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20 de fevereiro
DIA NACIONAL DE COMBATE ÀS DROGAS E AO ALCOOLISMO

N

o dia 20 de fevereiro, é celebrado o Dia Nacional de
Combate às Drogas e ao Alcoolismo. A data tem o
objetivo de alertar e conscientizar a população sobre o
mal que as drogas e o álcool trazem, não só ao organismo como
também a sociedade.
O abuso de drogas, em especial do álcool, é entendido como
um problema de saúde pública no mundo e carece de atenção
dos governos e autoridades de saúde.
Historicamente, práticas adotadas nas políticas públicas no
mundo e no Brasil, até então, resultam em realidade negativa, a
considerar os dados obtidos em pesquisas sobre o uso de drogas
pela população brasileira, em especial, pelos jovens.
Torna-se fundamental estimular a reflexão sobre o papel das
drogas no cotidiano de nossa sociedade e que medidas de prevenção são essenciais, especialmente considerando a população
de jovens em que o uso de substâncias lícitas como o álcool costuma ser uma “porta de entrada” para o uso abusivo de substâncias, pois ainda há abundante publicidade em nosso meio, como
forma de estimulação de uma “suposta” imagem de sofisticação,
ousadia ou liberdade. Nesse contexto destaca-se, ainda, a necessidade de estudos e intervenções educativas efetivas de prevenção e promoção em saúde que, de fato, atendam às necessidades
dessa população alvo, os jovens, levando em conta os diferentes
contextos psicossociais, econômicos e culturais que interferem
na adoção de comportamentos disfuncionais, que podem levar
a graves consequências para o seu futuro desenvolvimento.
Se considerarmos que o cérebro jovem encontra-se em processo de maturação neurológica, que se estende até por volta de
meados dos 20 anos de idade, que toda injúria sofrida neste período pode ser determinante para uma série de prejuízos, como
dificuldades para aprendizagem, para ajustamento social e profissional, aumento de vulnerabilidade para problemas de saúde
mental, além de maior chance de uso prejudicial de drogas, compreende-se a importância de medidas preventivas, com especial
atenção à população jovem.
Para que seja possível a prevenção do uso abusivo de drogas,
o tema deve estar presente em discussões efetivas em diversos
setores da sociedade, de modo a promover reflexões profundas
sobre a cultura de guerra/combate às drogas, que há anos vem
sendo implementada em nosso país.
A política sobre drogas implica, não somente, ações de prevenção para o uso abusivo, mas também, ações para redução
da produção e circulação de drogas, bem como ações de reabilitação de pessoas que tornaram-se dependentes, quadro com
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características de maior gravidade para o cuidado. Ações de prevenção e promoção em saúde só poderiam ter efeito se os
profissionais puderem sobrepujar preconceitos, considerar
que o objeto droga faz parte da convivência social, mas o
foco de atenção em saúde deveria ser o cuidado às pessoas, e
não as drogas em si. Segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS) o consumo de drogas mata meio milhão de pessoas por
ano no mundo.
A Doutrina Espírita nos ajuda a entender como todos estamos
envolvidos na questão. O vício considerado mais radical ainda é o
egoísmo, dele deriva todo o mal, que só será extirpado quando for
atacado pela raiz, destruindo a causa. Todos os esforços devem tender para esse fim, pois nele está a chaga da sociedade. O egoísmo é
incompatível com a justiça, o amor e a caridade, ele neutraliza todas
as outras qualidades. (LE- 913)
Mesmo o egoísmo estando fundado no interesse pessoal, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais dão
menos valor às coisas materiais; em seguida é necessário reformar
as instituições humanas, que os entretém e excitam, isso depende
da EDUCAÇÃO. (LE-914)
O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos
seus próprios esforços? – Sim, e às vezes com pouco esforço; o que
lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam! (LE909).
Diz-nos Kardec que a Humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem; quando esses se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os
outros. De tempos em tempos surgem os homens de gênio que lhes
dão um impulso e, depois, homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar de muitos
séculos. (LE-789).
PELA PRESIDÊNCIA
Fonte:https://sp.unifesp.br/epe/desc/noticias/20-02-dia-nacional-de-combate-as-drogas-e-alcoolismo
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CURTAS DO SEAREIROS
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.
LIVES DE DEZEMBRO
TODAS AS QUARTAS-FEIRAS ÀS 20H00 NO YOUTUBE – Acompanhe-nos, se inscreva no canal e dê o Like.
02/02 - Tema: “Perdão” - Expositor: Adão Silva;
09/02 - Tema: “Os Espíritos Protetores” - Expositor: Eduardo Fantato;
16/02 - Tema: “A educação como cura para a sociedade” - Expositora: Solange Pinese;
23/02 - Tema: “A música remédio para a alma” - Expositor: André Oliveira;
02/03 – Tema: “Novos tempos, novos valores”? – Expositora: Karina Dian.
EVANGELIZAÇÃO PRESENCIAL - A PARTIR DE 01/02/2022
Às terças-feiras – 19h30;
Aos sábados – 10h00;
Mocidade – reuniões aos sábados às 10h00;
ESTUDOS PRESENCIAIS
Nos seguintes dias e horários:
- terça-feira – 20h00 (a iniciar);
- quarta-feira – 18h45;
- sábado – 14h00.
ESTUDOS ON-LINE
Nos seguintes dias e horários:
- segunda-feira - 13h30;
- segunda a quinta-feira - 20h00;
- terça-feira – 9h00;
- sábado – 10h00 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.
Obrigatório uso de máscara, álcool em gel 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
seareiros@seareirosdejesus.com.br
dcd.seareiros@gmail.com
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ESTUDOS

Desencarne de Inácio Bittencourt
POR LUIZ CARLOS AFFONSO

E

spírita bastante popular na
terra carioca, homem de bem
e incansável trabalhador na
seara cristã, Inácio Bittencourt nasceu em Portugal aos 19 de Abril de
1862, desencarnando no Rio de Janeiro na madrugada de 18 de Fevereiro de 1943.
Muito moço emigrou para o Brasil,
não com ideias de riquezas, mas em
busca de um ideal que a intuição lhe
dizia estar na terra irmã. Só, sem proteção nem amparo, a não ser a seriedade
do seu caráter e a retidão do seu espírito, empregou-se em Botafogo, em
1875, dias após a sua chegada ao Rio
de Janeiro.
Deixando as bancas escolares aos 10
anos, premido pela necessidade, que
poderia ter aprendido? Todavia, esse
pouco, aliado ao forte desejo de saber
e à clarividência de sua razão, o libertou da ignorância. Autodidata, adquiriu muitos e variados conhecimentos.
Aos vinte e um anos, era, como tantos outros rapazes de sua época, um
livre-pensador. Contraiu matrimônio aos 22 anos e nesse mesmo ano
de1885, ao ler “O Livro dos Espíritos”,
de Allan Kardec, se fez espírita.
Sua convicção firmou-se pelo estudo e ei-lo transformado em ardoroso
propagandista da nova doutrina, quer
pela palavra escrita e falada, quer pela
excepcional mediunidade curadora
que nele abrolharia pouco tempo depois.
Bem cedo, sua personalidade alcançou grande destaque nos meios espiritistas e, mesmo, fora deles.
Fundou em 1º de maio de 1912 e dirigiu o memorável periódico “Aurora”,
jornal que por muitos anos disseminou

