresenta sua função como a de, por exem-
plo, colocar a pessoa em uma condição de introspecção, 
em posição de avaliar o que acontece, principalmente 
dentro de si e, a partir daí, tomar uma decisão ou atitude.

A depressão é uma condição médica bem determinada, 
com algumas características que a definem e que exige 
atenção e assistência. Infelizmente ainda está envolta de 
estigmas e preconceitos que constrangem os que pade-
cem de depressão e os fazem postergar a busca por ajuda, 
aumentando seu sofrimento. Depressão não tem nada a 
ver com má vontade, fraqueza de caráter, preguiça. As pes-
soas não escolhem serem depressivos por desejo próprio.

A medicina, para definir um transtorno depressivo, 
considera que devam estar presentes cinco ou mais sin-
tomas por um tempo superior a 2 semanas. Dentre os 
cinco sintomas, pelo menos um dos dois principais sin-
tomas devem ser observados que são: humor deprimi-
do e perda de interesse ou prazer nas atividades habitu-
ais. Os demais sintomas que podem ser observados são: 
falta de concentração, dificuldade de tomar decisões, 
insônia ou sonolência excessiva, fadiga ou perda de 
energia para atividades diárias, perda ou ganho de peso 
sem outra causa aparente, perda ou aumento de ape-
tite, autoestima comprometida, pensamentos suicidas.

A causa da depressão ainda permanece desconhecida 
provavelmente devido a multiplicidade de fatores rela-
cionados e a complexidade do funcionamento cerebral. A 
medicina aponta que alterações químicas cerebrais estão 
presentes até porque esta é a base do efeito das medica-
ções antidepressivas. Entretanto outras questões psicoló-
gicas também estão no cerne da depressão e sua aborda-
gem, por exemplo na psicoterapia, é de suma importância 
para o tratamento eficaz. Questões que envolvam ressen-
timentos, mágoas, desilusões, dificuldade de encontrar 
sentido para a vida, para compreender-se, estão entre os 
fatores que podem predispor à depressão.

Cada vez mais estudos apontam que a atenção e o en-
volvimento do aspecto espiritual do homem tendem a

contribuir positivamente para a saúde mental. Vale lem-
brar que não há uma religião específica que seja melhor 
que outra. E que o mais importante é a religiosidade 
como mecanismo de melhora íntima e moral das pessoas. 

O espiritismo proporciona diversas frentes e abordagens 
para a melhoria do homem como ser encarnado e como 
ser espiritual. Todas elas têm indicação no tratamento e, 
porque não, na prevenção da depressão, ao fornecer ins-
trumentos e bagagem para o enfrentamento consciente 
das vicissitudes a que estamos sujeitos, auxiliar no au-
toconhecimento e aliviar algumas das mazelas sofridas.

O estudo doutrinário fornece diversas informações 
relevantes sobre nossa condição como seres espiritu-
ais e imortais. Dá-nos respostas a angústias que de ou-
tra forma não poderiam ser entendidas e, ao mesmo 
tempo, proporciona senso de responsabilidade sobre 
nossa existência. A doutrina espírita é também uma fer-
ramenta que nos permite compreender melhor os ensi-
namentos presentes nos Evangelhos sendo, portanto, a 
chave para interpretarmos as lições que Jesus nos legou. 
O fato de podermos vislumbrar que Deus rege o Uni-
verso e que Jesus está no leme desta escola abençoada 
que é o planeta Terra é uma fonte de alívio e conforto.

O espiritismo conta, também, com tratamentos como 
a fluidoterapia e a terapia dos passes magnético-espiri-
tuais que são meios de transmissão de energias que re-
vitalizam o organismo físico e o períspirito. Na fluidifica-
ção da água temos um efeito semelhante à medicação 
farmacológica usual quando lhe é acrescentada fatores 
energéticos e funciona como um veículo de transmissão. 
Na terapia dos passes temos a ação mental do passista, 
geralmente assistido por alguma entidade espiritual be-
nevolente, que conduz energias na forma de ondas que 
têm capacidade de transformar tanto estados mentais e

