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Dia Nacional de Combate ao Câncer

C

riado por meio da Portaria do Ministério da Saúde
GM nº 707, de dezembro de 1988, o Dia Nacional
de Combate ao Câncer, comemorado em 27 de
novembro, tem como objetivo ampliar o conhecimento
da população brasileira sobre o câncer, principalmente sobre a sua prevenção.
A prevenção do câncer engloba ações realizadas para
reduzir os riscos de ter a doença.
O objetivo da prevenção primária é impedir que o câncer
se desenvolva. Isso inclui evitar a exposição aos fatores de
risco de câncer e a adoção de um modo de vida saudável.
O objetivo da prevenção secundária é detectar e tratar
doenças pré-malignas (por exemplo, lesão causada pelo
vírus HPV ou pólipos nas paredes do intestino) ou cânceres assintomáticos iniciais.
O que é o câncer?
Câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o
crescimento desordenado de células, que podem invadir
tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e
incontroláveis, determinando a formação de tumores, que
podem espalhar-se para outras regiões do corpo.
Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários
tipos de células do corpo. Quando começam em tecidos
epiteliais, como pele ou mucosas, são denominados carcinomas. Se o ponto de partida são os tecidos conjuntivos,
como osso, músculo ou cartilagem, são chamados sarcomas.
Algumas dicas de prevenção: não fumar; manter peso
adequado; fazer atividade física; fazer exames preventivos;
evitar ingestão de alimentos processados, especialmente
carnes; evitar exposição ao sol das 10h às 16h; vacina contra o HPV e Hepatite B; amamentar (protege as mães do
câncer de mama); equilíbrio emocional; entre outros.
É importante compreender que a cura começa na alma,
que é necessário tratar o doente e não só a doença. O Espírito é um agente importante no processo de tratamento e cura dos doentes.
Afirma o Dr. Paulo Cesar Fructuoso que o conhecimento
das realidades espiritualistas ajuda na compreensão das
causas extrafísicas das doenças. Como conciliar a crença
em um Deus infinitamente bom, sábio e justo com o
surgimento de um tumor maligno numa criança ainda
no ventre materno?
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A compreensão racional e científica dessas aparentes
injustiças seria de grande ajuda para médicos e pacientes na busca da cura, que começa na alma. Sabemos que
há componentes psíquicos muito mais profundos, ainda
inalcançáveis à ciência médica atual. Precisamos abrir a
mente para a existência do Espírito, que é a verdadeira
sede da vida.
Se o homem compreendesse que a saúde do corpo é
reflexo da harmonia espiritual, e se pudesse abranger a
complexidade dos fenômenos íntimos que o aguardam
além da morte, certo se consagraria à vida simples, com
o trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de
verdadeira felicidade.
Quando nossa alma se encontra realmente tranquila, o
veículo que lhe obedece está em paz.
A mente aflita despende raios de energia desordenada
que se precipitam sobre os órgãos, à guisa de dardos ferinos, de consequências deploráveis para as funções orgânicas. O homem comumente apenas registra efeitos, sem
consignar as causas profundas.
O pensamento, qualquer que seja a sua natureza, é uma
energia, tendo, conseguintemente, seus efeitos.
Se o homem cultivasse a cautela, selecionando inclinações e reconhecendo o caráter positivo das leis morais,
outras condições, menos dolorosas e mais elevadas, lhe
presidiriam à evolução.
É imprescindível, porém, que a experiência nos instrua
individualmente. Cada qual em seu roteiro, em sua prova,
em sua lição. Com o tempo aprenderemos que se pode
considerar o corpo como o “prolongamento do Espírito”, e
aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de
imunologia contra todas as espécies de enfermidade.
Até alcançarmos, no entanto, esse período áureo da
existência na Terra, continuemos estudando, trabalhando
e esperando.
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Fontes: https://www.inca.gov.br/causas-e-prevencao/como-prevenir-o-cancer ; https://www.lardefreiluiz.org.br/; Falando à Terra – Autores Diversos – Joaquim Murtinho.

Publicação do C. E. SEAREIROS DE JESUS

R. Silvino Bonassi, 150 - B. N. Americana - CEP 13466-080 - Americana - SP

Tel. (19) 3407.4552

Departamento de Comunicação e Divulgação
Jornalista responsável: Antonio Orlando Cioldin - Mtb. Nº 14.320
Edição: Nelson Schlosser | Revisão Doutrinária: Marcus Silva Agostinetto
Revisão Ortográfica: Marcus Silva Agostinetto Fotografia: Ana Karina Dian Meneghel
Diagramação: Cristiane Clezia | Impressão: Gráfica Paineiras - (19) 3406.2650
02 |NOVEMBRO 2021

INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

ANO 24 - Nº 258

NOSSA GENTE

PELO D.C.D.

Departamento Seareiros Solidário

NESTA EDIÇÃO apresentamos o mais novo departamento do Seareiros. O Departamento Seareiros Solidário foi criado
em 2019, pela necessidade de envolver os participantes da Casa em ações sociais. Os coordenadores são pessoas muito
engajadas com a causa social. Somos gratos ao empenho deles e por envolver muitas pessoas, incentivando o trabalho no
bem. São eles:
ANA KARINA DIAN GUILHERME – É empresária, casada com Ricardo Sanches Guilherme e mãe da Anna e da Helena. Nasceu em 1976. Sempre teve sensibilidade, mas a
primeira vez que teve contato com um Centro Espírita foi em 1995, mesmo ano em que
começou a realizar trabalhos voluntários. Porém, o contato mais efetivo com a Doutrina
Espírita, com oportunidade de estudo das obras de Kardec, ocorreu somente em 2005,
quando foi orientada a conhecer o Centro Espírita Seareiros de Jesus. Seu primeiro contato foi com a Rosana Tavaglia Verzignassi que a convidou a participar do PBDE (Programa Básico de Doutrina Espírita). Desde então passou a estudar e buscar o conhecimento
e foi se engajando às atividades da Casa. Passou por diversas reuniões de estudo, reuniões
mediúnicas, atendimento fraterno, pelos departamentos de marketing e departamento de autossustentação. Atualmente é vice-presidente da Casa, coordenadora de um dos
grupos de estudo de segunda-feira, participa de reunião de desobsessão e de vibração
para a Casa, além de ser uma das coordenadoras do Departamento Seareiros Solidário.

ANDRÉ GUSTAVO ZOPOLATTO – É consultor em Importação, tem 45 anos, é casado
com Vanessa Costa, tem 2 filhas, Bárbara e Beatriz, é apaixonado por animais. Conheceu
o espiritismo através da esposa, que sempre foi espírita. André define a Doutrina como
um guia seguro para a sua vida. Chegou no Seareiros em 2017 e foi se envolvendo com
as atividades aqui realizadas. Participa de reuniões de estudo e mediúnica. É coordenador
também do Departamento de Marketing. E no ano de 2020 veio também fazer parte do
Departamento Seareiros Solidário.

CAROLINA GABRIELA BODEMEIER ALVES – É empresária, tem 40 anos, casada com
Fred Alves, mãe do Gabriel e da Maria Luiza. Seu primeiro contato com a doutrina foi em
2005, quando passou por um momento muito difícil, com depressão. Antes teve contato
com livros espíritas, mas sem se aprofundar muito. Após uma experiência de cura, continuou frequentando o Centro Espírita, mas ainda de uma maneira muito tímida. Começou a
frequentar o Seareiros de Jesus a convite do saudoso tio do seu marido, Sr. José que foi proprietário da Banca de Jornal Branca. Começou as terças-feiras nas reuniões públicas, depois
de algum tempo se inscreveu no PBDE (Programa Básico de Doutrina Espírita) e começou a
estudar. Em 2014 com a chegada da Maria Luiza acabou se afastando um pouco, mas logo
que ela cresceu e se adaptou nas aulas de evangelização, voltou a frequentar o grupo de estudos. Em 2020 aceitou o convite para ser uma das coordenadoras do departamento Seareiros Solidário, o que para ela foi uma grande oportunidade para trabalhar mais efetivamente
dentro da Casa e de alguma forma poder exercitar a caridade.
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POR DIVALDO GREMES