a doutrina espírita em todas as direções do País.
Sob a sua presidência foi fundado,
em 1º de janeiro de 1919, o “Abrigo
Teresa de Jesus”, velha casa de caridade até hoje funcionando no Rio de
Janeiro, com larga soma de benefícios
a crianças desamparadas de ambos os
sexos.
Colaborou ativamente para a fundação da União Espírita Suburbana e do
Círculo Cáritas. Da “União” chegou a
ser presidente por muito tempo, tendo sucedido, em 1919, ao grande espírita Fernandes Figueira, que dirigira os
destinos daquela Casa até a sua desencarnação.
Durante dois anos foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, onde a sua palavra era sempre
ouvida com acatamento.
Presidiu, ainda, O Centro Humildade
e Fé, onde outrora nasceu a “Tribuna
Espírita”, órgão que ele dirigiu por algum tempo.
Foi um dos diretores do Asilo Legião
do Bem, para a velhice desamparada.
Embora pobre e sobrecarregado de
numerosa família, não lhe faltava tempo para dedicar-se de corpo e alma ao
Espiritismo e ao trabalho da caridade.
Por não possuir instrução acadêmica,
escrevia com simplicidade, mas corretamente. Seus artigos eram bem concatenados e solidamente fundamentados.
“Reformador”, órgão da Federação
Espírita Brasileira, o jornal “Aurora” e
outros periódicos espíritas contêm vários escritos de Inácio Bittencourt.
Considerado “apóstolo e santo” pela
boca do povo, sobre ele assim disse
ilustre médico em sugestiva crônica

E-mail: akme@akmenet.com.br
www.akmenet.com.br
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publicada num vespertino carioca:
“Perante a lei foi um contraventor –
perante a Humanidade, um benfeitor!”.
Referia-se o ilustre médico à mediunidade receitista e curadora de Inácio Bittencourt, que foi processado
algumas vezes por exercício ilegal da
Medicina, sempre absolvido, como
aconteceu, por exemplo, em 1923, por
decisão do Supremo Tribunal Federal,
em Acórdão de 27 de outubro. Forte
na fé, valoroso na humildade, impertérrito na caridade, tal se revelou constantemente esse velho companheiro
de lides espiritualistas e amigos muito
benquistos.
Dissemos que a sua personalidade
alcançara grande destaque e o seu
nome enorme projeção nos meios espíritas e fora deles, pelo seu indefesso
labor mediúnico, que foi realmente
extraordinário e dos mais assinaláveis.
Essa, com efeito, a verdade, porquanto,
como médium receitista, Inácio Bittencourt se constituiu um como expoente, entre quantos, em nosso País, hão
recebido, da misericórdia inesgotável
do Pai celestial, o dom de veiculá-la
para os sofredores, a fim de livrá-los
dos sofrimentos do corpo e da alma,
ou de, pelo menos, proporcionar alívio
a esses sofrimentos.
Fontes: Publicado por: blogespiritadoale;
WANTUIL, Zêus. Grandes Espíritas do Brasil.
Brasília: FEB, 4ª ed., 1990, p.384-388.

Claudia Teresa Lopes | CRP 06/25.108-0
Especialista em Psicologia Analítica Junguiana
• Psicoterapia (Individual e Familiar);
• Orientação Proﬁssional e Psicopedagógica;
• Orientação de Pais
Cel. (19) 99174-0205
claudiateresalopes@hotmail.com
Rua dos Jequitibás, 363 | Jd. Glória | Americana/SP
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ESTUDOS

Desencarne de Genny Villas Boas Mercatelli

POR JUBERY RODRIGUES

GENNY VILLAS BOAS MERCATELLI nasceu em Santa Rita do Passa Quatro, SP, em 10 de fevereiro de 1911 e
desencarnou na cidade de Araras, São Paulo no dia 02 de
fevereiro de 1985. Em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em
1950, D. Genny Villas Boas Mercatelli conheceu Chico Xavier, quando integrava um grupo de confrades que trabalhava pela fundação de um hospital psiquiátrico espírita
na cidade paulista de Araras, o qual se chamaria Sanatório
Antônio Luiz Sayão.
Desde essa época nasceu uma grande amizade entre
ambos, fortalecida pela admiração de seu esposo, Dr. Roberto Mercatelli, pelo médium mineiro. Com a mudança
de Xavier para Uberaba, em 1958, o casal passou a visitálo assiduamente, encontrando sempre no dileto amigo
palavras de orientação e incentivo para as suas múltiplas
tarefas na seara espírita, especialmente no Sanatório, que
passaram a dirigir desde a sua fundação, em 1957.
Carta do ilustre Luiz Sayão de incentivo à luta. (psicografada por Chico Xavier )
Minha filha, Jesus nos abençoe!
Eis-nos na Seara do Amor Total, em nome do Guia Divino, tentando espalhar a clara luz da esperança na senda
por onde seguem nossos pés.
Certamente lutas incessantes repontam macerando
nossos corações e dificuldades nos assinalam as horas
como convites vigorosos à oração e ao recolhimento.
Amores de ontem em roupagens estranhas nos chegam
aos braços da ternura, convocando-nos a demorada vigília
de apreensão, necessitados de nós… Verdugos gratuitos,
ou adversários que se creem esbulhados nos seus interesses, ressurgem na sombra das nossas ansiedades, ameaçando-nos… No entanto, filha, acima de tudo Jesus vela
e nos conduz. Sua Misericórdia não nos deixa e seu amor
não nos esquece.
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Continuemos animados e confiantes, embora chova
granizo e o chão se adorne de urze ameaçadora; mesmo
que experimentemos incompreensão no país da alma
e que os nossos melhores planos pareçam prestes a ruir,
continuemos com Jesus. Ele nos sustentará na amargura
e nos enxugará o pranto no seio da noite. Ele nos sustentará. Louvando-o, acompanhamos o abençoado labor do
Sanatório e os planos para o Lar Ismael, rogando aos Céus
muitas forças para o grupo de valorosos companheiros
que em Araras plantam as sementes do Mundo Melhor
para o futuro.
Amigos Espirituais abnegados continuam ajudando-os
e inspirando-os e, apesar das dificuldades e das últimas
mudanças inevitáveis, o programa do Senhor se encontra
em plena e sadia execução.
Aumentemos, quanto possível, o concurso da assistência espiritual em nosso Sanatório. O Espiritismo é rota sublime e é claro sol de bênçãos. Tenhamo-lo presente em
nossos compromissos, quanto nos permitam as ocasiões.
Asserene-se, filha e ore. Ore com fervor, entregando-se à
Mãe Santíssima. Nós outros, também, estamos orando por
você, pelo nosso Roberto e por todos os abnegados companheiros da nossa família espiritual.
Sua mamãe e amigos outros fazem-me mensageiro do
seu carinho a você e ao nosso Roberto.
Rogando ao Senhor abençoar-nos, sou o servidor de
sempre.
Em glória, D. Genny Villas Boas Mercatelli depois de muitas lutas desencarna, confiante de ter contribuído pela expansão do espiritismo rede vivo.
Fonte: http://ocaminho.com.br/ocaminho/TXavieriano/Livros/Ree/
Ree05.htm
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HISTÓRIAS ESPÍRITAS

