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10 de dezembro
DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. 
Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o 
desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar 
certos de jamais desejar ao próximo senão o bem. Desde todos 
os tempos e em todas as crenças o homem procurou sempre fa-
zer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã 
foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo.

O primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de vi-
ver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida 
do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer 
a sua existência corpórea. (O Livro dos Espíritos -  Perguntas 803, 
806, 873, 875, 876 e 880)

Caros amigos e irmãos, que possamos fazer uma refl exão so-
bre esse assunto tão essencial para a vida humana, para a paz tão 
desejada por todos. Vivemos um momento em que a desigual-
dade social e a fome estão em crescimento preocupante, faça-
mos a nossa parte, aprendamos a viver como irmãos, apesar das 
diferenças de pensamento, crença! O momento é propício para 
um balanço geral e também para perguntar-se o que eu posso 
fazer a mais?

(...) Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de 
modo nenhum entrareis no Reino dos Céus. (Jesus – Mt 5:20).

Aproveitamos para apresentar nossa gratidão por toda a cola-
boração recebida, pela amizade e boa vontade de todos durante 
2021.

Para a família Seareiros e para a família universal, dese-
jamos um Natal Fraterno e um 2022 de muita paz, entendi-
mento e trabalho no bem! 

Até 2022!
PELA PRESIDÊNCIA

Fontes: https://declaracao1948.com.br/declaracao-universal/historia-da-
-declaracao-por-celso-lafer/o-direito-a-ter-direitos/; https://www.unicef.org/
brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos

ADeclaração Universal dos Direitos Humanos foi 
elaborada em 10 de dezembro de 1948 por diver-
sos representantes políticos, jurídicos e culturais, na 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o 
documento é um marco na história dos direitos humanos. Pela 
primeira vez, foi estabelecida uma norma comum a todas as na-
ções em proteção universal dos direitos e liberdades individuais 
e coletivas. São considerados “padrinhos” da Declaração: Eleanor 
Roosevelt (EUA), René Cassin (França), Charles Malik (Líbano), 
PengChan Chung (China), John P. Humphrey (Canadá) e Hernan 
Santa Cruz (Chile).

Em seus trinta artigos, defi ne os direitos básicos do ser huma-
no, independentemente de nacionalidade, cor, sexo e orientação 
sexual, política e religiosa.

O primeiro direito: todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e cons-
ciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito 
de fraternidade.

- Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dig-
nidade e o valor de cada pessoa;

- Os direitos humanos são universais, ou seja, devem ser aplica-
dos de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas;

- Os direitos humanos são indivisíveis e interdependentes, já 
que não é sufi ciente respeitar alguns direitos humanos e outros 
não. Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por 
muitos outros;

- Todos os direitos humanos devem ser vistos como de igual 
importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e 
o valor de cada pessoa.

A máxima dos Direitos Humanos sem nenhuma dúvida foi 
ensinada por Jesus. Ele é o precursor, pois ensinou a base 
que é o amor, a tolerância, a solidariedade... 

Tratou todos com igualdade, ensinando o amor ao próximo em 
todas as situações. A Doutrina Espírita está em total conexão com 
os ensinamentos de Jesus, naturalmente respeitando os Direitos 
Humanos, como podemos observar em O Livro dos Espíritos ao 
afi rmar: Todos os homens são iguais perante Deus, todos tendem 
para o mesmo fi m e Deus fez as suas leis para todos; A desigualdade 
das condições sociais não é uma lei natural. Ela é obra do homem e 
não de Deus; O sentimento de justiça é de tal modo natural que vos 
revoltais ao pensamento de uma injustiça.

A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um.
O critério da verdadeira justiça é de fato o de se querer para os 

outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para
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REUNIÃO PÚBLICA PRESENCIAL 
TODAS AS TERÇAS-FEIRAS ÀS 19H30 – Agora em novo horário e novo formato. Serão obedecidos 
o distanciamento social e os protocolos de segurança. Haverá atividades para as crianças.

LIVES DE DEZEMBRO
TODAS AS QUARTAS-FEIRAS ÀS 20H00 NO YOUTUBE – Acompanhe-nos, se inscreva no canal e dê o Like.

01/12 - Tema: “O Saber Falar e Ouvir o Jovem” - Expositor: Eduardo Fantato;
08/12 - Tema: “As Boas Obras” - Expositor: Divaldo Gremes;
15/12 - Tema: “Serenidade e Paciência” - Expositora: Inês Ferreira;
22/12- Tema: “Amor a Deus e ao Próximo” - Expositora: Izildinha V. Cioldin (Encerramento das 
comemorações dos 30 anos do Seareiros);
29/12 – Tema: “O Sal da Terra e a Luz do Mundo" – Expositor: Hamilton Meneghel.

EVANGELIZAÇÃO PRESENCIAL A PARTIR DO INÍCIO DE 2022
Às terças-feiras – 19h30;
Aos sábados – 10h00;
Mocidade – reuniões aos sábados às 10h00;
Até o fi nal de 2021, as reuniões continuam on-line pela Plataforma Meet.
Novos interessados em participar, basta entrar em contato e solicitar através de nossas redes sociais.

ESTUDOS PRESENCIAIS A PARTIR DO INÍCIO DE 2022
No momento continuam 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

CURTAS DO SEAREIROS

Agora em novo horário e novo formato. Serão obedecidos 

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

Há 57 anos nascia o IBPP
 (Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas) 

POR DIVALDO GREMES

EM 13 DE DEZEMBRO, registrou-se em 
1963 em São Paulo (SP) a fundação do 
Instituto Brasileiro de Pesquisas Psico-
biofísicas (IBPP), uma iniciativa do parap-
sicólogo, psicobiofísico e pesquisador es-
pírita Hernani Guimarães Andrade, que 
contava na época 50 anos de idade. 

Mineiro de Araguari, Hernani Guima-
rães Andrade nasceu no dia 31 de maio 
de 1913 e desencarnou em Bauru (SP) 
em 25 de abril de 2003, um mês antes de 
completar 90 anos de idade. 

Ao fundar o Instituto Brasileiro de Pes-
quisas Psicobiofísicas (IBPP), seu objetivo 
primeiro foi demonstrar cientifi camente a 
existência dos fenômenos paranormais e, 
por extensão, a realidade da reencarnação 
e da obsessão espiritual. Registre-se que o 
Instituto não tem fi ns lucrativos. Fundado 
na capital paulista, a sede do IBPP foi tras-
ladada anos depois para a cidade de Bauru 
(SP), onde Hernani passou a residir.

Entre as pesquisas parapsicológicas reali-
zadas pelo IBPP destacam-se aquelas sobre 
o Modelo Organizador Biológico (corpo es-
piritual), a reencarnação e os fenômenos 
de “poltergeist”, além de investigações so-
bre mediunidade, experiências de quase-
morte, experiência fora do corpo (em lín-
gua inglesa, “out of the body experience”) 
e Transcomunicação Instrumental.

Em 1976, o IBPP publicou o primeiro tra-
balho referente aos casos de reencarnação 
pesquisados no Brasil. Esse trabalho refe-
ria-se à monografi a intitulada: “Um Caso 
que Sugere Reencarnação: Jacira & Ronaldo”.

O IBPP, ao longo dos anos, reuniu cerca de 
sessenta ocorrências, devidamente catalo-
gadas, que sugerem reencarnação. Como 
defi nido pela instituição, a Psicobiofísica 
é uma disciplina científi ca cujo objeto é

o estudo dos fenômenos psíquicos, bio-
lógicos e físicos, em todas as suas mani-
festações de caráter paranormal.