A Família Fox

EM 11 DE DEZEMBRO DE 1847, a família Fox instalou-se em modesta casa
no vilarejo de Hydesville, estado de New
York. Eram de origem alemã, da parte paterna; e francesa, holandesa e inglesa, da
parte materna. Seus antecessores foram
notoriamente dotados de faculdades paranormais. Inicialmente, tomaram parte
nos acontecimentos somente Kate e Margareth, mas posteriormente Leah juntou-se a elas e teve participação ativa nos
episódios subsequentes ao de Hydesville.
Lucretia Pulver era jovem que servira
como dama de companhia do casal Bell,
quando elas habitavam a referida casa até
1846. Entretanto, algum tempo depois,
mais precisamente nos dois primeiros meses de 1848, batidas leves, sons semelhantes aos arranhões nas paredes, assoalhos e
móveis, os quais poderiam perfeitamente
ser confundido com rumores naturais produzidos por vento, estalos do madeiramento, ratos, etc. Contudo, tais ruídos cresceram de intensidade, a partir de meados de
março de 1848, batidas mais nítidas e sons
de arrastar de móveis começaram a fazer-se ouvir, pondo as meninas em sobressalto, ao ponto de negarem-se a dormir sozinhas no seu quarto, e passarem a querer
dormir no quarto dos pais. Na noite de 31
de março de 1848, desencadeou-se uma
série de sons muito forte e continuados.
Aí, então, deu-se o primeiro lance do
fantástico episódio, que ficou como um
marco inamovível na história da fenomenologia paranormal, a garota de sete
anos de idade, Kate Fox, em sua espontaneidade de criança teve a audácia de
desafiar a “força invisível” a repetir, com
os golpes, as palmas que ela batia com
as mãos. A resposta foi imediata, a cada
estalo um golpe era ouvido logo a seguir.
“Minha filha menor, Kate, disse, batendo
palmas: Senhor Pé Rachado, faça o que eu
faço. Imediatamente seguiu-se o som, com
o mesmo número de palmadas, quando
ela parou, o som logo parou.” Então Margareth disse brincando: “Agora faça exatamente como eu. Conte um, dois, três, quatro” e bateu palmas.
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Então os ruídos se produziram como
antes. Ela teve medo de repetir o ensaio.
Então Kate disse, na simplicidade infantil:
“Oh! mamãe! eu já sei o que é. Amanhã é
primeiro de abril e alguém quer nos pregar uma mentira.” Então pensei em fazer
um teste que ninguém seria capaz de
responder, pedi que fossem indicadas as
idades de meus filhos, sucessivamente e
instantaneamente foi dada a exata idade
de cada um, fazendo pausa de um para outro. Então perguntei: É um ser humano que
me responde tão corretamente? Não houve
resposta. Perguntei: É um espírito? Se for, de
duas batidas, duas batidas foram ouvidas
assim que fiz o pedido. Então eu disse: Se
for um espírito assassinado dê duas batidas
e essas foram dadas instantaneamente,
produzindo um tremor na casa. Perguntei:
Foi assassinado nesta casa? A resposta foi
como a precedente.
A pessoa que o assassinou ainda vive?
Resposta idêntica, por duas batidas. Pelo
mesmo processo verifiquei que fora um
homem que o assassinaram nesta casa e
os seus despojos enterrados na adega. As
escavações na adega, visando encontrar os
despojos do suposto assassinado. Eis que,
através de combinação alfabética com as
pancadas produzidas, chegaram à identidade da vítima. Tratava-se de um mascate
de nome Charles B. Rosma, o qual tinha
trinta e um anos quando, há quatro anos
passados, fora assassinado naquela casa e
enterrado na adega. O assassino fora um
antigo inquilino. Só poderia ter sido o Sr.
Bell. Mas onde há prova do fato, o cadáver
da vítima? A solução seria procurá-lo na
adega, onde estaria enterrado.
A uma profundidade de um metro e
meio, encontraram uma tábua. Aprofundada a cova, encontraram o carvão, cal,
cabelos e alguns fragmentos de ossos que
foram reconhecidos por um médico como
pertencentes a esqueleto humano; mais
nada. As provas do crime eram precárias
e insuficientes, razão talvez pela qual o Sr.
Bell não foi denunciado. A descoberta do
esqueleto em 23 de novembro de 1904, foi
notificada, no Boston Journal.
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Era um esqueleto de um homem cujo
Espírito se supunha ter ocasionado os fenômenos na casa da família Fox em 1848.
Uma coisa era certa havia uma nova mensagem que vinha do mundo dos Espíritos,
conclamando os homens para uma outra
posição filosófico-religiosa. A partir do episódio das irmãs Fox, a transcomunicação,
aqui no ocidente, passou atrair a atenção
de um pequeno grupo de cientistas. Inicialmente, tais investigadores achavam-se,
em sua maioria, imbuídos de forte ceticismo acerca dos fenômenos paranormais
que passaram a ganhar popularidade inusitada na Europa. Somente a curiosidade
diante da estranheza de tais ocorrências
conseguiu levar esses poucos cientistas a
observá-las. As manifestações mais em
evidências foram as chamadas “Mesas
Girantes”. Este episódio inaugurou o Período Espíritico, conforme a classificação de
Charles Richet. Segundo este sábio, tal período vai das irmãs Fox até as pesquisas de
Sir Willian Crookes, em 1872.
Por insistência dos Espíritos, Leah e
Margaret Fox, secundadas por um grupo de amigos que se formou ao seu redor à medida que os fenômenos se tornavam conhecidos, fizeram a primeira
apresentação pública da mediunidade. Durante três dias, de 14 até 17 de
novembro de 1849, as manifestações
foram reproduzidas e investigadas por
comitês no Corinthian Hall, o maior e
mais novo teatro da cidade de Rochester, diante de uma plateia de cerca de
400 pessoas. Os comitês escolhidos sucessivamente pela plateia, chegaram
à conclusão de que não era possível
encontrar nenhuma fraude, apesar de
terem aplicado os mais variados tipos
de testes, inclusive alguns brutais e
constrangedores para as médiuns. Ao
quarto dia, não foi possível continuar
com as apresentações, devido ao tumulto causado por um pequeno grupo que se opunha ferozmente que se
realizasse a apresentação do fenômeno. A repercussão foi imensa, despertou o interesse pela comunicação com
os espíritos muito além das fronteiras
do estado de Nova Iorque.
Fonte: Jornal Folha Espírita (10/1995)
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César Lombroso
POR JUBERY RODRIGUES

Criminologista e professor catedrático italiano, César Lombroso nasceu em 06 de novembro de1835, em Verona, e
faleceu no dia 19 de outubro
de 1909, em Turim. Estudou
Medicina em Pádua, Viena e
Paris. Durante um período da
sua vida foi médico militar. Posteriormente, foi diretor de um
hospital psiquiátrico e professor
de Psiquiatria e de Medicina Legal nas universidades italianas de Pádua e Turim. A sua obra mais famosa intitula-se L’uomo delinquente (1876). Nessa obra, Lombroso
aborda a gênese do crime de um ponto de vista evolutivo
e positivista.
Para o efeito, estuda o crime e a prostituição entre os
“selvagens”, chegando mesmo a examinar determinados
comportamentos das plantas e dos animais. Estuda também a loucura moral e o crime infantil.

Contudo, a parte mais importante da obra é consagrada ao estudo da anatomia patológica e da antropologia
criminal. Examina centenas de crânios e milhares de indivíduos e reproduz estudos sobre o crânio, bem como sobre diversas anomalias cranianas. Conclui que os grandes
criminosos apresentavam uma fossa occipital semelhante
à dos vertebrados superiores. Dito de outro modo, Lombroso defende que o bandido é um ser atávico, do ponto
de vista físico, e que se poderiam encontrar reminiscências
de raças primitivas entre os criminosos natos. Prosseguindo as suas hipóteses, Lombroso caracterizou vários tipos
distintos de criminosos, defendendo que cada um destes
tipos (o violador, o ladrão, o assassino, etc.) ostentavam
traços específicos. Defendeu ainda que os criminosos
apresentavam anomalias funcionais e morfológicas e chegou mesmo a colocar a hipótese de a epilepsia estar relacionada com a tendência para o crime.
Fonte: https://www.infopedia.pt/$cesar-lombroso

LEIA, ASSISTA, APRENDA

Aprendendo com o livro “Agenda Cristã”
PELO D.C.D.

