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Dia Internacional da Não Violência
02 DE OUTUBRO, o DIA INTERNACIONAL DA NÃO 

VIOLÊNCIA , foi escolhido pela ONU por ser o nascimen-
to de um dos maiores porta-vozes da causa, Mahatma 
Gandhi (1989-1948). Para as Nações Unidas, o exercício 
da não violência é uma tarefa coletiva, jamais exclusiva aos 
governos e organizações internacionais: “A paz pode ser al-
cançada numa mesa de negociações, mas são as comunida-
des que a consolidam. A paz começa no coração das pessoas 
que estão empenhadas em alcançá-la. Cada comunidade, 
família e pessoa têm um papel determinante a desempenhar 
na eliminação da violência e para a criação de uma cultura 
de paz”.

Para que a Comunicação Não-Violenta ou comunicação 
empática ocorra, o psicólogo Marshall Rosenberg (1934–
2015) explica que é preciso os praticantes se concentra-
rem em quatro componentes, de forma clara:

- Observação - Em primeiro lugar, é necessário observar 
o que realmente está acontecendo em determinada situ-
ação. A mensagem acrescenta algo positivo? O segredo 
é fazer essa observação sem criar um juízo de valor, ape-
nas compreender o que se gosta e o que não, no que está 
acontecendo e no que o outro faz;

- Sentimento - Depois, é preciso entender qual senti-
mento a situação desperta depois da observação. É impor-
tante nomear o que se sente, por exemplo, mágoa, medo, 
felicidade, raiva, entre outros. O psicólogo ainda afi rma 
que é importante se permitir ser vulnerável para resolver 
confl itos e saber a diferença entre o que se sente e o que 
se pensa ou interpreta;

- Necessidades - A partir da compreensão de qual senti-
mento foi despertado, é preciso reconhecer quais necessi-
dades estão ligadas a ele. Rosenberg ressalta que quando 
alguém expressa suas necessidades, há uma possibilidade 
maior de que elas sejam atendidas e que a consciência 
desses três componentes vem de uma análise pessoal cla-
ra e honesta;

- Pedido - Por meio de uma solicitação específi ca, ligada 
a ações concretas, é possível deixar claro o que se quer da 
outra pessoa. O especialista recomenda usar uma lingua-
gem positiva, em forma de afi rmação, para fazer o pedido.

Chico Xavier nos lembra de que a violência, o desamor e 
a inquietude são estágios humanos, suscitados pelas cria-
turas humanas, mas a vitória da paz e do amor, entre os 
homens, pertence a Jesus, o Cristo de Deus.

E propõe: “Façamos uma campanha contra a violência, a 
começar de nós mesmos. Tenhamos mais paciência dentro 
de casa, no trânsito, no trato com os familiares. Uma palavra 
pronunciada em tom um pouco mais alto desencadeia vibra-
ções que se propagam. Conversemos sem alterar a voz. Não 
aposentemos o sorriso. Vivamos descontraídos, apreciando 
a beleza em torno de nós.  Os homens se armam, porque os 
Espíritos dos homens andam armados. Ninguém pode nos 
fazer uma contrariedade, que queremos partir para o revide.”

Na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase 
que caracteriza muita gente na Terra, quando se propõe a 
combatê-lo.

A Lei de Deus determina, em qualquer parte, seja o mal 
destruído não pela violência, mas pela força pacífi ca e edi-
fi cante do bem.

Deus corrige a ignorância com a instrução; o ódio com o 
amor; a necessidade com o socorro.

Somente nós, as criaturas humanas, por vezes, acredita-
mos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Sim-
ples ilusão.  O mal não suprime o mal.  Em razão disso, 
Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de 
que a única energia suscetível de remover o mal e extin-
gui-lo é e será sempre a força suprema do bem.

Cultivemos a paz! A paz que Jesus nos propõe: Dei-
xo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vos dou como o 
mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 
(João 14:27)

PELA PRESIDÊNCIA

Fontes: Brilhe a Vossa Luz cap.21 - https://www.calendarr.com/
brasil/dia-da-nao-violencia/; https://www.napratica.org.br/comunica-
cao-nao-violenta/                                                    
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NOSSA GENTE

Departamento de Autossustentação - DAS
PELO D.C.D.

Apresentamos as coordenadoras do Departamento de Autossustentação - DAS. Este departamento é responsável 
pelas ofi cinas de costura e artesanato, além de abastecer nosso Bazar, também fornecem peças para eventos da Casa, 
como Solidariarte e outros. Apesar da pandemia, continuaram trabalhando, algumas presenciais (sempre respeitando os 
protocolos de segurança) e outras em casa, ambas produzindo peças, cujas rendas auxiliam na manutenção da Casa. Agra-
decemos muito a dedicação de cada uma delas, sempre tão preciosa! São elas:

CHAINE RAMEH QUEVEDO VERA – É gerente de confecção, tem 35 anos. Sempre fre-
quentou outros centros espíritas com sua mãe e desde criança ouvia falar do Seareiros, mas 
somente aos 33 anos começou a frequentar e participar de estudos. Sentiu-se acolhida, 
com tanto carinho, que o centro a conquistou. Participa de reunião de estudos, faz parte 
também deste Departamento.

VANILDE SUELY CESAR REAMI  – É enfermeira aposentada, tem 3 fi lhos e 2 netos, é 
casada com Adauto Reami, também trabalhador da Casa. Foi trazida ao Seareiros em 1997, 
por uma amiga. Hoje participa de várias atividades. É coordenadora de Reuniões de Es-
tudos, Mediúnicas, entrevistadora do Atendimento Fraterno, expositora de Lives, além do 
Departamento de Autossustentação – DAS, também é coordenadora do Departamento de 
Eventos e faz parte do Departamento de Orientação Doutrinária – DOD.

A Doutrina Espírita além de consoladora a estimula a refl exão e mudança de compor-
tamentos sempre para melhor, enfi m a Vanilde, assim como a Vilma é uma pessoa muito 
engajada com as atividades da Casa.

VILMA APARECIDA TRINCA DE GODOY   – É aposentada, chegou no Seareiros em 1993. 
Nasceu e cresceu com os ensinamentos da religião Católica, onde permaneceu por mais da 
metade da vida. O espiritismo não a atraía, logicamente por infl uência da igreja Católica.

Foi convidada a acompanhar uma pessoa que era atendida no Centro Espírita Seareiros 
de Jesus, aceitou por  “educação”. O que não previa é que sua opinião sobre espiritismo mu-
daria a partir daquele dia. Ficou na plateia, ouvindo a explanação, gostou dos argumentos, 
sentiu interesse em conhecer mais, então começou a ler sobre a Doutrina. A pessoa que 
acompanhou terminou o “tratamento” se afastou e ela continuou. Quando a Casa iniciou a 
primeira turma de estudos se inscreveu e aqui permaneceu. 

Continua sempre procurando aprender as maravilhas da Doutrina, procurando colocar em prática através de trabalho 
voluntário e a vivência no dia a dia. Se diz muito grata a Casa Seareiros, aos dirigentes dos dois planos, e aos amigos que 
aqui encontrou. Vilma pede a Jesus que nos abençoe, fortaleça para que possamos viver juntos tudo o que aqui aprende-
mos. Esteja certa Vilma que este é também nosso desejo. Vilma é também coordenadora de reuniões de estudo e mediú-
nica.
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ESTUDOS

Joaquim Antonio de S. Thiago
POR DIVALDO GREMES

O PROFESSOR JOAQUIM ANTONIO 
DE S. THIAGO foi notável pioneiro do 
Espiritismo no Estado de Santa Cata-
rina. Filho de Peregrino Servita de S. 
Thiago e de Dona Maria Augusta de S. 
Thiago, ambos catarinenses, nasceu 
no dia 25 de Outubro de 1857, na 
cidade de Florianópolis (SC), vindo a 
desencarnar em S. Francisco do Sul 
(SC) em 5 de Outubro de 1916. Era 
irmão mais moço do ilustre engenhei-
ro doutor Polidoro Olavo de S. Thiago, 
jornalista e político, que chegou a vi-
ce-governador do Estado de Santa Ca-
tarina e que, em 20 de Abril de 1890, 
criou, na Federação Espírita Brasileira, a 
“Assistência aos Necessitados”, de exis-
tência ininterrupta até os dias de hoje.