Ao contrário da abordagem tradicional 
desses fenômenos, estudados no campo 
da Psicologia, a Psicobiofísica aceita, “a 
priori”, a possibilidade de tais fenômenos; 
procura detectá-los; e, uma vez registra-
dos, classifi ca-os em algumas ou em todas 
as três categorias seguintes: a psíquica, 
a biológica e a física. 

A partir então dos fatos observados, ten-
ta explicá-los e descobrir as leis que os re-
gem. Admite, desse modo, a possibilidade 
mesmo de eliminar-se o caráter de para-
normalidade desse ou daquele fenômeno, 
caso entenda que faça ele parte do elenco 
dos fenômenos naturais. 

O trabalho de pesquisa realizado pelo 
IBPP, sob a condução do professor Herna-
ni Guimarães Andrade, enquadra-se no 
que se convencionou chamar-se Espiri-
tismo Científi co, fundamentado na Dou-
trina Espírita codifi cada por Allan Kardec 
e estruturado com base na investigação 
dos fenômenos paranormais, particular-
mente os mediúnicos, complementada 
pelas informações extraídas de obras psi-
cografadas por Francisco Cândido Xavier, 
especialmente as de autoria de André Luiz 
(Espírito). 

Nesse sentido, é bom lembrar o que 
Hernani Guimarães Andrade disse a res-
peito das obras de André Luiz. Pergun-
taram-lhe:  “Se você fosse para uma ilha 
deserta, qual livro espírita levaria consigo?” 
Ele respondeu: “Eu levaria a coleção toda 
da série ‘Nosso Lar’, de André Luiz, psico-
grafi a de nosso querido Chico Xavier.” Por 
quê? “Bem, como simpatizante da linha 
científi ca do Espiritismo, considero-a maior

Fonte: http://www.oconsolador.com.br/
ano14/700/especial2.html

contribuição deste século, obtida por via me-
diúnica, para a solução do problema da na-
tureza do homem, hoje tão focalizada pela 
parapsicologia.”

“Fica aqui consignada, a título de registro 
e endossada por mim, a seguinte previsão: 
As obras de André Luiz psicografadas por 
Chico serão futuramente objeto de estudo 
sério e efetivo nas maiores universidades do 
mundo, e consideradas como a mais perfeita 
informação acerca da natureza do homem e 
da sua vida após a morte do corpo físico”. (Cf. 
“A Matéria Psi”, livro de autoria de Hernani 
Guimarães Andrade).

E-mail: akme@akmenet.com.br
www.akmenet.com.br

Claudia Teresa Lopes | CRP 06/25.108-0
Especialista em Psicologia Analítica Junguiana

• Psicoterapia (Individual e Familiar);
• Orientação Profi ssional e Psicopedagógica;
• Orientação de Pais
Cel. (19) 99174-0205
claudiateresalopes@hotmail.com
Rua dos Jequitibás, 363 | Jd. Glória | Americana/SP

Foto: Hernani Guimarães Andrade
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ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES

Desencarne de Pierre Paul Didier 

Os grandes vultos da história são muitas vezes esqueci-
dos e suas memórias vão se apagando com o tempo 
e a falta de divulgação de seus feitos e suas obras. Um 

desses clássicos nomes, no espiritismo, é o Sr. Pierre Paul Didier, 
mais conhecido apenas como Sr. Didier.

Pouco se sabe sobre sua vida, mas narra Allan Kardec, na Revis-
ta Espírita de 1866, que o Sr. Didier foi editor nas obras espíri-
tas e membro da Sociedade Espírita de Paris desde a funda-
ção em 1865. Era dono da Livraria Acadêmica Didier & Cia, 
situada na Quai des Grands-Augustins, 35, em Paris, onde 
hoje fica o Hotel Feydeau de Montholon.

A livraria do Sr. Didier foi conhecida pela publicação de obras 
acadêmicas amplamente conhecidas na França da época, era 
um espaço de encontro de grandes nomes e debate de ideias 
renovadoras. Victor Cousin (Paris, 1792 – Cannes 1867) era um 
dos frequentadores mais assíduos da Livraria Acadêmica, expo-
ente filósofo e político, muitas de suas obras foram publicadas 
naquela editora, como Du Vrai, du Beau et du Bien - 2ª edição Pa-
ris: Didier, 1854, Cours de philosophie: Introduction à l’histoire de la 
philosophie. Paris: Pichon et Didier, 1828 e Des principes de la Révo-
lution française et du gouvernement représentatif; suivi de Discours 
politiques. Paris: Didier, 1864.

Nos diz Kardec que quando o Sr. Didier começou a editar as 
obras espíritas ainda não era um adepto do Espiritismo, mas aca-
bou se convertendo, livremente, quando tomou conhecimento 
da nova doutrina. Nos trabalhos da Sociedade Espírita, quase 
não usava da palavra, mas era um dos membros mais bem consi-
derados da organização, sendo relevante sua assiduidade e seus 
trabalhos prestados como propagar e editor das obras espíritas. 

Homem reto, leal e extremamente confiável para a feitura de 
negócios. Selecionava a edição e publicação de livros com in-
teligência e prudência, selecionando obras pela especialidade 
e expressão mais do que pelo lucro que obteria. Por essa razão 
foi tomado como homem consciencioso e sua Livraria foi ainda 
mais prestigiada por escritores sérios.

Desencarnou num sábado, às 20 horas do dia 2 de dezem-
bro de 1865, ano em que imprimia a 14ª edição de O Livro 
dos Espíritos, vítima de uma apoplexia fulminante, morreu 
abruptamente numa estação de ônibus próxima de sua casa. 
Como narra Camille Flammarion no discurso junto ao túmulo de 
Allan Kardec “Aceitando com deferência o convite simpático dos 
amigos do pensador laborioso cujo corpo terreno jaz agora aos nos-
sos pés, vem-me à mente um dia sombrio do mês de dezembro de 
1865, em que pronunciei palavras de supremo adeus junto à tumba 
do fundador da Livraria Acadêmica, do honrado Didier, que, como 
editor, foi colaborador convicto de Allan Kardec, na publicação das 
obras fundamentais de uma doutrina que lhe era cara. Também ele 
morreu subitamente, como se o céu houvesse querido poupar a es-
ses dois Espíritos íntegros o embaraço fisiológico de sair desta vida 
por via diferente da comumente seguida.”

Diante desta morte que tomou a todos os seus amigos de 
surpresa há o grande ensinamento de que nossa vida material 
se mantém por um fio e devemos sempre nos preparar para o 
chamado do Senhor e estarmos preparados a prestar contas do 
serviço e da vida que ele nos confiou.

Fontes:  KARDEC, Allan. Revista espírita: jornal de estudos psi-
cológicos. ano 9, n.1, p. 27, jan. 1866. Trad. Evandro Noleto Bezerra. 
2. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: FEB, 2009. Necrológio – Morte do Sr. 
Didier, livreiro-editor; REFORMADOR. ano 101, n. 1.854, p. 26(278), 
set. 1983. Dois colaboradores de Bernard Palissy: Victorien Sardou 
e Alfred Didier. Revue Illustrée, 15 de junho de 1894. Tradução em 
português do embaixador Rubem Amaral Junior. Hippolyte Léon De-
nizard Rivail (1804-1869). E outras obras. Médium em várias comuni-
cações na Revista Espírita de 1860 (dez.); 1861 (jan., fev., mai., jun. e 
dez.); e 1863 (jul. e set.). 
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HISTÓRIAS ESPÍRITAS

Como era o Natal de Chico Xavier
POR ORLANDO CIOLDIN

EVANGELHO NO LAR

“Vibrações Negativas”

Pensamentos infelizes geram vibrações negativas.
Vibrações negativas atraem outras, criando uma aura de perturbação.
Não assimiles as vibrações de descrença que contém as palavras de revolta.
O pessimismo, lentamente, exaure as forças de quem se deixa envolver por ele.
Vibra positivamente, criando ao teu redor um escudo de proteção.
Não te faças vulnerável às ondas de desânimo e de tristeza.
Nada dá certo apenas para quem não se preocupa em acertar.
Os reveses são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades.
Não ofereças sintonia aos que atravessem o dia queixando-se de tudo e de todos.