AGENDA CRISTÃ É UM LIVRO ESPÍRITA, psicografado pelo médium
Francisco Cândido Xavier, com autoria
atribuída ao espírito André Luiz. Publicado pela Federação Espírita Brasileira
no ano de 1948.
Esta é a sexta obra da série do autor
espiritual André Luiz, chamada de Série André Luiz composta de 16 livros.
A Série André Luiz pode ser subdividida em duas partes: Coleção A Vida
no Mundo Espiritual e Obras Complementares.
Agenda Cristã é a primeira obra das
Obras Complementares da Série André Luiz.
Essa obra é dividida em 50 capítulos.
Cada um dos capítulos traz reflexões
específicas sobre um determinado
tema em que o leitor é convidado a
refletir sobre as diretrizes ali exaradas.
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Nas palavras de Emmanuel, constantes da introdução do livro, Agenda
Cristã, “não se trata de manual pretensioso”, mas sim de lembranças “dos
antigos ensinos do Mestre, em novo
acondicionamento verbal, de modo
a recordarmos com Ele que o Reino
Divino — edificação de Deus no Homem — em verdade jamais surgirá
no mundo por aparências exteriores”.
Para aprender a lidar com todos os
momentos difíceis da vida, essa obra é
importante para se ter sempre ao alcance.
Agenda Cristã apresenta um conjunto de valiosos ensinamentos sobre
a conduta, a vigilância e a prudência
do homem com base nos ensinamentos do Evangelho do Cristo, convidando a todos para a prática do bem
e do amor ao próximo, além de pro-
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ver conforto, orientação e preciosas
lições para as situações do dia a dia.
Fontes: http://www.oconsolador.com.br/
linkfixo/bibliotecavirtual/chicoxavier/agendacrista.pdf
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A dívida
POR ORLANDO CIOLDIN

“José, o irmão de Chico Xavier, que fora por muito tempo seu orientador e dirigia as sessões do “Luiz Gonzaga”,
adoece gravemente, e, sob a surpresa de seus caros entes
familiares, desencarna, deixando ao irmão o encargo de
lhe amparar a família.
Dias depois, o Chico verifica que José lhe deixara também uma dívida, pois esquecera de pagar a conta de luz,
na importância de onze cruzeiros.
Isso era muito para o pobre médium, pois no fim de
cada mês nada lhe sobrava do ordenado. Pensativo, sentou-se à soleira da porta de sua casinha rústica e abençoada.
Emmanuel aparece e lhe diz:
- Não se apoquente. Confia e espere...!
Horas depois, alguém lhe bate à porta. Vai ver. Era um
senhor da roça.
- O senhor é seu Chico Xavier?
- Sim. Às suas ordens, meu irmão.
- Soube que seu irmão José morreu. Eu vim pagar-lhe

uma bainha de faca que ele me fez há tempos. E aqui
está a importância combinada.
Chico agradeceu-lhe. E ficando só, abriu o envelope.
Dentro estavam onze cruzeiros... para pagar a luz. Sorriu, descansado, livre de um peso. E concluiu para nós:
- Que bela lição eu ganhei...!!!!”
(Extraído do livro “Lindos Casos de Chico Xavier”, de Ramiro
Gama e publicado na revista “Informação”, de Julho de 2001)

EVANGELHO NO LAR

“Nunca te digas”
Nunca te digas sem tempo para auxiliar.
Nunca te digas sem ânimo para continuar enfrentando as lutas do teu caminho.
Nunca te digas entregue as circunstâncias sem disposição para viver.
Nunca te digas fracassado na convivência com os familiares de temperamento dificil.
Nunca te digas desacreditado das pessoas, mesmo quando tenhas sofrido ingratidões.
Nunca de digas sem amparo dos Amigos que te assistem do Mais Alto.
Nunca te digas inflexível em tuas opiniões.
Nunca te digas vítima de acontecimentos que, na maioria das vezes, desencadeaste.
Nunca te digas sem DEUS.

Fonte: Livro Vigiai e Orai.
Pelo Espírito do Irmão José,
Psicografia Carlos A. Baccelli
PELO D.C.D.
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POR ORSON PETER CARRARA

Perigos do Espiritismo

Não se assemelham
Querendo certos experimentadores do
Espiritismo, com o intuito de verificação, fixar as condições de produção dos fenômenos, acumular os obstáculos e as exigências,
nenhum resultado satisfatório obtiveram,
e, desde então, tornaram-se hostis a essa
ordem de fatos. Devemos lembrar que as
manifestações dos Espíritos não poderiam
ser assemelhadas às experiências de Física
e de Química. Ainda assim, estão estas submetidas a regras fixas, fora das quais todo
resultado é impossível.
Nas comunicações espíritas, achamo-nos
diante não mais de forças cegas, porém de
seres inteligentes, dotados de vontade e
de liberdade, que, não raro, leem em nós,
discernem nossas intenções malévolas e, se
são de ordem elevada, cuidam pouco de se
prestarem às nossas fantasias.
Resguardar-se dos embustes
O estudo do mundo invisível exige muita
prudência e perseverança. Somente ao fim
de muitos anos de reflexão e de observação é que se adquire o conhecimento da
vida, é que se aprende a julgar os homens, a
discernir o seu caráter, a resguardar-se dos
embustes de que está semeado o mundo.
Mais difícil ainda de obter é o conhecimento da Humanidade invisível que nos
cerca e paira acima de nós. O Espírito desencarnado acha-se, além da morte, tal
como ele próprio se fez durante sua estada
neste mundo. Nem melhor nem pior. Para
domar uma paixão, corrigir uma falta, atenuar um vício é, algumas vezes, necessária
mais de uma existência. Daí resulta que, na
multidão dos Espíritos, os caracteres sérios
e refletidos estão, como na Terra, em minoria, e os Espíritos levianos, amantes de
coisas pueris e vãs, formam numerosas legiões.
Pela afinidade é que se atraem
O mundo invisível é, pois, em mais vasta
escala, a reprodução do mundo terrestre.
Lá, como aqui, a verdade e a Ciência não
são partilha de todos. A superioridade Intelectual e moral só se obtém por um trabalho lento e contínuo, pela acumulação

de progressos realizados no curso de longa
série de séculos. Sabemos, entretanto, que
esse mundo oculto reage constantemente
sobre o mundo corpóreo. Os mortos influenciam os vivos, os guiam e inspiram à
vontade. Os Espíritos atraem-se em razão
de suas afinidades. Os que despiram as
vestes carnais assistem os que ainda estão
com elas. Estimulam-nos no caminho do
bem; porém, mais vezes ainda, nos impelem ao do mal.
Superiores e inferiores
Os Espíritos superiores só se manifestam nos casos em que sua presença é útil
e pode facilitar o nosso melhoramento.
Fogem das reuniões bulhentas e só se dirigem a homens animados de intenções
puras. Pouco lhes convêm as nossas regiões obscuras. Desde que podem, voltam
para os meios menos carregados de fluídos grosseiros, mas, apesar da distância,
não cessam de velar pelos seus protegidos.
Os Espíritos Inferiores, incapazes de aspirações elevadas, comprazem-se em nossa
atmosfera. Mesclam-se em nossa vida e,
preocupados unicamente com o que cativava seu pensamento durante a existência
corpórea, participam dos prazeres e trabalhos daqueles a quem se sentem unidos
por analogias de caráter ou de hábitos.
Algumas vezes mesmo, dominam e subjulgam as pessoas fracas que não sabem
resistir às suas influências. Em certos casos,
seu império torna-se tal que podem impelir suas vítimas ao crime e à loucura.
Joguete de Espíritos pérfidos
É nesses casos de obsessão e possessão,
mais comuns do que se pensa, que encontramos a explicação de numerosos fatos relatados pela História. Há perigo para quem
se entrega sem reservas às experimentações espíritas. O homem de coração reto,
de razão esclarecida e madura, pode de aí
recolher consolações inefáveis e preciosos
ensinos. Mas aquele que só fosse inspirado
pelo interesse material ou que só visse nesses fatos um divertimento frívolo tornar-seia fatalmente o objeto de uma infinidade
de mistificações, joguete de Espíritos pérfi-

dos que, lisonjeando suas inclinações, seduzindo-o por brilhantes promessas, captariam sua confiança, para, depois, acabrunhá-lo com decepções e zombarias.
Para expelir más influências
É, portanto, necessária uma grande prudência para se entrar em relação com o
mundo invisível. O bem e o mal, a verdade
e o erro nele se misturam, e, para distinguilos, cumpre passar todas as revelações, todos os ensinos pelo crivo de um julgamento severo. Nesse terreno ninguém deve
aventurar-se senão passo a passo, tendo
nas mãos o facho da razão. Para expelir as
más influências, para afastar a horda dos
Espíritos levianos ou maléficos, basta tornar-se senhor de si mesmo, jamais abdicar
o direito de verificação e de exame; é bastante procurar, acima de tudo, os meios
de se aperfeiçoar no conhecimento das
leis superiores e na prática das virtudes.
Aquele cuja vida for reta, e que procure a
verdade com o coração sincero, nenhum
perigo tem a temer. Os Espíritos de luz distinguem, veem suas intenções, e assistemno. Os Espíritos enganadores e mentirosos
afastam-se do justo, como um exército
diante de uma cidadela bem defendida. Os
obsessores atacam de preferência os homens levianos que descuram das questões
morais e que em tudo procuram o prazer
ou o interesse.
Reflexos do passado
Laços cuja origem remonta às existências anteriores unem quase sempre os obsidiados aos seus perseguidores invisíveis.
A morte não apaga as nossas faltas nem
nos livra dos inimigos. Nossas iniquidades
recaem, através dos séculos, sobre nós
mesmos, e aqueles que as sofreram perseguem-nos, às vezes, com seu ódio e vingança, de além-túmulo. Assim o permite a
justiça soberana. Tudo se resgata, tudo se
expia. O que, nos casos de obsessão e de
possessão, parece anormal, iníquo muitas
vezes não é senão a consequência das espoliações e das infâmias praticadas no obscuro passado.
Fonte: Depois da Morte (cap. 26) – Léon Denis.
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COASSEJE

