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SETEMBRO AMARELO - O Espiritismo a Favor da Vida

ALGUMAS PESSOAS evitam discussão sobre o tema sui-
cídio, há uma temeridade pelo assunto, o que é um enga-
no, a informação é a melhor forma de prevenção. Na atua-
lidade os estudos sobre a temática têm aumentado.

O suicídio é considerado um problema de saúde públi-
ca no Brasil e no mundo. 90% dos casos estão associados 
a patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis. 
Funciona a ciência médica por missionária da redenção, 
conseguindo ajudar e melhorar os enfermos.

O suicídio é a culminância de um estado de alienação 
que se instala sutilmente.

O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá 
conta dos males que o seu gesto produz naqueles que 
o amam. Como perde a capacidade de discernimento, 
apega-se como única solução, esquecido de que o tempo 
equaciona os problemas, não raro, melhor do que a preci-
pitação.

A pressa nervosa por fugir e o desespero que se instala 
no íntimo empurram o enfermo para a saída sem retorno.

Pode ser classifi cado como: direto ou intencional e indi-
reto.

O intencional resulta de ato consciente. Há planejamen-
to da morte, às vezes, com detalhes.

O indireto resulta de hábitos e comportamentos vicio-
sos que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambas.

Prevenção Espírita do Suicídio
São ações de apoio usualmente disponibilizadas no 

Centro Espírita, como prece, passe, estudo, trabalho no 
bem, diálogo fraterno, esclarecimento doutrinário a Espí-
ritos obsessores, entre outros.

O livro “Viver é a Melhor Opção”, do jornalista André 
Trigueiro, analisa as causas que levam as pessoas a colo-
carem fi m às próprias vidas, traz estatísticas, cita fatores de 
risco e aborda a visão espírita, ampliando os horizontes 
de investigação sobre o assunto. “A luta em favor da vida 
é a causa comum, o que empresta sentido ao conceito de 
civilização”, diz o escritor. Para os espíritas, em nenhuma 
hipótese o suicídio representa alívio ou solução para os 
problemas. Pelo contrário, agrava-se a situação de quem, 
pelos mais variados motivos, malbaratou a oportunidade 
de aproveitar a existência para avançar na senda evolutiva. 

“Somos reencarnacionistas, e para nós não existem 
penas eternas, mas o período de desequilíbrio que su-
cede o autoextermínio pode ser mais ou menos longo

(dependendo de cada caso) e invariavelmente doloroso”, ex-
plica o jornalista. 

Lembremo-nos do poder precioso da prece. A oração 
intercessória é essencial, muitas vezes a pessoa não conse-
gue sequer orar, devido as perturbações, aí entra a família, 
os amigos, a Casa Espírita...

O Evangelho Segundo o Espiritismo no capítulo XX-
VII, item 15, informa a importância de orar: “O poder da 
prece está no pensamento. Não depende de palavras, 
nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-
se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós 
ou em comum. A infl uência do lugar e do tempo só se faz 
sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A 
prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos 
os que oram se associam de coração a um mesmo pensa-
mento e têm o mesmo objetivo: é como se muitos clamas-
sem juntos e em uníssono. (...) Pela prece o homem atrai o 
concurso dos Espíritos bons, que vêm sustentá-lo em suas 
boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele ad-
quire, desse modo, a força moral necessária para vencer as 
difi culdades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou.”

Todos podemos buscar informações para melhor auxi-
liar nossos irmãos.

Também podemos orar sempre por todos aqueles que 
têm ideação suicida e também por aqueles que já come-
teram esse triste ato, que possam encontrar a resignação e 
a esperança para a continuidade da vida sempre...

Durante todo o mês de setembro nossas Lives de ter-
ças-feiras, às 20h00, tratarão do tema. Acompanhe!

Fontes: https://www.otempo.com.br/interessa/comportamento/o-
-suicidio-sob-a-otica-espirita-Cartilha Feb – Em Defesa da Vida.

PELA PRESIDÊNCIA



ANO 24 - Nº 256INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO SETEMBRO 2021  |  03

Departamento Infantojuvenil - DIJ
NOSSA GENTE

PELO D.C.D 

Apresentamos os Coordenadores do Departamento Infantojuvenil - DIJ, responsáveis pela Evangelização de crianças, 
pré-adolescentes e mocidade da nossa Casa. O trabalho por eles desenvolvido tem um papel fundamental, formam aque-
les que serão o futuro da Doutrina Espírita. Valorizamos e agradecemos muito a contribuição deles. São eles:

EDUARDO FANTATO – Tem 40 anos, é professor de Educação Física, casado com Aline Souza 
e “PAIdrasto” da Ana Clara. É espírita de berço, sua avó e sua mãe moravam em Uberaba antes de 
se mudarem para a cidade de São Paulo, estando muito próximas com o movimento espírita da 
região, que já vinha de gerações anteriores, com o avô de sua mãe. Participou da evangelização 
infantil num Centro que seus pais frequentavam em São Paulo e nos evangelhos do lar feitos em 
sua casa. E na vida adulta continuou, mesmo morando em outra cidade.

Conheceu o Seareiros quando se mudou para Americana, desde 2012. Um aluno da institui-
ção que lecionava se tornou um grande amigo e lhe apresentou o Seareiros, que fi cava perto 
de sua casa. Veio uma vez para assistir a reunião pública e receber o passe, se informou sobre 
os estudos, pois já havia frequentado o CEAK Campinas e feito os cursos sobre a doutrina. Sen-
tiu-se acolhido e iniciou os estudos. Depois auxiliou a descer as cestas básicas para o ainda De-
partamento Coasseje, depois vieram as reuniões mediúnicas e num determinado momento um 

recado no comunicado semanal ascendeu-lhe uma luz e uma vontade muito grande de contribuir com a evangelização infantil e abraçou 
essa causa. Diz que a vida é cheia de turbulências e ao longo de muitas delas a Doutrina foi seu consolo e alicerce para que pudesse enxer-
gar de maneira diferente cada situação e no meio da dor, poder escolher a forma mais suave de lidar com o sofrimento, através da fé, da 
resignação e da perseverança e na maioria das vezes com um carinhoso “puxão de orelha” e “presta atenção”. O Seareiros é para ele como se 
fosse uma casa, uma escola, uma ofi cina e um hospital, pois nele encontra o necessário para se instruir, se recuperar de situações complica-
das, exercitar e praticar os ensinamentos e compartilhar, ao lado de pessoas queridas, momentos únicos.

NATALIA VERZIGNASSI – É contadora, fi lha da Rosana T. Verzignassi. Nasceu em Americana, 
tem 30 anos. Também de berço espírita, sendo frequentadora da nossa evangelização desde 
bem pequena, sempre acompanhando a sua mãe. É também coordenadora da mocidade do 
Seareiros. A doutrina e o Seareiros são partes da sua vida! Sempre estiveram presentes, talvez 
não conseguisse se imaginar, se lhe retirassem essa parte, nos diz.

ROSANA TRAVAGLIA VERZIGNASSI  – Nasceu em 14/05/63, é casada e tem dois fi lhos .
Residia nas proximidades do Centro Espírita Amor e Caridade, no bairro Cordenonsi, mas era 

católica, ia à missa e tudo mais, porém tinha vontade de conhecer a Doutrina Espírita e esclare-
cer algumas dúvidas, principalmente a respeito da reencarnação. Então, começou a frequentar 
as reuniões públicas. Depois conheceu o Sr. Benedito Pedroso, presidente do Centro na época e 
ele a convidou para os estudos e Mocidade, depois fez um curso de passes e abraçou também a 
evangelização. Depois mudou de bairro e fi cou sabendo que tinham fundado um Centro Espí-
rita na região do bairro Nova Americana, conseguiu o endereço, através de um dos fundadores, 
o Norinho que já a conhecia do Amor e Caridade e começou a frequentar reuniões públicas, 
depois, estudos, mediúnica e Departamento Infantojuvenil. Hoje participa de muitas atividades 
no Seareiros, sempre procurando se atualizar e aprimorar naquilo que é sua principal dedicação 
– crianças e jovens.
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Eu te desafio!
SEAREIROS SOLIDÁRIO

POR ANDRÉ ZOPOLATTO

DURANTE ESTE MÊS DE SETEMBRO, teremos a Campa-
nha Brasileira de Prevenção ao Suicídio, e considerando 
a pandemia que nos assolou nos últimos meses, acredi-
tamos que, neste ano de 2021, esse tema requeira ainda 
mais nossa atenção. Solidão, tristeza, angústia e desespe-
rança têm sido sentimentos muito presentes na realidade 
cotidiana de muitos irmãos neste momento, e a questão é:  
Como podemos ajudar?

A resposta é simples, AMOR! Traduzido em solidarieda-
de, em carinho, em atenção, em amparo, em acolhimento, 
em empatia. Pequenos gestos podem alcançar enormes 
resultados, pois Deus, em sua infi nita sabedoria, nos coloca 
em situações em que as oportunidades de ajudar se apre-
sentam dia a dia, basta estarmos atentos para podermos 
enxergá-las. O trabalho voluntário talvez seja um dos me-
lhores caminhos também, pois é um compromisso assumi-
do de corpo e alma, e que requer toda nossa dedicação. 