Foto: veja.abril.com.br/saude/brasil-e-recorde-em-casos-de-de-
pressao-na-america-latina/
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psíquicos negativos como metabolismos orgânicos altera-
dos, promovendo curas e bem-estar. Cabe lembrar ainda, 
de reuniões de desobsessão nas quais se pode identifi car 
vinculações deletérias ou danosas e há a oportunidade de 
guiar e reconduzir irmãos equivocados que se encarceram 
em obter a desforra ou apenas buscam se vincular a vi-
ciações e condições mentais menos dignas. Na condição 
de deprimido, a pessoa encontra com seu campo mental 
propício a sintonias inferiores que acabam por fazer rever-
berar os sentimentos infelizes. A reunião de desobsessão 

age como um medicamento de alívio temporário, dando 
condições para que o indivíduo, livre daquele vínculo vi-
cioso, possa se animar novamente a buscar o tratamento 
adequado.  O mais importante é estarmos abertos para o 
diálogo franco e o acolhimento da pessoa que sofre nos 
livrando do inconveniente de preconceitos e mitos que 
envolvem a depressão e seus tratamentos. O tratamento 
em diversos aspectos da vida é sempre o melhor caminho 
para a busca da saúde mental.

Fontes: Depressão – abordagem médico-espírita AME-Brasil

INFANTIL I

Departamento InfantoJuvenil - DIJ
POR EDUARDO FANTATO

O DIJ continua desenvolvendo seus tra-
balhos com todo amor e carinho de seus 
colaboradores e com ajuda de muitos pais 
para que nesse momento ainda de en-
frentamento a pandemia a gente consiga 
estar junto com nossos pequenos. Muitas 
adaptações estão sendo realizadas para 
que possamos nos adequar e oferecer da 
melhor forma os ensinamentos sobre a 
doutrina e sobre nosso querido evangelho.

As aulas estão acontecendo ainda de ma-
neira virtual e remota. O tempo foi reduzi-
do pensando no bem estar da criança que 
já está sobrecarregada de tanto conteúdo 
digital, por isso algumas turmas estão com 
o tempo um pouco menor do que seria 
nos encontros presenciais, afi nal o ensino 
espírita deve vir para agregar e deixar mais 
leve a vida de todos e não tornar-se uma 
obrigação sem sentido. Por essa perspecti-
va o DIJ através de seus voluntários elabo-
rou atividades e um programa fl exível que 
aborde os conteúdos previstos e propostos 
mas sempre atento as necessidades e de-
mandas indicadas ou percebidas no decor-
rer das semanas juntos aos alunos e tam-
bém aos pais. Com as crianças menores é 
de suma importância a participação dos 
pais no processo, A criança ainda não sabe 
ler e não tem autonomia para lidar com os 
recursos e atividades, e o papel dos pais e

responsáveis se faz muito importante. Des-
ta forma as atividades estão sendo envia-
das para que cada família possa desenvol-
ver no seu tempo e os professores fi cam à 
disposição para auxiliar no que for preciso. 
Quando a criança recebe uma mensagem 
parabenizando pelo trabalho realizado isso 
tem um impacto muito positivo, e por isso 
contamos com todos os pais para atuar 
junto conosco.

Para os maiores estamos com aulas em 
tempo real através dos recursos tecnológi-
cos e nesses encontros conseguimos trocar 
muita informação e trabalhar conteúdos 
com as crianças, adolescentes e os jovens. È 
muito importante esse contato com pesso-
as da mesma idade pois eles podem se ver, 
ouvir, ver as atividades dos outros dentro 
do universo de cada faixa etária. Precisa-
mos ter o cuidado de não fazer das crian-
ças pequenos adultos e inseri-las na nossa 
rotina e na nossa forma de discutir o mun-
do, elas precisam desse tempo delas para 
conviver entre si e explorar todo o seu po-
tencial criativo, social e fraterno, com uma 
linguagem e forma adequada. 

E isso é o que cada um dos nossos vo-
luntários fazem com muito amor. Para a 
sequência do ano seguiremos com esses 
formatos, ajustando alguns pontos através 
de sugestões e críticas para melhorar ainda

mais nossa interação com essas crianças e 
jovens.

Hoje nossos horários estão da seguinte 
forma: para as turmas de iniciantes as aulas 
são enviadas no grupo criado com os pais e 
para as demais turmas através de reuniões 
virtuais com os alunos nos seguintes dias 
e horários: 

Sábado: 10h00 – Mocidade; 
14h00 – Primeiro Ciclo; 
Terça-Feira: 19h30 – Primeiro Ciclo; 
19h30 - Adolescentes
E você que tem vontade e quiser contri-

buir, fazer parte de nossa equipe, acompa-
nhe algumas atividades e se você se identi-
fi car venha. Desenvolver esse trabalho com 
as crianças é uma dádiva que temos de nos 
aprimorar e aprender ainda mais sobre 
nossa amada doutrina espírita.