Carimbo não tem alma

POR ORLANDO CIOLDIN

N

o auge da popularidade, Chico Xavier atraía multidões
nas tardes e noites de lançamento de seus livros.
As filas de leitores – caravanas que reuniam famílias
vindas de todo o país – davam voltas no quarteirão e lá ia Chico,
cumprimentando um por um, enquanto autografava exemplar
por exemplar.
O tempo passou, a idade pesou e os amigos mais próximos
de Chico o convenceram a substituir a caneta por um carimbo,
com sua assinatura, nas sessões de autógrafo.
Chico conseguiu carimbar uns 3 exemplares e, a partir do
quarto, sacou a caneta do paletó e passou a escrever algumas
palavras, com sua letra miúda, ao lado do selo.
“Desculpem este carimbo. Desejo a você toda a paz...”.
E as dedicatórias foram se alongando cada vez mais.
Aos amigos inconformados com a aposentadoria precoce do
instrumento, Chico sacramentou: “Carimbo não tem alma.” Ninguém discordou.
Fonte: https://marcelsoutomaior.com/historias.html

EVANGELHO NO LAR

“SAÚDE”
A saúde é tambem um estado d’alma.
Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos.
Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo.
O cérebro é um dínamo gerador de energias.
Quem cede espaço mental para a imaginação doentia, acaba no desiquilíbrio.
Toda trama infeliz se articula em silêncio.
Se queres estar sempre bem ﬁsicamente, saneia os teus pensamentos.
Areja as tuas ideias e não conspurques os teus sentimentos.
Não percas tempo com discussões e polêmicas.
Sobretudo, não te permitas mais de uma hora ociosa por dia.
Fonte: Livro Vigiai e Orai.
Pelo Espírito do Irmão José,
Psicograﬁ a Carlos A. Baccelli
PELO D.C.D.
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COMPORTAMENTO

Campo fértil de transformações

POR ORSON PETER CARRARA

V

alho-me de extraordinário trecho de Léon Denis,
no livro Depois da Morte (edição CELD), constante no capítulo 50 – Resignação na Adversidade
(Quinta Parte – O Caminho Reto), onde o autor considera a
importância da dor. Acompanhe:
“(...) A dor, sob suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma.
Sem ela não é possível a cura. Assim como as moléstias
orgânicas são muitas vezes resultantes dos nossos excessos, assim também as provas morais que nos atingem são
consequentes das nossas faltas passadas. Cedo ou tarde,
essas faltas recairão sobre nós com suas deduções lógicas.
É a lei de justiça, de equilíbrio moral. Saibamos aceitar os
seus efeitos como se fossem remédios amargos, operações dolorosas que devem restituir a saúde, a agilidade ao
nosso corpo. Embora sejamos acabrunhados pelos desgostos, pelas humilhações e pela ruína, devemos sempre
suportá-los com paciência. (...) pela ação da dor, larga tudo
o que é impuro e mau, todos os apetites grosseiros, vícios
e paixões, tudo o que vem da terra e deve para ela voltar. A
adversidade é uma grande escola, um campo fértil em
transformações. Sob seu influxo, as paixões más convertem-se pouco a pouco em paixões generosas, em amor do
bem. Nada fica perdido. Mas, essa transformação é lenta e
dificultosa, pois só pode ser operada pelo sofrimento, pela
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luta constante contra o mal, pelo nosso próprio sacrifício.
Graças a estes, a alma adquire a experiência e a sabedoria.
Os seus frutos verdes e amargos convertem-se, sob a ação
regeneradora da prova, sob os raios do Sol divino, em frutos doces, aromáticos, amadurecidos, que devem ser colhidos em mundos superiores. (...).”
Sugiro ao leitor reler o trecho em destaque. A partir do
pensamento inicial: “as moléstias orgânicas são muitas vezes resultantes dos nossos excessos, assim também as provas
morais que nos atingem são consequentes das nossas faltas
passadas”, que deve merecer nossa atenção o trecho todo
traz preciosos ensinamentos para compreender o sofrimento pela dor. Inclusive, na consideração coletiva, como
ocorre com as adversidades enfrentadas pelo país.
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COASSEJE

Verdades e Mitos da Adoção
PELA COASSEJE

Os Projetos da COASSEJE

A COASSEJE, como já é do conhecimento, desenvolve programas e projetos de média e alta complexidades voltados à
crianças e adolescentes.
O Serviço de Acolhimento Institucional, através do “Lar Dona Anita” (abrigo) que acolhe crianças e adolescentes em
situação de risco, procurando protegê-los e orientá-los, enquanto se trabalha as famílias de origem ou extensa, com intuito
de equilibrá-las para receber o retorno desses acolhidos. Quando isso não é possível, o Juiz da Vara da Infância e Juventude
determina a destituição familiar e libera a criança ou o adolescente para família substituta (adoção).
O Programa Abraçar que envolve o projeto Apadrinhamento Afetivo e Grupo de Apoio à Adoção. O Projeto Apadrinhamento Afetivo prepara pessoas ou casais pretendentes à apadrinhar crianças maiores de 8 anos e adolescentes, cuja
possibilidade de retorno à família originária e ida a família substituta tenha algumas dificuldades. Após apadrinhamentos,
as técnicas do projeto acompanham e orientam essa atividade.
O Grupo de Apoio à Adoção, em parceria com técnicas da Vara da Infância e Juventude, tem a missão de preparar os
pretendentes à adoção, que são as famílias substitutas para aquelas crianças e adolescentes acolhidas que não retornam à
família de origem. Neste projeto, as técnicas da VIJ iniciam as atividades de orientação e as técnicas do “Abraçar” complementam com o curso e encontros periódicos para esclarecer e fortalecer os pretendentes em suas intenções.
Neste início de 2022, num trabalho realizado pela equipe do Abraçar, está sendo divulgado nas redes sociais algumas
informações esclarecedoras sobre o tema “adoção”. E, aos poucos, estaremos divulgando também nas edições do IPV.
Nesta edição, utilizando de uma entrevista da psicóloga Lídia Weber, publicada no site “acalantofortaleza.com.br”, divulgamos quadros com perguntas e respostas sobre o tema, que visam desconstruir mitos da adoção de crianças e adolescentes. Vamos acompanhar:
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LIVROS MAIS VENDIDOS NO SEAREIROS EM JANEIRO