Entre num asilo e veja a força que um abraço pode ter, o 
quão acolhedor pode ser um olhar com carinho, e a alegria 
que você pode gerar ao simplesmente ouvir algumas his-
tórias, de quem já viveu tanto, mas que por muitas vezes 

ESPIRITISMO E MÍDIA

Filme “Somos Todos Iguais”
POR CRISTIANE CLEZIA

INSPIRADO NO LIVRO escrito pelos 
próprios Ron Hall e Denver Moore, “So-
mos Todos Iguais” é um drama dirigido 
por Michael Carney em 2017. 

O fi lme se divide em três partes: a 
vida vazia de Ron, que muda comple-
tamente a partir da missão; a inspira-
ção de Debbie, cuja vida não é muito 
abordada, resumindo-se apenas a ser 
esse instrumento de articulação do 
bem; e a vida primeva de Denver. 

Tudo começa com Ron Hall (Greg 
Kinnear), um negociador de obras de 
arte que vive e circula por um mundo 
rico e sofi sticado. 

Após revelar à esposa, Debbie (Re-
née Zellweger), que havia tido um 
caso, Ron se surpreende com a reação 
dela: em vez de brigar e querer se se-
parar, Debbie faz com que ele partici-
pe com ela de uma missão comunitá-
ria de ajuda às pessoas em situação de 
rua. 

Certo dia, Debbie tem um sonho 
com um homem misterioso, Suicide 
(Djimon Hounsou), que mais tarde eles 
descobrem ser Denver Moore, um ho-
mem extremamente violento e agres-
sivo. 

Debbie está certa de que seu sonho 
é um chamado, e convoca o marido a 
ajudar este homem, custe o que custar. 
O que eles não esperavam é que esse 
gesto fosse ter um impacto tão po-
sitivo na família deles. “Somos Todos 
Iguais” é um bom fi lme, que não se li-
mita a uma única narrativa salvadora. 

Apesar do título em português que 
vai de encontro à proposta do longa (o 
fi lme explicitamente fala que não somos 
todos iguais, mas sim que somos todos 
diferentes e nos aproximamos por nos-
sas diferenças), é uma produção inspi-
radora, que cai como uma luva nesses 
tempos em que há tantas pessoas 
precisando de todo tipo de ajuda em 
nosso país. 

Disponível na NetFlix.

Fonte:https://cinepop.com.br/critica-so-
mos-todos-iguais-emocionante-drama-basea-
do-em-historia-real-da-netfl ix-308030/

acaba esquecido. Colabore com uma creche, com um ser-
viço de acolhimento, com uma instituição e sinta a ener-
gia transformadora que tem! O objetivo deve ser sempre o 
bem estar do próximo, mas somos os primeiros benefi cia-
dos.  Experimente a sensação de fazer a diferença seja na 
vida de um irmão, de uma instituição ou de uma causa e 
surpreenda-se com a felicidade que isso te proporcionará! 
Eu te desafi o!

“A Fumaça” (Bertold Brecht)
A pequena casa entre árvores no lago.

Do telhado sobe fumaça...
Sem ela

Quão tristes seriam
Casa, árvores e lago.
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ESTUDOS

Fundação do “Grupo Familiar do Espiritismo”
POR MARCUS AGOSTINETTO

EM 17 DE SETEMBRO DE 1865, era criado o “Grupo Fa-
miliar do Espiritismo”, em Salvador, BA, sob a presidên-
cia de Luís Olímpio Teles de Menezes e reconhecido 
como o primeiro e legítimo agrupamento de espíritas 
no Brasil.

Destinado igualmente a orientar a propaganda e a in-
centivar a criação de outras sociedades semelhantes pelo 
resto do País, o “Grupo Familiar do Espiritismo” era regido 
por um estatuto que facultava o ingresso de quaisquer 
estudiosos da época e instituía o trabalho assistencial nos 
meios espíritas. Na presidência do Grupo, Teles de Mene-
zes distinguiu-se pelo seu ânimo forte e pela sua cultura e 
elevação de sentimentos.

Esse valoroso pioneiro do Espiritismo no Brasil, filho do 
Oficial de Exército Fernando Luís Teles de Menezes e de 
D. Francisca Umbelina de Figueiredo Menezes, nasceu na 
cidade de Salvador, Bahia, em 26 de julho de 1825, e de-
sencarnou no Rio de Janeiro em 16 de março de 1893.

Bem cedo ainda, resolveu seguir a carreira militar, inscre-

vendo-se no curso de Artilharia. Pouco tempo depois, en-
tretanto, deu novo rumo ao seu espírito empreendedor, 
dedicando-se ao magistério particular e às letras.

Por vários anos, foi professor de instrução primária e de 
latim, tendo publicado um compêndio de “Ortoépia da 
Língua Portuguesa”. Interessando-se pela estenografia, 
estudou-a sem mestre e, desde logo, se revelou hábil nes-
sa arte, sendo então convidado para exercer a profissão, 
muito rara naqueles tempos, na Assembleia Legislativa da 
Bahia, cujo serviço permaneceu cerca de trinta anos. Auto-
didata por excelência, acumulou muitos e variados conhe-
cimentos, que lhe granjearam o respeito e a consideração 
de inúmeras pessoas altamente colocadas na sociedade 
de Salvador.

“O dia 17 de setembro de 1865” — escreveu Teles de 
Menezes — “marcará uma época feliz em nossa vida, 
e o deverá também ser nos fastos do Espiritismo no 
Brasil.”

Fonte: https://seir.org.br/fundacao-do-grupo-familiar-do-espiritismo/

Primeiro Grupo Espírita fundado em Salvador/Bahia
POR JUBERY RODRIGUES

AUGUSTO ELIAS DA SILVA 
concretizou uma aspiração 
não somente sua, mas de 
muitos espíritas de sua épo-
ca.

Desde 1865 os espiritistas 
brasileiros sentiam a necessi-
dade de propagar a Doutrina 
dos Espíritos por meio da im-
prensa.

Naquela época o Espiritis-
mo contava  já com muitos adeptos, no Rio de Janeiro, na 
Bahia, em São Paulo e em outras províncias.

Em 1869 surgiu na Bahia o primeiro órgão da imprensa 
espírita brasileira, O Écho d’Além-Túmulo, fundado e diri-
gido por Luís Olímpio Teles de Menezes.

Consideráveis tentativas haviam sido feitas também no 
Rio de Janeiro, com o objetivo de propagar a Doutrina por 
meio da imprensa. Prova disso foi a Revista Espírita, dirigi-
da pelo Dr. Antônio da Silva Neto, vice-presidente do Gru-
po Confúcio, a qual teve vida efêmera, aparecendo em 1º 
de janeiro de 1875 e desaparecendo ao fim de seis meses.

Outra tentativa foi a Revista da Sociedade Acadêmica 

Deus, Cristo e Caridade, que subsistiu de janeiro de 1881 
a julho de 1882.

É nesse meio que o fotógrafo de profissão, Augusto Elias 
da Silva, idealiza, funda e faz circular o Reformador - Órgão 
Evolucionista, a serviço da Grande Causa. “Abre caminho, 
saudando os homens do presente que também o foram 
do passado e ainda, hão de ser os do futuro, mais um ba-
talhador da paz: o Reformador”. 

Com essas palavras iniciais apresentava-se, em 21 de ja-
neiro de 1883, o novo órgão da imprensa espírita. 

Há muito Reformador se tornou o mais antigo periódico 
da imprensa espírita brasileira. Em todo o mundo, ocupa o 
quinto lugar em antiguidade.

Registram os Anais da Biblioteca Nacional (Vol, 85) ser o 
Reformador um dos quatro periódicos surgidos no Rio de 
Janeiro, de 1808 a 1889, que sobreviveram até os dias de 
hoje. São eles, pela ordem: Jornal do Comércio (1827); Re-
vista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1839); 
Diário Oficial (1862); Reformador (1883). 

À exceção do Diário Oficial, Reformador é o único que 
jamais teve interrompido sua publicação.

Fonte: https://feeb.org.br/
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ESTUDOS

Leopoldo Machado Barbosa 
POR DIVALDO GREMES

AOS 30 DE SETEMBRO DE 1891, 
nasceu Leopoldo Machado Barbo-
sa no Arraial de Cepa Forte, hoje co-
nhecido como Ladeira, no Estado da 
Bahia, jornalista, escritor, polemista, 
professor, poeta, compositor, orador, 
deixou escrito o total de 27 livros, nos 
gêneros poesia, teatro, conto, estudos 
doutrinários, biografias, entre os quais 
somente seis não espíritas. Esse fato é 
muito relevante, de vez que Leopoldo 
frequentou a escola primária por pou-
co tempo, educando-se pelo esforço 
próprio e vontade de aprender. Sua 
extensa e rica bibliografia valeu-lhe a 
cadeira número 01 da Academia Igua-
çuana de Letras. “O Espiritismo é Obra 
de Educação”, “Para frente e para o alto” 
e “Uma grande vida” (Biografia de Cai-
bar Schutel) são alguns dos exemplos 
de obras suas. Além de criar o que atu-
almente se conhece como mocidades 
espíritas, instituiu também as escolas 
de evangelização Infantojuvenil.