Espírito de grande sensibilidade e de 
uma ternura inigualável por sua mãe, 
Joaquim S. Thiago, à notícia do seu fa-
lecimento, ocorrido em virtude da de-
dicação com que se entregara D. Maria 
Augusta ao tratamento dos enfermos 
de febre amarela, que na época fazia 
inúmeras vítimas em São Francisco do 
Sul, regressou a essa cidade, onde seus 
pais residiam. E nunca mais daí se au-
sentou, a não ser acidentalmente, para 
exercer funções eletivas, pois fora de-
putado à constituinte estadual, como 
seu irmão Polidoro. Até 1886 foi pro-
fessor particular e, desse ano até 1916, 
professor público. Republicano histó-
rico, a política, entretanto, por muito 
pouco tempo o seduziu. Preferiu en-
tregar-se a obras de assistência social 
e ao cultivo das belas letras, nas quais 
adquiriu, como autodidata, extraordi-
nário realce.

Casou-se em 1880 com D. Clara Al-
meida de S. Thiago, natural do Rio de 
Janeiro. Ela exercia em São Francisco 
do Sul as funções de professora pú-
blica, ensinando música, sobretudo. 
Do casamento houve sete fi lhos. Não 
sabemos ao certo quando Joaquim 
S. Thiago se tornou espírita, iniciado 
pelo seu irmão Polidoro, mas pode-se
afi rmar que ele foi um dos pioneiros 
do Espiritismo em Santa Catarina. 

“Comecei a ser feliz”, escreveu o nosso 
biografado em seu Livro Íntimo – 
“desde o dia em que meu irmão Polidoro, 
a quem rendo aqui profundo preito de 
gratidão, transfundiu em meu coração 
os sagrados ensinos da doutrina espíri-
ta que abracei com toda a sinceridade 
e fi rme convicção”. Iniciando a semen-
teira do Evangelho no seu próprio lar, 
teve a felicidade de ver todos os fi lhos 
vinculados estreitamente ao trabalho 
espírita, e hoje o seu nome é invocado 
por uma descendência que se eleva a 
mais de cem pessoas, entre fi lhos, ne-
tos e bisnetos, todos militantes no Es-
piritismo.

Em 21 de julho de 1895, fundava em 
sua casa, com outros companheiros, 
entre eles a virtuosa e notável médium 
D. Maria Amélia de Miranda e Silva, o 
Centro Espírita “Caridade de Jesus”, 
que funcionou, sob a sua presidência, 
até 1916, reconstituindo-se, sob a di-
reção do Professor Arnaldo Claro de S. 
Thiago, em 1924. Tinha um órgão de 
divulgação doutrinária “A Revelação”, 
que reapareceu mais tarde e continua 
até hoje a sua missão construtiva. De 
1895 em diante, o Professor Joaquim 
S. Thiago redobrou seus esforços na 
propagação da Doutrina Espírita, na 
assistência aos necessitados e na edu-
cação do povo. Orador, jornalista e 
dramaturgo, sabia aprimorar, pelo seu 
esforço de autodidata, os atributos in-
telectuais inatos. Na tribuna foi sem-
pre um evangelizador, quer falasse aos 
operários, aos rudes trabalhadores, em 
cujos corações ganhara amizades per-
duráveis, quer se dirigisse aos adeptos 
do Espiritismo, cujos princípios pro-
fessava e punha em prática na família, 
na escola e na sociedade, ainda que 
injuriado e caluniado por adversários 
da nova doutrina, que chegaram até o 
insulto material, apedrejando o Centro 
Espírita “Caridade de Jesus”, quando 
este funcionava na casa do seu con-
frade Joaquim Simplício da Silva, casa 
situada na esquina da rua Fonte com a 
rua Marechal Floriano.

No jornalismo só se ocupava de as-
suntos austeros, predicando virtudes 
cívicas e morais. No teatro exerceu in-
fl uência benéfi ca, escrevendo dramas 
de fundo moral. Desses dramas, há ain-
da um inédito “Vicentina”, achando-se 
dois outros publicados: “A Enjeitada” 
e “A Órfã”, ambos de caráter espírita. 
Além dessas obras teatrais, há um 
trabalho didático de sua lavra, muito 
valioso, que mereceu do Conselho 
Superior da Instrução Pública de San-
ta Catarina, então sob a presidência 
do teatrólogo e poeta Horácio Nunes 
Pires, referências enaltecedoras. Publi-
cado esse para servir de livro de leitura 
nas catorze escolas mantidas pela an-
tiga Colônia de Pescadores Z-2, “Nossa 
Senhora da Graça”. O Professor Joa-
quim S. Thiago utilizou-se, ainda, da 
imprensa local para explicar ao povo 
os princípios espíritas e, quando falta-
va a imprensa, recorria à publicação de 
folhetos, sendo que o último, em 25 de 
Agosto de 1916, às vésperas de sua de-
sencarnação, foi escrito para defender 
a Doutrina Espírita contra os ataques 
de um sacerdote da Igreja Católica. O 
valor social e o prestígio de que des-
frutou, entre os seus contemporâneos, 
levaram a Academia Catarinense de 
Letras a fazê-lo patrono de uma cadei-
ra daquele sodalício intelectual, a de 
número 21, ocupada presentemente 
por um dos seus fi lhos.

Mais pelos exemplos que pelo ensi-
no oral ou escrito, o Professor Joaquim 
S. Thiago permanece inesquecível na 
comunidade espírita de Santa Cata-
rina, querido e respeitado pelos seus 
reais serviços em bem do próximo.

Fonte: http://bvespirita.com/Biografi a
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Fundação do Lar Anália Franco

COM A MORTE DE ANÁLIA FRANCO, seu esposo Fran-
cisco Antônio Bastos continuou suas tarefas. Bastos dei-
xou São Paulo e partiu para Juiz de Fora, Minas Gerais, 
onde Anália havia iniciado a construção de uma obra. Le-
vou consigo 12 meninas órfãs, as quais, com autorização 
jurídica tinham sido adotadas pelo casal e passaram a ter 
o sobrenome Bastos.

Com dificuldades de manter a Instituição em Juiz de 
Fora, em virtude de perseguição religiosa, Bastos re-
solveu vir para o Rio de Janeiro, atendendo ao desejo 
que já lhe demonstrara Anália Franco. Ele conseguiu o 
apoio de Manoel e Marieta Gaio, José Fuzeira, Teotônio 
Sá e amigos da Federação Espírita Brasileira, e fundou 
o Asilo de Órfãos Anália Franco em 22/10/1922, na 
rua Visconde de Tocantins nº 45, em Todos os Santos.

Porém era uma casa com instalações insuficientes para 
acolher as 12 meninas. Seu amigo José Fuzeira descobriu 
no alto de uma colina, uma casa que iria a leilão judicial. 
Era o prédio da rua Figueira nº 65, hoje Av. Marechal Ron-
don nº 875, no Rocha. Bastos arrematou a casa por 23 
contos de réis, porém ele só possuía 10 contos de réis, 

do pecúlio deixado por Anália e mais 1 conto e cento e 
onze mil réis. Correu então a Santos, São Paulo, e fez um 
apelo à Maçonaria local, que concedeu a doação dos 12 
contos que faltavam. Estava concretizado o ideal de Anália 
Franco. Das 12 meninas de então passou-se rapidamente 
para 60 meninas e o número ainda aumentou, atendendo 
hoje o Lar Anália Franco, ao completar 90 anos, mais de 
80 meninas. Nos seus programas de ação, na modalidade 
de creche, atende crianças de 1 ano e meio a 3 anos e 11 
meses de idade, do sexo feminino; na modalidade jardim 
de infância são atendidas crianças de 4 anos a 4 anos e 11 
meses; e as de 5 a 12 anos estudam na rede pública, rece-
bendo reforço escolar.

Por tudo isso, ajude o Lar Anália Franco contri-
buindo através de boleto bancário, bastando ligar 
para 2281-1000, ou pelo E-mail - secretaria@laranalia-
franco.org.br , e comparecendo aos almoços que são 
realizados todos os segundos domingos de cada mês.