“A primeira cartilha da criança, na escola 
da vida, é o exemplo dos adultos que a cer-
cam.” (Bezerra de Menezes - Chico Xavier) O Espírita 
Mineiro”, números 111/112, abril /maio de 1965.
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SEJA NOSSO PARCEIRO!!!

SEAREIROS SOLIDÁRIO

Tempos difíceis, criam homens fortes
POR ANDRÉ ZOPOLATTO

Em meio a todas as dificuldades que estamos enfrentando nos últimos meses, temos visto ações que se destacam, 
não pela exposição em grandes mídias, ou manchetes de jornal, mas as que têm focado no bem-estar de pessoas 
mais frágeis, muitas vezes invisíveis a sociedade, os “moradores” de rua.

 Dentre essas ações um projeto bastante bacana, com objetivo de arrecadar guarda-chuvas usados, cujo tecido será 
utilizado na confecção de sacos de dormir impermeáveis.

Chamado de “Guarda-Chuva & Você”, nasce na cidade de São Paulo e conta com diversos pontos de arrecadação, porém 
todos na capital, ou em cidades próximas como, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes. Devido à distância de nossa região, 
a melhor forma de ajudarmos nesse momento seria divulgando o projeto a nossos conhecidos e parentes que moram 
mais próximos desses pontos de arrecadação (vide ilustração).

Entretanto, essa ação serviu de incen-
tivo a nossos irmãos do Centro Espírita 
Casa de Jesus, em Campinas/SP, que após 
o contato com os criadores do projeto 
original, se mobilizaram para implantá-lo 
em Campinas também, pois a Casa já faz 
um trabalho com moradores de rua, dis-
tribuindo alimentação (lanches, marmi-
tas, frutas e água), roupas, livros espiritua-
listas, além do acolhimento fraterno.

Entramos  em contato com nosso irmão 
Vinicius Coimbra, responsável pelo pro-
jeto na Casa de Jesus, que prontamente 
se colocou à disposição e me esclareceu 
tudo. E a partir de agora, nossa Casa, o 
Seareiros de Jesus servirá de ponto de 
arrecadação desses guarda-chuvas, que 
serão encaminhados a equipe do Vinicius 
posteriormente. Vale lembrar que não 
precisam ser apenas guarda-chuvas usa-
dos, podem ser novos, caso você tenha 
algum sobrando aí na sua casa, ou mes-
mo doações de tecido tipo “nylon imper-
meável”.

Mais uma vez temos a chance de colo-
carmos nossa Casa a serviço do próximo, 

de maneira bem simples, mas proporcionando resultado significativo, a esses irmãos tão necessitados.  Abaixo segue o 
endereço da Casa de Jesus, em Campinas, para que também seja divulgado a nossos conhecidos que moram por lá!

CASA DE JESUS – R. Dr. Joao Alves dos Santos, 770 – Campinas/SP – tel.: (19) 3252-9194

Façamos desses tempos difíceis, a oportunidade de nos tornarmos mais fortes!
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

As relações na pós-modernidade e a necessidade da vida social
POR SANDRA TRAMBAIOLI DE NADAI / TALITA BUENO SALATI LAHR

BAUMAN, fi lósofo polonês, nos traz 
uma refl exão importante para os re-
lacionamentos na pós-modernidade. 
Ao comparar as relações aos estados 
físicos sólidos e líquidos, Bauman nos 
mostra o quanto relações antes com-
preendidas de forma sólida e estática 
passaram a ser vivenciadas de maneira 
líquida, que facilmente se modifi ca, se 
encaixa em pequenos espaços e, se-
gundo ele: “escorrem pelos dedos”. Essa 
fl uidez do líquido remete a relações 
que são facilmente alteradas, iniciadas 
e terminadas rapidamente e que não 
geram vínculos duradouros (BAUMAN, 
1998; 2001). Tal contextualização pode 
ser exemplifi cada pela difi culdade em 
estabelecer relações sólidas e a consti-
tuir uma vida em casal, por exemplo, 
uma vez que na sociedade pós-mo-
derna, as escolhas e as vivências são 
consideradas de forma individual e fa-
zer planos a longo prazo e considerar 
os desejos e vontades do outro passa 
a ser de difícil aceitação (BAUMAN, 
2004). 