Foi Leopoldo Machado um grande 
líder espírita e um grande incentivador 
da participação dos jovens nas ativida-
des espíritas, fundando ele próprio a 

Mocidade Espírita de Iguaçu, a segun-
da mais antiga do Brasil. Casou-se no 
dia 31 de dezembro de 1927 com uma 
professora, Marília Ferraz de Almeida, 
que exerceu uma grande influência 
em sua vida. Em 1929, o “Criador de 
Mocidades Espíritas” mudou-se para a 
cidade de Nova Iguaçu, no Estado do 
Rio de Janeiro, onde participou, com 
a colaboração de Marília e vários com-
panheiros, da fundação do Centro Es-
pírita “Fé, Esperança e Caridade”. Como 
seu mais atuante presidente, edificou 
o Albergue Noturno “Allan Kardec” e, 
posteriormente, o “Lar de Jesus”, desti-
nado a meninas órfãs e abandonadas, 
além da Escola de Alfabetização “João 
Batista”.

Em abril de 1930, com a ajuda da 
irmã Leopoldina e de sua esposa, 
fundou o Ginásio “Leopoldo”, hoje 
oferecendo cursos de 1º e 2º graus, 
formação de professores e contabi-
listas. Leopoldo Machado foi um dos 
incansáveis batalhadores da causa es-
pírita no Brasil. Percorreu todo o país 
divulgando a Doutrina, defendendo-a 
dos ataques dos médicos e sacerdotes 
católicos. Aos companheiros espíritas 
alertava sempre para a necessidade de 
estudo das obras básicas, afirmando:  
“O que deve preocupar o Movimen-
to Espírita é a falta de base doutri-
nária de muitos confrades que, enle-
ados pela grandiosidade do acervo 
e do encantamento de tantos e be-
los romances, contos, mensagens e 
novelas (que, no mercado livreiro 
de hoje é chamado de “realismo 
fantástico”), agradam-se e concen-
tram-se apenas nessa natureza de 
livros, deixando de estudar, conco-

mitantemente ou previamente, 
as obras da Codificação”. No afã de 
aprender, divulgar, unificar, Leopoldo 
participou de vários eventos, dentre os 
quais o I Congresso de Mocidades Es-
píritas do Brasil, realizado no Rio de Ja-
neiro, em julho de 1948 e o Congresso 
de Unificação, realizado em São Paulo 
(SP) de 31 de outubro a 05 de novem-
bro do mesmo ano, onde apresentou 
o seu “Estudo e Sugestões para o Pro-
grama de Unificação”.

Após a assinatura do “Pacto Áureo”, 
no dia 05 de outubro de 1949, era ne-
cessário consolidar os ideiais de unifi-
cação contidos no documento. 

Preciso seria que a decisão tomada 
pelas lideranças do Movimento Espíri-
ta de alguns Estados e da Diretoria da 
Federação Espírita Brasileira fosse en-
tendida e colocada em ação em todo 
o País. Para tanto foi criada a “Carava-
na da Fraternidade”, da qual Leopoldo 
Machado foi membro atuante, visitan-
do com seus companheiros cerca de 
11 (onze) Estados do Nordeste e Norte 
do País.  No seu livro “Caravana da Fra-
ternidade”, hoje obra esgotada, assim 
escreveu Leopoldo: “Acreditamos no 
Pacto Áureo, sim! Mas no Pacto Áureo 
em si mesmo, que é menos obra dos ho-
mens do que dos Espíritos. 

O que houver de mais importan-
te nele, é obra dos Espíritos, ou pelos 
Espíritos inspirada, a exemplo do pró-
prio Pacto. Leopoldo Machado voltou 
à pátria espiritual em 22 de agosto de 
1956, legando ao Movimento Espírita 
Brasileiro muita dedicação e fé, espe-
cialmente aos jovens e a todos os que 
militam na área de divulgação da Dou-
trina.                          Fonte: www.feal.com.br
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REVISTA ESPÍRITA

Felicidade
(Sociedade, 10 de fevereiro de 1860. Médium, Srta. Eugénie)

PELO D.C.D.

Qual é o objetivo de cada indivíduo na Terra? Quer a fe-
licidade a qualquer preço. O que determina que cada um 
siga uma rota diferente? É que cada um de nós espera en-
contrá-la num lugar ou numa coisa que lhe agrada particu-
larmente: uns procuram a glória, outros a riqueza, outros, 
ainda, as honrarias. 

O maior número corre em busca da fortuna que, em nos-
sos dias, é o mais poderoso meio de obter tudo. Ela a tudo 
serve de pedestal. Mas quantos veem realizado esse anseio 
de felicidade? Muito poucos. Perguntai a cada um dos que 
chegam, se atingiram o objetivo a que se propunham. São 
felizes? 

Todos responderão que ainda não, porque todos os dese-
jos aumentam na proporção daqueles que são satisfeitos. 
Se hoje há tanta gente que se interessa pelo Espiritismo, é 
porque depois de perceberem que tudo é quimera, e não 
obstante querendo alcançá-la, experimentam o Espiritis-
mo, como experimentaram a riqueza e a glória.

Se Deus pôs em nossos corações essa necessidade tão 
grande de felicidade, é que ela deve existir em algum lugar. 
Sim, confiai nele, mas sabei que tudo quanto Deus prome-
te deve ser divino como ele, e que a felicidade que buscais 
não pode ser material.

Vinde a nós, todos os que sofreis. Vinde a nós, todos os 
que necessitais de esperança, porque, quando tudo vos 
faltar na Terra, nós aqui teremos mais do que reclamam as 
vossas necessidades. Mães desesperadas, que vos lamen-
tais sobre um túmulo, vinde aqui! O anjo que chorais vos 
falará, vos protegerá, vos inspirará a resignação às penas 
que suportastes na Terra. 

Vós todos, que tendes insaciável necessidade da ciência, 
dirigi-vos a nós, pois somente nós podemos dar ao vosso 
espírito o alimento necessário. 

Vinde, e nós saberemos achar um alívio para cada ferida. 
Por mais abandonados que pareçais, há Espíritos que vos 
amam e estão prontos a vo-lo provar. Falo em nome de to-
dos. Desejo que venhais pedir-nos conselhos, pois estou 
certa de que voltareis com a esperança no coração.

STAËL.

NOTA: Um instante depois, o Espírito de novo escreveu 
espontaneamente: Mais de uma vez vem o sorriso aos lá-
bios de certos ouvintes, e se o médium não o percebe, per-
cebem-no os Espíritos. Mas não temais. São os que mais 
riram que mais crerão depois. Nós vos perdoamos, porque 
um dia podereis arrepender-vos de vossa ironia. Estou cer-
ta de que, se perto de cada uma de vós, senhoras, se apre-
sentasse um ser perdido, e que tivésseis amado, para avivar 
uma lembrança, mudaríeis o sorriso de incredulidade em 
suspiros, e ficaríeis felizes ou ansiosas. Ficai tranquilas. Vos-
so dia chegará, e sereis tocadas pelo coração, que é a vossa 
corda mais sensível. Eu a conheço.

STAËL.

Fonte:http://mail.xn--kardecpdia-h7a.com.br/pt/roteiro-de-estu-
dos/894/revista-espirita-jornal-de-estudos-psicologicos-1860/4695/
marco/ditados-espontaneos/felicidade

EVANGELHO NO LAR

“Nunca te imagines”
Nunca te imagines sem esperança.
Para todas as portas trancadas existem chaves.
Não há problema sem solução.
No tempo, todos os impasses se resolvem.
Às vezes, no fundo do abismo escuro é que se pode ver as estrelas.
Não te entregues ao desespero.
Existem dificuldades que acabam sendo equacionadas por si mesmas.
Se te encontras diante de uma encruzilhada e não sabes que direção tomar, espera 

mais um pouco.
A precipitação é má conselheira.
Para que certos nós se desfaçam, não adianta a tesoura, que corta e dilacera.
Onde a atitude rápida se mostra ineficiente, a paciência é a opção mais sensata.

A lição só termina quando cumpre o papel de ensinar.

Fonte: Livro Vigiai e Orai.

Pelo Espírito do Irmão José,

Psicografia Carlos A. Baccelli

PELO D.C.D.
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COASSEJE

Dia 21 de agosto de 2015 - Chegaram as crianças  e adolescentes na COASSEJE! 
POR TEREZA POMPERMAYER

O INÍCIO foi participar das reuniões na Câmara Munici-
pal onde os vereadores discutiam “com quem” fi cariam as 
crianças e adolescentes que até então estavam nos Lares da 
Instituição “Lar Batista” de Americana, pois aquela entidade 
não mais prestaria o Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes no município. 

Havia uma instituição internacional que se propunha a 
iniciar essa atividade na cidade e acompanhávamos. Ouvía-
mos atentamente cada detalhe. Em paralelo começamos a 
conhecer como era o trabalho, tanto no Lar Batista quanto 
na AAMA, outra entidade que desenvolvia o Serviço de Aco-
lhimento no município. Por obra de Deus, dizemos, viemos 
a conhecer as crianças!

Como na Câmara Municipal os vereadores recusaram a 
aceitar a instituição interessada, recebemos o convite para 
que a COASSEJE/Socorristas (nome fantasia na época) assu-
misse o Serviço. 

SEIS ANOS DEPOIS...

Agora, no abrigo Lar Dona Anita! Um grande aprendizado: Amar é 
cuidar!

Muitas crianças e adolescentes moraram no nosso Lar/Casa, com 
históricos completamente diferentes e fi zemos tudo para que a esta-
dia fosse a melhor possível para cada um. 

Todos, os que voltaram para sua família, os que foram recebidos 
por famílias substitutas, e os que continuam chegando, todos mo-
ram no nosso coração. 