Gerson Simões Monteiro
Presidente da FUNTARSO

e-mail: gerson@radioriodejaneiro.am.br

POR JUBERY RODRIGUES

LEIA, ASSISTA, APRENDA

Aprendendo com o livro “E a vida continua...”

E A VIDA CONTINUA... é um livro es-
pírita, psicografado pelo médium bra-
sileiro Francisco Cândido Xavier, com 
autoria atribuída ao espírito André 
Luiz. Foi lançado pela Federação Espí-
rita Brasileira no ano de 1968.

Constitui-se na décima-terceira e úl-
tima obra da série do autor espiritual 
André Luiz, chamada de Série André 
Luiz. A série pode ser subdividida em 
duas partes: Coleção “A Vida no Mundo 
Espiritual” e “Obras Complementares”.

Esse livro conta a história das famílias 
Serpa e Fantini, que estão ligadas entre 
sí a muitas encarnações, em que tive-
ram que perdoar os crimes do passado 
cometidos uns contra os outros no de-
correr de diversas vidas na Terra.

Conduzido ao Teatro em 2010 pelo 
ator e diretor Orlando Vieira, que tam-
bém adaptou o livro para a dramatur-
gia. E levado para o cinema pelo ator e

diretor Paulo Figueiredo, que também 
adaptou o livro para o roteiro cinema-
tográfico. O filme foi lançado em 2012.

Resumo: Uma moça chamada Eveli-
na Serpa caminhava no parque, deso-
lada por ter um problema no coração e 
logo necessita passar por uma cirurgia 
de risco. Do outro lado do mesmo par-
que, Ernesto Fantini também refletia 
na vida, tinha o mesmo problema de 
saúde, mas sua cirurgia era ainda mais 
perigosa. Ambos então se conhece-
ram debaixo de uma árvore frondosa, 
só tiveram uma conversa curta sobre 
os seus problemas de saúde e de fa-
mília. Poucos dias depois, Ernesto fale-
ce durante sua cirurgia e vai para um 
pouso espiritual, onde é tratado. Pou-
cos dias depois Evelina também falece 
de sua cirurgia, já em casa, e vai para 
o mesmo pouso. Quando ambos se 
encontram lá, acham que ainda estão 
vivos, e que se encontram internados 
em um manicômio. Depois de enten-

derem que estão mortos, ajudam suas 
respectivas famílias que ainda estão 
na Terra a consertarem seus erros do 
passados pela reencarnação. Trata-se 
de um livro que apresenta o retrato 
da criatura ao desencarnar e mostra 
como a vivência dos habitantes do 
plano espiritual está relacionada com 
sua condição mental, além de ensinar 
a importância da prática da reforma ín-
tima, na certeza de que a vida continua 
além da morte, permitindo que cada 
um de nós seja capaz de traçar novas 
diretrizes para sua própria conduta.

Fontes: https://www.febeditora.com.br/e-a-vi-
da-continua---

PELO D.C.D.
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REVISTA ESPÍRITA

Comunicações lidas na sociedade - Pelo Sr. Pêcheur
PELO D.C.D.

MEU AMIGO, não sabes que todo homem que segue 
a via do progresso, tem sempre contra si a ignorância e 
a inveja? A inveja é a poeira levantada por vossos passos. 
Vossas ideias revoltam certos homens, porque não com-
preendem ou abafam no orgulho o clamor da consciência, 
que lhes clama: Aquilo que repeles, teu juiz o lembrará um 
dia; é a mão que Deus te oferece, para retirar do lodaçal 
onde te lançaram as paixões. Escuta por um instante a voz 
da razão; pensa que vives no século do dinheiro, onde o Eis 
domina; que o amor às riquezas te resseca o coração, car-
regando a consciência de muitas faltas e mesmo de crimes 
que serão confessados. Homens sem fé, que vos dizeis há-
beis, vossa habilidade vos levará ao naufrágio; nenhuma 
ajuda vos será oferecida; fostes surdos às misérias alheias 
e soçobrareis sem que uma lágrima caía sobre vós. Parai! 
ainda é tempo; que o arrependimento penetre vossos co-
rações; que ele seja sincero, e Deus vos perdoará. 

Procurai o infeliz que não ousa lastimar-se e que a mi-
séria mata lentamente, e o pobre que tiverdes aliviado 
incluirá o vosso nome em suas preces; abençoará a mão 
que talvez lhe tenha salvo a filha da fome que mata e da 
vergonha que desonra. Infelizes de vós se fordes surdos à 
sua voz. Deus vos disse, pela boca sagrada do Cristo:  “Ama 
a teu irmão como a ti mesmo”.  Não vos deu a razão para 
julgardes o bem e o mal? Não vos deu um coração para

vos compadecerdes dos sofrimentos dos vossos seme-
lhantes? Não sentis que abafando a consciência abafais 
a voz do progresso e da caridade? Não sentis que apenas 
arrastais um corpo vazio? Que nada bate mais em vosso 
peito, o que torna incerta a vossa marcha? Porque fugistes 
à luz e os vossos olhos se tornaram de carne; as trevas que 
vos cercam vos agitam e causam medo; procurais, mas 
muito tarde, sair dessa via que se esboroa aos vossos pés; 
o medo, que não podeis definir, vos torna supersticiosos; 
fingis caridade; esperando resgatar a vida de egoísta, dais 
o tostão que o medo vos arranca, mas Deus sabe o que vos 
leva a agir: não podeis enganá-lo; vossa vida extinguir-se-á 
sem esperança, e não podeis prolongá-la por um só dia; 
ela extinguir-se-á a despeito de vossas riquezas, que vos-
sos filhos ambicionam por antecipação, pois lhes destes o 
exemplo. Como vós, eles têm um amor único, o do ouro, 
único sonho de felicidade para eles. E quando soar esta 
hora de justiça, tereis de comparecer perante o Supremo 
Juiz, que tendes olvidado.

Tua Filha

Fonte:https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/894/revista-es-
pirita-jornal-de-estudos-psicologicos-1860/7605/abril/ditados-espon-
taneos-e-dissertacoes-espiritas/comunicacoes-lidas-na-sociedade/
pelo-sr-pecheur
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EVANGELHO NO LAR

“Com Alegria”
Escuta com alegria todas as tuas tarefas.
As abelhas fazem mel, colhendo o pólen das flores; os pássaros cantam, entretecendo os ninhos que os acolhem.
Não te queixes da vida.
Tens agora aquilo de que mais necessitas para o teu aprendizado.
Não ambiciones trilhar o caminho alheio.
Em qualquer posição que ocupe, o homem não é poupado da luta.
Os que aparentam tranquilidade talvez estejam chorando por dentro.
Valoriza o teu corpo, os teus familiares, o teu trabalho, a tua experiência evolutiva.
Caso recebesses mais, talvez não soubesses o que fazer com tanto.
Um sorriso sincero opera prodígios.
Não agraves a tua prova com a melancolia.

Fonte: Livro Vigiai e Orai.

Pelo Espírito do Irmão José,

Psicografia Carlos A. Baccelli

PELO D.C.D.

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

O Relógio
POR ORLANDO CIOLDIN

“Um confrade presenteou o Chico com um belo relógio de pulso. Chico aceitou por-
que o confrade insistiu muito.

Andou vários dias com ele, admirando-lhe a pontualidade. Mas um dia, a caminho do serviço, lembrou-se de saber, 
rapidamente, como ia Dona Glória, a quem na véspera dera um passe e para quem Bezerra receitara uns remédios home-
opáticos.

- Então, está melhor, Dona Glória? Está tomando os remédios com pontualidade?
- Um pouco melhor, Chico. Só não tenho tomado os remédios com pontualidade porque, como você sabe, sou pobre e 

ainda não pude comprar um relógio...
- Por isso, não!
E tirando do pulso o relógio que ganhara, disse-lhe sem mais delongas:
- Fique com este como lembrança.
E deixando a irmã surpresa e emocionada, o médium partiu, dizendo-lhe na costumeira despedida:
- Fique com Deus! Deus a proteja! Como a senhora está precisando de relógio este deve ser seu!”