PELA SECRETÁRIA

1- Perguntas que Jesus nos fez - Sandra Borba Pereira;
2- Psiu! - Adeilson Salles;
3- Meu Primeiro Evangelho - Luis Hu Rivas/Maurício de
Souza;
4- Pão Nosso - Emmanuel/Francisco C.Xavier;
5- Educação para um Mundo Melhor - Lucia Moyses.
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ESTUDO BÍBLICO

Parábola O Fariseu e o Publicano

(Lucas 18: 9-14)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

“Propôs também esta parábola a
alguns que confiavam em si mesmos,
por se considerarem justos, e desprezavam os outros:
Dois homens subiram ao templo
com o propósito de orar: um, fariseu,
e o outro, publicano.
O fariseu posto em pé, orava de si
para si mesmo, desta forma: Ó Deus,
graças te dou porque não sou como
os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como
este publicano; jejuo duas vezes
por semana e dou o dízimo de tudo
quanto ganho.
O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem
ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador!
Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e
não aquele; porque todo o que se exalta será humilhado;
mas o que se humilha será exaltado”.
Quem eram os Fariseus e os Publicanos? Por que Jesus
os comparou?
Fariseus eram os devotos da seita mais influente da época. Obcecados por sua própria virtude, desfraldavam a
bandeira do orgulho.
Já os Publicanos pertenciam aos arrecadadores de impostos públicos, eram odiados pelos judeus, fizeram do
episódio uma argumentação religiosa.
Jesus nos mostra na descrição da parábola, através
dos exemplos representados pelo fariseu e o publicano, dos benefícios e dos danos quanto à postura da
pessoa orgulhosa e daquele que age com humildade,
também nos ensina as benesses da prece e a maneira
correta de orar. Esses foram os principais objetivos de Jesus em usar da comparação dos dois personagens.
Espíritos em evolução que somos, participando de um
processo de crescente progresso moral e intelectual, Jesus
nos alerta do caminho danoso em querermos sustentar
atitudes orgulhosas e do quanto podemos usufruir junto
à espiritualidade maior se adotarmos a humildade como
direcionamento da nossa trajetória evolutiva.
A postura orgulhosa do fariseu se enaltecendo, é exemplo mais evidente de que se deixarmos nos dominar por
atitudes personalistas mostrando-se vaidosos, autoritários
e exigentes, nos distanciaremos da habilidade funcional
do amor. Já a conduta adotada pelo publicano em reconhecer a sua inferioridade e mostrar-se humilde perante
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Deus, rogando-lhe ajuda, trás o exemplo de que devemos
usar da autoavaliação das nossas atitudes no convívio das
vivências proporcionadas por Deus em nossa vida, oportunidades únicas de conduzirmos o processo de conquistas em busca da harmonia, dos bons sentimentos e da
amabilidade a todos os seres humanos.
A parábola também esclarece sobre a importância
da prece e da sua qualidade. A oração é recurso que a
espiritualidade maior coloca-nos à disposição. É através
dela que temos a oportunidade de falarmos com Deus e
de sentir a sua presença. Para termos a concessão da sua
misericórdia, devemos aprender de como nos apresentarmos a sua presença pela prece, reconhecendo a sua justiça e bondade como também a sua magnitude divina. Em
Lucas (11:24) Jesus diz: “O que quer que seja que pedirdes na
prece, credes que o obtereis, e vos será concedido.” Lembrando que a concessão não nos credencia a abolir as obrigações constantes nas leis divinas, mas sim cobrindo o nosso
espírito de mansidão e ânimo, revigorando o nosso âmago nas contendas árduas, acatando os desígnios celestes.
O publicano usou da sinceridade quando se postou em
oração, essa atitude não é convencional às pessoas que
adotam o palavreado extenso, frases repetitivas que não
se originam do coração puro e autêntico. Para ser ouvido
por Deus há necessidade de sentirmos de que estamos
em paz com o semelhante. Quando emitimos objetivos
em nossas preces, suplicando desejos, felicitações e rogativas, reservemos o melhor dos sentimentos de nossa alma.
Diz Jesus: “E quando estiverdes orando, perdoai.” Marcos
(11:25).
Fontes: O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. 27; Coleção Fonte
Viva – Emmanuel; site: espírito.org.br – Portal de Espírito.
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

O que é esperança?

POR SANDRA TRAMBAIOLI DE NADAI / TALITA BUENO SALATI LAHR

N

a virada do ano fizemos muitos pedidos e promessas de mudanças e
buscas por objetivos importantes
para o ano que vislumbramos à frente, mas o
ano inicía, a rotina é retomada e muitos desses planos vão se desfazendo pela correria
desenfreada. Ainda mais nessa contemporaneidade, onde vivemos de um imediatismo
sem fim.
Em janeiro tambem somos lembrados pelas
mídias, o “janeiro branco”, a necessidade de
cuidarmos da nossa saúde mental, em especial em tempos pandêmicos. Parece que o
que era uma busca por bem estar se transforma em mais uma preocupação ou obrigação
a serem executadas.
Diante de tantos caminhos, convidamos vocês a simplesmente manterem firme a ESPERANÇA. Segundo dicionário on-line, “é o sentimento de quem vê como possível
a realização daquilo que deseja; confiança em coisa boa; fé”.
Se há esperança, há perspectiva de futuro, há possibilidades de atravessar momentos desafiadores pelos quais
passamos.
Esperança, nos ajuda a criar rotas, caminhos e persistir
nesses, porque se sabe que é possível fazer a travessia do
momento.
A ciência ainda nos comprova o benefício da Esperança;
estudos da neurobiologia apontam que ela ativa o córtex orbitofrontal, facilitando a resolução de problemas.
A esperança tem um papel na mediação da ligação da
ansiedade com essa parte do cérebro, portanto, quanto maior é a Esperança, menor é a ansiedade e o medo.
Gilmara Bueno, psiquiatra ainda nos lembra: “Esperança não é esperar, é caminhar!”
Esperançar é olhar para o futuro, ver possibilidades e
acreditar em sua capacidade de realização e assim seguir em frente. Nesse trajeto a esperança se fortalece.
Assim como, para Paulo Freire, em seu livro “Pedagogia da Esperança”, nos diz: “É preciso ter esperança,
mas ter esperança do verbo esperançar; porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do
verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se
levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo…”
Na medicina a esperança tem sido vista como um recurso terapêutico, segundo Bressan, Iacoponi, Assis e
Shergill, ela auxília na superação de doenças, pois é uma
forma da pessoa investir tempo e energia em planejar
como atingir seus objetivos com intenção e persistência.
Eles nos descrevem que “incentivar a esperança, signifiINFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