Para Bauman, o consumo exacerba-
do e a evolução da tecnologia tam-
bém favorecem o individualismo. Rou-
pas e bens de consumo são facilmente 
trocadas e descartadas, assim como 
as relações em plataformas virtuais e 
aplicativos de relacionamento. Pessoas 
são facilmente excluídas, bloqueadas 
ou “canceladas”, impedindo que con-
fl itos sejam vivenciados e que as repa-
rações sejam possibilitadas, a fi m de 
resolver problemas e fortalecer os vín-
culos. Essa liquidez remete à liberdade. 
Liberdade de fl uir, de ir e vir e não ter 
laços sociais que se tornem obstáculos 
para garantir vontades e desejos. Rela-
ções sólidas carecem de escolhas que 
envolvam a si mesmo e ao outro, que 
considerem os desejos e consequên-
cias dessas ações para ambos. O que, 
segundo o fi lósofo, pode ser encarado 
como estar “preso” e impedir tal satis-
fação pessoal. Ocorre que essa nova 
forma de se relacionar interfere dire-
tamente na formação da identidade

do sujeito e, especialmente, de crian-
ças e adolescentes. Observa-se que 
relacionar-se com o outro tem sido 
visto como algo desnecessário. As pes-
soas são importantes para mim desde 
que nos tragam felicidade e satisfaçam 
nossos desejos, quando as frustrações 
ocorrem torna-se muito fácil se desco-
nectar ou bloqueá-las de nossa vida. 
Tal instabilidade e incerteza acerca da 
consideração do outro difi culta a ela-
boração de projetos de vida conjuntos 
e sólidos (MATOS, LAHR, 2021).

As relações na sociedade líquida tor-
nam a vida do homem inconstante, ge-
rando um sentimento de desamparo, 
ou seja, o medo constante do abando-
no e do “estar sozinho”. Assim, a busca 
pela liberdade e por relações que não 
tenham laços e compromissos muito 
rígidos também gera solidão, insegu-
rança e sofrimento. A convivência em 
nossa sociedade, como descrita acima, 
tem trazido muito mal estar a todos 
nós, estamos indo na contra mão das 
leis divinas, como por exemplo a lei de 
sociedade (Livro dos Espíritos, cap. VII). 
É preciso nos educarmos como espí-
ritos, isso requer autoconhecimento, 
mas não é possível se conhecer sem 
nos relacionarmos. As relações nos 
possibilitam identifi car nossas neces-
sidades evolutivas e são aqueles mais 
difíceis que nos dão a oportunidade 
do progresso, são bênçãos em nossas 
vidas. Kardec, em O Livro dos Espíritos, 
cap. VI nos traz a importância da vida 
em sociedade, na questão 766 – A vida 
social está na natureza? R. Certamente. 
Deus fez o homem para viver em so-
ciedade. Deus não deu inutilmente ao 
homem a palavra e todas as outras fa-
culdades necessárias à vida de relação. 

Na questão 768 – O homem, procu-
rando a sociedade, não faz senão obe-
decer a um sentimento pessoal, ou há 
nesse sentimento um objetivo provi-
dencial mais geral? R. O homem deve 
progredir. Sozinho, ele não pode por-
que não têm todas as faculdades; é lhe 
preciso o contato dos outros homens.

No isolamento, ele embrutece e se 
debilita.

No entanto, o quanto ainda se faz di-
fícil a nós, muitas vezes impedidos pelo 
orgulho e vaidade, perceber o quanto 
o outro é essencial, pois são as relações 
humanas, os vínculos que nos ajudam 
a desenvolver e a expandir os senti-
mentos e a construir valores morais. 
Diante de um contato que exige mais 
de nós, ao evitarmos e isolarmos, pau-
tamos nossa conduta pelo egoísmo, 
chaga que tanto impede nosso pro-
gresso. Nossa sociedade vive relações 
líquidas, que fl uem rapidamente como 
citado acima. Que possamos através 
do conhecimento da doutrina de amor 
reconhecer o que Emmanuel nos traz: 
“Por muito te doam os desencantos 
adquiridos na comunidade social, que, 
aliás, correspondem a preciosas lições 
de que todos temos necessidade, na 
escola da experiência, medita na im-
portância dos outros!… Eles são efeti-
vamente nossos irmãos e tudo aquilo 
que fi zermos aos outros determina as 
leis da vida seja debitado ou creditado, 
em nossa conta, diante da Humanida-
de — nossa família maior.

Enfi m relacionar-se e construir víncu-
los verdadeiros é educar-se.

Fontes:
BAUMAN, Z. O mal estar da pós modernida-

de. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 
BAUMAN, Z. Modernidade Líquida. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
BAUMAN, Z.  Amor líquido: sobre a fragili-

dade dos laços humanos. Editora Schwarcz-
-Companhia das Letras, 2004.