Nossa meta/felicidade é que a sementinha que plantamos neles 
seja regada, cuidada, para que sejam felizes. 

Quanta felicidade sentimos ao ver uma foto, ou um vídeo que, 
principalmente os pais substitutos enviam, ou receber a visita de 
uma criança ou adolescente que passaram pelo Lar!!! 

Eles são, com certeza, nosso maior aprendizado. E estamos certos 
que, se estamos caminhando juntos, isso é por nossa necessidade e 
também a deles. São nossos fi lhos do coração!

28 de agosto – Dia Nacional do Voluntário
No último dia 28 de agosto comemoramos o dia Na-

cional do Voluntário. Data muito importante, pois todas 
as instituições não governamentais que desenvolvem 
projetos nas áreas humanitárias, buscando minorar as 
difi culdades das pessoas, incentivando um crescimen-
to com melhores condições de vida social, conta com a 
participação de voluntários na sua direção e execução 
desses projetos.  Assim, a COASSEJE vem agradecer to-
dos os voluntários que por mais um ano distribuiu com 
seu trabalho, o seu tempo, o seu sorriso e sua energia 
em prol de nossas crianças do Lar Dona Anita e de todos 
os projetos de apoio, como manutenção, brechó da Co-
asseje, busca e processamento de legumes, motoristas, 
Nota Fiscal Paulista e as outras diversas atividades. Os re-
cursos gerados pela dedicação e comprometimento de 
vocês, são de fundamental importância para a continui-
dade da obra e objetivos da Instituição. São tempos di-
fíceis, pelos quais nossa sociedade como um todo vem 
enfrentando, contudo, essa rede de solidariedade gera-
da pelo trabalho voluntário tem conseguido multiplicar 
o bem e o amor ao próximo, proporcionando esperança 
de dias melhores. 

A vocês todo o reconhecimento e gratidão.
“Ser voluntário é ser humano”.

As conversas... as discussões entre membros da diretoria e 
do Conselho Deliberativo foram intensas, uns a favor, outros 
contra... mas resolvemos que as crianças faziam parte das 
nossas vidas.

LARES COASSEJE (duas casas)
Nova etapa. Montar equipe, elaborar projeto, levanta-

mento de tudo que seria preciso para recebê-las. Conhecer, 
estudar, ler, assistir palestras, cursos de capacitação, até es-
tar tudo pronto. A certeza é que Deus estava ali na frente da 
antiga casa deles nos ajudando, nos amparando, segurando 
cada um pela mão.

No dia 21 de agosto de 2015 fomos buscar as crianças e 
adolescentes no Lar Batista. Meu Deus! Cada uma com seus 
pertences, suas histórias, alegrias e tristezas. Vários senti-
mentos, nossos e deles. E, com certeza, muito, mas muito 
medo.
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HISTÓRIAS ESPÍRITAS

Chico Xavier e o homem assaltado
POR ORLANDO CIOLDIN

“Certa vez, bateu na porta humilde da casa de Chico Xa-
vier um sujeito pouco conhecido na cidade. Mas o nome 
do Chico já havia decolado, o sujeito descobriu onde ele 
morava e foi direto pra lá. Eram três horas da madrugada e 
ele dando murros na porta acordando a casa inteira. Quan-
do ele foi atender, deparou-se com um cara todo rasgado, 
machucado, cheio de hematomas... Daí ele disse ao sujeito:

- Pois não!
- O senhor é o Chico Xavier?? 
- Sim, sou...
- Chico, aconteceu uma desgraça! Fui assaltado... 
- Puxa, mas que bom...
- Acho que o senhor não entendeu, eu estou dizendo que 

fui assaltado e ainda quebraram a minha cara. 
- Meu Deus, que ótimo...

- Escuta aqui senhor Chico Xavier, eu estou dizendo que 
fui assaltado, que quebraram a minha cara, levaram meus 
documentos e dinheiro, aliás levaram tudinho. E o senhor 
fi ca debochando???? Não esperava isso do senhor não... 

- Eu não estou debochando! É que você não se deu con-
ta de uma coisa: Agora quem vai ter que pagar o mal que 
fez é o ladrão espancador e não você!!! Você está isento de 
culpa. Deus sempre sabe o que faz... 

Sabe-se que o cara, abaixou a cabeça em pose refl exiva 
e nunca mais apareceu. 

Observação: Culpa de que? Todos temos débito com a 
Lei Divina. Talvez o homem assaltado tenha sido um assal-
tante no passado...

Fonte: Extraído de “Apostila com histórias de Chico Xavier”, BV 
Espírita

COMPORTAMENTO

Nova compreensão do sistema de justiça
POR ORSON PETER CARRARA

Uma noção ampliada de justiça, considerando o delin-
quente ou criminoso como um enfermo necessitado de 
muitos cuidados, implantou-se no mundo a partir de uma 
ocorrência muito conhecida da ação de Jesus quando 
aqui esteve conosco. A dedução, muito lógica, apesar do 
que ainda precisa ser implantado e efetivamente vivido, 
está no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no 
capítulo 13 – Pecado e Punição. Depois de referir-se ao 
“atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado”- 
que desmontou a ira dos perseguidores da mulher em 
falta – assim se expressa o citado autor na referida obra:

“(...) desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pe-
cadora em frente da multidão, um pensamento novo en-
trou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substân-
cia evangélica do ensino inolvidável penetrou o aparelho 
judiciário de todos os povos. A sociedade começou a com-
preender suas obrigações e procurou segregar o criminoso, 
como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma 
defi nitiva, por todos os meios a seu alcance. (...) Todo o sis-
tema da justiça humana evolveu para os princípios da mag-
nanimidade, e os juízes modernos, lavrando suas senten-
ças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, 
talvez ignorando que procedem assim por ter sido Jesus o 
grande reformador da criminologia.”

Considere-se que ainda há crueldade e falhas nos proces-

sos e julgamentos. Isso, todavia, não invalida nem impede 
o avanço de uma nova mentalidade que gradativamente 
vai ganhando espaço no discernimento humano: os agres-
sores e delinquentes de os matizes são enfermos, neces-
sitados todos de educação, compaixão e auxílio, pelas se-
duções que se deixaram levar, dominados que ainda estão 
pelo egoísmo ou por tolas vaidades.

Afi nal, como considera o mesmo autor, no citado capí-
tulo, “(...) só a luz e o bem são eternos e, um dia, todos os 
redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espí-
rito de seus fi lhos (...)”. Não se assuste, pois, o leitor, com o 
momento complexo da sociedade humana. Tais disparates 
apenas aceleram um largo processo de amadurecimento 
que alterará o sofrido panorama social.
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ESTUDO BÍBLICO

Parábola da Torre Inacabada (Lucas 14: 28-30 )

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

Disse Jesus: “Qual de vós, queren-
do edificar uma torre, não se assen-
ta primeiro a fazer as contas dos 
gastos, para ver se tem com que a 
acabar?”

“Para que não aconteça, que, de-
pois de haver posto os alicerces e 
não podendo acabar, todos que a 
virem comecem a escarnecer dele, 
dizendo: - Este homem começou a 
edificar e não pode acabar.”

A narrativa alegórica de Jesus nos 
faz um convite ao seu discipulado, no 
entanto, faz algumas reservas para 
que não nos surpreendamos na ta-
refa do bom seareiro. Jesus nos pede 
um levantamento das condições pro-
pícias à execução do projeto, o que 
o tornaria seguro em relação ao seu 
sucesso na continuidade do empre-
endimento.

A edificação que Jesus se refere é 
a torre divina, e deverá ser arquiteta-
da sobre uma base sólida. Primeiro a 
construção da casa espiritual, seme-
lhante a nossa casa material, onde 
habitamos e que nos proporciona o 
aconchego do lar. A edificação desta 
casa espiritual tem seu início em nos-
so coração, posteriormente daremos 
início a fundação da torre divina, que 
nos fortalecerá em nossos projetos 
celestiais, contribuindo para o desen-
volvimento espiritual.

A trajetória é árdua e requer lon-
go período de dedicação à nossa 
reforma interior, conquistando co-
nhecimentos e valores morais como 
honestidade, generosidade, respeita-
bilidade, dignidade, nobreza de espí-
rito, que são a sustentabilidade do es-
pírito, tarefa ao nosso alcance. Nessa 
autoestrada iremos nos desvencilhar 
de velhas ações e atitudes como pre-
potência, tirania e opressões, hábitos 
seculares que caracterizam a nossa 
personalidade inferior e que não nos 
deixam caminhar em busca da felici-
dade verdadeira.

Iniciemos a nossa ascensão espiritual pelo desapego materialista, pelo imedia-
tismo que nos ofusca a visão do caminho evolutivo, transformando a vaidade e o 
orgulho humano em trabalho enobrecedor e edificante.

Diz Emmanuel: “Queres construir uma torre de luz divina? É justo. Mas não come-
ces o esforço, antes de haver edificado a própria casa íntima”.

Como está a nossa disposição atual? Ainda somos pedintes, estamos feitos pa-
rasitas a solicitar empenho da espiritualidade maior aos nossos compromissos, ao 
invés de encarar com conhecimento e clareza as tribulações que voluntariamente 
criamos em nosso caminho milenar?