Fonte: Livro Vigiai e Orai.

Pelo Espírito do Irmão José,

Psicografia Carlos A. Baccelli

PELO D.C.D.

A distribuição natalina que Chico Xavier promo-
via, juntamente com diversos amigos, em Pe-
dro Leopoldo, inspirou diversos grupos espíri-

tas de todo o Brasil. 
No mês de dezembro, jamantas carregadas de víveres, 

bolas, bonecas, roupas, doces, enxovais para recém-na-
tos, etc., chegavam a Pedro Leopoldo e depois em Ube-
raba procedentes de São Paulo, para a grande festa da 
fraternidade.

Cerca de 4.000 pessoas, entre adultos e crianças, eram 
beneficiadas pela distribuição sem que houvesse qual-
quer tumulto ou acontecimento deprimente.

Mas quem imaginar que o Natal de Chico Xavier se res-
tringiam a essa grande distribuição que muitos interpre-
tam erroneamente, estão equivocados.

Na véspera de Natal, na noite do dia 24, sem que nin-
guém o via, Chico saía com reduzido número de amigos 
para visitar aqueles que nem sequer podiam se locomo-
ver de seus barracos.

Acobertado pelo manto da noite, percorria vários 
bairros carentes da cidade, visitando pessoalmente, 

em nome de Jesus, os doentes, as viúvas, os filhos do in-
fortúnio oculto. Poucas pessoas sabem que Chico passa-
va o Natal peregrinando.

Para muitos, Chico era um verdadeiro pai. Uma senhora 
já bastante velhinha nos disse:

“- O sêo Chico tem sido nem sei o que pra mim ... Deus é 
que vai abençoá ele pro resto da vida... Quando o meu mari-
do morreu, mandei avisá ele... Nóis num tinha dinheiro nem 
pro enterro... Ele feiz tudo e mandô me dizê que vai me inter-
rá tumém ...”

Chico não era só o médium missionário que conhece-
mos, cuja produção mediúnica não encontra similar no 
mundo inteiro, seja em volume ou em variedade de te-
mas de incontestável qualidade; ele reconhecia que não 
bastava estar empunhando lápis ou falando aqui e acolá 
ou tendo o seu nome nas páginas dos jornais.

Na simplicidade de suas atitudes estava a grandeza do 
seu Espírito. O Natal de Chico Xavier era assim...

Fonte: Livro “CHICO XAVIER  - mediunidade e coração” de 
Carlos A. Baccelli)
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COMPORTAMENTO

Coragem para a paz 
POR ORSON PETER CARRARA

O CONHECIDO MÉDIUM RAUL TEIXEIRA, com ampla folha de 
serviços pela divulgação espírita no Brasil e no exterior, lançou já 
há alguns anos pela psicografi a, o excelente livro Ações corajo-
sas para viver em paz, ditado pelo Espírito Benedita Maria, 
que foi sua mãe carnal na presente existência, o livro apresenta 
onze capítulos, cada um deles divididos em subtítulos de notá-
veis desdobramentos.

OS CAPÍTULOS
Os capítulos referem-se a situações do cotidiano da vida hu-

mana e seus desafi os. Estão relacionados, por exemplo, entre 
outros, os temas Vida Moderna, Amizade, Fé, Oração e Trabalho. 
Nos subtítulos, em cada capítulo, notamos a didática e importân-
cia da obra, com temas específi cos. Relacionamos alguns para 
avaliação do leitor: Os velhos pais como fardos, Seja amigo de si 
mesmo, Para aprender a ser bom, Escolha de servidores domésti-
cos, A você que é mãe, Ciúme, Remorsos, entre outros.

O MÉDIUM E O ESPÍRITO AUTOR
Raul é querido amigo do movimento espírita. Sua produção 

mediúnica literária é valiosa; sua lucidez na oratória é marcante 
e muito esclarecedora. Apesar do período de difi culdade após a 
enfermidade, os registros gravados nos possibilitam acesso ao 
valioso material por ele produzido em favor da divulgação espí-
rita. 

Formado em Física, Mestre e Doutor em Educação, está vin-
culado à Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, instituição 
que fundou com um grupo de devotados idealistas espíritas. 

O espírito autor foi sua mãe, tendo deixado a vida física há mais 
de 50 anos, quando Raul tinha apenas 4 anos de idade. Em pá-
ginas curtas e valiosas, especialmente didáticas para os desafi os 
diários, Benedita apresenta uma obra muito especial que merece 
ser amplamente conhecida e divulgada.

CAMILO, RAUL E BENEDITA
O benfeitor espiritual Camilo, que orienta a mediunidade de 

Raul, assina a apresentação da obra. Em texto psicografado no 
dia 10 de março de 2008, o Espírito situa Benedita em suas lutas 
redentoras e assinala seus esforços para espalhar o bem. 

Por sua vez, o espírito autor abre o coração, em página que inti-
tulou Gratidão a Deus, falando das experiências difíceis de deixar 
os fi lhos, especialmente o mais novo, com apenas 4 anos, nos de-
safi os do mundo, em página comovente.

 Já o médium, na sequência das páginas, traz detalhes impor-
tantes e esclarecimentos que ampliam o entendimento da obra 
e das vidas envolvidas. A edição é da FRATER.
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COASSEJE

Nota Fiscal Paulista 
Conheça o programa - Seja um doador filantrópico

PELA COASSEJE

Nota Fiscal Paulista é um programa de estimulo à cidada-
nia fiscal no Estado de São Paulo, que tem por objetivo esti-
mular os consumidores a exigirem a entrega do documento 
fiscal na hora da compra de mercadorias, bens ou serviços 
de contribuinte.

Visa gerar créditos às pessoas físicas, às empresas optan-
tes pelo regime do Simples Nacional, entidades da assistên-
cia social, da área da saúde, educação e outras. Só podem 
participar do programa aquelas entidades que possuem o 
Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades (CRCE). 

Como doar créditos da Nota Fiscal Paulista à entidade 
filantrópica?

A doação pode ser feita de três formas:
1ª Doação manual ou pelo APP – cupons sem CPF – o 

consumidor poderá doar os cupons fiscais sem o seu CPF 
utilizando o app da NFP (smartphones e tablets) ou direta-
mente no site da NFP;

2ª Doação automática – cupons com CPF – basta aces-
sar o sistema da Nota Fiscal Paulista, (I) clicar em “Entidades”, 
“Doação de Cupons com CPF (automática)”, selecionar (II) 
o período e (III) a entidade desejados e clicar em (IV) “Con-
firmar a Doação Automática”, para que todos os cupons do 
consumidor sejam automaticamente doados para a entida-
de previamente selecionada.

3ª Cadastramento de cupons: Para cadastrar cupons 
pela entidade, a pessoa deverá ter seu cadastro ativo no site 
da NFP, e ser vinculada à entidade.

OBS.: Vale ressaltar que a doação manual ou pelo app 
é a mais rentável para a entidade, pois ela caracteriza a 
essência do programa, por ser uma doação voluntária. 

Por que a Nota Fiscal Paulista é tão importante para a 
COASSEJE?