(Extraído do livro “Lindos Casos de Chico Xavier”, de Ramiro Gama e publicado na revista  “Informação”, de Junho de 2002)

COMPORTAMENTO

Rateio do erro 
POR ORSON PETER CARRARA

No capítulo 2 – com o título Aniceto –  do livro Os Mensageiros (ed. FEB), encontramos preciosa dica para 
uma vida saudável em sociedade e no âmbito familiar. Ao ser recebido pelo instrutor no Centro dos Mensageiros 
(que aliás, inspirou o nome do livro), para novo trabalho, foi informado das diretrizes norteadoras para os aprendi-
zes e integrantes das equipes. A diretriz, composta de alguns itens e que abrem um universo de orientação. Veja:

a) Compromisso mútuo de calar qualquer reclamação;
b) Ninguém exigir expressão nominal nas obras úteis;
c) Todos respondem por qualquer erro cometido;
d) Interessar-se tão somente pelo bem.

Agora convido aos amigos (incluo-me, claro) pensarmos na adoção desses parâmetros para a vida social, familiar, pro-
fissional. Já imaginaram uma sociedade, família, grupos, instituições, empresas, conduzidas com essas diretrizes? 

Conseguimos? Difícil é, mas completamente viável. É uma diretriz superior vislumbrando tempos melhores. Busque o 
rico capítulo. 
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COASSEJE

Visita da Ministra no Lar Dona Anita 
PELA COASSEJE

A convite da Prefeitura de Americana, a Ministra da 
Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, 
com sua comitiva, fez uma visita ao Lar Dona Anita em 
13/09/2021e foi acompanhada pelo Prefeito, Juiz da Vara 
da Infância e outras autoridades.

Posteriormente, postou em redes sociais o quadro abai-
xo:

CAPSi – Inaugurado novo prédio em Americana

Em 15/09/2021, a Prefeitura de Americana inaugurou o 
novo prédio do CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial In-
fantil), ao lado da UPA São José.

Técnicas do Lar Dona Anita da COASSEJE, assim como 
seu presidente, estiveram prestigiando o evento (veja foto 
das técnicas no local). 

O Capsi, unidade da Secretaria da Saúde, é um órgão 
importante para a rede de atendimento de saúde mental 
e social do município. Constantemente as crianças do Lar 
Dona Anita são encaminhadas para atendimento no CAP-
Si, embora reconheçamos que, até o momento, a escassez 
de profi ssional na unidade limita o ideal atendimento, tan-
to de entidades que trabalham com acolhimento como 
para a população de Americana.

Recentemente o Secretário de Saúde, Dr. Danilo Car-
valho Oliveira esteve em reunião no Lar Dona Anita e, re-
conhecendo essas limitações, considerou que quando 
inaugurasse o novo local, com espaço maior, também via 
a possibilidade de incremento na quantidade de profi ssio-
nais para atendimento, inclusive com médico psiquiatra, 
uma das maiores difi culdades na Saúde do município. 

Foto: Técnicas do Lar Dona Anita da COASSEJE
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SUA DOAÇÃO É ESSENCIAL!

Em tempos difíceis de desemprego, crises hí-
drica e energética, que têm como consequência 
uma infl ação que encurta os recursos da socie-
dade, aliado à pandemia do coronavírus, as do-
ações para as entidades fi lantrópicas também 
escassearam.

Assim, postamos aqui itens que podem ser 
doados à COASSEJE para utilização no Lar Dona 
Anita, nossa Casa de Acolhimento de crianças e 
adolescentes. Aqui, estão itens de maior necessi-
dade, porém todas as doações são importantes 
para a manutenção do Serviço.

Todos agradecemos!

SEAREIROS SOLIDÁRIO

Semeando sorrisos
POR ANDRÉ ZOPOLATTO

NO ÚLTIMO DIA 29 DE AGOSTO, o 
grupo Seareiros Solidário teve mais uma 
oportunidade de semear alguns sorrisos, 
realizando o terceiro almoço na AEPHI-
VA, instituição que abriga e auxilia porta-
dores de HIV.

Novamente pudemos contar com toda 
força e energia de nossos queridos vo-
luntários, que além de contribuírem para 
realização do almoço, também deram 
sequência ao “projeto das cartas”, onde 
cada interno da instituição recebeu uma 
carta nominal, levando um pouco mais 
de nosso carinho.

Dessa vez, fomos surpreendidos por 
alguns internos, que já haviam recebido 
cartas anteriormente e também resolve-
ram escrever, respondendo a alguns de 
nossos voluntários, com muito carinho.

Infelizmente, devido a situação da pan-
demia, não pudemos partilhar do almoço 
com nossos irmãos (objetivo inicial do 
projeto), mas durante os poucos minutos 
que permanecemos na instituição, para 
entrega dos alimentos, fomos presentea-
dos com vários sorrisos, escondidos atrás 
das máscaras, mas evidentes nos olhares. 

“O Sol é para as fl ores, o que os sorrisos são para a humanidade” 
(Joseph Addison)
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ESTUDO BÍBLICO

Parábola da Candeia  (Lucas 8: 16-17 / Mateus 5:15)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

Naquele tempo, disse Jesus à mul-
tidão: “Ninguém acende uma lâm-
pada para cobri-la com uma vasilha 
ou colocá-la debaixo da cama; ao 
contrário, coloca-a no candeeiro, 
a fim de que todos os que entram 
vejam a luz. Com efeito, tudo o que 
está escondido deverá tornar-se 
manifesto; e tudo o que está em se-
gredo deverá tornar-se conhecido 
e claramente manifesto. Portanto, 
prestai atenção à maneira como vós 
ouvis! Pois a quem tem alguma coi-
sa, será dado ainda mais; e àquele 
que não tem, será tirado até mesmo 
o que ele pensa ter”.

A parábola afirma que não se deve 
por a candeia debaixo do alqueire, 
mas sobre o candeeiro, a fim de que 
ela clareie todos aqueles que estão 
na casa – (Mateus 5: 15)

Todo ensinamento não deve ficar 
às escondidas afirma a metáfora, po-
rém Jesus ocultava continuamente 
em suas pregações o sentido de suas 
palavras, através de alegorias, o que 
nem todos podiam compreender.

“Falo-lhes por parábolas, porque 
não estão em condições de compre-
ender certas coisas. Eles veem, olham, 
ouvem, mas não entendem. Fora, pois 
inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. 
Digo-o porém, a vós, porque dados vos 
foi compreender estes mistérios.” (Ma-
teus 13: 10 a 15)

Jesus usava a didática da represen-
tação, pois conhecia o processo evo-
lutivo da humanidade, em que todos 
caminham em graus diferentes de 
aprendizagem e assimilação de con-
teúdo. Não se podem revelar todos 
os conhecimentos, todo ensinamen-
to deve ser mostrado aos poucos, de 
maneira harmoniosa e equilibrada, 
proporcional à inteligência da huma-
nidade. “Assim resplandeça a vossa luz 
diante dos homens, para que vejam as 
vossas boas obras e glorifiquem a vos-
so Pai, que está nos céus”. Mateus 5: 16

A luz personifica o conhecimento e a sombra, a ignorância, a torpidez e o atraso 
espiritual. Jesus é o modelo do bem, o qual devemos seguir e aprender com seus 
ensinamentos. O Evangelho traduz e ensina o seu maior legado no bem.  

A Providência Divina, à medida que a humanidade mostre avanço espiritual vai 
aclarando as verdades dos conhecimentos espirituais, não deixando nada oculto 
no que se trata à melhoria moral e intelectual do ser humano.

A luz da candeia simboliza o afastamento da ignorância, ela é mecanismo de 
alento espiritual, esclarece e afasta a obscuridade do espírito. A espiritualidade 
maior não oculta a verdade e a luz do conhecimento. É lei. Mas onde está a nossa 
participação em expor os conhecimentos adquiridos sobre as leis divinas que a 
Doutrina Espírita nos trás? Em nossa caminhada em busca do melhor e da nossa 
corrigenda moral, vamos conquistando valores, por essas conquistas devemos 
com espontaneidade levar aos que estão a nossa volta edificantes, ações eno-
brecedoras, pensamentos que irradiem luz, paz e harmonia, aclarando não só o 
nosso caminhar, mas também aqueles que necessitam de atenção e amor.