O quadro atual da humanidade, pode nos influenciar pelo negativismo, a into-
lerância cresce aceleradamente e a violência está a olhos vistos. Criemos a nossa 
própria proteção, através de um campo vibratório e energético benignos, como 
uma bolha a nos envolver e a nos proteger. Como? O Evangelho de Jesus muito 
nos auxiliará na construção da torre divina.

Mais uma vez vamos recorrer à leitura de página oferecida pelo espírito Emma-
nuel que pede a nossa reflexão ao investimento proposto, ele diz: “Não é fácil o 
serviço profundo da elevação espiritual, nem é justo apenas pintar projetos sem 
intenção séria de edificação própria. É indispensável refletir nas contas, nos dias 
ásperos de trabalho, de autodisciplina. Para atingir o sublime desiderato, o ho-
mem precisará gastar o patrimônio das velhas arbitrariedades e só realizará esses 
gastos com um desprendimento sincero da vaidade humana e com excelente 
disposição para o trabalho da elevação de si mesmo, a fim de chegar ao término, 
dignamente”.

Fontes: Bíblia do Caminho – A Torre – Emmanuel; 
Texto de Rodolfo Calligaris; academiaespirita.org.br

- espiritismo.org.br
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

Aos que se importam!
POR VANESSA G. MORAES

Poderíamos discorrer longas e belas linhas a respeito da 
Valorização da Vida e Superação das adversidades, mas 
não o farei. Inverteremos nosso foco aos que apesar de te-
rem “perdido” alguém, fizeram o possível para que isso não 
ocorresse. Aos que não desistiram de nós.

Há uma vibração de amor à vida, mesmo aqueles que 
passaram pelo rompimento arbitrário de se retirar dela, 
conseguiram sentir no último instante - essa súplica. São 
milésimos de segundos, filigranas de luz que a princípio 
não veem, mas é a presença do amor, deste que se recusa 
a sair da vida, do corpo, da essência Divina que ainda en-
gatinha no nosso ser imperfeito.

Quando a dor ultrapassa o limite do corpo físico, do 
humano, perdendo para os conflitos da alma, com a sen-
sação de retroceder e envergonhados da fraqueza que 
os envolve, entregam de volta à terra esta ferramenta de 
evolução ofertada com tantas minúcias pelos Engenheiros 
Cósmicos. Violentados em seu psiquismo doente, perce-
bem o desastre ocorrido e suplicam por uma paz que não 
tinham e agora parece mais distante que antes. Este, o pior 
lamento.

Porém, mesmo diante do feito, levam um ecoar de sen-
sações daqueles que nunca desistiram de os salvar. Ben-
ditos sejam! Porque mesmo em aparente impotência, ao 
perceber que a chaga não se cura com simples dizeres, 
que não se remove em um abraço momentâneo, porque 
para alguns esta chaga é profunda e adquirida em longa 
trajetória, mesmo assim, fizeram tudo quanto podiam 
para minimizar a dor na alma. Então, não se culpem! 

Por mais desastroso que possa ser do outro lado, levam 
inconscientemente, um pouco deste aconchego, do colo, 
deste “eu me importo com você”, e este movimento é que 
ilumina o caminho difícil que percorrem. Não se deixem 
enganar, não foi em vão seus esforços. 

Nos dias de hoje, em que ouvimos muitas falas repeti-
tivas de conhecimento, mas vazias de sentimento, nesses 
tempos de transição é aconselhável sermos mais toleran-
tes com as fraquezas e diferenças dos que se sentem frá-
geis e confusos diante da vida, do futuro, do desconhecido 
medo de ser o que são, portanto é necessário que nos im-
portarmos mais!

Somos aprendizes e alunos em desenvolvimento e uns 
estão mais a frente que outros, devendo pela lei de com-
prometimento amparar os que sangram. Bastam de Pila-
tos que seguem lavando as mãos com o argumento de 
que cada um deve ser responsável pelas próprias escolhas, 
deixando-os a mercê de si mesmos. Espíritos recorrentes 
em erro não escolhem, eles não enxergam essa alternativa.

É preciso um olhar atento para esse acolhimento e você 
pode ser aquele que fará essa diferença. Você pode ser al-
guém que dará luz a esta alternativa. Você pode ser aquele 
que se importa!

Abençoados sejam os que cultivam a compaixão! Aben-
çoados sejam os que não desistem de ajudar! Abençoados 
os que se importam! Abençoados os que clareiam os pas-
sos dos que caminham no escuro! Abençoados os multi-
plicadores do amor! O mundo de regeneração os anseia 
para recebê-los.

Grupo Espírita Paulista
O GEP Grupo Espírita Paulista, formado por representantes da Fe-

deração Espírita do Estado de São Paulo, da Aliança Espírita Evangéli-
ca e da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, após 
a realização do evento comemorativo dos 160 anos de lançamento 
de “O Livro dos Médiuns”, tem programado palestras virtuais, sempre 
aos sábados, durantes os meses de julho a novembro, a partir das 15 
horas.

O objetivo destes eventos para o ano de 2021 é desenvolver o 
tema central Valorização da vida, com transmissão pelo canal do 
GEP do Youtube.

A primeira delas aconteceu no dia 31 de julho, quando Alejandro 
Vera, médico psiquiatra e presidente da AME Osasco, apresentou o 
tema Cuidar do corpo e do espírito – saúde corporal, com o objetivo 
de destacar a importância do corpo como instrumento de evolução 
do Espírito e o cuidado que devemos ter com ele, para que nossas 
faculdades se manifestem de maneira plena. Acompanhe outros te-
mas de acordo com a programação descrita ao lado.

Fonte: https://usesp.org.br/wp-content/uploads/2021/07/DE184-vs3.pdf
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

A conexão que ampara
POR SANDRA TRAMBAIOLI DE NADAI / TALITA BUENO SALATI LAHR

ADENTRAMOS um mês em que se 
coloca foco numa questão complexa e 
difícil para todos nós - o suicídio, mas 
se faz necessário, visto que pesquisas 
apontam o quanto cresce o número 
de suicídios em todo mundo, no en-
tanto, o tema deve ser abordado de 
maneira adequada, com objetivos 
claros de elevar o nível de consciência, 
com informações seguras e de forma a 
se conectar com as pessoas mais vul-
neráveis.

A humanidade tem vivenciado mo-
mentos desafiadores, no entanto, ao 
mesmo tempo que há muita dor, há 
também o convite a fraternidade, ao 
acolhimento, a solidariedade, a escuta 
empática, a compaixão, necessitamos 

mais do que nunca construir redes, pontos que se unem e se tornam rede de apoio. Muitas ações têm sido feitas, por exem-
plo, no Reino Unido em 2018 e mais recentemente no Japão foi criado o Ministério da Solidão, essa iniciativa por parte do 
Japão se deu em função de entenderem a solidão como um dos fatores de risco para desenvolvimento de transtornos 
mentais e para o suicídio, principalmente nesse momento de pandemia. Desta forma, o olhar se amplia para além do indi-
víduo, mas como algo da sociedade, sendo necessário atenção das políticas públicas.

Essa visão do contexto macro é necessária, mas também precisamos refletir sobre o que estamos oferecendo aqueles 
que estão a nossa volta, na família, no trabalho, na Casa Espírita. Porém, para oferecer e cuidar do outro é preciso olhar para 
si, conectar consigo mesmo,  buscar o autoconhecimento. Segundo Joana de Angelis, “Aquele que se conhece, sabe de 
quais recursos se pode utilizar para o desempenho das tarefas e funções que lhe cumpre executar, aceitando-as como parte do 
processo existencial, no qual está inserido. Essa compreensão dá-lhe dignidade, enriquecendo-o de entusiasmo a cada conquis-
ta, como perspectiva da próxima vitória”. E ainda na questão 919 de O Livro dos Espíritos: Qual o meio prático mais eficaz 
que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? “Um sábio da antiguidade vos disse: Conhe-
ce-te a ti mesmo.” “O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Perquira a sua consciência 
aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores.”

O texto acima nos remete a necessidade de amparo ao próximo, porém para trilhar esse caminho olhar para o mundo 
interno amplia as possibilidades de conexão.

O que podemos fazer para sermos um nó da rede de apoio daqueles que chegam até nós em sofrimento?
Ler palavras do que fazer parece algo fácil, mas numa sociedade que está aprendendo a reconhecer e validar sentimen-

tos sem que isso seja visto como fragilidade é um exercício desafiador, mas necessário.
Nesse caminho precisamos nos conectar com nossos sentimentos, me perceber, ter consciência de como estou e saber 

o que posso oferecer ao outro sem julgamento, sem tentar minimizar o que o outro nos diz, fazemos isso, por que muitas 
vezes não aguentamos a dor daquele que está ao nosso lado e assim criamos muros. É preciso criarmos conexão - conectar 
é criar pontes, é não julgar, é reconhecer os sentimentos, é estar junto.
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Lidar com sentimentos relacionados a morte é sempre um desafi o e por vezes tentamos evitar que as pessoas pensem 
sobre o assunto, tentando desviar sua atenção ou falar sobre outros temas, porém, aguentar a dor do outro e saber ouvir é 
essencial para ajudar, para criar essas redes, servir ao outro e, assim, favorecer a vida.

 “Pelo amor, que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo, 
em favor dos outros, o refl exo de suas próprias virtudes. [...] Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e 
servir são rotas inevitáveis na obra de elevação.” XAVIER, F.C. 