ca negociar uma compreensão clara dos objetivos do tratamento através do diálogo, da compreensão mútua e de um
processo de ajuste e aceitação”.
Para refletirmos mais sobre como anda nossa esperança, trazemos o trecho da música do Titãs – “Enquanto
houver” e uma mensagem de Emmanuel:
“Quando não houver Esperança
Quando não restar nem ilusão
Ainda há de haver Esperança
Em cada um de nós
Algo de uma criança
Enquanto houver sol
Ainda haverá …”
E para finalizar, a mensagem de Emmanuel:
“A negação humana declara falências, lavra atestados de
impossibilidade, traça inextricáveis labirintos, no entanto,
a esperança vem de cima, à maneira do Sol que ilumina do
alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos
diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões
mais altas. Jesus, na condição de Mestre Divino, sabe que os
aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que
os erros são próprios da escola evolutiva e, por isto mesmo, a
esperança é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho de
Amor”.
Que a esperança seja um farol a nos guiar.
Fontes: BRESSAN, R., IACOPONI, E., ASSISJ. C., e SHERGILL, S. S.
Hope is a therapeutic tool, don´t be afraid to use it. BMJ 2017;359:j5469 doi:
10.1136/bmj.j5469 (Published 13 December 2017); FREIRE, P. Pedagogia da
esperança. Ed. Paz e Terra, 2012; Mensagem de Emmanuel no livro Vinha de
Luz, psicografado por Chico Xavier: ESPERANÇA; https://www.brasildefators.com.br/2021/02/09/artigo-a-importancia-da-esperanca-na-pandemia-da-caixa-de-pandora-a-neurobiologia; Bressan, R., Iacoponi, E., AssisJ.
C., e Shergill, S. S. Hope is a therapeutic tool, don´t be afraid to use it. BMJ
2017;359:j5469 doi: 10.1136/bmj.j5469 (Published 13 December 2017)
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REVISTA ESPÍRITA

Visões

PELO D.C.D.

Lemos no Courrier de Lyon:
“NA NOITE de 27 para 28 de agosto de 1857, um caso singular de visão
intuitiva se passou em Croix-Rousse,
nas seguintes condições: “Há cerca de
três meses o casal B..., dignos tecelões,
movidos por louvável comiseração, recolheram em casa, como empregada,
uma mocinha atoleimada, que vivia
nas imediações de Bourgoing.”
“Domingo passado, entre duas e três
horas da manhã, o casal foi acordado
pelos gritos lancinantes da empregada, que dormia num sótão contíguo
ao quarto deles.”
“Acendendo a lâmpada, a senhora
subiu e encontrou a empregada debulhada em lágrimas e num indescritível estado de exaltação de espírito,
torcendo os braços em terríveis convulsões e chamando por sua mãe que,
dizia ela, acabara de ver morrer diante
de seus olhos.”
“Depois de haver consolado a pobrezinha como melhor lhe foi possível, a
senhora voltou ao quarto. O incidente
quase foi esquecido quando ontem,
terça-feira, no período da tarde, o carteiro trouxe à senhora B... uma carta do
tutor da mocinha, informando que na
noite de domingo para segunda-feira,
entre duas e três horas da manhã, sua
mãe havia morrido em consequência
de uma queda do alto de uma escada.”
“A pobre (...) partiu ontem pela manhã para Bourgoing, acompanhada
pelo Sr. B..., seu patrão, a fim de receber
o quinhão na herança de sua mãe, cujo
fim deplorável vira tão tristemente em
sonho.” Os fatos desta natureza não
são raros, e teremos frequentes ocasiões de descrever alguns de autentici-
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dade incontestável. Por vezes se produzem durante o sono, como um sonho.
Ora, como os sonhos não passam de
um estado sonambúlico natural e incompleto, designaremos as visões que
ocorrem nesse estado como visões sonambúlicas, para distingui-las das que
se dão em vigília e que chamaremos
visões pela dupla vista. Por fim, chamaremos de visões extáticas as que se
verificam no êxtase. Geralmente têm
como objeto seres e coisas do mundo
incorpóreo. O fato que segue pertence à segunda categoria. Um armador
nosso conhecido, residente em Paris,
há poucos dias contou-nos o seguinte:
“No último mês de abril, sentindo-me
indisposto, fui passear com meu sócio
nas Tulherias. Estava um dia magnífico; o jardim regurgitava de gente. De
repente a multidão desaparece ante
os meus olhos; não sinto mais o meu
corpo e sou como que transportado, e
vejo distintamente um navio entrando no porto do Havre. Reconheço-o
como sendo o Clémence, que esperávamos das Antilhas. Vi-o atracar ao cais
e distinguia bem os mastros, as velas,
os marinheiros e os menores detalhes,
como se eu lá estivesse. Então disse
ao meu companheiro: ‘Eis o Clémence
que chega. Receberemos notícia ainda
hoje. Sua travessia foi feliz’. Chegando
em casa, entregaram-me um telegrama. Antes de o ler declarei: ‘É o aviso
da chegada do Clémence, que entrou
no Havre às três horas’. O telegrama realmente confirmava a entrada, exatamente à hora em que me encontrava
nas Tulherias”.
Quando as visões têm como assunto
seres do mundo incorpóreo, aparentemente poder-se-ia levá-las à conta da
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imaginação, classificando-as de alucinações, porque nada lhes poderia demonstrar a exatidão. Mas nos dois casos referidos aparece a realidade mais
material e positiva. Desafiamos todos
os fisiologistas e todos os filósofos a
que no-los expliquem pelos sistemas
comuns. Só a Doutrina Espírita pode
fazê-lo, por meio da emancipação da
alma que, escapando momentaneamente das fraldas materiais, transporta-se para além da esfera de atividade
corporal. No primeiro caso descrito, é
provável que a alma da mãe tivesse
vindo ver a filha e avisá-la de sua morte, mas no segundo o que é certo é que
o navio não veio encontrar o armador
nas Tulherias. Há que concordar que
foi a alma deste que foi vê-lo no Havre.

FONTE:

https://kardecpedia.com/roteiro-

-de-estudos/20/revista-espirita-jornal-de-estudos-psicologicos-1858/1505/janeiro/visoes
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LEIA, ASSISTA, APRENDA

Aprendendo com o livro “Desobsessão”

PELO D.C.D.