Sendo um valor livre de prestação de contas, podemos 
usá-lo de maneiras que nossas parcerias não cobrem, como 
reformas e manutenções do patrimônio, vestuários diversos 
para as crianças e para o acolhimento (toalhas de banho, 
roupa de cama, etc),  manutenção dos veículos, entre outras.

No período da pandemia, com a redução de eventos, a 
NFP, o Brechó da COASSEJE e as doações do projeto Investi-
mento Social (recursos através do PIX ou boletos), têm sido 
essencial para a sobrevivência financeira da Instituição.

No programa da Nota Fiscal paulista, além de ajudar a en-
tidade, quem doa concorre a prêmios de 1 mil a 1 milhão de 
reais todos os meses.

NATAL... ANO NOVO...

Estamos nos aproximando do final de ano, onde celebra-
mos o Natal, que reproduz o nascimento de Jesus, modelo 
para a humanidade. É período de festas, presentes e confra-
ternização.

Também, a chegada do novo ano. Vivemos ainda o perío-
do da pandemia do novo coronavírus, embora já afrouxada, 
mas foram quase dois anos em que muitas atividades fica-
ram restritas ou dificultadas, onde empresas reduziram pro-
duções e o comércio teve que se reinventar para sobreviver. 

Tudo isso, no entanto, trouxe-nos a possibilidade de re-
flexões sobre a nossa existência, nossos relacionamentos e 
nossa convivência social.

Na COASSEJE, onde o foco é a convivência social, o bem 
estar das pessoas, o cuidado dos pequeninos e da recupe-
ração de suas famílias para recebê-los, senão do preparo 
de outras pessoas, outras famílias para apadrinhá-los ou 
acolhê-los como filhos do coração, as dificuldades também 
existiram, mas o amor a esses, certamente amenizou as pre-
ocupações dos trabalhadores com a pandemia.
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ESPIRITISMO E MÍDIA

O Começo da Vida 2 - Lá fora
PELO D.C.D.

No momento em que escrevemos esta mensagem, no Lar 
Dona Anita 25 indivíduos menores de 18 anos em fase de 
crescimento físico, moral e de convivência social residem 
temporariamente e coletivamente na Casa, recebendo os 
cuidados e educação para realizarem seus sonhos na socie-
dade como pessoas de bem, a conviver numa família, seja 
de origem ou substituta, mas podendo afi rmar que é a sua.

A todos esses acolhidos, pais e familiares deles, aos pais 
e familiares que já receberam os fi lhos do coração ou que 
aguardam a oportunidade, nossos sinceros desejos de um 
Natal feliz como o do nascimento de Jesus e de um ano 
cheio de realizações na sociedade, mas principalmente no 
interior de cada um.

A todos os cooperadores, funcionários e voluntários da 
COASSEJE que proporcionam essa alegria da convivência, 
pedimos a Deus que os mantenham motivados. Recebam 
amor e agradecimentos da diretoria.

Vamos celebrar!

Conexões genuínas entre as crianças e a natureza po-
dem revolucionar o nosso futuro. Mas será que essa 
descoberta ainda é possível nos grandes centros urba-

nos do mundo?
Evidências científi cas apontam que a falta de contato com a 

natureza pode contribuir para problemas físicos e mentais. 
No novo capítulo de “O Começo da Vida”, os principais espe-

cialistas no tema mostram como essa conexão pode fazer parte 
da cura para os maiores desafi os da humanidade contemporâ-
nea e da construção de uma vida de mais bem-estar e felicida-
de.

O fi lme revela que esse pensamento tem sido transformador 
em diversas cidades pelo mundo que valorizam e promovem 
uma maior conexão com o mundo natural. A soma entre ciên-
cia e ação signifi cam uma oportunidade única para um futuro 
com mais saúde para os humanos e para o planeta.

Argumento: Ana Lúcia Villela, Laís Fleury e Renata Terra Di-
reção de Fotografi a : Janice D’Avila, David Reeks e Tomaz Viola 
Montagem:  Renata Terra e Victor Miaciro Trilha Sonora Original: 
Arthur Decloedt Roteiro e Direção:  Renata Terra Produção Exe-
cutiva: Flavia Dória, Juliana Borges, Mariana Mecchi, Mariana 
Oliva e Taís Caetano Supervisão de Pós Produção: Geisa França 
Produzido por: Ana Lúcia Villela, Estela Renner, Marcos Nisti e 
Luana Lobo. 

Disponível na Netfl ix.

Fonte: https://ocomecodavida2.com.br/#o-fi lme
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ESTUDO BÍBLICO

Parábola do cego que guia outro cego  
(Mateus 15: 12-14 / Lucas 6: 39-45)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

Disse: “Sabes que os fariseus ou-
vindo o que disseste, ficaram es-
candalizados? Mas ele respondeu: 
Toda a planta que meu Pai Celes-
tial não plantou será arrancada 
pela raiz. Deixai-os, são cegos 
guias de cegos. Se um cego guiar 
outro cego, cairão ambos no bar-
ranco”. 

O ser humano na sua grande maioria 
tende a copiar o comportamento de 
exemplares, nem sempre muito reco-
mendado. 

Os influenciadores digitais ditam a 
moda atualmente, mas sempre exis-
tiram artistas, políticos e famosos em 
geral que conduzem cegos, digo espi-
ritualmente.

Joanna de Ângelis em o Livro Vazio Existencial diz: “A aluci-
nação mediática, a serviço do mercantilismo de tudo, vem, a pouco 
e pouco, dessacralizando o ser humano, que perde o sentido existen-
cial, tombando no vazio agônico de si mesmo”.

A cegueira física causa limitações terríveis àqueles que a pos-
suem, mas a cegueira espiritual e muito mais danosa, pois é a que 
mais males causa ao engrandecimento do espírito. Pessoas que 
se alienam socialmente, economicamente e intelectualmente, 
seguem conceitos e justificativas firmadas por esses seguimen-
tos, que tornam um senso comum, o que nem sempre trás ao ser 
humano ideologias capazes de proporcionarem a harmonia e a 
paz para o cidadão comum.

Facilmente somos envolvidos por convicções, normas e ações 
das mais excêntricas, até por desconhecimento da nossa essên-
cia espiritual.

Emmanuel no Livro Pensamento e Vida nos trás a seguinte 
visão: “Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos a 
corrente de pensamentos, reconheceria, de pronto, que todos vive-
mos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. 

Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância 
com as correntes mentais em que respiram as almas que se asseme-
lham”.

Portanto: “Vigiai e Orai”, torna-se de uma importância evidente 
a humanidade, doutrinando os nossos propósitos e pretensões, 
através do qual conduziremos a nossa vida mental menos dano-
sa e submetida a transtornos espirituais às vezes difíceis de rever-
ter em curto prazo, conduzindo-nos a tormentos por séculos de 
existências.

O Evangelho de Jesus é a base que precisamos para ordenar 
os nossos impulsos e atitudes que estejam em desestruturação 
com a Lei de Amor contida nos ensinamentos.

Voltando ao texto, Jesus nos alerta, por conhecer a alma hu-
mana dizendo: “Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, um 
cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco”.

Para nos fortalecermos através de atitudes mais dignas, evi-
tando propostas morais que nos causarão danos conscienciais 
ao nosso espírito, a Doutrina Espírita nos trás a oportunidade de 
rememorar e reluzir os ensinamentos de Jesus em nossas condu-
tas, hábitos e maneiras de agir.

Em O Livro dos Espíritos pergunta 625 encontraremos o que 
segue: “Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem 
para lhe servir de guia e de modelo?” – Resposta: Vede JESUS.