Referências
FRANCO, Divaldo Pereira. F825 Autodescobrimento: Uma Busca Interior. 17. ed. / pelo Espírito Joanna de Angelis [psicografado por] Divaldo Pereira 

Franco. Salvador: LEAL, 2013. (Série Psicológica, volume 6) 168p.; KARDEC, Allan. O livro dos espíritos. Questão 919. ; XAVIER, F.C. Pensamento e vida. 
Pelo Espírito Emmanuel, cap. 4.; https://www.hypeness.com.br/2018/01/reino-unido-cria-ministerio-da-solidao-para-solucionar-triste-realidade-moderna/; 
https://jornal.usp.br/atualidades/japao-cria-ministerio-da-solidao-para-lidar-com-aumento-de-taxas-de-sucidio-na-pandemia/
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ESPIRITISMO E CIÊNCIA

Pineal, Ciência e Espiritismo Pineal, Ciência e Espiritismo Pineal, Ciência e Espiritismo 
POR DR. AURO NOBRE

A PINEAL É UMA GLÂNDULA ENDÓCRI-
NA localizada na região central do crânio 
entre os dois hemisférios cerebrais, tem um 
tamanho semelhante a uma semente de 
laranja e pesa cerca de 0,5g. Produz a mela-
tonina, hormônio cuja lista de funções vem 
crescendo gradativamente à medida que 
novas pesquisas são desenvolvidas.

Sua anatomia foi descrita inicialmente 
por Galeno (131-200) para quem tinha a 
função o fl uxo de pneuma ou “spiritus” en-
tre os hemisférios cerebrais. Já no século 
XVII, o fi lósofo e matemático René Descar-
tes creditou a ela o local por onde a alma 
manifestava suas funções controlando mo-
vimentos corporais, sensações, memória e 
imaginação. 

 No fi nal do século XIX, a medicina mo-
derna começou a dar-lhe atenção quando 
foi vinculada ao desenvolvimento sexual, 
mas somente a partir da década de 1950, 
após o isolamento da melatonina e, prin-
cipalmente, nas últimas décadas é que se 
vem descobrindo cada vez mais funções 
pela ciência.

André Luiz, autor espiritual pela me-
diunidade de Chico Xavier, trouxe-nos 
importante revelações sobre a pineal na 
coletânea “A Vida no Mundo Espiritual”, 
marcadamente na obra Missionários da 
Luz, publicada em 1945 onde dedica um 
capítulo chamado de “Epífi se”. André Luiz 
atribui à pineal diversas funções principal-
mente por ser a “glândula da vida espiritu-
al”, ou seja, o órgão que medeia importan-
tes manifestações da alma e está vinculada 
a manifestação mediúnica. 

A vanguarda e a vastidão das revelações 
de André Luiz só puderam recentemente 
ser comprovadas pela medicina e pela ci-
ência e foram compiladas por um grupo 
de pesquisadores brasileiros e publicada 
em uma revista científi ca internacional. A 
metodologia empregada por eles foi a de 
selecionar os trechos da obra referida que 
se tratava de alguma função atribuída à 
pineal e buscar na literatura científi ca os 
dados que a comprovassem. Eles puderam 
relacionar seis conjuntos de funções reve-
ladas por André Luiz. 

Primeiro, seu papel na saúde mental. An-
dré Luiz deixa claro que a pineal é a glându-
la da vida mental e “preside aos fenômenos 
nervosos da emotividade” sendo “o mais 
avançado laboratório de elementos psíqui-
cos da criatura terrestre”. Diversos estudos 
vêm comprovar que transtornos psiquiátri-
cos estão relacionados com distúrbios do 
sono, função claramente vinculada a mela-
tonina. Além disso, tem sido proposto que 
a melatonina pode desempenhar um pa-
pel na terapia antidepressiva devido a fun-
ções anti-infl amatórias, anticonvulsivantes, 
sedativas, ansiolíticas. Ainda teria efeito de 
melhorar mudanças comportamentais na 
demência.

André Luiz já postulou, em 1945, que 
a pineal teria um papel predominante 
sobre todo o sistema endócrino. A ciên-
cia, recentemente, tem comprovado isso, 
identifi cando as interações da melatonina 
sobre o funcionamento de outras glându-
las como a tireoide, paratireoide, adrenal, 
ovários e testículos, pâncreas, enfi m, sobre 
o metabolismo dos mais diversos sistemas 
do organismo. Com respeito ao sistema 
reprodutor, André Luiz descreveu o papel 
da pineal como controladora da experiên-
cia sexual, funcionando como um freio na 
infância. A ciência comprovou, mais tarde, 
a participação da melatonina no sistema 
hormonal que controla o funcionamento 
dos ovários e dos testículos. Identifi cou 
sua presença no sémen assim como um 
efeito protetivo adicional da placenta e do 
feto. Alexandre, instrutor espiritual de An-
dré Luiz, na obra Missionários da Luz, fala 

sobre o estímulo à pratica de exercícios 
físicos como forma de extravasar as for-
ças nervosas produzidas pela pineal nos 
jovens. A partir da década de 1990, desco-
briu-se que a atividade física infl uencia a 
produção de melatonina além de se asso-
ciar a benefícios no sistema cardiovascular, 
muscular e metabolismo relacionado ao 
exercício. Por fi m, André Luiz aprendeu 
sobre a grande importância da glândula 
pineal na conexão com o mundo espiritual 
principalmente durante o exercício da me-
diunidade. Esta função já era atribuída, de 
certo modo, há milênios na fi losofi a hindu, 
onde é descrita como o sexto chacra e que 
atuaria como uma janela para o mundo 
espiritual, permitindo a clarividência e me-
ditação. Com relação a esses fenômenos, 
a ciência ainda caminha vagarosamente, 
mas já identifi cou a ativação da glândula 
durante a meditação religiosa, outro estu-
do mostrou o aumento da melatonina du-
rante uma meditação espiritual.Tudo isso 
apenas vem a confi rmar a grandiosidade 
dos ensinamentos contidos na vasta obra 
de Chico Xavier, a qual apenas começamos 
a delinear. Estudos como esse são símbolos 
de uma humildade que já permeia a ciên-
cia e a direciona, assim como em outros 
aspectos, a se aproximar cada vez mais da 
incontestável realidade espiritual a qual to-
dos nós pertencemos.

Fontes: Aspectos históricos e culturais da 
glândula pineal: comparação entre teorias for-
necidas pelo Espiritismo na década de 1940 e 
a evidência científi ca atual. G.Lucchetti; J.C. 
Daher Jr.; Décio Iandoli Jr, Juliane Gonçalves; 
Alessandra Lucchetti.
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ESPIRITISMO E MEDICINA

Meditação, Ciência e SaúdeMeditação, Ciência e SaúdeMeditação, Ciência e Saúde
POR DR. AURO NOBRE

A MEDITAÇÃO é uma prática milenar de 
origem oriental a partir da qual, por meio 
do emprego de técnicas diversas, busca-se 
focar a mente em uma única referência, 
seja um objeto, pensamento ou atividade, 
com o objetivo de alcançar um estado de 
clareza mental e emocional mais ampla 
possível. A meditação não é a técnica em 
si, como geralmente procura-se represen-
tar com um indivíduo sentado em posição 
especial, de olhos fechados e emitindo 
sons contínuos e prolongados (também 
conhecidos como mantras), pois qualquer 
pessoa pode meditar em qualquer posição 
corporal e mesmo em movimento, bas-
ta a focalização. É uma atividade que por 
muito tempo esteve vinculada apenas a 
práticas religiosas (budismo e cristianismo, 
por exemplo), mas que, desde esse último 
século, vem ganhando atenção das mais 
diversas pessoas, inclusive dos cientistas.

Com o advento de técnicas sofi sticadas 
de aquisição de imagens cerebrais, inclusi-
ve, com o estudo funcional do cérebro, os 
neurocientistas vêm estudando e buscan-
do compreender o que acontece no cére-
bro de quem medita. Dois grupos foram 
confrontados, um recebeu um treinamen-
to de 8 semanas de meditação e outro não 
praticou a meditação. O primeiro grupo 
apresentou maior volume de massa cin-
zenta no hipocampo (área envolvida com 
introspecção, memória, aprendizado) e 
menor volume na amígdala (área envolvi-
da com resposta de “luta e fuga” do corpo).

Outro estudo mostrou ativação de áre-
as do cérebro como a ínsula (associada a 
compaixão, empatia e autoconsciência), o 
putâmen (aprendizagem), no córtex pré-
frontal (área de habilidades de raciocínio 
de alto nível, planejamento, tomada de de-
cisão e controle do comportamento social) 
e além de reduzir pressão arterial, frequên-
cia cardíaca.  

Observou-se também, que pessoas 
habituadas à meditação tem o cérebro 
mais efi ciente no desempenho de tare-
fas que exijam atenção. A meditação vem 
sendo considerada uma terapia adju-
vante para diversos problemas de saúde, 

principalmente aqueles identifi cados 
como multifatoriais, ou seja, relacionados a 
várias causas. Nota-se redução do estresse 
(redução do cortisol, hormônio relaciona-
do ao estresse), melhora do sono, melhor 
capacidade de concentração e raciocínio, 
melhora na respiração, redução de dores 
crônicas, melhora do hábito intestinal, 
aumento da disposição, redução da an-
siedade. Deve-se lembrar, entretanto, que 
ela não substitui a terapia convencional. 
Jamais modifi que seu tratamento ou deixe 
de tomar as medicações sem o conheci-
mento de seu médico.