Lar Dona Anita - Os acolhidos e o serviço de acolhimento
PELA COASSEJE

ESTA MATÉRIA tem o objetivo de esclarecer sobre as atividades das crianças e adolescentes acolhidos no Lar Dona Anita.
Recebemos muitas solicitações de grupos ou pessoas da comunidade com desejo de ir ao Lar para ver os acolhidos, de levar
crianças para brincar com eles, de propostas para atividades no
próprio Lar, de entregar guloseimas ou mesmo presentes diretamente aos acolhidos.
Cremos ser importante explicar que essas crianças e adolescentes estão acolhidas no Lar em virtude de algumas anomalias
que ocorrem em suas famílias e, que, pelo acompanhamento do
Conselho Tutelar, com autorização do Ministério Público da Vara
da Infância e Juventude, são retiradas provisoriamente de seus
lares e levadas ao Serviço de Acolhimento, enquanto se resolve a
situação da anomalia familiar verificada.
Nesse período, a equipe técnica da Instituição, além do acompanhamento psicológico dos acolhidos, orientações de convivência, cuidados com a saúde e outros, também trabalha a família biológica ou extensa no sentido de sanar o motivo pelos
quais as crianças e adolescentes foram retirados do seio familiar
e encaminhados ao Serviço de Acolhimento.
Esse trabalho é acompanhado por toda a rede de assistência do município, como Conselho Tutelar, CREAS, Secretaria da
Educação quando for o caso, Secretaria da Saúde e outros, além
das Técnicas, Promotora e Juiz da Vara da Infância e Juventude.
Mensalmente acontece reunião com esses atores, chamada de
Reunião Intersetorial para analisar a situação atual dos acolhidos.
Periodicamente, também, convocados pelo Juiz da Vara da Infância e Juventude, acontecem as audiências concentradas para
que o Juiz possa avaliar a situação de determinados acolhimentos, onde pode ser decidido o retorno da criança ou adolescente
à família de origem ou mesmo a destituição familiar, estabelecendo a liberação para busca de família substituta, a adoção.
Quando a criança volta à família, ainda por um período é
acompanhada pela equipe técnica da Instituição de Acolhimento. Quando a decisão é pela busca de família substituta, a equipe
técnica da Vara da Infância e Juventude se encarrega dessa atividade.
O QUE FAZEM OS ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO?

- fazem tratamentos dentários;
- fazem consultas médicas e são acompanhados por profissionais, conforme as necessidades de cada um;
- cortam cabelo, fazem unhas, brincam...;
- Praticam esportes (futebol, judô, natação e outros);
- Participam de projetos especiais, como “Socialização e Valores
Humanos”;
- Veem TV, assistem filmes selecionados, utilizam o computador;
- Participam de eventos no Lar (karaokê, pinturas, poesias, brincadeiras e diversas atividades coparticipativas);
- Recebem visitas de familiares ou chamadas on-line (quando
autorizadas.
Enfim, acolhidos com amor, com cuidados e com atenção, recebem tudo que necessita, como a preparação para retorno ao lar
biológico ou ida para um lar substituto.
Por essa razão, eles não são disponibilizados para pessoas que
desejam simplesmente vê-los, conhecer, levar um presente, porque em nossas famílias também pessoas desconhecidas não fazem isso.
Contudo, as doações a eles encaminhadas, que são entregues na Sede da COASSEJE, à Rua 7 de Setembro, 25, serão
certamente levadas a eles, porém com a observação de não exceder as necessidades ou coerência do que recebem, seja vestuários ou alimentação.
A SEMANA DA CRIANÇA NO LAR DONA ANITA
A Semana da Criança foi muito especial no Lar Dona Anita. Todos os acolhidos receberam, individualmente, de empresas, grupos que fizeram campanhas e pessoas da comunidade, roupas,
brinquedos, lanches e outras guloseimas, foram à academia de
natação, ao Circo, à FIDAM, além de passeios e brincadeiras promovidas pela equipe técnica e de cuidados no Lar.
Lembramos que todas as doações recebidas foram verificadas
pela equipe técnica e voluntária do Lar, de modo a que não houvesse excessos ou qualquer incongruência. Relativamente a alimentos, foram devidamente autorizados pela nutricionista.
Como norma do Lar, os presentes recebidos foram entregues às
crianças pelas educadoras.

A partir do acolhimento, as crianças e adolescentes passam a
residir provisoriamente no Lar. Ali tem os cuidados necessários
para uma boa estadia e realizar as atividades que qualquer criança realiza em sua casa, com sua família.
Especificamente no Lar Dona Anita, as crianças e adolescentes
realizam:
- vão à escola normalmente com os alunos da comunidade em
geral;
- fazem cursos diversos (aulas de música, de inglês, de dança
e outros);
- fazem terapias;
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SEAREIROS SOLIDÁRIO

POR ANDRÉ ZOPOLATTO

“Drive-Thru” Solidário

No próximo dia 06 de novembro teremos mais uma edição do nosso “Drive-thru Solidário”, com objetivo de arrecadar alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, que serão destinados a COASSEJE e outras entidades assistenciais
de nossa região.
Mais uma oportunidade para colocarmos toda força de nossa casa em solidariedade a essas entidades, repetindo o sucesso da edição 2020, quando conseguimos arrecadar mais de 1,5 toneladas de alimentos.
COMPAREÇA ! COLABORE ! DIVULGUE !

ORAÇÃO DA SOLIDARIEDADE
Senhor,
Que eu possa a quem está com frio dar o cobertor.
Mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afetivo
calor.
Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar.
Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa companhia fazer.
Porque é chocante, senhor,
chorar sem ter alguém para nos consolar;
sofrer sem ter com quem dividir;
precisar desabafar e não ter quem ouvir;
enfermar sem ter com quem contar.
Assim, Senhor, e por tudo isso, eu te suplico:
Preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância:
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o desprendimento frente à pobreza;
a solicitude moral diante dos reclames das crianças;
atenção e amparo para com a velhice;
o perdão sem condição;
a brandura na exaltação;
a verdade sem interesse e o amor sem cobranças.
Mas, se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne
humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer.
Assim seja.

(Oração captada de Francisco de Assis e transmitida psicograficamente
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pelo Espírito Carlos Murion ao médium José Medrado.)
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ESTUDO BÍBLICO

Parábola do Avarento

(Lucas 12: 16-21)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

“As terras de um homem rico produziram muito fruto. E ele discorria
consigo: Que hei de fazer, pois não
tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: derrubarei os
meus celeiros e os construirei maiores, e aí guardarei toda a colheita e
os meus bens e direi à minha alma:
Minha alma tem muitos bens em
depósito para largos anos; descansa, come e bebe e regala-te. Mas
Deus disse-lhe: Insensato, esta noite
te exigirão a tua alma; e as coisas
que ajuntaste para quem serão? Assim é aquele que entesoura para si e
não é rico para com Deus”.
O PROCESSO REENCARNATÓRIO, fundamenta e esclarece muito das vivências
de todos nós que transitamos pelo planeta Terra. Quantos necessitados vagueiam
pelas ruas, suplicando ajuda. Talvez nessa
encarnação mesma, sustentaram vasta
fortuna, alguns batendo de porta em porta rogando um amparo. Qual a causa dessas tribulações, aflições, amarguras e desgostos? Certamente o apego excessivo a
bens materiais e mesquinharia em outras
vidas. É a avareza! Ricos de dinheiro, eram
pobres para com Deus, diz a parábola.
Como empregar então a fortuna disponibilizada, temporariamente, por Deus?
Disse-lhe Jesus: “Tende cuidado em vos
guardar de toda a avareza; porque em
qualquer abundância que o homem esteja,
sua vida não depende dos bens que ele possua.” ( Lucas 12:15).
Amai uns aos outros, aí está o segredo
de bem empregar as riquezas.
O gênero de prova, que talvez, escolhido foi pelo próprio encarnado, como
podemos encontrar em O Livro dos Espíritos, pergunta 258 que diz: “Quando
no estado errante e antes de se reencarnar,
o Espírito tem a consciência e a previsão das
coisas que lhe sucederão durante a vida”?
Resposta: ”Ele próprio escolhe o gênero de
provas que quer suportar e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio”.

