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A Amizade sincera é um santo remédio... 

Aamizade deve ser cultivada todos os 
dias, mas existe uma data especial, 
conhecida mundialmente como 

o Dia Internacional da Amizade. Foi criada 
pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro. 
Ele se inspirou na chegada do homem à 
Lua, em 20 de julho de 1969, considerando 
a conquista não somente uma vitória cien-
tífi ca, como também uma oportunidade de 
se fazer amigos em outra parte do universo.

No Brasil, Uruguai e Argentina, a data 
é comemorada no dia 20 de julho, apesar 
da sugestão da Assembleia Geral das Na-
ções Unidas de que todos os países-mem-
bros celebrassem o Dia Internacional da Amizade, ou 
Dia do Amigo, no dia 30 de julho, com o intuito de que 
a amizade entre povos, países, culturas e indivíduos pode 
inspirar esforços pela paz e construir ligações mais fortes 
entre comunidades.

Emmanuel na introdução do livro Amizade (Francisco 
C. Xavier/Meimei), diz que as tradições da Vida Espiritual 
narram que o apóstolo João, em se retirando da última ceia, 
perguntou agoniado a Jesus, por que predizia a separação 
deles? Acompanhava-Lhe os passos, ouvia as pregações, sem 
interesses particulares, pois encontrou Nele o que buscava: a 
compreensão e o amor fraterno, a simpatia e o conhecimen-
to… 

O Cristo afagou-lhe a cabeça e passou novas instruções, 
afi rmando: — “Já não vos chamarei servos, porque o servo 
não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado 
amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito 
conhecer. (João, 15.15)

Amigos foi a titulação mais expressiva que Jesus desta-
cou do vocabulário para defi nir os companheiros.

Isso naturalmente ocorreu, porque nenhum de nós con-
segue realizar algo sem amigos que nos comunguem os 
pensamentos e nos auxiliem a concretizar os próprios an-
seios.

Gibran Kalil Gibran na obra “O Profeta”, sobre a ami-
zade, diz: “O vosso amigo é a resposta às vossas neces-
sidades. Ele é o campo que cultivais com amor e colheis 
com gratidão. E é o vosso apoio e o vosso abrigo. (...) Pois 
na amizade, todos os pensamentos, todos os desejos, to-
das as esperanças nascem e são partilhadas sem pala-
vras, com alegria. (...) E na doçura da amizade que haja

alegria e a partilha de prazeres. Pois é nas pequenas coisas que 
o coração encontra a frescura da sua manhã.”

Experiências feitas na Universidade da Califórnia compro-
varam que, quando você conhece uma pessoa que lhe pa-
reça confi ável, o nível de ocitocina no seu cérebro aumenta. 

Isso faz com que você se sinta  mais propenso a criar uma 
relação com aquela pessoa. Ou seja: graças à ocitocina, o 
cérebro aprendeu a transformar algo que era necessário à 
sobrevivência – a cooperação – em prazer. 

Dizia Chico Xavier: “Abençoemos aqueles que se preo-
cupam conosco, que nos amam, que nos atendem as ne-
cessidades… Valorizemos o amigo que nos socorre, que se 
interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para 
saber como é que estamos indo… A amizade é uma dá-
diva de Deus! Não nos sintamos incomodados por quem 
nos visita com frequência, nos dando a alegria de sua pre-
sença em nossa casa…Mais tarde, haveremos de sentir fal-
ta daqueles que não nos deixam experimentar solidão!”

“Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves, den-
tro do coração...” (Milton Nascimento e Fernando Brant)

PELA PRESIDÊNCIA

Fontes: https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-amigo.
htm; https://super.abril.com.br/comportamento/por-que-fazemos-amigos/; 
https://www.istoedinheiro.com.br/dia-do-amigo-entenda-origem-da-data-co-
memorativa-de-20-de-julho/; Título: Renato Teixeira.

Foto: https://www.fl ooxernow.com/para-ti/esta-grupo-amigos-como-actuo_
201907225d35ef430cf2be64e26026d6.html
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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

LIVES DE JULHO – AGORA QUINZENAIS - Acompanhe-
nos, inscreva no canal e dê o Like.  A partir deste mês 
estudaremos a obra Vinha de Luz, exceto em datas 
comemorativas.