Allan Kardec ainda reitera dizendo: “Jesus é para o homem o 
modelo da perfeição moral que a Humanidade pode pretender so-
bre a Terra...”.

Avaliemos isso!

Fontes:  Pensamento e Vida Emmanuel – Chico Xavier; O Evangelho dos 
Humildes – Eliseu Rigonatti; Parábolas e Ensino de Jesus – Caibar Schutel; 
Site - Associação Espirita Allan Kardec; Vazio Existencial – Joanna de Ân-
gelis
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

Sempre convivemos com a desigual-
dade social, com irmãos e irmãs em 
situações de vulnerabilidade, no 

entanto, o que já era um problema antes da 
pandemia se tornou ainda pior em tempos 
pós pandêmicos. A doença potencializou 
problemas que já existiam em nosso país há 
muito tempo. Pessoas em situação de po-
breza extrema têm seus medos, desânimos, 
angústias, tristezas e preocupações aumen-
tados. Antes da pandemia, os dados de uma 
amostra do IBGE  mostravam uma estimativa 
de 170 mil pessoas ingressando na extrema 
pobreza em 2019, ou seja, 13,8 milhões de 
pessoas, o que equivale a 6,7% da população 
brasileira vivendo com menos de 1,90 dólar por dia. Durante a 
pandemia, vimos o desemprego aumentar, chegando a 14,1 mi-
lhão de desempregados, o que representa um crescimento de 
1,6 milhão de pessoas sem ocupação, de 2020 para 2021 . Por 
sua vez, o desemprego está diretamente correlacionado à vulne-
rabilidade social. Se o Brasil já tinha um alto número de pessoas 
vivendo na miséria, com deficiências importantes em seus direi-
tos humanos básicos como saúde, moradia, alimentação e sane-
amento básico, teve suas fragilidades aumentadas e expostas, 
ferindo ainda mais a dignidade de seu povo no contexto atual. 

Um conceito novo trazido em 2017, por uma filósofa espanho-
la Adela Cortina nos acende um alerta: “aporofobia”, que faz re-
lação à “sistêmica rejeição à pobreza e às pessoas sem recursos”.

A autora descreve esse conceito como “ódio, repugnância ou 
hostilidade ante o pobre, o sem recurso, o desamparado” (Cor-
tina, 2020, p. 28). Para a filósofa há dois tipos de “outro”, espe-
cialmente quando tratamos de estrangeiros, aqueles que têm 
função econômica e os que não têm. Por exemplo, um turista es-
trangeiro na Europa ou até mesmo no Brasil é muito bem-vindo e 
será bem tratado por comerciantes, donos de restaurantes e civis 
em geral, pois vem gastar seu dinheiro ou investir neste país. Já 
o estrangeiro pobre, refugiado, sem nada a oferecer é visto com 
maus olhos, como forasteiro. Fato este reafirmado pelos progra-
mas de países da Europa como a Inglaterra, França, Áustria e o 
próprio Estados Unidos que passaram a fechar as suas fronteiras 
para novos imigrantes e a deportar aqueles que ali já viviam. As-
sim, o termo xenofobia, para ela, precisa ser revisto a partir da 
condição financeira daquele que é discriminado, tendo, então, a 
pobreza como causa e fim da discriminação.

No Brasil, por exemplo, o Movimento São Paulo Livre busca 
menos impostos e melhor aplicação de recursos públicos, sob 
o argumento de que é um estado que gera muitos recursos e 
se vê obrigado a dividir com o restante do país, menos abasta-
do (DEUS, 2020). Temos também recebido muitos imigrantes,

refugiados de países em guerra e tomados pela fome. Estes têm 
sido inseridos em trabalhos escravos, como as confecções ilegais 
em São Paulo, estão em situação de rua ou de extrema pobreza. 
Poucos são aqueles que conseguem ter acesso e oportunidades 
a empregos dignos em nosso país. 

Porém, como definir a pobreza? Cortina define o pobre 
como aquele que não tem possibilidade de realizar as ati-
vidades disponíveis na sua coletividade em decorrência de 
barreiras metafísico-sociais. O acesso a tais atividades se dá 
por meio do papel nomeado como “dinheiro” e aqueles que não 
o têm, não podem acessar tais espaços. Em outras palavras, fal-
tam os meios necessários para a sobrevivência digna: faltam ca-
sas, faltam alimentos, falta saneamento básico. 

Em relação às crianças, dados de 2019 indicam que parte dos 
45% de crianças e adolescentes que vivem com menos de meio 
salário mínimo per capita moravam em casas construídas com 
materiais não duráveis, sem banheiro exclusivo para a residên-
cia e com alta densidade de pessoas no mesmo espaço; 13,5% 
das crianças de até 5 anos viviam em situação de desnutrição e 
40,6% da população brasileira vivia sem acesso a coleta de esgo-
tos e saneamento básico, porcentagem que equivale a mais de 
85 milhões de pessoas. Esses dados evidenciam condições me-
nos favoráveis e com menos acesso aos direitos fundamentais 
nas regiões Norte e Nordeste do país, mas também mostram as 
vulnerabilidades de regiões mais desenvolvidas, como a região 
sudeste que, apesar de melhores condições de saneamento bá-
sico, ainda possui 28,4% de sua população sem acesso a esse ser-
viço fundamental (ABRINQ, 2021). 

Visualizando esse panorama descrito acima, nos perguntamos: 
Como estamos olhando nossos semelhantes? Quais têm sido 
as ações em direção aqueles que estão em situação de vulne-
rabilidade?

Diante dessas situações reflitamos na passagem do Evange-
lho Segundo Espiritismo, item 5, cap. XV:  “Logo, tudo o que se

Como temos olhado nossos semelhantes?
POR SANDRA TRAMBAIOLI DE NADAI / TALITA BUENO SALATI LAHR
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faça contra o próximo o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não po-
dendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, 
todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: FORA DA 
CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO”.

Sabe-se que a caridade moral é imprescindível, porém num 
momento em que tantos irmãos estão privados de suas necessi-
dades básicas é preciso agir e sermos “os braços de Jesus na Terra” 
que acolhe e serve os irmãos.

Ainda citando o ESE, item 3, cap. XV: “Toda a moral de Jesus se 
resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrá-
rias ao egoísmo e ao orgulho”.

Estender a mão ao próximo é encontrar a mão de Jesus em 
nossa direção. Olhar nosso semelhante com carinho e fraterni-
dade é encontrar os olhos de Jesus a nos envolver, nesse movi-
mento é preciso entender e viver a caridade como São Paulo a 
descreve: “Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens 
e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o 
bronze que soa e um címbalo que retine; — ainda quando tivesse o 
dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita 
ciência de todas as coisas; ainda quando tivesse toda a fé possível, 
até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada 
sou. — E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimen-
tar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, 
se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade 
é paciente; é branda e benfazeja; a caridade não é invejosa; não é 
temerária, nem precipitada; não se enche de orgulho; – não é des-
denhosa; não cuida de seus interesses; não se agasta, nem se azeda 
com coisa alguma; não suspeita mal; não se rejubila com a injustiça, 
mas se rejubila com a verdade; tudo suporta, tudo crê, tudo espera, 
tudo sofre. Agora, estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade 

permanecem; mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade (S. 
Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, 13:1 a 7 e 13.)”