A livre escolha conduzirá o processo para o nosso sucesso ou infortúnio. Consultando
o Evangelho Segundo o Espiritismo, ele nos aconselha a empregar os recursos disponibilizados por Deus na conquista de virtudes, granjeando amigos, auxiliando necessitados,
amparando enfermos, pobres e órfãos, todos como se fossem irmãos.
“Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo” (Espirito da Verdade - O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo VI item 5). Difundamos a educação,
a verdade, e o ensinamento que edifica, iluminando assim o percurso evolutivo de muitos desvalidos, seria a nossa contribuição àqueles que peregrinam, ainda, na ignorância,
é o reconhecimento por tudo que Deus proporcionou em abundância em nossa vida.
No versículo 20 da parábola, Jesus nos faz uma pergunta: “E o que tens ajuntado para
quem será”? Pode ser que a particularidade da fortuna não esteja em nossa jornada reencarnatória, e não seremos “agraciados” com a riqueza material, mas a outros em que esse
difícil gênero de prova for imprescindível, a incumbência de ações que contribuam com o
progresso do ser humano, deve pautar as condutas.
A vigilância dos nossos desejos deve figurar em nossa vida, e com muita precaução, pois
nem sempre sabemos das nossas necessidades evolutivas e quando do uso das prerrogativas concedidas por Deus em benefícios do nosso sucesso reencarnatório, elas não tornem
devaneios do coração.
O ditado popular diz que desse mundo nada se leva, a Doutrina Espírita vai mais além,
ampliando o nosso entendimento e nos mostra que um dos maiores entraves a evolução
do espírito é o apego aos bens terrenos. Aí nos perguntamos: Quais ações adotar para
que o desprendimento nos ajude a justificar o bom uso dos recursos concedido por Deus,
livrando-nos da alucinada e excitante cobiça?
Emmanuel nos ajuda em sua inspirada página dizendo: “A consciência inquieta enche-se
de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas! E o que tens ajuntado para quem será”?
Muitas coisas poderão ser feitas, se deixarmos o apego pelas coisas materiais, nos ligando às verdadeiras riquezas do espírito. São elas que sempre nos garantirão a paz na alma
e a nossa libertação.
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Fontes: O E.S.E. – Capítulo 16; Coleção Fonte Viva - Emmanuel/Chico Xavier; Parábola de
Ensino de Jesus – Cairbar Schutel
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

A importância do perdão e da gratidão em nossa vida
POR SANDRA TRAMBAIOLI DE NADAI / TALITA BUENO SALATI LAHR

Perdoar e ser grato é cuidar de si? Ou
apenas olhar para o outro? Temos perdoado quem nos tem ofendido? Somo gratos a
cada amanhecer?
Jesus já nos ensinava: “Perdoai as nossas
dívidas como nós as perdoamos àqueles que
nos devem. Perdoai as nossas ofensas como
perdoamos àqueles que nos ofenderam”. Aos
cristãos o perdão é um ato de caridade e
benevolência, o qual traz paz e serenidade
aos corações. Ainda no ESE cap. X item 4 “A
misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberá ser brando e pacífico; ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas”, o que
é próprio de alma elevada, perdoar alivia
angustias que ficam a ruminar nas entranhas, mas infelizmente,
ainda nos debatemos para perdoar.
Caminhando para a neurociência, o ato de perdoar também
é reconhecido como um sentimento responsável pelo nosso
bem estar. Um estudo italiano orientou voluntários a imaginarem uma ofensa e em seguida foram instruídos a perdoarem,
ao realizarem ressonância magnética nesses participantes, foi
possível observar alterações no cérebro de quem perdoava e de
quem não perdoava. Foi verificado que o perdão aciona o córtex
préfrontal, o qual é responsável pelas emoções, moralidade, interações sociais positivas e empatia, produzindo um alívio aquele
que perdoa.
Enright et al. definem perdão como: “uma atitude moral na
qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, julgamentos negativos, e comportamentos negativos para com a outra pessoa que a ofendeu injustamente, e, ao mesmo tempo, nutrir
sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e, possivelmente, amor para com o ofensor “ (1998, p. 46-47).
Quem perdoa tem mais desenvolvido a empatia, maior facilidade em se conectar com o outro, compaixão, misericórdia,
doçura, pois o perdão não é uma indiferença ao outro, mas vibrações no bem na direção daquele que ofendeu.
Outro sentimento que também aciona o córtex pré-frontal é
a gratidão. Segundo um estudo realidado em Harvard Medical
School com 300 voluntários, os quais deveriam fazer exercícios
de gratidão durante o experimento e esses seriam monitorados.
Diante desse estudo obtiveram como resultado melhora significativa na saúde mental, no sistema imunológico, na pressão
arterial e na qualidade de sono daqueles que foram acompanhados e realizaram os exercícios. Podemos, assim, considerar que a
gratidão e o perdão são valiosos remédios para o cérebro e as relações interpessoais. Saber que dois sentimentos tão nobres são
poderosos antídotos aos males da humanidade não nos basta,
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precisamos aprofundar em estudo para saber como organizá-los
no coração e na conduta (DUFAUX, 2018)
Ainda segundo Dufaux, “o perdão não é esquecimento das ofensas, mas encontrar caminhos interiores para transformar a dor da
ofensa em aprendizado e amadurecimento. Já para ser grato é necessário descobrir o caminho interior para se sentir livre das dores e
dos efeitos lamentáveis que a frustração e a decepção criaram em
forma de feridas e más memórias (2018, p.125).
Que possamos refletir o quão gratos temos sidos a todas oportunidades que temos no dia a dia e como temos compreendido
aqueles que nos ofendem.
Fontes: Dufaux, E. psicografado por Wanderley Oliveira – Amorosidade- A
cura da ferida do abandono. Dufaux: Belo Horizonte, MG, 2018; Enright, R.
D., Freedman, S., & Rique, J. (1998). The psychology of interpersonal forgiveness. In Enright, R. D. & North, J. (Ed.), Exploring forgiveness (pp. 46-62).
Madison: University of Wisconsin Press; Kardec. A. O Evangelho Segundo
o Espiritismo, tradução Salvador Gentille, revisão de Elias Barbosa. Araras,
SP, IDE, 365º edição, 2009; https://sinapsys.news/harvard-comprova-em-estudo-que-gratidao-faz-bem-para-o-cerebro/; https://www.somostodosum.
com.br/blog-autoconhecimento/o-perdao--segundo-a-neurocientista-suzana-h-houzel-da-ufrj-11330.html
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ESPIRITISMO E MEDICINA

Deus e reencarnações iniciais

POR DR. RICARDO DI BERNARDI

Q

uando temas relevantes do ponto
de vista filosófico são abordados,
é comum ouvirmos dizer que
assuntos de fé e lógica não se misturam.
Outras vezes, ainda, surgem insinuações
de que a religião ou a crença em Deus caracterizam pobreza intelectual, e que só
o pensamento científico tem validade na
época atual.
Há um abismo que atualmente está separando a ciência da religião. Abismo construído nos séculos anteriores, quando o
domínio das civilizações se fez pelo poder
temporal aliado à religião institucionalizada.
Já em meados do século, o sábio francês
Hipolyte Léon Denizard Rivail enfatizava
que a fé verdadeira só é aquela capaz de
conviver com a razão e a inteligência em
qualquer época da humanidade. Assertiva com a qual concordamos plenamente.
Aspectos da cultura contemporânea
apontam para a possibilidade de encararmos fé e razão como atributos compatíveis
entre si. Vejamos o seguinte raciocínio: os
conhecimentos atuais em astronomia parecem reforçar a tese do astrônomo J. H.
Lambert, que já em 1761 aceitava a ideia de
uma ordem cósmica no universo. Segundo
a física, entropia seria o estado de desordem ou desorganização de um sistema.
Assim, a entropia crescente levaria a desorganização crescente. Conforme nos diz o
Segundo Princípio da Termodinâmica, em
Física, a entropia do universo tende a crescer. Em termos práticos, tudo que se constrói tende a se destruir, a se desfazer. Apesar de ser uma lei física, pesquisas recentes
no campo da Biologia apontam no sentido
de uma ordem ORGANIZADORA DA VIDA,
de uma força maior e desconhecida pela
ciência. Contrariando a tendência natural
da entropia, que seria a da desordem ou
desorganização natural e crescente dos sis-
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temas, teríamos de considerar a força organizadora da ordem cósmica, como determinante na origem da vida.
O surgimento da vida organizada no universo representou uma corrente oposta à
entropia natural dos Sistemas. Se o universo tendeu a uma desorganização progressiva ou entropia crescente, o aparecimento
da vida foi um processo oposto a entropia,
criando a ordem. Foi um processo neguentrópico (que nega a entropia). Inferimos
daí que uma lei maior atuou no processo.
Uma Lei Central ou um princípio único.
Reforçando a tese de uma interferência neguentrópica, citaríamos o Professor
Ilya Prigogine, que considera duvidosa a
compatibilidade da Biologia com os princípios da Termodinâmica. Outro especialista, o professor Ludwig Von Bertalauthy,
não admite o surgimento da vida por
uma evolução espontânea da natureza,
ao considerar os conceitos da entropia.
Diz: “A produção de condições locais só é fisicamente possível ao se entrarem em cena
forças organizadoras de alguma espécie.”
Em artigo publicado pelo Instituto de
Cultura Espírita de Florianópolis, o engenheiro Corinto Castanho, abordando
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a questão neguentrópica da origem da
vida, fez analogia da impossibilidade de
diversos materiais de construção misturarem-se ao acaso, resultando na construção de um prédio acabado e estético,
sem a menor participação de engenheiros, mestre de obras e operários. Lembra
o articulista que um ser vivo forma um sistema organizacional mais complexo que
qualquer prédio, para o bom senso não
admitir a administração do acaso ao invés
de uma força ou lei maior atuante. Se a fé
cega não é mais deste século, o cientificismo dogmático também não o será no
próximo século. Religiões que preconizam
a fé cega, automaticamente se confessam
impotentes para demonstrar que estão
com a razão. Movimentos científicos que
não admitem examinar determinadas
possibilidades, por puro preconceito, também cristalizam e se comportam como
religiosos radicais. Numa primeira instância, todos os fenômenos da natureza podem ser explicados pelas leis naturais. As
leis físicas, químicas e biológicas nos dão
o mecanismo da vida, nos respondem
sobre minúcias do microcosmo celular
ou sobre a magnitude do macrocosmo.
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No entanto, estas mesmas leis, que
são automáticas, deverão ser regidas por
uma lei universal coordenadora e onipresente no macro e no microcosmo. Esta Lei
onipresente, nós a chamamos de Deus.
Sendo perfeita, há de ser imutável, pois
só o imperfeito sofre mudanças visando
o aprimoramento progressivo. Considerando a imutabilidade da Lei Universal,
concebemos sua ação constante e uniforme. Inexistindo momentos diversos de
outros como um gráfico irregular a assinalar uma emocionalidade antropomórfica.
Pela regularidade e constância da Lei
Universal, concluímos que não houve um
momento da criação.
Trata-se de um processo eterno. Deus
irradia constantemente e projetam-se de
sua essência perfeita, centelhas divinas ou
princípios espirituais, que provindo de um
ser perfeito só poderão ter um destino: a
evolução infinita rumo a perfeição. “Nenhuma das ovelhas se perderá”, disse Jesus.
Ainda dentro dos textos bíblicos encontramos a frase: “Deus fez o mundo em sete
dias”. Sabemos que a riqueza da simbologia na Bíblia é de uma profundidade admirável e que necessita ser explorada cada