Kardec, A. O Livro dos Espíritos. Traduação 
de Salvador Gentile, revisão Elias Barbosa. 
Araras, SP, IDE, 129º ed., 2000.

MATOS, A.L.A.; LAHR, T.B.S. Bullying e ou-
tros problemas escondidos. In: TOGNETTA, 
L.R.P. (org). Bullying e convivência: em tem-
pos de escolas sem paredes. 1ªed. Americana, 
SP: ADONIS, 2020.

XAVIER, F. C. Hoje, psicografi a Emmanuel. 
FEB.



ANO 24 - Nº 255INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO22 |AGOSTO 2021

ESTUDOS

 Fundação da Federação Espírita do Paraná
POR JUBERY RODRIGUES

NO DIA 24 DE AGOSTO DE 1902 foi fundada a Federação 
Espírita do Paraná, sendo a ata de fundação assinada por 
Vicente Nascimento Júnior, Augusto Correia Pinto, Benedi-
to Vianna, João Urbano de Assis Rocha, Sebastião Paraná, 
João Álvaro Aguiar, Domingos Duarte Velloso, Grupo Espí-
rita Allan Kardec e Grupo Espírita Luz nas Trevas, ambos da 
cidade de Antonina.

Também participaram da organização inicial: Teodorico 
Lassala Freire, Antônio Guiss, Manoel Pacheco de Carvalho, 
Felix Fernandes Alves e Alfredo Alves da Silva. O primeiro 
presidente foi João Urbano de Assis Rocha.

 Na sequência, foram presidentes Sebastião Paraná (1903-
1906), Vicente do Nascimento Júnior (1907 e 1912-1913), 
João Pedro Schleder (1908), José Lopes Neto (1909-1911 e 
1914), José Nogueira dos Santos (1915 e 1930-1931) Arthur 
Lins de Vasconcellos Lopes (1916, 1923-1926 e 1929), Flá-
vio Ferreira da Luz (1917-1919, 1921 e 1927), Olímpio Al-
ves Lisboa (1920 e 1922), Marcolino José Monteiro (1928), 
João Ghignone (1932-1977), Abibe Isfer (1978-1980), Ho-
nório Mello (1981-1983), Napoleão de Araujo (1984-1985, 
1989-1992, 1997-1998), João de Matos Lima (1986), Walter 
do Amaral (1987-1988), Maurício Roberto Silva (1993-1996, 
1999-2003), Maria Helena Marcon (a partir de 1º.1.2004).

Em 1915 foi inaugurada a primeira sede própria da Fe-
deração na rua Saldanha Marinho, 586. Em 4/10/1908 foi 
realizado o 1º Congresso Espírita Paranaense e em 1915, o 
2º Congresso em Ponta Grossa.

 O Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro foi inau-
gurado em 28/03/1945. Em outubro de 1949 Lins de Vas-
concellos, que na oportunidade era proprietário do Jornal 
Mundo Espírita, propôs a transferência do mesmo para a 
Federação Espírita do Paraná, que o vem editando desde 
então. 

O Albergue Noturno que funcionou inicialmente na rua 
Saldanha Marinho, depois na Alameda Cabral, desde 1978 

foi transferido para o Jardim Botânico perto da BR116. Em 
30.06.2003 as atividades do Albergue foram encerradas. 
Suas dependências abrigam, hoje, uma parte da Escola 
Profissional Maria Ruth Junqueira, com os cursos de Azu-
lejista, Eletricista industrial, Eletricista instalador, Instalador 
hidráulico, Jardinagem, Pedreiro, Pintor de Obras e Pintura 
Decorativa.

A Escola Profissional Maria Ruth Junqueira, e três creches, 
duas em Curitiba e uma em Campo Largo, constituem tam-
bém outras obras da Federação, desempenhando impor-
tante papel na sociedade. Em 1965 foram criadas as Uniões 
Regionais Espíritas, e hoje estão funcionando dezessete, 
com sede nas cidades de Paranaguá, Ponta Grossa, Rio Ne-
gro, Jacarezinho, Londrina, Apucarana, Maringá, Paranavaí, 
Campo Mourão, Umuarama, Cascavel, Guarapuava, Pato 
Branco e Foz do Iguaçu e três na região metropolitana de 
Curitiba.

 Na gestão de Honório Mello entre 1981 e 1983, foi cons-
truída a nova sede da Federação na Alameda Cabral, 300.