DESOBSESSÃO é um livro espírita, psicografado pelos médiuns Chico Xavier e
Waldo Vieira, com autoria atribuída ao espírito André Luiz. Publicado pela Federação
Espírita Brasileira no ano de 1964. É a terceira e última obra das Obras Complementares da Série André Luiz.
Este livro objetiva prestar valioso auxílio àqueles que se propõem a tratar,
com a devida seriedade, em reuniões específicas da Casa Espírita, o grave problema da obsessão, que, como as mais diferentes e temíveis doenças do corpo físico, se
constitui em flagelo da humanidade. Por meio de 73 capítulos, devidamente ilustrados, escritos de maneira objetiva, aborda temas que orientam os trabalhadores das
reuniões de desobsessão, desde o despertar no dia da reunião, superação de impedimentos, conversação anterior à reunião, pontualidade, equipe, educação mediúnica, passes, até o seu encerramento. Trata ainda de importantes procedimentos
posteriores ao trabalho de desobsessão. Alerta sobre a gravidade do assunto, salientando que cada Casa Espírita deve possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, não somente para sua defesa e conservação, como também para socorrer as
vítimas da desorientação espiritual.
Fonte: https://www.febeditora.com.br/desobsessao

ESPIRITISMO E ARTE

Allan Kardec - Um Olhar para a Eternidade
POR CRIS CLEZIA

SUCESSO DE PÚBLICO nos teatros do Brasil há 19 anos, o
espetáculo teatral “Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade” com direção de Ana Rosa, já realizou mais de 1.000
apresentações, com mais de meio milhão
de expectadores.
Com texto de Paulo Afonso de Lima, direção da brilhante Ana Rosa e um elenco
de primeira linha, a peça vem apresentando uma belíssima turnê, com casas lotadas, nas cidades por onde passa. Em cena,
Rogério Fabiano, ator e produtor do espetáculo, revive a trajetória do educador,
escritor e tradutor francês Hippolyte León
Denizard Rivail, que no século XIX, sob o
pseudônimo de Allan Kardec, se dedicou
à observação e ao estudo dos fenômenos
espíritas. A codificação da Doutrina Espírita colocou Kardec na galeria dos grandes
missionários e benfeitores da humanidade. A maioria do elenco se divide entre
dois, três ou mais personagens e faz isso com maestria. No
palco, a atriz Érica Collares, também produtora do espetáculo, vive a médium Gertrudes Laforgue e Amélie Gabrielle
Boudet (esposa de Allan Kardec).
INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

Já a atriz Maritta Cury tem entre os seus papéis de destaque: a mãe de Allan Kardec, Madame Rivail, a Madame
Plainemaison e a amiga de Kardec Justine Frenard, figuras
fundamentais na transição de Allan Kardec. Outros integrantes do elenco são Gerado Franco – que interpreta o Professor
Fortier, o Padre católico e o tio Maurice – e
Hudsonn Moreira, como o Mago Lacazze,
o Professor Pestalozzi, o médium Jean Paul
e o Espirito da Verdade.
O espetáculo pretende alcançar um público eclético, formado por simpatizantes
dos assuntos espirituais, por aqueles que
buscam respostas às suas indagações e
por pessoas que simplesmente acreditam na eternidade da alma. Nesta peça, a
curiosidade pelos assuntos espirituais está
ligada ao objetivo da equipe em contar
boas histórias, de fazer um bom espetáculo e atender ao público que procura um
trabalho sério e verdadeiro. Acessem o site e saibam mais
informações sobre a programação: http://teatrodasartessp.com.
br/peca/allan-kardec-um-olhar-para-a-eternidade/
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ESPIRITISMO E CIÊNCIA

USP inaugura laboratório para estudos de
Fenômenos Paranormais
POR JUBERY RODRIGUES

Universidade diz que Laboratório do Impossível será dedicado ao desenvolvimento do pensamento crítico e à discussão sobre a relação entre ciência e crenças.
Um laboratório diferente foi inaugurado em 14 de dezembro pela Universidade de São Paulo (USP), para fomentar estudos sobre a influência de fenômenos considerados impossíveis ou sobrenaturais e a sua relação com
as crenças e o conhecimento científico.
O Laboratório do Impossível, localizado na Cidade
Universitária, abrigará parte das atividades realizadas
pelo Laboratório de Estudos Psicossociais Crença, Subjetividade, Cultura & Saúde (InterPsi), do Instituto de
Psicologia da USP. Segundo o coordenador do InterPsi,
Wellington Zangari, a ideia é que o espaço, que teve suas
instalações totalmente reformadas recentemente, seja
dedicado à realização de atividades de extensão, para
promover o diálogo entre a arte mágica e a ciência.
As atividades do laboratório serão desenvolvidas especificamente para estudantes do ensino fundamental

e médio, principalmente de escolas públicas. A intenção
é aproximar crianças e adolescentes da ciência e da universidade.
Além do Laboratório do Impossível, o espaço também
contará com mais dois ambientes: o Museu da Crença e
da Cultura da Paz, que exibirá artefatos ligados a crenças,
práticas e experiências religiosas, esotéricas, paranormais,
anômalas e pseudocientíficas; e a Biblioteca Quevedo-Cobêro, que receberá o acervo do Centro Latino-Americano
de Parapsicologia (Clap), fundado pelo Padre Quevedo,
famoso parapsicólogo que reuniu, ao longo de quatro
décadas, uma coleção composta de cerca de 15 mil itens
sobre o tema.
Fonte: Fonte: https://revistaoeste.com/brasil/

ESPIRITISMO E MEDICINA

Matéria mental e nível evolutivo
POR DR. RICARDO DI BERNARDI

N

osso Universo é um todo de
forças dinâmicas. André Luiz,
na obra Mecanismos da Mediunidade, lembra-nos que o elétron é
a expressão basilar de toda oscilação e
de todo fluxo de energia que ocorre na
dimensão física, isto é, em nosso universo material, o que inclui matéria de
outras dimensões.
É, também, conhecimento dos estudiosos da fenomenologia espírita
que a base fornecedora de toda matéria, e energia, existentes no Cosmo
é o fluido universal, este seria o veículo para a expressão onipresente do
“pensamento do criador”. No macro e
no microcosmo sempre ocorreram as
manifestações do Amor Universal, que
atua através das inteligências espirituais ou “Potências Angélicas”, mobilizadas para a organização de formas e de
14 | FEVEREIRO 2022

funções com variabilidade infinita.
Neste oceano de energia cósmica, navega a matéria mental humana, capaz
de gerar formas-pensamento dotadas
de fluido vital. Essas ideoplastias têm
duração variável, conforme a persistência da onda mental que nós produzimos. Somos, por isto, cocriadores em
plano menor. A eletricidade e o magnetismo, derivações do fluido cósmico
(universal), são constantemente modificadas e direcionadas pela matéria
mental humana, ou seja, pelo nosso
pensamento.
O fluxo energético provindo do
campo psíquico de cada Espírito encarnado ou desencarnado é muito
individual, específico, mas, Dr. André
Luiz ensina-nos que raios ultracurtos
se projetam dos seres angélicos que
são sábios, plenos de amor e inteligênINFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