Nas seguintes quartas-feiras às 20h00 no YouTube: 
06/07 - Tema: “O Necessário” - cap.3 - Expositor: 
Eduardo Fantato;
20/07 - Tema: “Em Silêncio” – cap. 4 - Expositor: Leandro 
Piazzon.

EVANGELIZAÇÃO PRESENCIAL 
Às terças-feiras – 19h30;
Aos sábados – 10h00 (Em férias a partir de 26/06/22 – 
retorno 06/08/22);
Mocidade – reuniões aos sábados às 10h00 (Em férias a 
partir de 16/07/22 – retorno em 06/08/22).

ESTUDOS PRESENCIAIS 
Nos seguintes dias e horários:
- segunda-feira – 13h45, 13h50; 14h00 e 19h30
- terça-feira - 09h00 e 20h00;
- quarta-feira – 18h45 (2 grupos) e 20h00;
 - sábado – 14h00.

ESTUDOS ON-LINE 
Nos seguintes dias e horários:
- segunda-feira - 20h00 (2 grupos);
- terça-feira –  09h00, 13h30 e 20h00 (2 grupos);
- quarta-feira e quinta-feira - 20h00;
- sábado – 10h00 e 16h00;
- domingo – 08h00.

ATENDIMENTO FRATERNO PRESENCIAL COM PASSES 
INDIVIDUAIS
Nos seguintes dias e horários:
- segunda-feira – 18h45;
- quarta-feira - 18h45;
- quinta-feira - 09h00 e 18h45;
- sexta-feira - 18h45.

Obs. A partir de 18/07/22 – Atendimento fraterno às 
segundas-feiras às 12h30.
Recomendamos, se possível o uso de máscara, álcool em gel e 
distanciamento social.

REUNIÃO PÚBLICA PRESENCIAL TODAS AS TERÇAS-
FEIRAS às 19h30, COM PASSES INDIVIDUAIS.

RECEPÇÃO DO SEAREIROS
Recepção, Livraria e Bazar – de segunda a sexta-feira das 
12h00 às 17h00 e também no horário do Atendimento 

CURTAS DO SEAREIROS

seareiros@seareirosdejesus.com.br

Novo email do D.C.D: 
dcdseareiros@seareirosdejesus.com.br
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NOSSA GENTE

Conselho Deliberativo, Fiscal e Suplentes (2020 - 2022)
POR  NELSON SCHLOSSER  

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

A Doutrina Espírita, além de consoladora, a estimula a refl exão e mudança de 
comportamentos sempre para melhor. 

Apresentamos o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Suplentes, eleitos para o biênio de 2020 a 2022.

MARCUS SILVA AGOSTINETTO - idade 63 anos, separado judicialmente (um 
homem casado e uma mulher solteira). Ele tem 1 neto de aproximadamente 17 
anos. Conheceu o Espiritismo quando criança (+/- 7 anos). Sofria com um pe-
sadelo constante e reclamando à sua mãe, ela o levava para médicos, padres, 
benzedeiras e qualquer lugar e/ou pessoa que julgasse poder ajudar. Com o 
objetivo de acabar com o desconforto do pesadelo. “Uma prima conversou com 
minha mãe indicando uma benzedeira, que por sua vez, indicou a minha mãe que 
frequentasse uma casa espírita. Comecei no Centro Espírita Paz e Amor, sendo que 
fomos recepcionados pelo Sr. José Rampazzo. Em torno do ano 2.000, tendo termi-
nado a faculdade, acompanhei minha esposa que já frequentava turma de estudos 
coordenada pelo Roberto Maróstica. Faço parte de turma de estudos, mediúnica, 
desobsessão, lives, atendimento fraterno, expositor e coordenação do DCD – Dep. 
de Comunicação e Divulgação.”  Além de manter todas as diversas atividades em 
andamento, Marcus pretende trabalhar no aprimoramento das mesmas, obje-
tivando atingir melhor desempenho e, assim, poder auxiliar na melhor e mais 
efi caz forma possível.
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ESTUDOS