A caridade descrita por São Paulo, talvez ainda esteja mais 
distante de nós, mas precisamos trilhar esse caminho, isso é es-
colha. Cortina nos aponta um caminho, acreditemos que uma 
educação voltada para a construção de valores morais e para a 
ética é capaz de formar uma nova geração capaz de corrigir esse 
sistema com ações que rejeitam comportamentos discriminató-
rios e aporofóbicos, o que só pode ser possível por meio de um 
conjunto de ações educativas na educação na família, na escola, 
na mídia e no conjunto da vida pública (CORTINA, 2020, p. 113).
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CORTINA, A. Aporofobia, a aversão ao pobre: um desafi o para a democra-
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DEUS, F. R. de. O conceito “aporofobia” de Adela Cortina : refl exões sobre 

a sistêmica aversão aos pobres e a pobreza. Anãnsi: Revista de Filosofi a, v. 
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dor Gentile. Araras: IDE, 1978. 

FUNDAÇÃO ABRINQ. Cenário da infância e da adolescência no Brasil 
2021. Fundação Abrinq, 1 ed, 2021. Disponível em https://www.fadc.org.br/
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 Notas de rodapé: 1-https://censo2021.ibge.gov.br/2012-agencia-de-noti-
cias/noticias/25882-extrema-pobreza-atinge 
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cao/2021/01/28/pnad-continua---desemprego---novembro.htm 
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LEIA, ASSISTA, APRENDA

Aprendendo com o livro “Conduta Espírita”
PELO D.C.D.

CONDUTA ESPÍRITA é um livro espírita, psicografado pelo médium Waldo Vieira, com au-
toria atribuída ao espírito André Luiz. Publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 
1960. A Série André Luiz pode ser subdividida em duas partes: Coleção A Vida no Mundo 
Espiritual e Obras Complementares. 

Conduta Espírita é a segunda obra das Obras Complementares da Série André Luiz. Dentro 
da Série André Luiz, este é o único livro psicografado inteiramente por Waldo Vieira.

Este livro traz, em 47 capítulos, reflexões relacionadas à postura que o profitente da Dou-
trina Espírita deve assumir diante das mais variadas situações da vida. Alguns dos títulos dos 
capítulos podem dar um boa ideia da ampla faixa de assuntos tratados pelo autor: “No Lar”, 
“Perante os profitentes de outras religiões”, “Perante a Natureza” e “Perante Jesus”.

André Luiz, entretanto, adverte em sua introdução à obra que “Este livro não tem a pre-
sunção de traçar diretrizes absolutas ao comportamento espírita. Compreendemos, com 
Allan Kardec, que, em Espiritismo, foi pronunciada a primeira palavra, mas, em face do 
caráter progressivo de seus postulados, ninguém poderá dizer a última”.

Assim é Conduta Espírita, coletânea de mensagens que busca aconselhar sobre a forma 
de agir perante as múltiplas situações e opções que se apresentam na vida. Tratando de temas como Jesus, a mulher, o jovem, o lar, o 
trabalho, a sociedade e a política, entre outros, as recomendações são simples e diretas – ainda que intensas –, concebidas no formato 
ideal para o socorro das dificuldades e inseguranças dos espíritos encarnados que sentirem necessidade de rever seu relacionamento 
com o mundo, seus semelhantes e até mesmo com Deus.

FONTE: http://geif.com.br/conheca-o-espiritismo/acervo-espirita/publicacoes/351/#.YZqm8tBv_IU

REVISTA ESPÍRITA

Progresso dos Espíritos (Médium, Sra. Costel)
PELO D.C.D.

Os Espíritos podem avançar intelectualmente, se o quise-
rem sincera e firmemente. Como os homens, eles têm 
o livre-arbítrio, e o estado errante não lhes impede o 

exercício de suas faculdades; até auxilia, dando-lhes meios de 
observação, de que podem aproveitar-se.

Os maus Espíritos não estão fatalmente condenados a perma-
necer no mal. Eles podem progredir, mas raramente o querem, 
pois lhes falta discernimento e encontram uma espécie de pra-
zer malsão no mal que praticam. Para que voltem ao bem é ne-
cessário sejam violentamente chocados e punidos, porque seus 
cérebros tenebrosos só se esclarecem pelo castigo.

Os Espíritos fracos, que não fazem o mal por prazer, mas que 
não se adiantam, são detidos por sua própria fraqueza e por uma 
espécie de entorpecimento que lhes paralisa as faculdades; vão 
sem saber aonde; o tempo se passa sem que o avaliem; pouco 
se interessam pelo que veem e disso não tiram proveito, ou se 
revoltam. É preciso haver chegado a um certo grau de progresso 
moral para poderem progredir na erraticidade. Esses pobres Es-
píritos por vezes escolhem muito mal as suas provas; sobretudo 
procuram ser o melhor possível na vida material, sem se inquie-
tarem muito com o que serão depois.

Esses Espíritos fracos aspiram ardentemente à reencarnação, 
não para se depurarem, mas para viverem ainda.

Os seres que fizeram muitas migrações são mais experimenta-
dos que os outros: cada uma de suas existências depositou neles 
certa soma de conhecimentos mais consideráveis; viram e reti-
veram; são menos ingênuos do que aqueles que se acham mais 
próximos do ponto de partida.

Os Espíritos vindos da Terra nela reencarnam mais frequente-
mente do que em qualquer outro lugar, porque a experiência 
adquirida é aí mais aplicável.

Quase não visitam outros mundos, senão antes ou após o seu 
aperfeiçoamento. Em cada planeta são diversas as condições de 
existência, pois Deus é inesgotável na variedade de suas obras. 

Entretanto, os seres que os habitam obedecem às mesmas leis 
de expiação e tendem todos para o mesmo objetivo, de comple-
ta perfeição.

GEORGES

Fonte: https://kardecpedia.com/roteiro-de-estudos/894/revista-espirita-
-jornal-de-estudos-psicologicos-1860/4832/outubro/dissertacoes-espiritas-
-recebidas-ou-lidas-por-varios-mediuns-na-sociedade/progresso-dos-espiri-
tos-medium-sra-costel
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INICIO ESSE TEXTO trazendo para vocês 
o signifi cado do termo “Psicosfera”, para 
que assim possam se familiarizar mais com 
o tema aqui proposto. No dicionário infor-
mal, encontramos a seguinte defi nição: 
“Psicosfera vem do grego e é um termo 
muito usado pelo espiritismo. Signifi ca 
atmosfera psíquica, ou seja, é um campo 
de emanações eletromagnéticas que en-
volvem o ser humano. Psicosfera é nosso 
meio ambiente espiritual”. (PSICOSFERA, 
2020).

No livro de André Trigueiro (TRIGUEI-
RO, 2020), “A Força do Um”, o autor nos 
informa que: “Todos os seres dos diferentes 
reinos da natureza vibram numa determi-
nada frequência e emanam uma energia. 
Essa vibração defi ne a qualidade do campo 
eletromagnético de cada criatura. Isso vale 
para os vegetais, para os animais e para es-
pécie humana. A Psicosfera seria a expressão 
energética de cada ser, manifestada por sua 
cor, luminosidade, textura e odor, que só se-
riam perceptíveis no plano astral. Todos es-
ses ingredientes seriam determinados pela 
intensidade dos nossos pensamentos e pela 
frequência dos nossos sentimentos”.

Mas de que maneira se forma a Psicos-
fera?

No livro de Therezinha Oliveira, “Ini-
ciação ao Espiritismo” (OLIVEIRA, 2012), 
a autora assim expõe:  “Que com seus sen-
timentos e pensamentos habituais, o Espírito 
(encarnado ou não) infl ui sobre os fl uidos do 
seu perispírito e lhes dá características pró-
prias. Como emana constantemente esses 
fl uidos, que o acompanham em todos seus 
movimentos, fi ca envolto neles, formando 
sua Aura, que Kardec chama de ‘Atmosfera 
Individual’”.