Emmanuel nos incentiva quando diz: “Desse modo, é justo procuremos guardar 
esse ou aquele recurso terrestre, quais sejam o alimento e o agasalho, mas a luz do 
conhecimento superior que nos vibra no espírito pede também exteriorização incan-
sável em todas as áreas da vida para que através do sentimento e da ideia, da palavra 
e da ação, pelo exemplo e pela atitude, venhamos a expressá-la, por todos os meios 
ao nosso alcance, sob a inspiração do amor infatigável, a fim de que o trabalho e o 
progresso, a fraternidade e o discernimento nos livrem de todo mal”.

Milênios já se passaram e os ensinamentos de Jesus estão vivos e esclarecedores 
a todos aqueles que desejarem ter acesso. A Doutrina Espírita nos trás conheci-
mentos de que a muito ficou na obscuridade, em detrimentos a nossa ignorância. 
Porém os espíritos da luz nos concede gradualmente e com muita ponderação a 
revelação de ensinamentos que paulatinamente nos tirarão da ignorância mórbi-
da que carregamos há séculos.

Fontes: Parábolas e Ensinos de Jesus – Caibar Schutel - O Evangelho Segundo o Espiritismo 
– Cp. 24 - Bíblia do Caminho – Luz e Vida - Emmanuel
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

UM RELACIONAMENTO geralmente começa num olhar, 
um sorriso, jeito alegre e espontâneo, admiração da apa-
rência física, atitudes firmes, um convite a aproximação ini-
cial. E assim, se iniciam as relações, porém, junto com essas 
ações conscientes, vão junto os conteúdos inconscientes 
de cada parceiro. Segundo Jung (2006), as relações come-
çam a partir de uma atração recíproca pelo caráter numi-
noso dos arquétipos anima e animus, os quais influenciam 
na aproximação do parceiro(a), mas traz também ques-
tões do inconsciente, um material psíquico não reconhe-
cido pelos enamorados. 

Jung ainda diferencia paixão e amor. A paixão geral-
mente se baseia na projeção daquilo que se quer que o 
outro seja, o que ocorre a nível inconsciente, não sendo 
possível que o outro corresponda aquilo que foi projeta-
do, além de não deixar espaço para ser o que ele(a) é. No 
início dos relacionamentos as projeções de alguma forma 
são correspondidas, no entanto, no decorrer do tempo vai 
diminuindo lentamente o prazer da convivência, que cede 
lugar ao tédio, à falta de diálogo, à morte da comunicação, 
intercâmbio esse que é fator essencial para um relacio-
namento agradável, fato que ocorre, porque o indivíduo 
começa a se colocar, surgindo assim os conflitos e já não 
correspondendo a projeção realizada, frustra o que o par-
ceiro(a) espera. 

Já o relacionamento amoroso é se relacionar com aquilo 
que o outro é, o que facilita lidar com as dificuldades ine-
rentes das relações.

Importante dentro do relacionamento, o autoconhe-
cimento, pois esse possibilita maior consciência do que 
complementa a si. Desta forma, os relacionamentos de-
pendem do nível de consciência dos que estão envolvidos 
e é uma das oportunidades que favorece a individuação, 
para Jung, individuação é o processo de expressar nossa 
singularidade, nos diferenciar do outro. Ainda, segundo 
Dufaux,  “é o valor moral aferível exclusivamente por nós 
no átrio sagrado a intimidade consciencial” (2006, p. 43). 
Ainda segundo Jung (2006), raras vezes, ou até mesmo 
nunca, um matrimônio se desenvolve tranquilo e sem 
crises, até atingir o relacionamento individual. “Não é 
possível tornar-se consciente sem passar por sofrimentos”.

Quando adquirimos a maturidade psicológica e espiri-
tual reconhecendo as projeções que realizamos no outro 
e assim tomamos para nós o que nos pertence é possível 
ressignificar e trilhar o próprio caminho, criando assim, 
condição para  relacionamentos  mais harmônicos e satis-
fatórios, pois compreende a necessidade do respeito mú-
tuo, dos limites do outro e os próprios, ao se tornar conhe-
cedor do si profundo não se transfere as inseguranças e 
desequilíbrios ao parceiro, mas assume a responsabilidade

das construções próprias. Ou seja, exige um olhar honesto 
ao que somos e ao que necessitamos desenvolver. Ao não 
trazer essas questões para a consciência, muitos relaciona-
mentos se desfazem e para isso precisamos estar atentos. 
Joana de Ângelis nos traz alguns pontos para refletirmos 
em nossas relações:

- Como está nosso diálogo?
- Há silêncios injustificáveis ( não tem assunto)?
- Há tédio diante da presença do companheiro(a)?
- Existe irritação frente as opiniões que são expostas?
- Refúgio na televisão, redes sociais evitando contato?
- Há desinteresse pelos problemas do parceiro(a)?
- Há atritos constantes?
Joana de Ângelis nos recomenda que diante dessas di-

ficuldades tomemos atitudes de lealdade e que façamos 
uma autoreflexão e o que pode ser feito para sanar e/ou 
lidar com a situação, e ainda nos lembra que o casamento 
é excelente oportunidade que Deus nos oferece para os 
devidos reajustes com o companheiro ou companheira 
com quem nos comprometemos antes do berço.

Muitas vezes o conflito vivenciado em nossos relaciona-
mentos são vistos como negativo, porém são eles oportu-
nidades de identificarmos o que precisa ser construído e 
transformado em nós e na relação. Divergências são inevi-
táveis nas relações, mas ao identificar favorece o respeito 
e a cumplicidade dos companheiros na jornada terrestre.

Vargas (1997) considera que não existe casamento “com-
pleto ou curado”, assim como não existe um ser completo 
ou curado, sempre terão suas feridas e suas dificuldades. 
Afirma que um casamento saudável não é sinônimo de 
ausência de conflitos, de problemas, de dificuldades. Re-
afirma ainda que, “o casamento que está bem é aquele em 
que encontramos uma vivência diária, criativa e com trans-
formações das polaridades: logo, um casamento que não 
faltarão dificuldades, problemas, confrontos, etc.” (Vargas, 
1997, p.11). 

Como temos lidado com nossos relacionamentos? Qual 
a parte que me cabe nessa relação? Estou aproveitando a 
oportunidade bendita?

Fontes: ÂNGELIS, J. O despertar do Espírito, psicografado por Divaldo 

Pereira Franco. Série Psicologia Joanna de Ângelis.; DUFAUX, E. Escutando 

sentimentos, psicografado por Wanderley Soares de Oliveira.Belo Horizonte, 

Dufaux, 2006 (Série harmona interior); JUNG, C. G. O Desenvolvimento da Per-

sonalidade. Obras Completas, vol. XVII. Petrópolis: Vozes, 2006.; VARGAS, N. 

S. Descasamento, recasamento e a adolescência conjugal – A vivência dialética 

e criativa das polaridades através da conjugalidade. Junguiana, n* 15, p. 08-

16, 1997. Redação do Momento Espírita com base no cap. 35, do livro Sol de 

esperança, pelo Espírito Joanna de Ângelis, psicografado por Divaldo Pereira 

Franco, ed Leal. Em 01.06.2009.

A oportunidade dos relacionamentos
POR SANDRA TRAMBAIOLI DE NADAI / TALITA BUENO SALATI LAHR
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ESPIRITISMO E CIÊNCIA

Reencarnação na ciência Reencarnação na ciência Reencarnação na ciência 
POR DR. AURO NOBRE

A REENCARNAÇÃO é um conceito 
basilar do Espiritismo assim como de 
outras religiões espiritualistas. O termo 
deriva do latim e signifi ca “entrar na 
carne novamente” e diz respeito à ideia 
de renascimentos sucessivos ou ao re-
torno da alma ou espírito a um novo 
corpo, para uma nova existência física. 
Já é algo conhecido e aceito desde a 
Antiguidade e persiste até os dias atu-
ais com algumas diferenças pontuais a 
depender da cultura. Pesquisas popu-
lacionais recentes mostram que cerca 
de 27% das pessoas da Europa Oci-
dental, 33% dos Estados Unidos e 37% 
do Brasil acreditam na reencarnação. 