vez mais sem preconceitos. O termo “dia”
tem um significado e período, época e em
certas circunstâncias significa ano. Com relação ao número “sete” ele está vinculado
ao sentido de “todo, sempre, completo, perfeito ou eterno”. “Perdoar setenta vezes sete” ,
traduz a mensagem do perdão pleno para
sempre. “Só o cordeiro que tem sete olhos...”
poderá ser entendido como só Jesus que
tem a “eterna ou perfeita” visão da vida...
Voltando ao nosso raciocínio inicial,
quando se lê”, “Deus fez o mundo em sete
dias” devemos extrair o espírito da letra
para compreendermos a essência da mensagem, que nos transmite a ideia dos SETE
DIAS como a eternidade na criação.
Entendemos, portanto, que Deus cria
sempre, não existindo momentos de inatividade.
Realmente, um ser perfeito, onipresente
e imutável, lei universal onisciente não tem
um gráfico de criação ou um momento,
mas uma ação criativa constante e eterna
no universo.
A encarnação primeira, portanto, foi
para nós, hoje seres humanos, há incontáveis milhões de anos, quando as centelhas
divinas mergulharam na dimensão física

E-mail: akme@akmenet.com.br
www.akmenet.com.br
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unindo-se às expressões mais simples da
organização material.
O espírito “dormiu” nos átomos e passou
o grande sono pelo reino mineral, sonhou
nas organizações vegetais, agitou-se pelas
espécies animais para despertar na espécie
humana, rumo à consciência superior em
seres futuros.
Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, eminente pedagogo francês inquire
os espíritos na questão 540, a entidade
espiritual, respondendo sobre a ação dos
espíritos desencarnados nos fenômenos
da natureza, coloca a seguinte assertiva: “É
assim que tudo serve, que tudo se encadeia
na natureza, desde o átomo primitivo até o
arcanjo, que começou por ser átomo “.
Não existem portanto seres privilegiados, ou criados pela lei universal já superiores a outros. A distância entre minerais,
vegetais e animais é simplesmente consequência do maior ou menor caminho percorrido na estrada evolutiva do ser.

Fonte: Texto transcrito por Jubery Rodrigues
dos Santos
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ESPIRITISMO E MÍDIA

Influências espirituais e redes sociais
POR JULIANA CHAGAS

HOJE EM DIA, com os avanços tecnológicos, principalmente com as redes sociais,
tanto jovens como adultos passam mais
tempo com os celulares nas mãos, seja
vendo séries/filmes, conversando, etc, do
que conversando. E ainda, as redes sociais
oferecem espaços a todos para exporem
os seus sentimentos, por isso, muitas vezes por depararmos com pessoas que optam por espalhar o amor, as boas novas,
enquanto, outros optam por disseminar o
preconceito, o ódio. Diante disso, podemos
perguntar: é possível sofrermos influências
espirituais nas redes sociais?
O dicionário define a palavra “influenciar” como o ato de ordenar uma atitude,
um pensamento, um sentimento. A doutrina espírita nos ensina que as influências
espirituais sobre os nossos pensamentos e
ações do dia a dia é maior do que se imagina. Estas influências acontecem tanto por
uma inspiração, como por uma subjugação
de espíritos mais ou menos esclarecidos.
Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos,
pergunta: Influem os Espíritos em nossos
pensamentos e em nossos atos? Resposta:
Muito mais do que imaginais. Influem a tal
ponto que, de ordinário, são eles que vos
dirigem. (L.E. questão 459)
O espiritismo nos ensina também que
as influências espirituais que podem ser
positivas ou negativas, leves ou profundas,
dependem da nossa sintonia, de nossa elevação espiritual, já que os pensamentos
nos acompanham podendo aparecer até
em nossos sonhos.
E ainda, devemos sempre lembrar que o
pensamento é um fator determinado para
aproximar ou afastar essas ondas vibracionais. Por exemplo, quantas vezes não nos
deparamos com post de ódio nas redes
sociais?
Por meio de suas afinidades vibratórias, espíritos obsessores podem utilizar
um espírito encarnado que tem perfil no
Facebook para dissipar o ódio, o rancor.
Como vimos acima, por meio dos pensamentos podemos atrair tanto os bons
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espíritos como os maus. A partir do momento em que geramos o ódio nas redes
sociais, passamos a atrair espíritos simpatizantes deste mesmo sentimento, espíritos
que possuem tendências semelhantes.
Esses espíritos se aproveitam desta
abertura mental, para assim manipular e
influenciar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Criando assim, uma tensão social através das redes sociais, além de gerar
uma instabilidade emocional.
Por isso, é muito importante desenvolvermos um controle sobre nossas emissões
e recepções mentais. Por exemplo, sempre
pense de modo positivo, selecione aquelas
que passam paz e harmonia.
Como evitar pensamentos negativos?
• O bom senso é sempre o melhor caminho, por isso, olhe sempre todos os lados
de um determinado assunto. Mostre a sua
opinião de maneira construtiva e elucidativa, além disso, evite falar coisas negativas.
• Respeite o nível de evolução de cada
um;
• Compartilhe o amor, as boas ações, a
paz.
• Faça a leitura do Evangelho e o mais
importante: desenvolva o autoconhecimento.
O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual.
Mas, direis, como pode alguém julgar-se
a si mesmo?
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Quando estiverdes indecisos sobre o
valor de uma de vossas ações, perguntais
como a qualificaríeis se praticada por outra
pessoa. Se a censurais nos outros, ela não
poderia ser mais legítima, caso fôsseis o seu
autor, pois Deus não usa de duas medidas
na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não
desprezeis a opinião dos vossos inimigos,
já que estes não têm nenhum interesse de
disfarçar a verdade e Deus muitas vezes os
coloca ao vosso lado como espelho, a fim
de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Aquele, pois,
que tem o desejo de melhorar-se perscrute a sua consciência, a fim de extirpar de si
as más tendências, como arranca as ervas
daninhas do seu jardim; faça o balanço de
sua jornada moral, avaliando, a exemplo
do comerciante, seus lucros e perdas, e eu
vos garanto que o lucro sobrepujará os prejuízos. Formulai, portanto, a vós mesmos,
perguntas claras e precisas e não temais
multiplicá-las: pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. […] (O Livro dos Espíritos,
questão 919).