Hospital Espírita de Marília

O HOSPITAL ESPÍRITA DE MARÍLIA foi fun-
dado em 18 de julho de 1948, porém sua histó-
ria começa muito antes. Em 8 de janeiro de 1939, 
quando da inauguração do prédio do Centro Es-
pírita “Luz e Verdade”, sito na rua XV de Novem-
bro nº 1.146, naquela cidade, o médico Dr. Antô-
nio Pereira Manhães, por sugestão do Sr. Hygino 
Muzzy Filho, proprietário da Alfaiataria Carioca, 
situada na Rua Prudente de Moraes, propôs que 
se fundasse em Marília um hospital destinado ao 
tratamento dos doentes mentais, sob a denomi-
nação de “Hospital Espírita de Deus”.

A capacidade inicial do Hospital era de 120 Lei-
tos, hoje são 330 leitos, dos quais 260 são conve-
niados com o SUS e 40 destinados aos pacientes 
particulares e de convênios, além dos 30 leitos destinados 
ao tratamento de menores dependentes químicos. Porém 
o HEM está em constante ampliação. A Direção do Hospital 
está sob a responsabilidade de cidadãos marilienses espíri-
tas, que compõem seu quadro associativo.

O tratamento do paciente é feito por uma equipe mul-
tidisciplinar, sendo ele visto como um ser Biopsicossocial 
– espiritual. A assistência espiritual fi ca a cargo de voluntá-
rios das diversas Casas Espíritas de Marília e região. Porém, 
facultando ao paciente o direito de receber visitas de repre-
sentantes da sua igreja, se for esse o seu desejo.

Os hospitais psiquiátricos são instituições diferentes de 
um hospital geral, pois, as pessoas não fi cam internadas 
apenas por alguns dias ou semanas e vão embora. Os tra-
tamentos psiquiátricos são longos, os momentos de crise 
aguda normalmente exigem internações demoradas por 
meses seguidos e quando cessa a crise são transferidos 
para o Hospital Dia ou voltam para junto da família, conti-
nuando o tratamento em seus lares.

Objetivo
O Hospital Espírita de Marília tem como objetivo primá-

rio oferecer tranquilidade e bem estar em saúde mental 
para seus pacientes, contando com equipe multidiscipli-
nar, dedicada e atualizada. A estrutura do Hospital está em 
constante evolução, com capacidade para atender Marília 
e região.

Missão
Servir a Deus na prestação de serviço em saúde mental 

de forma humanizada, aliados à efi ciência, ética e aprimo-
ramento constante dos profi ssionais da saúde.

Visão
Propor à sociedade o conforto e a qualidade em saúde 

mental.
Valores
Sendo a vida eterna, tratam o  trabalho com transparên-

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

cia, entusiasmo, comprometimento e união entre as pes-
soas, sustentado pela ética e os princípios espíritas cristãos.

Projeto Social de prevenção às drogas
Desenvolvido pela equipe multidisciplinar que visita em-

presas, sociedade, escolas, orientando sobre os efeitos de 
consumo de drogas, sintomas, consequências e a difi cul-
dade que o usuário encontra quando se propõe a vencer a 
dependência.

Projeto de assistência espiritual
Realizado desde a constituição do HEM, visando confor-

tar, assistir o paciente e seus familiares com a arte e ofício 
do amor, fraternidade e caridade, procurando colaborar 
com a restauração da saúde dos pacientes.

Atividades de sustentabilidade
Bazar da Pechincha, Bazar Cara Nova, Almoços e Jantares, 

Grupo Amor Solidário, Grupo Nota Fiscal Paulista.

Atividades de humanização
Festas internas (Junina, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal) 

para a promoção da saúde mental.

Nossos voluntários
Trabalho de suma importância para o HEM, e surgido 

desde sua Fundação realiza várias atividades em favor da 
saúde do paciente e da sustentabilidade do hospital. 

Fontes https://hem.org.br https://hem.org.br
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15 de julho de 1876 é realizada uma reunião de efeitos 
físicos com o médium Henry Slade à luz do dia

POR JUBERY RODRIGUES

EM 15 DE JULHO DE 
1876 – Na Inglaterra, é 
realizada uma reunião de 
efeitos físicos com o mé-
dium Slade, em plena luz 
do dia, quando um Espí-
rito se materializa à vista 
de todos os presentes.