No século XIX, demonstrou-se inte-
resse por compreender melhor o fenô-
meno fora da religião. Pesquisadores 
vem tentando, desde então, adaptar 
os processos e a metodologia científi -
ca para estudar e buscar comprovar a 
teoria. Isso tem sido motivo de debate 
pois a ciência ainda não pode alcançar 
diversos aspectos que devem envolver 
a reencarnação e apenas pode abarcar 
o limitado plano físico da Terra. Desta 
forma, as pesquisas têm se restringido 
a estudos observacionais baseados 
em coletânea de relatos de casos es-
pontâneos de pessoas que referem se 
lembrar de uma existência pregressa. 

Um dos pioneiros e mais profícuos 
pesquisadores da reencarnação foi o 
psiquiatra canadense Ian Stevenson. 
Em sua infância, afi rma ter tido conta-
to com vasta literatura espiritualista a 
qual lhe permitiu conhecer relatórios 
de fenômenos paranormais. Na sua 
formação médica, aprendeu sobre 
métodos científi cos. Sua personalida-
de questionadora, que não aceitava de 
pronto todos os pressupostos como se 
fossem dogmas, o auxiliou a lançar os 

os olhos sobre esses fenômenos e per-
ceber que por mais que os relatórios 
não parecessem conclusivos, eram 
dignos de atenção. Buscando conhe-
cer mais sobre o assunto, procurou ler 
os trabalhos da Sociedade para Pes-
quisa Psíquica (fundada em 1882, em 
Londres) o que o levou a se envolver 
com a sua versão americana (Socieda-
de Americana para Pesquisa Psíquica). 

Da combinação de todos esses ele-
mentos, decidiu aprofundar a pesqui-
sa sobre os casos espontâneos que o 
intrigavam, de pessoas, especialmente 
crianças, que relatavam lembranças de 
uma existência anterior. Seu interesse 
pelo assunto chamou a atenção da 
Fundação de Parapsicologia que deci-
diu fi nanciar sua viagem para a Índia, 
em 1961, a fi m de investigar relatos de 
crianças que afi rmavam lembrar de 
vida anterior. Encontrou casos muito 
curiosos, não apenas de relatos ricos 
em detalhes como também crianças 
que apresentavam comportamentos 
incomuns para suas famílias e, nas 
ocasiões que pode verifi car, que coin-
cidiam com o comportamento das 

pessoas falecidas que alegavam ter 
sido.  Teve oportunidade de estudar, 
inclusive, caso de xenoglossia, quando 
a criança era capaz de falar uma língua 
estrangeira com a qual nunca havia 
tido contato antes. 

Conseguiu conquistar outro doador 
que lhe permitiu dedicar mais tempo 
à pesquisa. Desta forma pode aplicar 
uma metodologia cada vez mais refi -
nada para aglutinar mais evidências 
que reforçavam a possibilidade da 
reencarnação. Pode reunir, com uma 
riqueza de detalhes, e publicar um li-
vro em 1966 contendo 20 casos suges-
tivos de reencarnação, entre os quais 
há dois casos de brasileiros. Ao longo 
de sua carreira, na Universidade da 
Virgínia, registrou mais de 3000 casos 
semelhantes e deixou um legado ines-
timável para o estudo nesta área. 

Outro cientista, brasileiro, que mui-
to contribuiu para a pesquisa sobre a 
reencarnação e cujo trabalho já tive-
mos oportunidade de comentar neste 
periódico, foi o engenheiro Hernani 
Guimaraes Andrade. Ele tinha uma 
relação de amizade com Stevenson
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e trocaram muitas correspondências 
em torno deste tema de interesse em 
comum e isso lhe permitiu adotar a 
mesma metodologia de investigação 
de outros casos brasileiros de relatos 
de prováveis lembranças de existên-
cias pregressas.

Outro aspecto curioso que caracte-
riza a pesquisa destes dois cientistas, 
além dos relatos de existências ante-
riores e comportamentos, são as mar-
cas de nascença. Ambos estudaram 
algumas marcas singulares como ci-
catrizes, manchas, defeitos congênitos 

que guardavam relação com possível 
evento traumático sofrido pelo indiví-
duo em existência anterior. 

Atualmente, há quatro centros de 
pesquisa no mundo que se dedicam a 
estudar o assunto: nos Estados Unidos, 
na Islândia, no Japão e aqui no Brasil, 
na Universidade Federal de Juiz de Fora 
que tem se destacado por importantes 
estudos envolvendo a Espiritualidade 
e sua relação com a saúde.

A metodologia segue praticamen-
te a mesma, pois ainda a ciência não 
pode avançar e trazer elementos

mais contundentes, entretanto isso 
não tem desanimado os cientistas que 
seguem acumulando cada vez mais 
fortes evidência do processo da reen-
carnação. 

Fontes: Metade de uma carreira com a pa-
ranormalidade, Ian Stevenson, 2007; Reen-
carnação e sobrevivência da alma na obra de 
Hernani Guimaraes Andrade e Raymond Moo-
dy jr, 2010. 

ESPIRITISMO E MÍDIA

Documentário: O Começo da Vida
PELO D.C.D.

A primeira infância ganhou mais do 
que uma participação especial no do-
cumentário da diretora Estela Renner. 
Ganhou o papel de protagonista. O 
Começo da Vida é um fi lme-convite.

As histórias desses bebês de diferen-
tes continentes, por sua força, nos con-
vocam a ser um agente de mudança 
na nossa sociedade. Sem querer, pen-
samos: estamos cuidando bem dos 
primeiros anos de vida, que defi nem 
tanto o presente quanto o futuro da 
humanidade? Um movimento global 
a partir de um documentário.

O fi lme é só o começo. Vamos juntos 
construir uma nova realidade!

Tudo começou em 2016, em parceria 
com outras instituições que também 
atuam na área da primeira infância, 
lançamos o documentário O Começo 
da Vida, que reúne mães, pais, educa-
dores e especialistas em desenvolvi-
mento infantil de 9 países (Argentina, 
Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, 
França, Índia, Itália e Quênia) para dis-
cutir as relações que se estabelecem 
durante os primeiros anos de vida do 
bebê e a infl uência delas no desenvol-

vimento físico, emocional e social dessas crianças. No mesmo ano, o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef) anunciou o longa-metragem como plata-
forma de divulgação mundial da campanha de primeira infância.

O documentário foi indicado ao Grande Prêmio do cinema Brasileiro 2017; in-
dicado ao Prêmio ABC de melhor fotografi a de documentário; indicado em 2018 
12° Prêmio FIESP - SESI/SP de Cinema e TV o melhor documentário. Hoje, O Co-
meço da Vida está disponível em diversas plataformas digitais em formato de 
documentário e também de série em 85 países. Mais de 8 milhões de pessoas em 
todo o mundo já se inspiraram com essa história.

Fonte: https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/impacto/o-comeco-da-vida/; https://mff .com.br/fi lms/o-
-comeco-da-vida/
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ESPIRITISMO E MEDICINA

Passe Espiritual e Cura Passe Espiritual e Cura Passe Espiritual e Cura 
POR DR. AURO NOBRE

O PASSE ESPIRITUAL vai muito além 
da imposição de mãos. É uma trans-
missão de fl uidos magnéticos prove-
nientes do encarnado (o passista) e 
dos benfeitores espirituais que o auxi-
liam que, por sua vez, podem inclusive 
buscar fontes na natureza. Objetiva 
ajudar na recuperação de desordens 
físicas e psíquicas que possam acome-
ter o indivíduo tanto com o afastamen-
to de fl uidos perniciosos quanto com 
o acréscimo de fl uidos benéfi cos e as-
sim, contribuindo para a recuperação 
de células, tecidos e órgãos lesados e 
harmonizando o funcionamento men-
tal. 

Normalmente, o passe é transmitido 
pelas mãos, mas pode ser realizado 
pelo olhar, pelo sopro, ou mesmo a 
distância, pela mentalização. O proces-
so de transmissão e recepção, em si, 
dependerá do passista (poder da von-
tade, condição moral) e do recebedor 
(fé, merecimento) mas a cura em sim, 
pelo que entende o Espiritismo, ocorre 
no nível espiritual e demanda um re-
paro da condição causal e reajuste do 
Espírito, o que pode exigir um tempo 
indeterminado e que ultrapasse até 
aquela encarnação. De toda forma, o 
passe funciona como uma benesse e 
uma dádiva divina, fruto de sua miseri-
córdia infi nita que nos permite ajudar-
mos uns aos outros, amparando-nos 
na caminhada evolutiva. 