Nos últimos anos foram realizados alternadamente seis 
Simpósios Paranaenses de Espiritismo (1992, 1995, 1997, 
1999, 2001 e 2003); seis Conferências Estaduais Espíritas 
(1994, 1996, 1998, 2000, 2002 e 2004), oito Encontros Con-
fraternativos de Juventudes Espíritas (1990, 1992, 1994, 
1996, 1998, 2000, 2002 e 2004); cinco Encontros de Coor-
denadores de Juventudes Espíritas (1995, 1997, 1999, 2001, 
2003) e seis Encontros Estaduais Espíritas do Interior (1998, 
1999, 2000, 2001, 2002 e 2003).

 Graças ao trabalho de todos os que passaram pela Fe-
deração, ao longo desses 100 anos, hoje ela tem grande 
conceito na sociedade paranaense. Objetivo principal da 
Federação Espírita do Paraná: promover a divulgação do 
Espiritismo no Paraná, apoiando as atividades das Socieda-
des Espíritas através das Uniões Regionais Espíritas.

Fonte: http://www.feparana.com.br/
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Desencarne de Frederico Pereira da Silva Júnior
POR DIVALDO GREMES

AOS 30 DE AGOSTO 
DE 1914, após dolorosa 
enfermidade, desencar-
nava, com a resignação e 
a confi ança do verdadeiro 
espírita, o célebre médium 
brasileiro Frederico Pe-
reira da Silva Júnior, cuja 
vida, como escreveu Pedro 
Richard, seu grande amigo 
e companheiro de 32 anos, 
foi muito mais acidentada e 
grandiosa do que a de Mme. 

D’Espérance, contada por ela própria em seu livro No País 
das Sombras. O primeiro contato dele com o Espiritismo foi 
em 1878, na Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo 
e Caridade, aí levado pelo seu padrinho Luís Antônio dos 
Santos. Desejava Frederico obter notícias de uma pessoa 
querida desencarnada havia algum tempo. Para surpresa 
geral, ele próprio caiu em transe sonambúlico, infl uencia-
do por um Espírito. Data daí a sua iniciação, como médium.

Em 1880, desligou-se dessa Sociedade e fundou, junto 
a outros companheiros, o Grupo Espírita Fraternidade, de 
orientação evangélica, e que fi cou memorável pelos seus 
notáveis trabalhos de desobsessão. Em 1882, havia nes-
se Grupo um seleto número de médiuns, destacando-se 
Frederico, quer pela variedade de dons mediúnicos, quer 
pela extrema dedicação ao trabalho na Seara espírita.

Durante 34 anos Frederico Júnior exerceu assiduamente 
suas funções mediúnicas, tendo recebido, em 11 de junho  
de 1914, a sua última comunicação do Além. Médium pas-
sivo, por excelência, conseguiam os Espíritos identifi car-se 
facilmente por ele, e, muitas vezes, antes de terminar a

mensagem, todos os presentes já sabiam qual o autor dela. 
Frederico Júnior era bom, querido de todos, sendo muitos 
os que lhe deviam gratidão por um que outro serviço, e, 
como funcionário público, estimadíssimo pelos seus cole-
gas. Era de um desprendimento e dedicação verdadeira-
mente evangélicos – afi rmou Pedro Richard, acrescentan-
do: Frederico não podia parar em casa, com o sentido nos 
seus doentes. Logo ao amanhecer saía de sua residência 
para visitar os enfermos. E nisso estava o seu maior consolo 
e o seu bem-estar. Com graves responsabilidades no meio 
espírita, grande era sobre ele o assédio dos aborrecidos da 
Luz que, do outro plano da vida, o perseguiam tenazmen-
te. Ele só por si – escreveu Pedro Richard – constituía um 
exército que assombrava as falanges inimigas da Luz, e por 
isso mesmo era o alvo predileto das setas venenosas dos 
adversários de Jesus. Até da pouca benevolência de confra-
des foi Frederico Júnior vítima, máxime dos que muito exi-
gem dos outros, mas que nada, ou quase nada produzem. 
Nos últimos dez anos de existência terrena, mais intensa e 
persistente foi a perseguição que lhe moveram do Espaço. 
A tuberculose pulmonar acompanhou-o nos derradeiros 
anos de vida. Sem uma queixa e achando justo o seu sofri-
mento, o prodigioso médium purgava as faltas de encarna-
ções passadas, remindo assim o seu Espírito.

Pressentindo, afi nal, o seu desenlace, reuniu a família e, 
após pronunciar sentida prece, fechou os olhos ao mundo 
em sua residência à Rua Navarro, 121, aos 56 anos de ida-
de, sendo sepultado no Cemitério de São Francisco Xavier 
(Caju). Foi assim que partiu para a Espiritualidade o grande 
médium Frederico Pereira da Silva Júnior, que, servindo à 
Federação Espírita Brasileira, tantos benefícios espalhou 
por toda a parte.