Henry Slade, célebre 
médium das escritas nas 
ardósias, demonstrou-se 
publicamente na Améri-
ca durante 15 anos. Em 

1876 ele foi a Inglaterra, passando antes pela Rússia, a pe-
dido da Sra. Blavatsky e do Coronel Olcowt, escolhido que 
foi como médium notável, para fazer experiências sobre a 
veracidade dos fenômenos espíritas.

Slade foi submetido a testes durante várias semanas por 
uma comissão de céticos que no seu relatório acabou por 
concluir:

“Eram escritas mensagens nas faces internas de duas ardó-
sias, por vezes amarradas e seladas juntas, quando postas so-
bre uma mesa, à vista de todos; acima das cabeças de mem-
bros da comissão; presas à parte inferior do tampo da mesa; 
ou, ainda, nas mãos de um membro da comissão, sem que o 
médium tocasse.”

Logo após a sua chegada a Londres, Slade começou a 
fazer sessões com imediato sucesso. Não só a escrita era 
obtida de modo evidente, sob fi scalização e com ardósias 
dos próprios assistentes, mas a levitação de objetos e a ma-
terialização de mãos foi observada sob intensa luz do dia.

O redator do “The Spiritual Magazine” escreveu: “Não 
hesitamos em dizer que o Mr. Slade é o mais notável médium 
dos tempos modernos”. Tais sessões ocorriam durante o dia, 
a qualquer hora, nos seus aposentos de pensão.

Com Slade não havia preocupação com as condições 
ambientais e a observação dos fenômenos satisfazia intei-
ramente aos assistentes.

Com ele tudo era rápido e preciso, pois os operadores 
invisíveis sabiam exatamente o que iam fazer em cada 

ocasião e faziam-no com presteza e precisão. A primeira 
sessão de Slade na Inglaterra foi realizada a 15 de julho 
de 1876. Em plena luz do dia o médium e os dois assisten-
tes ocuparam os 3 lados de uma mesa comum.

Slade pôs um pedacinho de lápis, mais ou menos do ta-
manho de um grão de trigo, sobre uma ardósia e segurou 
esta por um canto com uma das mãos, encostando-a no 
tampo por baixo da mesa.

Ouvia-se a escrita na ardósia e, examinada, verifi cou-se 
que uma curta mensagem fora escrita. Enquanto isso acon-
tecia, as 4 mãos dos assistentes e a mão livre de Slade eram 
agarradas no centro da mesa. A cadeira vazia no quarto 
lado da mesa uma vez ergueu-se no ar, batendo o assento 
na borda inferior dela.

Duas vezes uma mão com a aparência de vida passou em 
frente a Mr. Blackburn (eminente espiritista), enquanto am-
bas as mãos de Slade eram observadas.

O médium segurou um acordeão de baixo da mesa e, 
enquanto se via claramente a outra mão sobre a mesa, foi 
tocada a “Home sweet home”. Finalmente os presentes le-
vantaram as mãos cerca de 30 centímetros acima da mesa 
e esta ergueu-se até tocar as suas mãos.

Em uma outra sessão no mesmo dia uma cadeira ergueu-
se cerca de um metro e vinte, quando ninguém a tocava 
e, quando Slade tinha uma mão no espaldar da cadeira de 
Blackburn, ela elevou-se cerca de meio metro acima do 
solo.

Fonte: http://www.autoresespiritasclassicos.com
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REVISTA ESPÍRITA

As metades eternas (Revisa Espírita - Maio de 1858)

PELO D.C.D

A passagem que se segue foi extraí-
da da carta de um dos nossos as-
sinantes.

“...Perdi, há alguns anos, uma esposa boa e 
virtuosa e, embora me houvesse deixado 
seis filhos, sentia-me em completo isola-
mento, quando ouvi falar de manifestações 
espíritas. Em breve eu me encontrava num 
pequeno grupo de bons amigos, que to-
das as noites se ocupavam desse assunto.  
Aprendi, então, através das comunicações 
obtidas, que a verdadeira vida não está na 
Terra, mas no mundo dos Espíritos; que a 
minha Clemência ali era feliz e que, como 
outras, trabalhava pela felicidade dos que 
aqui havia conhecido.