cia, atuantes no micro e macrocosmo como representantes do Amor
Universal – Deus, esses seres sábios
geram condições adequadas para a
expansão e sustentação da vida nas
infinitas variações da natureza deste
planeta, bem como nos demais astros
do universo. Nós, humanos terráqueos, emitimos matéria mental variável.
Os corpúsculos mentais, que irradiamos, vibram em ondas curtas nos momentos de reflexão quando unimos
sentimentos profundos e inteligência.
Emanamos, outrossim, ondas médias
nas aquisições de experiências e de conhecimentos, e, mais comumente, ondas longas, quando nos dedicamos às
necessidades básicas de sustentação e
manutenção da nossa existência física.
O homo sapiens, tanto aqui como no
plano espiritual, esclarece-nos o emiANO 25 - Nº 260

nente médico do plano extrafísico, expressa seu pensamento como onda,
que, embora sutil, ainda é matéria. A
onda do pensamento, emitida por nós,
projeta-se em minúsculos corpúsculos
mentais, terminologia utilizada por
André Luiz.
Quanto aos animais, por serem princípios espirituais com menor tempo
percorrido na longa estrada da evolução infinita, pensam fragmentariamente, normalmente seus pensamentos são descontínuos, daí suas ondas

mentais serem fragmentárias, pensam
em laivos ou fagulhas, são almas simples, mas “não são simples máquinas
como supondes”.
As partículas mentais, projetadas por
cada Espírito, têm a qualidade da indução mental sobre o campo psíquico de
outras criaturas que sintonizem com
o mesmo tipo de pensamento ou se
coloquem submissas em termos de receptividade, por exemplo, animais ou
seres simples e ignorantes. A intensidade da indução mental dependerá da

intensidade da concentração, da persistência do pensamento e da clareza
no rumo dos objetivos. Somos seres
que já amealhamos grande acervo de
experiências, foram inúmeros acertos
e equívocos que registramos, em nosso
inconsciente, como estímulos ao progresso.
Hoje, se somos amparados pelas
correntes mentais dos iluminados, embora captemos muito pouco de suas
induções mentais, também somos
cocriadores de formas-pensamento e
indutores mentais sobre seres menos
desenvolvidos, não só os fisicamente
próximos, mas todos os seres da Natureza com quem devemos intercambiar
amor e respeito, pois, como nos diz
Emmanuel, o que nos diferencia deles é
apenas a maior ou menor distância do
caminho percorrido.
Fontes: XAVIER, Francisco C. Mecanismos
da Mediunidade Pelo Espírito André Luiz. 7ª ed.
Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira;
Mecanismos da Mediunidade, cap. 4, Matéria
Mental.KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos.
[1857] Questão 595; Foto: https://www.usepiracicaba.com.br/

INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO

ANO 25 - Nº 260

FEVEREIRO 2022 | 15

MEDIUNIDADE

Dramas da Obsessão

POR NICOLE S. NEVES

Qual a dúvida da importância do
estudo da mediunidade? Há quanto
tempo temos a doutrina espírita junto a nós e esse tema não diminui sua
importância. Propomos a partir desta
semana a leitura de um livro que traz
muita informação, com doses de romance apresentado por uma médium
que possui uma vasta obra que merece ser bem estudada.
O livro Dramas da Obsessão, psicografado por Ivonne A. Pereira, ditado
pelo espírito de Bezerra de Menezes, nos apresenta de início uma advertência que não tem como não ser
realçada nesse começo de caminhada.
A dedicatória se faz “àqueles que, possuindo faculdades mediúnicas, desejam
torná-las em verdadeiro traço de união
entre os mundos objetivo e invisível, os
quais se completam e interpenetram,
não obstante se comprazerem os homens no alheamento dessa amplitude
em que se agitam”.
Todos somos médiuns e temos a
possibilidade de nos deixarmos influenciar pelas individualidades invisíveis, quaisquer que sejam seus níveis
de adiantamento. No mundo em que
vivemos, em que encontramos todo
tipo de delinquência, não podemos
nos esquecer da influência de seres
invisíveis sobre aqueles médiuns cientes ou não da sua condição. Bezerra
de Menezes nos lembra que essa influência é tão natural para a espécie
humana como qualquer outro dos
cinco sentidos que integram a personalidade humana. É a partir desse
contexto que o livro se inicia, tentando
dar ao observador estudos interessantes daqueles fatos inseparáveis da vida
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diária de todos nós, buscando estudar
aspectos do fenômeno mediúnico ligado à obsessão.
Comecemos então a analisar o primeiro capítulo da Primeira Parte da
obra.
Inicialmente o autor ressalta a existência no Brasil de uma quantidade
que parece maior do que em outras
localidades de pessoas com esse dom
natural da mediunidade, o que torna o brasileiro mais fácil de se deixar
influenciar pelo Invisível. Será essa
impressão realidade? E se for, qual o
motivo disso? O livro não abraça tal
polêmica, mas lança questões interessantes para refletirmos.
Coloca-se que é dever dos trabalhadores do plano espiritual esclarecer
que as faculdades mediúnicas devem
ser cultivadas sob princípios honestos
e rigorosos para que não se tornem
motivo de desordem tanto na vida íntima como social do médium.
Ainda que Kardec tenha exposto
muito sobre a mediunidade com clareza, Bezerra de Menezes indica que nós,
aprendizes, estamos em meio a uma
inércia mental, o que justifica a necessidade de termos reexplicações daquilo que há mais de um século já foi dito.
A forma como se escolheu fazer isso
foi uma romantização que nos diverte
enquanto também nos instrui. Explicar
pelo exemplo, eis a ideia do livro.
E a ideia de usar exemplos, como
bem posta, é aquilo que já tínhamos
com Jesus, que ensinava por parábolas. Uma observação: o livro que estudamos foi psicografado na década de
1960, mas a mensagem ainda é tão
viva para todos nós! Tanto conheci-
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mento já temos disponível com oslivros de Allan Kardec e seus contemporâneos, mas ainda são necessários tantos outros, como esse que propomos a
leitura, e há outros tantos que são elaborados ainda agora.
Para arrematar o capítulo (e esse primeiro artigo), começamos a conhecer
o personagem principal: a narrativa
está ao redor da personagem Leonel,
médium que ignorava sua condição e
por isso mesmo se deixava influenciar
pelos habitantes do mundo invisível.
Situação semelhante à de muitos
de nós, não é mesmo? O que teremos
mais adiante com a leitura?
Aguardemos as cenas dos próximos
capítulos…

ANO 25 - Nº 260

SEAREIROS SOLIDÁRIIO

Mãos que doam, nunca ficam vazias
POR ELISANDRA PINHEIRO

ESSA É UMA GRANDE VERDADE e felizmente pode ser vivenciada pelo Grupo Seareiros Solidário
durante todo o ano de 2021.
O ano foi marcado por muitas ações solidárias e dentre elas, frequentes eventos realizados na
Instituição Aephiva, onde o Grupo teve o privilégio de conhecer os assistidos, oferecer saborosos
almoços, colaborar com a doação de produtos de higiene pessoal, limpeza, roupas e amenizar as
angústias através de cartas fraternais endereçadas a cada um dos internos.
No último dia 18, o Grupo Seareiros Solidário encerrou as ações do ano, organizando e oferecendo um delicioso Chá da Tarde para todos os assistidos e familiares, colaboradores e direção da Casa.
O evento foi regado a muita harmonia, alegria, cuidados, prece e amor fraterno. Gratidão e alegria,
são os sentimentos que refletem esse sensacional encerramento da ação Aephiva.
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PÁGINA INFANTIL I