Fontes: Espiritismo da Alma / Mensagem Espirita. Texto transcrito por Nelson Schlosser
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MEDIUNIDADE

Mediunidade e Doutrina (Parte XVI)

POR MARIANA MIANO

NESTE ARTIGO dialogaremos sobre um tema bastante relevante em
muitos Centros Espíritas: a Psicografia. Este artigo é o 16º da série
baseada na obra “Mediunidade e
Doutrina”, do autor Carlos Baccelli,
pelo espírito de Odilon Fernandes.
Segundo O Livro dos Médiuns, “...
se não é dado ao médium ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para obter esse resultado serão
infrutíferas, e estaria errado em se crer
deserdado por isso; se não está dotado
senão da mediunidade intuitiva, é preciso que com ela se contente, e não deixará de propiciar-lhe grandes serviços,
se sabe aproveitá-la, e se não a repele”.
A mediunidade mecânica ou inconsciente é rara, em geral, os médiuns
de psicografia têm consciência do
que escrevem. A mediunidade consciente confunde-se com a intuição.
Um exemplo interessante de mediunidade consciente, no campo
da psicografia, é o dos poetas, mesmo quando eles são agnósticos.
Um dos mais célebres poetas da língua portuguesa, Fernando Pessoa, era
médium.
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Ele acreditava nisso, embora não
tenha assumido a mediunidade e
considerasse as entidades comunicantes como simples heterônimos
seus, ou seja, diferentes nomes seus.
Ser médium não exclui o valor
pessoal de ninguém que não seja
médium, pelo contrário, se Fernando Pessoa não tivesse a bagagem literária que possuía, os Espíritos não conseguiriam inspirá-lo.
Assim, ser médium, é até mais difícil
do que ser Espírito mensageiro, quase sempre o médium tem que ser um
instrumento maleável para os mais
diferentes tipos de comunicados.
Todo o Bem vem de Deus. Os espíritos comunicantes assimilam as
correntes de pensamento daquelas entidades que habitam planos
superiores aos nossos. Podemos
representar a mediunidade na seguinte “equação matemática”: Pensamento do Espírito manifestante + Pensamento do médium = Mensagem.
Sabe-se que tanto no pensamento
do Espírito manifestante, quanto no
pensamento do médium, há muitos
outros pensamentos interferindo. Por
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exemplo, um livro ou um autor que o
médium tenha lido pode interferir no
contexto da mensagem que recebe.
Um diálogo, uma preocupação com
determinado assunto, tudo isso influencia o pensamento do médium.
Não se pode esperar do médium
que ele se isole totalmente do meio
em que vive. O médium psicógrafo
consciente ou semiconsciente não
deve permitir que a dúvida lhe prejudique o trabalho. Deve decidir-se
entre querer ser médium ou não. É
desnecessário que se atormente a
vida inteira, se não confia na própria
mediunidade, podem trabalhar noutro campo, a seara espírita é imensa!
Em relação ao médium disciplinado,
este precisa ter controle sobre as comunicações que recebe.
Não deve acreditar cegamente em
tudo. Por isso, o discernimento deve
ser desenvolvido e cultivado, em especial através do Estudo na Casa Espírita
(e fora dela).
Que o bom senso e a ética estejam
presentes nas ações de todos os medianeiros.
Até o próximo IPV!
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MEDIUNIDADE

Novos Tempos, Novos Valores?

(caso real)

PELO D.O.D.

E

m uma sequência de comunicações a respeito do que estamos
vivendo em nossa sociedade, somos convidados no texto a seguir a refletir
sobre a mudança de valores da sociedade
como um todo, que refletem diretamente
em nosso comportamento. Vejamos:
“Há algum tempo atrás, a maioria das
pessoas eram educadas a dar o melhor
para a sua visita, qual seja, a melhor toalha,
quarto, roupa de cama, tudo que fosse possível. Com o passar do tempo as pessoas se
rebelaram contra esse pensamento, passando automaticamente a colocar o “eu”
como prioridade.
Então o melhor passou a ser para si, independente do outro, da sua necessidade,
dos seus desejos, intenções ou objetivos.
Aqui ressaltamos que, individualmente
nenhum desses pensamentos está errado.
O problema está no desequilíbrio que isso
causa. Ao colocar o “eu” indiscriminadamente antes de qualquer pessoa ou coisa,
passo a entender que o que eu penso e
faço está correto e que tudo que contraria minha vontade, meu pensamento, por
consequência, está errado.
Comojáconversamos,quandoa violência

habita em nós na defesa daquilo que acreditamos, perdemos a noção do outro. O
exemplo da visita, nos faz visualizar porquê
perdermos a dimensão do outro, perdemos a dimensão daquilo que magoa, ofende e fragiliza, afinal, nos considerando mais
importantes.
Presenciamos cenas que nos causaram
bastante estranheza e gostaríamos de
dizer que nada nos passa despercebido.
Gostaríamos de dizer que lamentamos,
quando perdem a noção do outro, sendo
incapazes de enxergar o que magoa o próximo, quando essa percepção deveria ser
o limite da conduta. A medida que minha
ação magoa o outro, essa não deve ser
adotada, praticada, falada, etc.
Nós precisamos resgatar esse pensamento, temos que equilibrar essas questões,
como, por exemplo, ao nos calarmos, em
um primeiro momento para não magoar,
não significa que devemos ser inertes, mas
que devemos ter outras atitudes para corrigir o que entendemos errado, sem afrontar
o próximo, porque o último raciocínio é:
nem sempre somos os detentores da verdade. Aliás, quase nunca somos, porque
a verdade escapa, e cada indivíduo tem

sua própria verdade. À medida que as relações se tornam complexas, esses liames
vão ficando cada vez mais tênues para nós.
Mas que saibamos o limite primordial: se a
minha conduta vai magoar o outro, então
devo me calar. Devo me calar e devo aguardar a melhor oportunidade.
Vejam, não se trata de se tornar omisso,
mas se trata de entender qual é o melhor
momento de agir, respeitando o limite do
próximo e aprender a frear os instintos e
consequentemente seremos pessoas melhores.
O apóstolo Paulo de Tarso, disse: “Tudo
é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é
permitido, mas nem tudo edifica.”
Que possamos ter a maturidade de começar a enxergar a diferença e não silenciarmos diante das agressões.
Saibamos o momento de falar, com respeito, amor e principalmente compreensão que as pessoas são diferentes.
Todos estamos no mesmo Planeta, convivendo juntos porque temos capacidade
de sermos cada vez melhores.
Novos tempos, valores cristãos sempre!
Fora da caridade não há salvação.”

LIVROS MAIS VENDIDOS NO SEAREIROS EM OUTUBRO

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 Esplendor das Bem-Aventuranças - Mario Frigeri;
5- A Vida nas Esferas Espirituais - Geziel de Andrade.
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PÁGINA INFANTIL I

A Infância e o Espírito

POR ROSANA TAVAGLIA VERZIGNASSI

NO LIVRO O CLAMOR DAS ALMAS DE
RICHARD SIMONETTI há um conto chamado “As duas Faces”. Relata um pintor,
de uma cidade italiana, que tem a proposta
de pintar um quadro para uma igreja, retratando a vida de Jesus. Faltava para completar o quadro o Jesus menino e Judas.
Encontrou o modelo, uma cirança de
7 anos para o Jesus menino, tinha a expressão suave, fisionomia tranquila, olhos
brilhantes e expressivos. Faltava Judas – A
obra ficou parada por duas décadas.
Os padres reclamavam, o pintor sentia
medo de morrer sem acabar o quadro. Certa feita estava em uma taverna bebendo
vinho, quando entrou um mendigo, magro, esfarrapado, cambaleante, caiu e rolou
pelo chão, pedindo vinho.
O pintor foi ajudá-lo e estremeceu de
emoção. Aquela fisionomia atormentada,
viciosa, suja e desesperada era o retrato fiel
de Judas. Ajudou-o e levou ao seu ateliê.
Quando o mendigo viu o quadro caiu em
choro convulso. Não se lembra de mim? Fui
eu quem posou para o seu menino Jesus.
Este episódio dramatiza uma situação
que vemos se repetir muito no nosso mundo: A perda da inocência e da pureza. O
comprometimento com vícios e paixões,
marcando a transição da infância para a
idade adulta. É comum pais de pessoas
que cometeram delitos comentarem: Não
posso acreditar que tenha sido nosso filho!
Era um menino tranquilo e gentil, incapaz
de uma maldade! Como pôde transformar-se em um monstro?! Seria a sociedade
que o corrompeu? Ele nasceu com a face
de Jesus. E a sociedade imprime o rosto
de Judas? Seria a criança uma página em
branco?
Sócrates, que viveu em 470-399 a.C., tinha um conceito interessante sobre isso.
Ele admitia a ideia da reencarnação, considerava que a criança não é um livro em
branco. Guarda registros de vidas anteriores. Educar seria não apenas fazer o espírito entrar na posse de suas experiências
anteriores, mas também ajudá-lo a superar tendências inferiores resultantes
de seus desvios passados. É exatamente
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esse o ponto de vista da Doutrina Espírita.
Vamos analisar algumas perguntas de O Livro dos Espíritos: Pergunta 383: Qual é para
o Espírito, a utilidade de passar pelo estado
de infância? Resposta: encarnando, com o
objetivo de se aperfeiçoar, o Espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem
o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo.
Por isso a reencarnação é tão importante.
A benção do recomeço, sem lembranças
do passado, ajudando o Espírito a eliminar
suas paixões e acentuar suas virtudes.
Esse aprendizado é marcado por uma
fase sabiamente programada por Deus A infância - período que o reencarnante
se torna mais receptivo aos estímulos que
recebe, é mais fácil influenciá-lo em favor
da própria renovação. Por isso a fase da
infância é tão importante, com a influência
de pais e educadores. Não somente através
das palavras, mas, sobretudo através de
exemplos.
Imagina uma criança crescer em um
ambiente de mentiras, atenda o telefone e
diga que não estou, de desonestidade, recebi o troco a mais e não vou devolvê-lo, de
violência, algumas pessoas só aprendem
apanhando e batem, maltratam animais.
Imagina uma criança crescer com todos
esses exemplos de violência, marcará sua
vida para sempre e ela pode replicar tudo
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isso nas pessoas que conviverão com ela
futuramente.
E as crianças que vivem nas ruas, sem
família, sem amparo, sem orientação, à
margem da sociedade, que beneficio colhe o Espírito que transita nessa situação
na infância só com péssimas influências?
Resposta: alguns sugerem que era melhor
nem ter nascido, ficado na espiritualidade.
Será? Nas palavras de Richard Simonetti:
“uma escola fraca é melhor que nenhuma
escola.”
A Terra é uma escola, o ideal é que ela
fosse equipada como as melhores escolas, com professores competentes, ótimas instalações, mas nem sempre isso
é possível, então é melhor estudar em
uma escola precária do que não estudar. A reencarnação é um curso básico de vida, para agitar a consciência e despertar a responsabilidade.
Lembrando que o mal não é programado, não podemos aceitar que crianças vivam na miséria ou em escolas precárias, é
preciso que todos nos esforcemos por uma
educação de qualidade para todos e qualidade de vida também.
Art. 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente : É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação,
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ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Todas as religiões cristãs anunciam o “Reino
de Deus”, e às vezes esperamos um decreto
divino que transformará a Terra em um paraíso em um passe de mágica. Mas não será
assim, como disse Jesus: “O Reino de Deus
está dentro de nós”, e a medida que vamos
nos melhorando e implantando o bem na
Terra, aí está o Reino de Deus.
Pergunta 385 de O Livro dos Espíritos: O
que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o Espírito
que se modifica? Resposta: É que o espírito
retoma a natureza que lhe era própria. É
gente acordando. Tanto que certos pais de
adolescentes dizem que seria bom se eles
REVISTA ESPÍRITA