“Ora, eis um ponto sobre o qual desejo 
ardentemente que me esclareçais. Uma 
noite eu dizia à minha Clemência: Minha 
cara amiga, por que, a despeito do nosso 
amor, acontece que nem sempre tivemos 
o mesmo ponto de vista nas diversas cir-
cunstâncias de nossa vida comum, e por 
que tantas vezes fomos obrigados a con-
cessões recíprocas a fim de vivermos em 
boa harmonia?”  Ela me respondeu: “Meu 
amigo, nós éramos bons e honestos; vive-
mos juntos e, poderíamos dizer, do melhor 
modo possível, nessa Terra de provas, mas 
não éramos nossas metades eternas. Tais 
uniões são raras na Terra. Embora possam 
ser encontradas, representam um grande 
favor de Deus. Aqueles que desfrutam des-
sa felicidade experimentam alegrias que 
desconheces.”

 “Podes dizer-me se vês a tua metade 
eterna?” “Sim, respondeu ela. É um pobre 
diabo que vive na Ásia; poderá unir-se a 
mim só daqui a 175 anos, segundo a vossa 
maneira de contar. “

 “Vossa união será na Terra ou em outro 
mundo?” “Na Terra. Mas, escuta: eu não te 
posso descrever bem a felicidade dos seres 
assim reunidos. Pedirei a Heloísa e a Abe-
lardo que te venham informar.”

“Então, senhor, esses entes felizes vieram 
nos falar dessa indizível felicidade. “À nos-
sa vontade”, disseram eles, “dois não fazem 
mais que um. Viajamos pelo espaço; goza-
mos de tudo; amamo-nos com um amor 
sem fim, acima do qual só existe o amor de 

Não. Não existe uma união particular e 
fatal de duas almas. Existe a união entre 
todos os Espíritos, mas em graus diferen-
tes, segundo a posição que ocupam, isto 
é, segundo a perfeição adquirida: quanto 
mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia 
brotam todos os males humanos; da con-
córdia resulta a felicidade completa.

2. Em que sentido devemos entender o 
vocábulo metade, de que se servem por 
vezes alguns Espíritos para a designação 
dos Espíritos simpáticos? A expressão é 
inexata. Se um Espírito fosse metade de 
outro, dele separado, seria incompleto.

3. Uma vez unidos, dois Espíritos perfei-
tamente simpáticos permanecem unidos 
para a eternidade ou podem separar-se e 
unir-se a outros Espíritos? Todos os Espíri-
tos estão unidos entre si. Falo dos que che-
garam à perfeição. Nas esferas inferiores, 
quando um Espírito se eleva, não é mais 
simpático àqueles que deixou.

4. Dois Espíritos simpáticos são o com-
plemento um do outro ou essa simpatia é 
o resultado de uma perfeita identidade? A 
simpatia que atrai um Espírito para outro 
resulta da perfeita concordância de suas 
inclinações e de seus instintos. Se um de-
vesse completar o outro, perderia sua indi-
vidualidade.

5. A identidade necessária à simpatia 
perfeita consistiria apenas na similitude de 
pensamentos e de sentimentos, ou tam-
bém na uniformidade de conhecimentos 
adquiridos? Na igualdade do grau de ele-
vação.

6. Os Espíritos que hoje não são simpá-
ticos poderão sê-lo mais tarde? Sim, todos 
o serão. Assim, o Espírito que hoje se acha 
em esfera inferior alcançará, pelo aperfei-
çoamento, a esfera onde reside um outro. 
Seu encontro dar-se a mais prontamente 
se o Espírito mais elevado, suportando mal 
as provas a que se submeteu, permanecer 
no mesmo estado.