Fonte: http:www.feparana.com.br

LIVROS MAIS VENDIDOS NO SEAREIROS EM JULHO
PELA SECRETÁRIA

1- Simplesmente Francisco - José Carlos de Lucca;

2- O Céu e o Inferno - Allan Kardec - Tradução da primeira edição autêntica;

3- Psiu! Adeilson Salles/Diversos;

4- Francisco de Assis e o Amor pelos Animais - Ala Mitchel, Luis Hu Rivas e 
Maurício de Souza (Infantojuvenil);

5- Pensamento e Vida - Francisco Cândido Xavier/Emmanuel.
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Eurico Kades      (caso real)
PELO D.O.D

Estamos aqui para apresentar, aos 
que não tiveram a oportunidade 
de ter contato com esse irmão 

trabalhador assíduo dessa Casa, Dr. Eurico: 
um dos emissários do bem que nos traz 
sempre reflexões e apontamentos pro-
fundos e interessantes. Há muitos anos 
se comunica através de  uma das médiuns 
do Centro Espírita Seareiros de Jesus, mas 
pouco se sabe a respeito de sua intimida-
de. Relendo algumas comunicações de 
anos atrás, deparamo-nos com duas men-
sagens atuais e que nos remetem a refletir-
mos a respeito da empatia, do exercício da 
oração e da nossa responsabilidade peran-
te a humanidade  como espíritas. A seguir 
a primeira.  

“Gostaríamos de aproveitar a oportu-
nidade para conversarmos a respeito das 
energias e do momento que passamos 
juntamente com toda a humanidade. Nos 
foi questionado se as energias “invejosas” 
podem colocar em risco algo que deseja-
mos. Estudávamos que sim. Essas energias 
poderiam comprometer o desempenho de 
nossas tarefas e empreendimentos,  saturar 
objetos e afetar inclusive as nossas vidas, 
contanto que oferecêssemos “compatibi-
lidade vibratória”. Então, se tivéssemos afi-
nidade com essas energias, se pecássemos 
em nossa vigilância, poderiam nos atingir. 
Se, ao contrário, mantivéssemos o pensa-
mento mais elevado, distanciado dessas 
questões, essas energias passariam  por 
nós sem nos afetar.

Contudo, a humanidade chega hoje 
num momento crucial. A maioria de nós 
não está em fase de aprendizado, mas 
sim em fase de avaliação. Avaliação de de-
sempenho, daquilo que aprendemos ao 
longo de todos esses anos reencarnando 
de forma sucessiva neste planeta. Então, 
na maioria das vezes essas energias não 
passam batidas por nós, porque precisa-
mos ser testados se realmente, diante de 
adversidades e dificuldades, temos capa-
cidade de transformar essa energia nega-
tiva, em positiva; de atrairmos para perto 
pessoas que  não nos são simpáticas e 
transformar esse sentimento em simpatia. 
Em cada caso, o contexto é diferente e o 
objetivo também, mas fato é que hoje a

maioria dos encarnados têm dificuldades 
que não conseguem explicar. Quantas ve-
zes nós ouvimos: faço oração, faço tudo o 
que posso fazer e ainda assim coisas ruins 
acontecem. Sim, isso acontece pois não 
basta o que está sendo feito, chegou a hora 
de colocarmos a mão na massa e trabalhar-
mos em conjunto para que todos superem 
as dificuldades. Por um lado podemos co-
memorar, pois atingimos a maturidade e 
a confiança do criador para essa mudança 
de realidade, mas não podemos deixar de 
nos solidarizar com toda dificuldade que 
existe ao nosso redor.

O que era fácil, não é mais, o que antes 
podia ser feito rapidamente não consegui-
mos. Isso é fruto da mudança da humani-
dade e devemos estar juntos ajudando uns 
aos outros, para que ao final da avaliação, 
possamos ser todos aprovados para pros-
seguir em nossa jornada de crescimento.

Meus amigos, não busquemos comba-
ter o mal de forma a afastá-lo, vamos tra-
zê-lo para perto e, com nossa influência, 
transformá-lo em bem. A tarefa é muito 
mais difícil do que era há alguns anos atrás, 
mas confiamos plenamente na capacidade 
de cada um sair vitorioso.  Não só os que 
frequentam esta Casa, mas um grande nú-
mero de pessoas encarnadas está passan-
do por essa mesma situação. Se todos nos 
ajudarmos mutuamente, com certeza tere-
mos um resultado muito melhor. Dirigimo-
nos a vocês para pedir, encarecidamente, 
orações pelos habitantes deste país.”