Joanna de Ângelis, por intermédio da 
mediunidade de Divaldo Franco faz a se-
guinte observação: “Meditar signifi ca reunir 
os fragmentos da emoção num todo harmo-
nioso, que elimina as fobias e as ansiedades, 
liberando sentimentos que encarceram o 
indivíduo, impossibilitando-lhe o avanço 
para o progresso”. Já na obra “Consciência 
e Mediunidade” do Projeto Manoel Filo-
meno de Miranda, também de Divaldo, 
identifi camos a frase: “A meditação tem sido 
pouco examinada em nossos arraias espíri-
tas e menos ainda praticada”. Mais que al-
terações físicas, a sua prática traz inúmeros 
benefícios no desenvolvimento de nossa 
espiritualidade. Ao silenciarmos um pouco 
toda nossa rotina atabalhoada, carregada 
de exigências, de prazos, temos condições 
de buscar o autoconhecimento a partir da 
observação de como funcionamos, como 
nossos pensamentos se comportam, é 
uma oportunidade de crescimento de 

dentro para fora, de alcançar um contato 
consigo mesmo. 

Desta forma, a meditação é uma ferra-
menta interessante em nossa busca da re-
forma íntima.

No livro “O Ser Consciente”, Joanna, 
informa que os habitantes da Terra não 
conseguem encontrar o caminho da paz e 
vivem em um ciclo vicioso de guerras de-
vastadoras devido aos “...Apegos morais, 
emocionais, culturais, pessoais, a objetos, a 
raças, a grupos sociais...”. Afi rma, ainda, que: 
“A única maneira de lográ-los, é viajar para 
dentro de si, domando a mente irrequieta – 
que os orientais chamam o “macaco louco 
que salta de galho em galho”– e induzi-la à 
refl exão, ao autodescobrimento”.

Como toda técnica, exige treinamento 
para se tornar hábil e, para isso, basta co-
meçarmos: (1) reserve um tempo do seu 
dia que lhe parecer mais adequado, cerca 
de 10 minutos são o sufi ciente para come-
çar; (2) encontre um local calmo, onde não 
corra o risco de ser interrompido ou tenha 
distrações; (3) adote uma postura confor-
tável, para que o corpo, em determinadas 
posições, não seja a fonte de distrações; 
(4) controle a respiração, inspire profun-
damente e se concentre no movimento 
do ar entrando em seus pulmões e expira 
calmamente, igualmente percebendo a sa-
ída do ar. No começo, parecerá algo difícil, 
com seus pensamentos voltados para o dia 
a dia invadindo sua mente, mas basta per-
sistência e treino para iniciar na prática da 
meditação.
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Mediunidade e Doutrina (Parte XIV)

POR MARIANA MIANO

dade começa a defi nir sua área de 
atuação. Nesse momento, é necessá-
rio o bom senso do médium. Atuar 
em todas as áreas da mediunidade 
é contraproducente. Possuir todos 
os gêneros de mediunidade não sig-
nifi ca, por si só, elevação espiritual.

O médium, através do estudo, do tra-
balho e da meditação, contando sem-
pre com a inspiração dos Benfeitores 
Espirituais, deve observar qual o tipo 
de mediunidade que nele predomina 
e em que setor conseguirá ser mais útil 
aos semelhantes.

Existem notáveis médiuns psicofô-
nicos que, por desejarem ser também 
médiuns psicógrafos, não conseguem 
ser uma coisa nem outra. Acabam se 
perdendo.

O gênero de mediunidade que con-
vive bem com as demais é, sem dúvi-
da, o passista. Pelo seu exercício é que 
os médiuns novatos devem começar, a 
fi m de lograrem o equilíbrio das forças 
mediúnicas que estão apenas desper-
tando. 

Pela transmissão simples do passe 
aos necessitados, o médium vai conse-
guindo a simpatia dos bons Espíritos, 
os quais passarão a assessorá-lo em 
seu desenvolvimento, agindo sobre o 
seu psiquismo.

A cabine de passes deve ser o es-
tágio inicial de quantos aspiram ao 
desenvolvimento de suas faculdades 
noutro setor, porque aquele que não 
conseguir dar de si aos outros, no ato 
do passe, difi cilmente conseguirá dar-
se aos Espíritos para um trabalho que, 
por vezes, lhe exigirá maior desprendi-
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MEDIUNIDADE

AQUI FALAREMOS sobre a “Aptidão 
Mediúnica”. Este artigo é o décimo 
quarto de uma série baseada na obra 
“Mediunidade e Doutrina”, do autor 
Carlos Baccelli, pelo espírito de Odilon 
Fernandes.

“Concebe-se que deve ser bastante 
raro que a faculdade de um médium 
seja rigorosamente circunscrita a um só 
gênero; o mesmo médium pode, sem 
dúvida, ter aptidões, mas há sempre 
uma que domina e é a área que deve se 
interessar em cultivar, se for útil. “– (O 
Livro dos Médiuns – Segunda Parte – 
Cap. XVI).

É comum ouvir-se a pergunta: “Que 
tipo de mediunidade tenho?”

A mediunidade se defi ne por si mes-
ma. O companheiro mais experiente 
na Doutrina poderá orientar o can-
didato ao exercício da mediunidade, 
abstendo-se, porém, de conclusões 
precipitadas.

De fato, todos têm um gênero de 
mediunidade que se destaca mais. Em 
alguns, é a psicografi a, noutros, a psi-
cofonia. De forma geral, o desenvol-
vimento de um tipo de mediunidade 
acarreta o desenvolvimento simultâ-
neo de outro. Existem médiuns psi-
cofônicos e videntes ou psicógrafos e 
clariaudientes.

Naturalmente, todas as pessoas 
são médiuns passistas em poten-
cial. Em algumas, isto é mais forte e 
chegam a sentir manifestações fí-
sicas, como a sensação de fi lamen-
tos fl uídicos saindo-lhes das pontas 
dos dedos e das palmas das mãos.

Com o passar do tempo, a mediuni-

mento e cooperação. Todos os médiuns 
estão em constante desenvolvimento...
os Espíritos exercitam o médium; o mé-
dium deve exercitar a mediunidade de 
que se reconhece portador. 

Ser médium não signifi ca estar apto 
para a mediunidade...a aptidão mediú-
nica é fruto do esforço, do estudo e da 
perseverança do médium! 

Até o próximo IPV!!
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MEDIUNIDADE

Suicídio Inconsciente    (Caso Real)

PELO D.O.D.

NESTE SEGUNDO ANO de pande-
mia, nosso querido irmão Eurico, nos 
trouxe refl exões oportunas para o se-
tembro amarelo, o mês de prevenção 
ao suicídio. A seguir parte da comuni-
cação.

“O primeiro ponto para refl etimos é a 
respeito do Suicídio Inconsciente que 
foi apresentado à Doutrina Espírita por 
André Luiz, mostrando que para ser in-
terpretado como suicida não bastava a 
pessoa se matar, mas que tivesse con-
dutas incompatíveis com a manuten-
ção da vida. Essas condutas reiteradas 
e a concepção do suicídio dependem 
da capacidade e do conhecimento 
que cada um detêm, nesta vida e no 
conjunto de vidas que compõem a 
criação de cada um. Quando contraria-
mos esse conjunto de informações e 
colocamos em risco a nossa existência, 
é nessa hipótese que estamos diante 
do suicídio inconsciente. No livro “O 
Céu e o Inferno”, no capítulo que trata 
dos suicidas, vemos que suicidas não 
vão para o mesmo lugar, não vivem a 
mesma experiência, que o suicídio não 
é o mesmo para cada uma das pessoas 
que o pratica.

Mas por que estou trazendo esse 
tema? Porque passamos a falar du-
rante a pandemia que aquele que se 
expõe ao contágio, estaria praticando 
suicídio e estaria sujeito a morrer an-
tes da hora. Sim, todos nós estamos 
sujeitos a morrer antes da hora. Mas 
o ponto é que ninguém sabe qual é 
a hora, ninguém traz consigo seu pla-
nejamento de forma consciente para 
saber quando cada um passará habi-
tar a espiritualidade. Não temos essa 
informação, muito embora estudemos

quais são as leis da vida, o Criador não 
permitiu saber tudo. Quem pega uma 
doença, qualquer que seja - tirando o 
contexto atual - que morre dessa do-
ença ou resiste à essa doença, obedece 
Leis Universais que ainda nos são des-
conhecidas.