7. Dois Espíritos simpáticos poderão dei-
xar de sê-lo? Por certo, se um deles for pre-
guiçoso. [...]

É, pois, necessário rejeitar esta ideia de 
que dois Espíritos, criados um para o ou-
tro, um dia deverão unir-se na eternidade, 
depois de terem estado separados durante 
um lapso de tempo mais ou menos longo.
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Deus e dos seres perfeitos. Vossas maiores 
alegrias não valem um só de nossos olhares 
e de nossos apertos de mão.” “Alegra-me o 
pensamento das metades eternas. Parece 
que Deus, criando a Humanidade, a fez du-
pla e, separando as duas metades da mes-
ma alma, lhes disse: Ide por esse mundo e 
procurai encarnações. Se fizerdes o bem, 
a viagem será curta e permitirei a vossa 
união. Do contrário, passar-se-ão séculos 
antes que possais gozar dessa felicidade. “  
Tal é, ao que me parece, a causa primeira 
do movimento instintivo que arrasta a Hu-
manidade em busca da felicidade, essa feli-
cidade que a gente não compreende nem 
se empenha em compreender.

“Desejo ardentemente, senhor, um es-
clarecimento sobre esta teoria das meta-
des eternas e sentir-me-ia feliz se tivesse 
uma explicação sobre o assunto num dos 
vossos próximos números...”

Interrogados sobre a matéria, Abelardo e 
Heloísa nos deram as respostas seguintes:

1. As almas foram criadas duplas? Se ti-
vessem sido criadas duplas, simples elas 
seriam imperfeitas.

2. É possível que duas almas possam reu-
nir-se na eternidade, formando um todo? 
Não.

3. Você e sua Heloísa formam, desde a 
origem, duas almas perfeitamente distin-
tas? Sim.

4. Ainda agora sois duas almas distintas? 
Sim, mas sempre unidas.

5. Os homens acham-se todos nas mes-
mas condições? Conforme sejam mais ou 
menos perfeitos.

6. As almas são todas destinadas a se 
unirem, um dia, a uma outra alma? Cada 
Espírito tende a procurar um outro Espírito 
que lhe seja semelhante. É o que chamais 
de simpatia.

7. Nessa união existe uma condição de 
sexo? As almas não têm sexo.

Tanto para satisfazer o desejo de nosso 
assinante quanto para nossa própria ins-
trução, dirigimos ao Espírito de São Luís as 
perguntas que seguem:

1. As almas que se devem unir estão pre-
destinadas, desde a origem, a essa união e 
cada um de nós tem, em qualquer parte do 
Universo, a sua metade, à qual deverá um 
dia unir-se fatalmente? 
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HISTÓRIAS ESPÍRITAS

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei” 
(Chico)

POR ORLANDO CIOLDIN

EVANGELHO NO LAR

“O QUE TENS FEITO?”
O que tens feito para transformar em obras a tua fé?
Para melhorar o teu relacionamento com as pessoas?
Para facilitar a solução dos teus problemas?
Para diminuir a distância que se fez entre ti e os teus familiares?
Para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas?
Para não te revelares tão frágil diante das dificuldades?
Para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez?
Para conquistar maior simpatia dos que convivem contigo?
Para não te melindrares com tanta frequência?                            

Fonte: Livro Vigiai e Orai. Pelo Espírito do Irmão José, 

Psicografia Carlos A. Baccelli

PELO D.C.D.

“Seu eu fosse alguém que tivesse influência, se eu pudes-
se realizar alguma coisa em benefício da comunidade e se 
eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas 
repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos 
em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, 
aquelas palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo:

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”, porque 
“amor” é o esquecimento de si mesmo, porque o amor é 
nada pedir para si e “amai-vos uns aos outros” foi superado 
por “amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. 

Amar alguém ou uma causa sem pedir nada, sem esperar 
o pagamento, nem mesmo da compreensão da inteligên-
cia do próximo, é trabalhar por uma humanidade mais feliz, 
por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo 
incentivo do progresso em bases morais.

É conveniente para que nós todos estejamos no melhor 
lugar e possamos ocupar no campo da vida humana, 

servindo ao Pai, o Criador, a Nosso Senhor Jesus Cristo e 
a todos os princípios cristãos e mesmo aos princípios mais 
nobres de outras religiões para que, com respeito mútuo, 
possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor 
deve ser consagrado entre nós.”