Sendo assim, nossa Aura, contaminada 
com fl uidos de ambientes, pessoas, pen-
samentos e sentimentos, acaba sendo in-
fl uenciada para o bem ou para o mal, sen-
do muito comprometida, trazendo para 
nós várias situações ruins ou boas ao longo 
da nossa vida.

A Psicosfera assemelha-se muito ao meio

ESPIRITISMO E CIÊNCIA

Psicosfera - Meio Ambiente EspiritualPsicosfera - Meio Ambiente EspiritualPsicosfera - Meio Ambiente Espiritual
POR ELAINE LOPES

ambiente em que vivemos, por isso é cha-
mada por muitos estudiosos espíritas de 
Meio Ambiente Espiritual. Assim como te-
mos o dever de cuidar de nosso meio am-
biente terreno, para termos uma boa con-
vivência e assim vivermos bem, também 
devemos cuidar, com o mesmo afi nco, do 
nosso Meio Ambiente Espiritual, deven-
do deixá-lo sempre limpo e bem cuidado, 
mantendo-se longe de pensamentos e 
sentimentos que muitas vezes sabemos 
ser maléfi cos para nós.

Falando um pouco mais de pensamen-
tos e como ele interfere na nossa Psicosfe-
ra, no livro, “O Pensamento de Emmanuel”, 
psicografado por Martins Peralva (PERAL-
VA, 2016), Emmanuel relata: “O bom pen-
samento - pensamento de amor e solidarie-
dade, de elevação e pureza - infl uencia não 
só do ponto de vista psíquico, como do físico, 
o mal pensamento - pensamento de ódio e 
rancor, de inveja e despeito - produz as mais 
desagradáveis impressões, em consequência 
de cargas magnéticas que o destinatário re-
colhe, sente, mas, via de regra, desconhece a 
procedência”.

Ainda devemos lembrar que Allan Kar-
dec, em “O Livro dos Espíritos”, na pergunta 
459, questiona os Espíritos: “Os Espíritos in-
fl uem sobre os nossos pensamentos e as nos-

sas ações? - Nesse sentido a sua infl uência é 
maior do que supondes, porque, muito fre-
quentemente, são eles que vos dirigem”.

Tendo em vista que, na maioria das ve-
zes, somos infl uenciados por Espíritos à 
nossa volta, qual é a nossa parcela de en-
volvimento com relação a essa questão? 
Estamos fazendo nossa parte da melhor 
maneira possível ou estamos contribuin-
do para deixar nossa Psicosfera ainda mais 
contaminada?

Dito isto, listo abaixo algumas situações 
que contribuem imensamente para uma 
Psicosfera ruim:

 1. MEDO: nos paralisa, nos impede de 
progredir e de seguir em frente, e nos im-
pede também de acreditar em Deus e de 
ter fé;

2. CULPA: quando nos punimos, estamos 
assim abrindo a porta para Espíritos obses-
sores que se felicitam em nos ver tristes e 
melancólicos. A culpa faz com que nos sin-
tamos devedores, achando que devemos 
pagar eternamente pelos erros e que deve-
mos sofrer;

3. RECLAMAÇÕES: nos tornam ímãs, 
atraindo tudo o que lamentamos para nos-
sa vida.

Listarei agora atitudes que os ajudarão a 
manter a Psicosfera limpa, fazendo, assim, 
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dia após dia, a assepsia do Meio Ambiente 
Espiritual:

1. A PRECE: nos mantém fi rmes e fortes 
no propósito do bem, nos dá forças para 
seguir adiante, nos deixando conectados 
aos bons Espíritos;

2. O PASSE: faz com que entremos na 
Psicosfera dos bons Espíritos, recebendo, 
assim, as energias benéfi cas, renovando 
nossos sentimentos e pensamentos;

3. SELECIONAR programas de TV, livros 
que iremos ler, músicas que iremos ouvir e
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lugares onde estaremos frequentando. 
Deixo aqui para vocês um trecho do livro 
“Rotina”, psicografado por José Tadeu (SIL-
VA, 2016), no qual o Espírito Lázaro diz:

“Se um dia teu coração for atacado pelo 
pessimismo e corroído pelas fraquezas do 
teu próprio espírito, tenha fé e confi ança para 
que Deus então compadeça de tua alma, 
renovando tua mente e teu coração, livran-
do-te desses pensamentos e sentimentos 
inúteis, malévolos e imprestáveis, conquis-
tando, assim, uma vida de mais saúde, paz e 

prosperidade”.

Referências: OLIVEIRA, Therezinha. Iniciação ao 
Espiritismo. 14.ed. Campinas: Editora Allan Kardec, 
2012; PERALVA, Martins. O Pensamento de Emma-
nuel. 9.ed. Brasília: FEB, 2016; PSICOSFERA. 
Dicionário informal. Disponível em: https://www.
dicionarioinformal.com.br/psicosfera/. Acesso em 
27 dez. 2020; SILVA, José Tadeu. Rotina. Espírito 
Lázaro; psicografado por José Tadeu Silva. 1.ed. 
Araxá: Casa do Caminho, 2016; TRIGUEIRO, André. 
A Força do Um. Catanduva: Infi nda, 2020.
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A tese Vegan no EspiritismoA tese Vegan no EspiritismoA tese Vegan no Espiritismo
 Imperativo ético a ser discutido Imperativo ético a ser discutido Imperativo ético a ser discutido

POR BRUNO TAVARES

Sempre divulguei e divulgo com 
idealismo, pelas minhas mídias, 
uma fi losofi a vegan e vegetariana 

de vida.
Algumas mentes obtusas e infantis, 

sempre quando defende-se esses ideais, 
acham que é uma postura de aderir a um 
prurido de “perfeição” ou querer parecer 
“evoluídozinho da silva”… Infelizmente, 
para esses irmãos, faltosos de uma com-
preensão holística da vida,  isto é um ledo e 
lamentável engano!

No nosso caso, por exemplo, tenho 52 
anos de idade, sou vegetariano (depois 
vegano) desde os meus 18 anos, e não 
foi por causa do Espiritismo, mas sim por 
causa da minha formação em Geografi a, 
estudando a fundo a questão ambien-
tal, com a plena convicção de que toda 
a questão ecológica passa pelo crime 
de lesa-vida que é o abate dos animais.

Mas quero fazer uma refl exão aqui, pois 
já está passando da hora de, pelo menos 
em tese, discutirmos isso, a humanidade 
precisa dar este salto quântico para um de-
bate amplo e não vejo outra fi losofi a mais 
de vanguarda do que o Espiritismo para 

compreender este imperativo ético, aliás, compreensão esta advinda de espíritos que-
ridos como Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e até muitos espíritas encarna-
dos como os queridos André Trigueiro e Dra. Irvênia Prada.

Os animais têm alma, como ratifi cam o grande vate do espiritismo Ernesto Bozzano 
e o Dr. Marcel Benedetti em obras homônimas, sobrevivem à morte do corpo, são seres 
sencientes e terráqueos como nós e esperam pela Nova Era, antevista pelo espírito André 
Luiz, na qual “O Estábulo será tão Sagrado quanto O Lar”.