E o Criador tem razão em não permi-
tir conhecer essas leis profundamente, 
porque  ainda não temos maturidade 
para tanto, porque nós automatica-
mente caímos no segundo ponto: o 
julgamento. O julgamento é a mani-
festação mais cruel do orgulho, por-
que como detentor da verdade, pres-
supõe-se que detenho o direito de 
falar da vida do outro, porque sei mui-
to mais. Mas, quem sabe exatamente o 
que estamos vivendo? Sabemos pou-
co, desconhecemos nosso próximo e o 
que o impulsiona. Portanto, não temos 
direito de julgar, de sequer imaginar 
que alguém estaria cometendo o sui-
cídio inconsciente.
Temos, sim, obrigação de conhecer a 

teoria, mas jamais aplicar e, menos ain-
da, identifi car quem seriam as pessoas, 
porque não possuímos conhecimento 
para isso. São tempos estranhos que 
a humanidade passa, já que partimos 
do pressuposto da diversidade. No 
momento faço A e você B, logo estou 
certo porque A é correto e você por fa-
zer  B, só pode estar errado. E o mundo 
nunca teve essa dicotomia, nunca foi 
assim! É preciso compreender o que 
está por trás de cada decisão, saindo 
do papel de julgador, para assumirmos 
o de trabalhadores. Importante frisar, 
que a espiritualidade jamais dirá o que 
deve ou não ser feito no plano físico. 
Se decidir por A ou por B, apoiaremos

no que for possível, porque respeita-
mos o sentimento de cada um. Ain-
da temos mais um ponto, lembrá-los 
a respeito da Fraternidade, porque 
quando julgamos o comportamento 
do outro perdemos a oportunidade 
de amá-lo. De exercitar o amor nas 
nossas condutas, mas principalmente 
nos pensamentos. Atualmente, muitos 
reclamam que nunca passaram por 
momentos tão turbulentos em termos 
de pensamento, de volume de senti-
mentos, porque arvorados no julga-
mento do próximo deram ouvido ao 
orgulho e o orgulho tal como erva da-
ninha cresce muito mais rápido do que 
as plantas tradicionais. Se alimenta, 
nos torna mais agressivos e sensíveis. 
Conforme o orgulho cresce em nós, 
estamos mais suscetíveis de sermos 
ofendidos, de ver no outro a intenção 
de magoar, de ferir, porque estamos na 
condição de julgar a conduta, o pensa-
mento, de julgar o quê o outro está fa-
zendo, pensando ou querendo.

Meus amigos, vigiem os sentimen-
tos, os pensamentos e ajam como qui-
serem, como melhor lhes aprouver. Re-
pito para que não haja dúvidas: Tudo o 
que está acontecendo seguem Leis Di-
vinas, mas são Leis que nós desconhe-
cemos profundamente a sua dinâmica 
e desconhecemos todos os motivos da 
Criação. Portanto, só a Fé pode nos ar-
vorar no caminhar, na certeza de que 
Deus sabe o que faz!

Lembrem-se, ninguém dirá para 
vocês para fazer ou deixar de fazer, 
respeitamos as escolhas de cada um, 
principalmente as individuais, mas 
que sejam regidos pelo amor e pela 
fraternidade.”
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LIVROS MAIS VENDIDOS NO SEAREIROS EM AGOSTO
PELA SECRETÁRIA

1- Simplesmente Francisco - José Carlos de Lucca;
2- Psiu! Adeilson Salles;
3- Meu Pequeno Evangelho (Infantojuvenil) - Luis Hu Rivas/Maurício de Souza;
4- Ante os que Partiram - Therezinha OLiveira;
5- Pão Nosso - Francisco Cândido Xavier/Emmanuel.

LEIA, ASSISTA, APRENDA

Aprendendo com o livro “Sexo e Destino”   
PELO D.C.D.

SEXO E DESTINO é a décima quarta 
obra da Coleção “A vida no mundo es-
piritual”, psicografado pelos médiuns 
Chico Xavier e Waldo Vieira, com au-
toria atribuída ao espírito André Luiz. 
Publicado pela FEB no ano de 1963, 
a obra baseia-se na trama suposta-
mente verídica de duas famílias que 
reencarnaram em conjunto no Rio de 
Janeiro para resgatar desfeitas de vidas 
passadas. Além dos familiares três per-
sonagens chaves do mundo espiritual 
participam da história. Um deles é o 
Irmão Félix (pseudônimo), um espírito 
de luz. Os outros dois são o desencar-
nado Pedro Neves e o espírito André 
Luiz, que se acompanham na tarefa de 
amparar as famílias em confl ito.

A obra, além do formato livro, tam-
bém foi publicada como radionovela.

O que os espíritos revelam sobre 
sexo? Os relacionamentos amorosos 
das vidas passadas têm infl uência na 
encarnação presente? Como Deus cor-
rige os erros cometidos no casamento 
e nos lares? As respostas estão na ra-
dionovela Sexo e Destino.

Essa obra registra em 33 capítulos 
o drama de duas famílias, ligadas por 
sentimentos de amor e ódio, culpa e 
resgate, alimentando causas e sofren-
do efeitos.

Você vai acompanhar o trabalho dos 
Espíritos de Luz para resolver os pro-
blemas de adultério, bebida alcoólica, 
ambição, violência e até obsessão es-
piritual, dentro de dois lares no Rio de 
Janeiro, com pessoas que já convive-
ram em outras vidas e precisam resga-
tar os débitos do passado.

A obra é direcionada a toda a famí-
lia, descrevendo as consequências do

sexo e dos relacionamentos amoro-
sos na vida das pessoas e das famílias, 
abordando a Lei Universal da Reen-
carnação, além de demonstrar as in-
tervenções, boas ou más, do Mundo 
Espiritual, e a Justiça de Deus, determi-
nando o futuro de cada um de nós.

Fonte:http://hidratarvicia.com.
br/2019/05/17/sexo-e-destino-francisco-candi-

do-xavier-e-waldo-vieira/
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ESPIRITISMO E MÍDIA

Aprovado projeto que inscreve Chico Xavier no livro dos Heróis da Pátria
PELO D.C.D.

O PLENÁRIO DO SENADO aprovou, 
nesta terça-feira (24), a inscrição do 
nome de Francisco Cândido Xavier 
no Livro dos Heróis e Heroínas da 
Pátria. O projeto de lei (PL) 1.853/21, 
já aprovado pela Câmara dos Deputa-
dos, segue para sanção presidencial. 
O autor é o deputado federal Giovani 
Cherini (PL/RS) e o relator foi o senador 
Eduardo Girão (Podemos-CE).

O Livro dos Heróis e Heroínas da 
Pátria é um documento que preser-
va os nomes de fi guras que marca-
ram a história do Brasil. O chamado 
Livro de Aço encontra-se no Panteão 
da Pátria, na Praça dos Três Poderes, 

em Brasília. Eduardo Girão destacou 
a importância de Chico Xavier e dis-
se que foi extremamente benefi cia-
do pela vida e pela obra do médium, 
nascido em Pedro Leopoldo (MG) e 
famoso em todo o mundo. O relator 
ressalta ainda a aprovação, pelo Sena-
do, do Projeto de Resolução 44/2020, 
de sua autoria, que criou a “Comenda 
de Incentivo à Caridade Chico Xavier”. 
Outro projeto de Eduardo Girão, o PL 
4.976/ 2019 - que já foi aprovado no 
Senado e aguarda votação na Câmara 
- confere a Pedro Leopoldo, município 
onde nasceu Chico Xavier, o título de 
“Capital Nacional da Mediunidade”.

“Neste momento que todos vivemos é impor-
tante lembrar e nos inspirar neste ser ilumi-
nado que dedicou toda a sua vida a ajudar o 
próximo, mostrando sempre que a caridade e 
a solidariedade são o caminho para a união 
dos povos. [...] Considerando a relevância de 
sua atuação e de seu legado para a difusão da 
doutrina espírita e da prática do bem no Brasil 
e no mundo, não há dúvida de que o projeto 
sob exame é meritório”, concluiu Girão em seu 
relatório.

Fonte: Agência
Senado
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SEJA NOSSO PARCEIRO!!!

No dia 25 de setembro acontecerá a 32ª Pizza do Seareiros.  Terão pizzas de diversos sabores a R$ 30,00 cada. Ven-
das na recepção do Seareiros, de segunda a sexta-feira, das 12h00 às 17h00 e também vendas online com os coordena-
dores de estudos. Retirada somente no dia 25 no Seareiros - Drive-Thru das 14h00 às 16h00.

EVENTOS

Vem aí a 32 ª Pizza do Seareiros!
PELO DEPARTAMENTO DE EVENTOS
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EVENTO ESPECIAL

25/09 - 32ª Pizza do Seareiros – sabores diversos 
– R$30,00 cada – Retirada no Seareiros – Drive-Thru das 
14h00 às 16h00. Vendas na recepção (segunda a sexta-feira das 
12h00 às 17h00) e também online com os coordenadores de estudos. 
Contamos com a costumeira colaboração de todos!

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

07/09 - Tema: “O Espiritismo e a Valorização da 
Vida” – Expositora: Elaine Cristina da Silva;
14/09 - Tema: “Setembro Amarelo” – Prevenção 
Expositoras: Sandra T. de Nadai e Talita Salatti Lahr;
21/09 - Tema: “Setembro Amarelo” – Pósvenção 
Expositoras: Sandra T. de Nadai e Talita Salatti Lahr;
28/09 - Tema: “O que a Casa Espírita pode fazer 
por você” - Expositora: Izildinha Vieira Cioldin.

EVANGELIZAÇÃO ONLINE
Às terças-feiras – 19h30;
Aos sábados – 14h00;
Mocidade – reuniões aos sábados às 10h00; Plataforma: Meet. 
Novos interessados em participar, basta entrar em contato pelas redes 
sociais e serão inclusos.

ESTUDOS ONLINE
Nos seguintes dias e horários:
- segunda a quinta-feira - 20h00;
- segunda-feira - 13h30;
- terça-feira - 9h00;
- sábado - 10h00; 14h00 e 16h00;
- domingo - 8h00.

ATENDIMENTO FRATERNO 
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.

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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