A Medicina tem buscado compre-
ender os efeitos do passe e, cada vez 
mais, se rendido aos seus benefícios. A 
exemplo de uma pesquisa desenvolvi-
da no Hospital das Clínicas da Univer-
sidade do Triângulo Mineiro, onde um 
grupo de recém-nascidos da UTI re-
cebeu passes realizados por passistas 
comparativamente a outro grupo que 
recebia imposição das mãos por não-
passistas. Eles foram avaliados quanto 
ao nível de estresse (dosagem de cor-
tisol salivar – o cortisol é um hormônio 
da glândula adrenal que, entre outras 
funções, aumenta quando estamos 

submetidos a estresse), número de 
complicações intra-hospitalares e tem-
po de internação. Eram avaliados tam-
bém parâmetros fi siológicos como 
frequência cardíaca e respiratória e 
grau de oxigenação do sangue. Os re-
cém-nascidos eram submetidos a dez 
minutos de passe por dia, por três dias. 
Identifi cou-se menores níveis de es-
tresse, menos complicações e menor 
tempo de permanência hospitalar na-
queles que receberam passe espírita.

Um estudo semelhante, agora com 
adultos da clínica geral, também mos-
trou menores níveis de estresse, de 
dor e sensação de tensão muscular, 
assim como aumento da sensação de 
bem-estar e dos níveis de oxigenação 
sanguínea. Tem-se reconhecido diver-
sos efeitos por meio dos quais o passe 
pode auxiliar. Sabemos que a men-
te enferma, carregada de emoções e 
sentimentos negativos como raiva, 
angústia, mágoa, culpa, medo, desejo 
de vingança, pode manifestar através 
de distúrbios físicos, alterações meta-
bólicas, piora de doenças já existentes. 
Quando a pessoa enferma colabora na

recepção dos fl uidos energéticos pro-
venientes do passe, focalizando sua 
atenção, estimulando sua fé e otimis-
mo, isso contribui para amenizar os 
efeitos deletérios das energias às quais 
estava submetida e alivias seus sinto-
mas por torná-la mais receptiva.

Outro estudo também comparou o 
efeito adicional do passe espírita, em 
que se busca o concurso de benfeito-
res espirituais e a simples imposição 
de mãos com efeito de cura. Em um 
grupo de mulheres acometidas por os-
teoartrite, pode-se notar melhora da 
dor, redução da rigidez articular e au-
mento da capacidade funcional em 8 
semanas e mantido após 16 semanas.

Estes são apenas alguns exemplos 
de estudos que indicam os efeitos 
diversos do passe. Outros estudos ex-
perimentais também já foram condu-
zidos de modo a demonstrar o efeito 
do passe sobre culturas de células em 
laboratório como em osteoblastos 
(célula do osso) e células sanguíneas 
e na redução da proliferação de cé-
lulas cancerígenas. É certo também 
que estudos mais abrangentes e
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revisões da literatura científi ca tem 
identifi cado pontos controvertidos 
e situações em que não se obtém os 
mesmos resultados. Isso, ao invés de 
desanimar, deve servir para ampliar as 
pesquisas, rever metodologias e com-
preender a complexidade do processo. 
É fundamental reforçar que não há con-
traindicações e são práticas seguras. 

Um refl exo desse reconhecimento 
do poder do passe e de sua importân-
cia para o estabelecimento da saúde 
foi dado recentemente no Brasil, quan-
do o Ministério da Saúde, em 2018, in-
corporou a imposição das mãos como

prática integrante da Política Nacional 
de Práticas Integrativas e Complemen-
tares do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Devemos considerar extremamente 
salutar essa incorporação pela medi-
cina tradicional do conhecimento e 
técnicas das chamadas “terapias alter-
nativas”, das quais o passe faz parte. 
Cabe reforçar que o passe não tem por 
objetivo concorrer com o tratamen-
to médico convencional e não pode 
substitui-lo. O Espiritismo reconhece, 
inclusive, que a ciência médica é tam-
bém uma dádiva divina para o alívio 
dos sofrimentos humanos ao longo

da nossa jornada em busca da perfei-
ção espiritual. Os profi ssionais de saúde 
são continuamente inspirados em suas 
atividades pela espiritualidade superior 
de modo a concorrerem para o bem de 
todos.

Fontes: O que é o passe espírita, em www.
febnet.org.br; Terapias espirituais, rumo à inte-
gração ao tratamento convencional – Marcelo 
Saad 

LIVROS MAIS VENDIDOS NO SEAREIROS EM SETEMBRO
PELA SECRETÁRIA

1- Viver é a Melhor Opção - André Trigueiro;
2- Help! Me Eduque - Rossandro Klinjey;
3- O Livro dos Espíritos para a Infância e Juventude - Eurípedes 
Rodrigues dos Reis/Mario Roberto Silva;
4- O Esplendedor das Bem-Aventuranças - Mario Frigeri;
5- A Vida nas Esferas Espirituais - Geziel de Andrade.



ANO 24 - Nº 257INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

Mediunidade e Doutrina (Parte XV)

POR MARIANA MIANO

Com o passar do tempo, vão se 
afi nizando com a instituição es-
pírita e seus frequentadores, am-
pliando suas relações de amizade. 

Vencidos os primeiros obstáculos, os 
médiuns principiantes, numa segunda 
fase, duvidarão de si mesmos, atribuin-
do tudo a um produto da mente. Ini-
cia-se então uma luta mais difícil que a 
primeira. Eles precisam ter consciência 
que a fé é uma conquista individual, 
lenta, difícil, mas possível.

Os médiuns principiantes precisam 
saber que a fé não é uma “condição 
rigorosa” na Mediunidade, conforme 
afi rmou Kardec. Ela se desenvolverá 
naturalmente, na medida da perseve-
rança de cada um e com o passar do 
tempo, o médium vivenciará a inde-
pendência de seus pensamentos so-
bre o pensamento dos Espíritos que 
vierem a comunicar-se por seu inter-
médio.

Médiuns principiantes podem ser 
comparados a frágeis sementes que 
necessitam do carinho do jardineiro 
para fl orescerem. Entretanto, é preci-
so auxiliá-los para que com o passar 
do tempo adquiram independência 
psicológica, em todos os sentidos. Vale 
ressaltar aos dirigentes que aqueles 
que aparecerem no Centro Espírita 
com sintomas de mediunidade não de-
vem ser convidados, de imediato, para 
reuniões mediúnicas. Primeiramente 
faz-se indispensável um período pre-
paratório, cuja duração dependerá de 
muitos fatores, mas basicamente, o 
próprio aproveitamento e dedicação 
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MEDIUNIDADE

ESTE ARTIGO é dedicado aos “Mé-
diuns Principiantes”, sendo este o dé-
cimo quinto de uma série baseada 
na obra “Mediunidade e Doutrina”, do 
autor Carlos Baccelli, pelo espírito de 
Odilon Fernandes.

“A fé no médium novato não é uma 
condição rigorosa; sem contradita, ela 
secunda os esforços, mas não é indis-
pensável: a pureza de intenção, o desejo 
e a boa vontade bastam.” - (O Livro dos 
Médiuns – Segunda Parte – Cap. XVII).

No início de seu desenvolvimento, 
os médiuns enfrentam muitos confl i-
tos. Às vezes, não têm o menor conhe-
cimento da Doutrina e muitas vezes 
nunca foram a um Centro Espírita.

Após tentarem solucionar seus pro-
blemas pelos métodos convencionais 
(porque os sintomas da mediunidade 
podem se camufl ar, fazendo com que 
a pessoa acredite estar doente) e não 
conseguirem, recorrem então, em “úl-
tima instância”, ao Espiritismo, chegan-
do à casa Espírita completamente des-
norteados e desequilibrados.