A seguir mais uma comunicação de 
2016: “Tempos turbulentos se aproximam. 
E é com tristeza que presenciamos o com-
portamento de irmãos próximos, acredi-
tando que a polarização possa, em algum 
momento, trazer o bem. Definitivamente 
não traz! Não quer dizer que cada pessoa 
não possa ter sua opinião a respeito dos 
eventos que se sucedem neste país. En-
tretanto, nos lembremos do respeito pela 
opinião do próximo, sendo primordial  não 
impor nossa opinião à força. Com felicida-
de presenciamos o crescimento do interes-
se das pessoas por assuntos que envolvem 
o desenvolvimento humano, tão necessá-
rio para esse país, mas, com bastante pesar 
vemos  pessoas se voltar para o argueiro

no olho do próximo, se esquecendo de ver 
a própria trave que está no seu, que está, 
também, nos seus comportamentos, que 
está no seu dia a dia. Rapidamente, vemos 
as pessoas tomarem o comportamento 
que tomaram na escolha pela crucifica-
ção de Cristo. E NÃO PENSEM QUE ESTOU 
COMPARANDO A SITUAÇÃO POLíTICA 
COM A CRUCIFICAÇÃO DO CRISTO.  NÃO! 
O que estou comparando é o COMPORTA-
MENTO DA MASSA que, inflamada por sen-
timentos inferiorizados, se veem na capa-
cidade de extrapolarem os direitos alheios.

Meus irmãos, trata-se de um momento 
bastante difícil e peculiar. Cremos no de-
senvolvimento do povo, mas tememos e 
lamentamos pelos excessos que estamos 
vendo serem tomados em todos os luga-
res.  Por isso, pedimos orações para que as 
pessoas a quem compete tomar as deci-
sões tomem por consciência própria, por-
que para isso foram eleitas. Não porque 
queiram obter vantagens ilícitas de um ou 
outro lado. E que o povo instado a se mani-
festar a esse respeito se lembre do respeito 
ao próximo e que através da  polarização 
não há vitoriosos. Se presenciarmos bri-
gas como temos sentido energeticamente 
ser possível, todos nós perderemos nessa 
discussão. É momento de oração, união, 
pelo bem comum, pelo aprendizado do 
respeito, do amor, independentemente da 
decisão que venha a ser tomada. Temos 
que lembrar que a justiça divina tem seu 
rumo. E lentamente coloca as pessoas nos 
seus devidos lugares. E é nessa confiança 
que devemos nos pautar pelo respeito e 
pela fé.  Lembramos encarecidamente dos 
nossos pedidos para que todos se unam 
em orações, para que possamos passar 
por esse momento de turbulência e ter um 
amanhecer muito mais tranquilo.”

“Pelo divino circuito da prece, a criatura 
pede amparo do Criador e o Criador res-
ponde a criatura pelo princípio inelutável 
da reflexão espiritual, estendendo-lhe os 
Braços Eternos, a fim de que ela se erga dos 
vales da vida fragmentária para os cimos 
da Vida Vitoriosa”. 

(Trecho da lição 26, Oração, do livro Pensamento e 

Vida,  psicografado por Francisco Cândido Chavier atra-

vés do espírito Emmanuel.)
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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.

03/08 - Tema: “O Ponto de Vista” – Expositora: Cristina Frezzarin;
10/08 - Tema: “A Paternidade” – Expositor: Hamilton Meneghel;
17/08 - Tema: “Os Laços de Família Fortalecidos pela 
Reencarnação” - Expositora: Solange Pinese;
24/08 - Tema: “Necessidade da Encarnação” 
- Expositor: Marcus Agostinetto;
31/08 - Tema: “Narrar – Uma Breve História do Espiritismo” – 
Comemoração dos 30 Anos do Seareiros Expositor: Leandro Piazzon.

EVANGELIZAÇÃO ON-LINE
Retorno das férias a partir de 03/08.
Às terças-feiras – 19h30;
Aos sábados – 14h
Mocidade – reuniões aos sábados às 10h.
Plataforma: Meet.
Novos interessados em participar, basta informar e serão inclusos.

SIGA O SEAREIROS NAS REDES SOCIAIS
FACEBOOK: Facebook.com/seareirosdejesus
INSTAGRAM:  @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
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