Mesmo que não tenhamos, enquanto humanidade ignara, consciência disto, vivemos 
num Governo Divino, numa Kosmocracia, um Governo das Espécies, pelas Espécies e para 
as Espécies. Quando nos apercebermos disto viveremos a época da Grande Renovação 
Planetária!. Ano Novo, com nova consciência? Infelizmente não, na verdade apenas miso-
neísmo e velhos hábitos?! E falamos muito em fraternidade, tanto em humildade e até em 
AMOR!!! Que tal uma reforma verdadeira? Não apenas da boca para fora, mas, principal-
mente, da boca para dentro! Beijo n’alma!
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MEDIUNIDADE

LIVROS MAIS VENDIDOS NO SEAREIROS EM NOVEMBRO
PELA SECRETÁRIA

1- Câncer - Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas - 
Paulo Cesar Fructuoso;
2- Homossexualidade sob a Ótica do Espírito Imortal - Andrei 
Moreira;
3- Um Sábado com Allan Kardec - Luis Hu Rivas (Infantil)
4- Espiritismo - Razão como Método, Mediunidade como 
Laboratório, Moral como Objetivo - Irvênia L. S. Prada;
5- Inteligência  Consciencial - Alirio Cerqueira Filho.
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Mediunidade e Doutrina Mediunidade e Doutrina Mediunidade e Doutrina (parte XVII)(parte XVII)(parte XVII)

POR MARIANA MIANO

ESTE É O ÚLTIMO ARTIGO da série baseada na obra “Mediunidade e Doutri-
na”, do autor Carlos Baccelli, pelo espírito de Odilon Fernandes.

Dialogaremos sobre um relevante tema no meio Espírita: Mediunidade e 
Missão. O Livro dos Médiuns faz a seguinte pergunta e na sequência respon-
de: “Com qual fi nalidade a Providência divina dotou certos indivíduos da mediu-
nidade de uma maneira especial? É uma missão da qual estão encarregados e 
que os tornam felizes; são os intérpretes entre os Espíritos e os homens.”

Todos os médiuns têm uma missão a cumprir e toda missão é importante. 
A missão do médium, seja qual for o seu grau de mediunidade, é a de ser 

intérprete dos Espíritos, mantendo acesa a chama da fé na Imortalidade.
Ninguém se habilita a uma tarefa maior, se não desempenha com dedica-

ção os encargos considerados menores. Médiuns investidos de missão espe-
cial geralmente não têm consciência defi nida sobre o trabalho que lhes cum-
pre desempenhar. 

Os que se creem “missionários” estão fascinados – tática de espíritos obses-
sores para arrasarem com mediunidades promissoras. Verdadeiros missioná-
rios fogem ao elogio e reconhecem sua pequenez ante a causa que servem.

O exemplo de Jesus lavando os pés dos discípulos (como faziam os antigos 
escravos) deixou claro que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. 

Os médiuns devem limitar-se a cumprir o seu papel, empenhando o melhor de seus esforços, conscientes de que serão 
os maiores benefi ciados. Há médiuns que passam pela Terra quase em completo anonimato, mas perante Deus, são verda-
deiros missionários do Bem, afi nal, é isso o que importa. Fazer o bem sem olhar a quem, tendo a caridade como a máxima 
lição a ser colocada em prática todos os dias, em cada ação, em cada olhar e sem a necessidade de exercer a mediunidade 
propriamente dita. 

Com este artigo, encerramos a série e desejamos que os Espíritas possam, cada vez mais, exercer a verdadeira caridade.
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MEDIUNIDADE

Ajudar ou ser ajudado? Ajudar ou ser ajudado? Ajudar ou ser ajudado? (caso real)(caso real)(caso real)

PELO D.O.D.

A mensagem mediúnica que trazemos nessa 
edição dá várias dicas de como é possível se 
ajudar e também ajudar ao próximo. Lem-

bra-nos como a espiritualidade está ao nosso lado em 
todos os momentos e nos auxilia, mas precisamos es-
tar atentos para perceber esse apoio.

“Algumas vezes achamos que os acontecimentos 
ruins, as provas que passamos é o fi m de tudo. Mas, por 
vezes é a porta de entrada para um novo começo, novas 
escolhas e até mesmo oportunidade de uma nova vida.

A conclusão parece simplista, pois as difi culdades, 
as doenças são reais e dolorosas. Nesses momen-
tos, devemos nos sentir mais, nos perceber melhor e 
nos ajudar sempre. Também podemos fazer isso com 
aqueles que estão ao nosso lado, da mesma forma per-
cebendo mais, e ajudando mais. Os irmãos acolhidos 
nesta Casa Espírita antes de terem seus casos encami-
nhados para as reuniões de desobsessão são primei-
ramente cuidados pela espiritualidade. Dizemos isso, 
para salientar que ninguém está só e jamais estará. 

Há um trabalho conjunto, entre encarnados e desencar-
nados, ninguém é abandonado, mesmo que não haja essa 
percepção, a espiritualidade está sempre presente.

Outro aspecto, em busca da cura, antes, durante e de-
pois do período de atendimento na reunião mediúnica é 
a medicina humana, que não deve ser desprezada nunca. 

A medicina terrena age com mais efi ciência se estiver 
aliada a autoimunização,  com a prática da mentalização 
do próprio corpo, estancando feridas abertas na alma, 
mentalizando boas energias, reorganizando e restabele-
cendo o equilíbrio necessário para o bem viver.

Além disso, lembramos a equipe e todos os demais que 
ajudam e se esforçam para melhorar a vida do próximo, 
que para ajudar os outros é necessário primeiro se ajudar. 

Para estender a mão a alguém, primeiro é necessário es-
tar em lugar seguro e com apoio fi rme.

Aqui fazemos um parênteses, um lugar de apoio não sig-
nifi ca necessariamente estar com os pés no chão, é possível 
estar apoiado, suspenso por mãos amigas para sentir o am-
paro necessário. 

Assim faz parte do tratamento daquele que procura a 
casa Espírita, ser acolhido, auxiliado, pela equipe de encar-
nados, principalmente pelos médiuns que têm a capaci-
dade fl uídica, muitas vezes, para auxiliar nesse trabalho.

O apoio sempre vai existir por todas as partes, sejam das 
pessoas encarnadas ou desencarnadas. Ele é vigoroso e 
fi rme, contudo, todos podem mais do que imaginam, e a 
questão é ajudar, seja a nós mesmos ou ao próximo.” 
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SEAREIROS SOLIDÁRIIO

MOVA-SE!MOVA-SE!MOVA-SE!
POR ANDRÉ ZOPOLATTO

No último dia 06 de novembro, foi realizada mais uma edição do nos-
so “Drive-Thru Solidário”, com objetivo de arrecadar alimentos e 
produtos de limpeza, que foram destinados a Coasseje e algumas 

outras entidades assistenciais de nossa região.
As difi culdades durante a pandemia têm sido grandes, e muitas dessas en-

tidades contam com a solidariedade de ações como a nossa, e isso nos faz 
repensar, “Como somos afortunados”, pois mesmo em meio a todos os pro-
blemas do dia a dia, ainda temos nossa casa, alimento na mesa e saúde, coi-
sas que parecem tão básicas, que acabamos “nem dando bola”, mas que para 
muitas pessoas têm sido impossíveis sem ajuda de terceiros.

E mais uma vez os membros do Seareiros se mostraram solidários com o 
próximo e tivemos uma boa arrecadação, sufi ciente para sanar as emergências do momento.  Em dezembro, para fi nalizar-
mos o ano, o grupo Seareiros Solidário organizará um café da tarde, na AEPHIVA, instituição que abriga e auxilia portadores 
de HIV, e obviamente contamos com a solidariedade e colaboração de todos novamente! Será nosso 4º evento nessa ins-
tituição esse ano, os anteriores foram almoços, todos com um resultado incrível, tanto para os auxiliados, quanto para nós, 
pois a alegria de poder ajudar, mesmo que num simples almoço, é muito gratifi cante. 

“Solidariedade é o amor em movimento” (Guiomar de Oliveira)
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