São então orientados para um tra-
tamento espiritual através de passes 
e reuniões de estudos evangélicos; 
porém, muitos se revelam incrédulos, 
exigindo que o Espiritismo resolva to-
das as suas difi culdades rapidamente. 
Desejam encontrar um Centro “mais 
forte”, não acreditam na infl uência dos 
Espíritos, não querem ser médiuns e é 
natural que tudo isso aconteça, pois 
estão em desequilíbrio. O dirigente es-
pírita necessita ter paciência para con-
quistar-lhes a confi ança.

do médium iniciante. Que o mestre 
Jesus abençoe a todos os irmãos nes-
sa difícil, mas necessária, caminhada. 

Até o próximo IPV!!

“A fé no médium novato não é uma condição rigorosa; sem contradita, ela secunda os esforços, mas não é indispensável: a 
pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam.” - (O Livro dos Médiuns – Segunda Parte – Cap. XVII).
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MEDIUNIDADE

PELO D.O.D.

A violência que existe dentro de cada um de nós   (caso real)

A DOUTRINA nos ensina que a re-
forma íntima é necessária para evo-
luirmos e nos libertarmos de nossas 
más tendências como, por exemplo, 
a violência. No texto a seguir dita-
do por um dos nossos orientadores, 
sentimos o quanto precisamos prati-
car e viver os ensinamentos de Jesus.

“A violência, é uma erva daninha pe-
rigosa que está, infelizmente, em todos 
os povos, regiões e lugares”.  Mesmo 
limpando o jardim, ela nos habita e 
continua presente, pronta para bro-
tar. Exemplificando: quando gritamos 
mentalmente com quem nos desa-
grada, mesmo capazes de nos calar;  
quando reagimos a uma ofensa, ou 
agimos em legítima defesa e quando 
rogamos razão acima de tudo, e ou-
tros ao nosso redor se tornam errados.

Portanto, no momento em que 
apontamos o dedo para lugares em 
que a violência se mostra tão des-
medida, percebemos que não con-
trolamos nossos pensamentos,  ati-
tudes, condutas e nós nos tornamos 
iguais, porque a violência, assim 
como a erva daninha, brota escondi-
da e de repente ocupa todo o jardim.

Ainda neste sentido, a violência está 
em nós, efetivamente, quando acredi-
tamos ter que nos preparar para situ-
ações que somente a violência resol-
veria. Está no pensamento, na alma, 
ainda que nunca concretize em ação.

Por isso, antes de apontarmos o 
dedo para o outro, que ainda é inca-
paz de controlar suas próprias ações, 
sejamos capazes de olharmos para 
nós, com frieza suficiente, para en-
xergarmos os germes dessa violên-
cia em nosso pensamento, porque 
a partir daí,  esta pode se proliferar.

Outros são os exemplos que podem 
vir de vários lugares: quando julgamos 
legítima a vingança, a uma pessoa que 
nos ofendeu ou nos causou um mal 
extremamente grave; quando acha-
mos correto a cena de uma pessoa

batendo na outra, por entender que 
essa que está batendo tem o exercício 
da força e quando desejamos a morte 
de alguém, por entender que ele não 
possa mais viver conosco. Aqui, abri-
mos parênteses para salientar que não 
estamos fazendo um julgamento de 
conduta, mas estamos julgando a pró-
pria conduta nesse pensamento e, à 
medida que alimentamos essas ideias, 
nos tornamos violentos e alvos fáceis  
para aqueles que defendem a violên-
cia.

Tudo isso é complexo! Não estamos 
discutindo de onde vem a violência. 
Estamos olhando a violência para a 
frente, observando pessoas que se di-
zem pacíficas, guardando dentro de 
si, pensamentos violentos e, apenas 
aguardando uma oportunidade de se 
manifestarem.

Meus amigos, nesse momento em 
que o mundo está em sofrimento, de-
vemos observar a dimensão do sofri-
mento do outro e não admitir que esse 
pensamento habite em nós, porque tal 
qual a erva daninha,  poderá dominar 
nossas condutas. 

Mesmo que nosso grau de evolução 
não possibilite que seguremos rifles 
no meio da rua, nossos pensamentos 
nos conduziriam a agressão. E, agres-
são, não importa o quanto tentemos 

justificar, ela nunca é justa. Jesus não 
disse “bata naquele que te bateu” ou 
“vire as costas para aquele que te bateu”, 
não disse para se defender, para criar 
armadilhas no seu jardim para que o 
outro não entre no seu jardim. Não, 
Jesus não disse nada disso. Jesus disse 
“dê a outra face!”. É assim que nós ex-
terminamos por completo os germes 
da violência. 

E quando tivermos exterminado em 
nós esses germes, talvez tenhamos 
condições de contribuir para o cresci-
mento moral da humanidade. Até lá, 
estaremos apontando o argueiro no 
olho do outro sem enxergar a trave no 
nosso próprio.

Que possamos, ao vibrar amor, ao 
vibrar compreensão, possamos servir 
de exemplo, que é a melhor forma de 
transmissão de aprendizado.

(mensagem do Espírito Eurico, recebida em 
31/08/2021, pela médium Natalia Neves, em reu-
nião de vibração para o Seareiros)
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EVENTO

O reencontro na 32ª Pizza do Seareiros
POR VANILDE REAMI

O DEPARTAMENTO DE EVENTOS realizou 
no dia 25 de setembro, a 32ª pizza do Sea-
reiros. As pizzas não puderam ser confeccio-
nadas por nossos voluntários, por estarmos 
ainda na pandemia, como tradicionalmente 
acontecia até 2019, mas a qualidade e o amor 
depositados em cada pizza entregue foram 
inegáveis.

 Foram vendidas mais de 700 unidades de 
pizzas de vários sabores. As vendas foram 
on-line e a entrega ocorreu, conforme os pro-
tocolos sanitários, na sede do Seareiros e por 
alguns voluntários a domicílio. A comunidade 
Seareiros de Jesus colaborou efetivamente. 
Parabéns a todos os envolvidos, os que ven-
deram, compraram e organizaram. Um sába-
do descontraído, em que muitos puderam se 
reencontrar e a emoção aconteceu, inevita-
velmente. Agradecemos a todos! 

Que venha a 33ª Pizza!!!

COMEMORAÇÃO

FELIZ DIA DAS CRIANÇAS!
1  A criança é o dia de amanhã, solicitando-nos concurso fraternal.
2  Planta nascente — é a árvore do futuro, que produzirá, segundo o nosso auxílio à sementeira.
3  Livro em branco — exibirá, depois, aquilo que lhe gravarmos nas páginas agora.
4  Luz iniciante — brilhará no porvir, conforme o combustível que lhe ofertarmos ao coração.
5  Barco frágil — realizará a travessia do oceano encapelado da Terra, de acordo com as instalações de 

resistência com que lhe enriquecemos a edifi cação.
6  Na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra, da felicidade ou do infortúnio para os dias que 

virão.
7 Conduzirmos, pois, o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus é consagrarmos nossa vida 

à experiência mais sublime do mundo — o serviço da Humanidade na pessoa dos nossos semelhantes, a 
caminho da redenção para sempre.

(Cartas do Coração — Autores diversos — 1ª Parte – 73 - A criança)
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REUNIÃO PÚBLICA PRESENCIAL 
TODAS AS TERÇAS-FEIRAS a partir de 26/10/2021 
às 19h30 – Agora em novo horário e novo formato. 
Será obedecido o distanciamento social e os protocolos de 
segurança.

LIVES DE OUTUBRO
Todas as terças-feiras às 20h00 no YouTube – A PARTIR DE 27/10, AS 
APRESENTAÇÕES SERÃO ÀS QUARTAS-FEIRAS - Acompanhe-nos, se 
inscreva no canal e dê o Like.

05/10 - “Mês da criança” - Tema: Da Infância - Expositor: André 
Oliveira;
12/10 - “Mês da Criança” – Tema: O Espírito e a Infância - 
Expositora: Rosana Verzignassi;
19/10 - “Mês da Criança” – Tema: Jesus e as Crianças - Expositora: 
Elaine Cristina da Silva;
27/10 - “Comemoração 30 Anos” – Tema: Trabalho - Expositora: 
Karina Dian.

EVANGELIZAÇÃO ON-LINE
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 ON-LINE
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 PRESENCIAL
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 e também no horário do Atendimento 
Fraterno.

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

TODAS AS TERÇAS-FEIRAS a partir de 26/10/2021 
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