dormissem durante a adolescência e só
acordassem na idade adulta. Vamos
imaginar alguém que dormisse durante anos, ao despertar teria dificuldades para se localizar, conectar as ideias,
reintegrar-se na família e na sociedade.
Algo semelhante acontece com o espírito
ao reencarnar. Além desse despertar ser
marcado por mudanças orgânicas, o que
complica um pouco mais, é uma fase de
transição em que um dia está super feliz e
em outro não quer ver ninguém.
Na pergunta 582: Pode se considerar a
paternidade uma missão (aqui se refere a
pai e mãe). Resposta: sim, é uma missão.
É um dever muito grande. Deus coloca
a criança sob a tutela dos pais, para que
esses a dirijam no caminho do bem. E facilitou para os pais, dando a criança uma

organização delicada, tudo é mais fácil no
período infantil quando as tendências estão adormecidas. Pergunta 583: Se uma
criança se transviar, apesar dos cuidados
dos pais, estes são responsáveis? Não; desde que tenham feito a parte que lhes cabe,
mas quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior
será o mérito se conseguirem desviá-la do
mau caminho.
Lembremos do filho pródigo. Geralmente falamos: “Quero dar aos meus filhos tudo
o que não tive”. Mas vamos refletir, vamos
dar as nossas crianças não o que não tivemos, mas vamos pensar em darmos educação, carinho, instrução.”
Como está escrito no Livro O Pequeno
Príncipe: ‘O Essencial é invisível aos olhos.”

A tristeza e o pesar

PELO D.C.D.

(PELA SRA. LESC..., MÉDIUM)
É um erro ceder frequentemente à
tristeza. Não vos enganeis. O pesar é o
sentimento firme e honesto que fere
o homem atingido no seu coração ou
nos seus interesses, mas a vil tristeza
não passa de manifestação física do
sangue vagaroso ou precipitado em
seu curso. A tristeza encobre com seu
nome muito egoísmo e muita fraqueza. Debilita o espírito que a ela se abandona. Ao contrário, o pesar é o pão dos
fortes; este amargo alimento nutre as
faculdades do espírito e diminui a parte animal.
Não busqueis o martírio do corpo,
mas sede ávidos pelo martírio da alma.
Os homens compreendem que devem
mover pernas e braços para manter a
vida do corpo, e não compreendem
que devem sofrer para exercitar as
faculdades morais. A felicidade, ou
apenas a alegria, são hóspedes tão
passageiros da Humanidade, que não
podeis, sem ser por elas esmagados,
suportar a sua presença, por mais ligeira que seja. Fostes feitos para sofrer e sonhar incessantemente com a
felicidade, porque sois aves sem asas,
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pregadas ao solo, que olhais o céu e
desejais o espaço.
GEORGE (Espírito familiar)
OBSERVAÇÃO: Estas duas comunicações encerram incontestavelmente
belíssimos pensamentos e imagens
de grande elevação, mas elas nos parecem escritas sob o império de ideias
um pouco sombrias e um tanto misantrópicas.
Parece haver nelas a expressão de
um coração ulcerado. O Espírito que as
ditou morreu há poucos anos; em vida
era amigo do médium, do qual, após a
morte, tornou-se o gênio familiar. Era
um pintor de talento, cuja vida tinha
sido calma e muito despreocupada.
Mas quem sabe se isso teria acontecido da mesma forma na existência precedente? Seja como for, todas as suas
comunicações atestam muita profundeza e sabedoria. Poder-se-ia crer que
são o reflexo do caráter da médium. A
Sra. Lesc... é, sem contradita, uma senhora muito séria e acima do vulgar,
sob muitos aspectos, e é isso que, sem
dúvida, abstração feita de sua faculdaINFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

de mediúnica, lhe granjeia a simpatia
dos bons Espíritos. Mas a mensagem
seguinte, obtida na Sociedade, prova
que ela pode receber comunicações
de caracteres muito variados.

Fonte:

https://kardecpedia.com/roteiro-

-de-estudos/894/revista-espirita-jornal-de-estudos-psicologicos-1860/4773/junho/
ditados-espontaneos-e-dissertacoes-espiritas/a-tristeza-e-o-pesar
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DEPARTAMENTO DE AUTOSSUSTENTAÇÃO - DAS

Bazar Solidário de Fim de Ano
POR VANILDE REAMI

NO ÚLTIMO DIA 23 (10h00 às 15h00) aconteceu nas dependências do Seareiros, o Grande Bazar de Fim de Ano, seguindo todos os protocolos de
segurança.
O evento, ao ar livre, foi planejado pelo DAS (Departamento de Autossustentação) com a colaboração dos demais departamentos e diretoria da casa.
Os produtos oferecidos foram confeccionados por voluntárias que colaboram na oficina de costura do Seareiros e também em suas próprias residências.
O sucesso do evento se deu pela união dos colaboradores, doadores e pessoas que estiveram presentes adquirindo as peças confeccionadas artesanalmente, com muito carinho.
Nossa gratidão a todas as pessoas que colaboraram, trabalhando, doando
e comprando.
Comunicamos que no dia 06 de novembro haverá mais uma edição do
evento, junto com o Drive-Thru para arrecadação de alimentos.
Colabore conosco, adquirindo no nosso Bazar presentes para o Natal!
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CURTAS DO SEAREIROS
REUNIÃO PÚBLICA PRESENCIAL
TODAS AS TERÇAS-FEIRAS ÀS 19H30 – Agora em
novo horário e novo formato. Será obedecido o
distanciamento social e os protocolos de segurança.
Haverá atividades para as crianças.
LIVES DE NOVEMBRO
TODAS AS QUARTAS-FEIRAS ÀS 20H00 NO YOUTUBE – Acompanhenos, se inscreva no canal e dê o Like.

03/11 - Tema: “Educação para a Morte” - Expositora: Tássia Lucena;
10/11 - Tema: “O Jovem no Espiritismo” - Expositora: Natália
Verzignassi (Mês do Jovem Espírita);
17/11 - Tema: “Mocidade Espírita” - Expositor: Leandro Piazzon
(Mês do Jovem Espírita);
24/11 - Tema: “A Mediunidade e o Jovem” - Expositora: Isabela
Melosi (Mês do Jovem Espírita);
01/12 – Tema: “O Saber Falar e Ouvir o Jovem” – Expositor:
Eduardo Fantato.
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 solicitando 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;
- Quarta-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 – de segunda a sexta-feira das 12h00 às 17h00 e
também no horário do Atendimento Fraterno e Reunião Pública.
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
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