Saber ouvir e falar com o jovem (PARTE 1)

POR EDUARDO FANTATO

F

alar sobre jovens e crianças é
uma tarefa complexa. Existem
muitos assuntos que podemos
abordar e todos com muita importância. Primeiro por ser um tema que
todos nós temos experiência, pois já
fomos ou ainda somos jovens, e assim
permanecemos se forem os nossos desejos, pensamentos e atitudes.
E da mesma forma que os jovens
têm alguma dificuldade de estabelecer uma boa comunicação conosco,
nós também temos as nossas dificuldades. Existe um confronto de gerações que vem carregado de conceitos,
experiências, interações diferentes,
que acabam por gerar conflitos, desde
os menores até os mais complexos.
Não existe uma receita de como saber ouvir e saber falar com o jovem,
pois se tivesse talvez esse tema não seria tão instigador, não é mesmo?
Nós sabemos que todos os espíritos,
são únicos. E que cada espírito, quando
encarnado, passa pelas experiências
que são preparadas especialmente
para a sua própria evolução. Se somos
únicos e temos as nossas missões, provas e metas dentro de nosso caminho
evolutivo, é muito natural que nós não
consigamos ter uma receita ou uma
maneira única de lidarmos com cada
ser.
Logo, a lógica prevalece para o trato
com crianças e jovens. Então se não
existe uma receita como fazemos para
escutar e conversar com os jovens?
A palavra-chave é empatia. E aqui
precisamos entender esse termo com
a luz que Jesus nos deixou com seus
exemplos. Desenvolver empatia com
os jovens nada mais é do que exercermos aquilo que Jesus pediu, para que
possamos amar os outros como a nós
mesmos. No Evangelho temos em Matheus, capítulo 22, versículos 34 a 40:
“Amarás o Senhor teu Deus de todo
o teu coração, de toda a tua alma e de
todo o teu espírito; este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o se18 | FEVEREIRO 2022

gundo, semelhante a esse: Amarás o teu
próximo, como a ti mesmo. — Toda a lei
e os profetas se acham contidos nesses
dois mandamentos.”
E no ESE temos na sequência a afirmação de que “fazer pelos outros o que
quereríamos que os outros fizessem por
nós”, é a expressão mais completa da
caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo.
Então se queremos abrir um diálogo,
saber falar e escutar o jovem, temos
que partir desse ensinamento, buscar conversar com o jovem da melhor
maneira possível, da maneira que gostaríamos que fosse feito conosco. E aí
entra um segundo ponto importante.
E começamos a perceber que o tema
tem muitas orientações nos próprios
ensinamentos do Cristo.
Não é só fazer como gostaríamos
que fosse feito conosco, é preciso contextualizar. Porque não adianta tratarmos o jovem da forma que nós gostaríamos de ser tratados, e pronto, apenas
isso. Precisamos discernir um conjunto
de fatores que estão no entorno, afinal
somos espíritos diferentes, com formas de vivências, no mundo, também
diferentes. Ou seja, precisamos entender que aquele jovem com quem que

iremos dialogar, um filho, um aluno,
um sobrinho, um irmão, um amigo,
têm formas diferentes de lidar e enxergar o mundo, e qual a mais correta?
Não sabemos, e não existe essa maneira mais correta, precisamos apenas
entender que são diferentes e que temos que respeitar. Precisamos compreender que o corpo físico tem processos
específicos de maturação e que o cronograma para o desenvolvimento precisa ser cumprido. O corpo e a mente
é uma “máquina” em construção constante.
A forma de interagir com as pessoas, a forma de afetividade, a forma de
pensar, a forma de raciocinar, tudo passa por um processo. Não aprendemos
amar sem antes recebermos o amor.
Daí talvez a grande importância da infância e da adolescência. O corpo precisa do amadurecimento motor, afetivo,
social cognitivo e intelectual. E aqui
reside talvez uma grande dificuldade,
mas para qual também encontramos
sublimes orientações nos ensinamentos da doutrina, na qual somos inspirados a compreender que cada um tem
seu tempo de evolução e as transformações fazem parte de um processo e
não se dá da noite para o dia.

Foto:https://www.dij.febnet.org.br/wp-content/uploads/2017/02/1af_cartazes_cartaz_geral.jpg
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EVENTO

31 anos do Seareiros!
POR IZILDINHA CIOLDIN

N

este 25 de janeiro, o Centro Espírita Seareiros de Jesus completou 31 anos de
atividades. Comemoramos a data no dia 30, com um delicioso café da manhã
preparado por muitas mãos. A chuva não permitiu a comemoração conforme planejado, mas adaptamos o ambiente e os que compareceram puderam desfrutar de bons
momentos. Sempre fizemos questão de respeitar os protocolos sanitários e, com consciência, comemoramos os 31 anos de trabalho no bem. Estava prevista a apresentação de um documentário sobre a fundação
da Casa, porém ficou para ser transmitido numa apresentação virtual das quartas-feiras, às 20h00, ainda no mês de fevereiro. Comunicaremos antecipadamente. Aguardem!
Tantas pessoas já passaram por esta Casa! Tantas pessoas tiveram um papel essencial para que hoje pudéssemos ter essa
estrutura física e humana capaz de receber as pessoas de forma confortável e com o respeito e carinho necessários.
Para 2022, já temos aprovado o novo Regimento Interno do Departamento de Orientação Doutrinária – DOD. Está prevista uma reforma na recepção, deixando-a mais dinâmica. Será criada também uma biblioteca infantil e mudança da
biblioteca tradicional para o andar de cima. Para isso, contamos com a contribuição e compreensão de todos os associados
e frequentadores.
As reuniões mediúnicas estão funcionando quase que em normalidade total. Algumas reuniões de estudos estão retornando presencialmente, assim como retornarão a evangelização e mocidade a partir do dia 02 de fevereiro. Muitos
grupos de estudos continuam funcionando virtualmente com ótima adesão de participantes.
Enfim, apesar das dificuldades ocasionadas pela pandemia nossa Casa sempre funcionou dentro das possibilidades.
Manifestamos sempre nossa gratidão aos fundadores, especialmente a Norivaldo do Carmo Clemente, o “Norinho” e Valdir Farias da Silva e tantos outros que foram chegando e dando a sua contribuição. Contamos com a participação e auxílio
de todos para que nossa Casa seja sempre um lugar acolhedor e de muito esclarecimento.
Viva o Seareiros e sua gente! Parabéns a todos que contribuíram e contribuem com esta Casa abençoada!
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