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=12kgJOChdhk
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ESTUDO BÍBLICO

Parábola da Ovelha Perdida  (Lucas 15: 01-07)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

“Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: 
Este acolhe pecadores e come com eles. Contou-lhes uma parábola, dizendo: qual homem dentre vós, possuindo cem ovelhas e 
perdendo uma delas, não deixa as noventa e nove no deserto, e sai em busca da perdida, até encontrá-la? Encontrando-a, alegre, a 
coloca sobre os seus ombros, e, após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, por-
que encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, desse modo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende 
do que por noventa e nove justos, que não têm necessidade de arrependimento”.

Sabiamente Jesus usava do cotidiano e de elementos fáceis de 
compreensão para o povo da época e exprimia-se com sabedo-
ria. A ovelha, símbolo da parábola, era para a humanidade ances-
tral, o animal de suma importância, isso fazia entender que qual-
quer um que dentre o seu rebanho tivesse uma das suas ovelhas 
extraviada e evadindo-se, certamente sairia em busca do animal 
perdido. Caso a resgata-se, deixaria o pastor alegre e feliz, digno 
de comemoração.

Somos espíritos ainda imperfeitos e podemos dizer que nos 
encaixamos no exemplo proposto da ovelha desgarrada, sim-
bolizando as nossas imperfeições morais. Deus não quer que 
hospedemos a ignorância e o sofrimento, em vista disso, nos 
disponibilizam oportunidades de refazimento através das vidas 
sucessivas, uma vez que a condenação eterna é enganosa. A 
Doutrina Espírita nos ensina que o injusto, o ingrato, terá a opor-
tunidade de trilhar novos e diferentes caminhos. Deus não se es-
quece de nenhum de nós.

A nossa regeneração passa pelo aprendizado e a vivência dos 
ensinamentos de Jesus, não bastando somente o arrependimen-
to, roga uma luta interior e uma transformação moral, conduzin-
do a novas posturas frente à vida de incertezas e sofrimentos. O 
exemplo da ovelha, que ao se desgarrar e passar por desprovi-
mentos como a fome, frio e a solidão, entende-se que pra nós 
seria um burilamento da nossa alma, ainda necessário ao nosso 
estado de inferioridade. A necessidade de reencarnar é evidente, 
sem a qual seria impossível a nossa transformação, condição ne-
cessária para habitar mundos mais felizes.

Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, capítulo 27 nos 
orienta sobre o que está atrelado o tempo de duração do so-
frimento humano. Diz:  A duração do castigo para qualquer falta 
é indeterminada; está subordinada ao arrependimento do culpado 
e seu retorno ao bem; a pena dura tanto quanto a obstinação no 
mal, e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua, de curta dura-
ção se o arrependimento chega logo.

Desde que o culpado clame por misericórdia! Deus o ouve e lhe 
envia esperança. Mas o simples remorso do mal não basta: é preci-
so a reparação; por isso o culpado é submetido a novas provas, nas 
quais pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação ao 
mal que fez.

Espíritos amigos estão constantemente a nos ajudar, cabe a 
nós fazermos sentir as vossas presenças. São amigos dedicados 
ao bem e que suas intervenções benfazejas possam nos alcançar, 
mesmo que a persuasão da vida material encontre um obstácu-
lo ao entendimento dos ensinamentos de Jesus, a perseverança 
ajudará a superar cada desafi o melhorando a situação de mo-
mento. É imprescindível que tenhamos propósitos no bem, que 
nos esforcemos para arrancar de nós o homem velho.

Vamos encontrar em “O Livro do Espíritos”, perguntas 1007 
e 1009, um questionamento de Allan Kardec aos Espíritos 
Superiores e respondido por São Luís. 

Na pergunta 1007 diz: - Há espíritos que jamais se arrependem?
Resposta: Há Espíritos nos quais o arrependimento é muito tar-

dio; mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei 
do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto.

Já na pergunta 1009, o questionamento é a respeito das pe-
nas eternas e diz: - Segundo esse entendimento, as penas impostas 
não o seriam jamais pela eternidade?

Resposta: Interrogai vosso bom senso, vossa razão, perguntai-vos 
se uma condenação perpétua, por alguns momentos de erro, não 
seria a negação da bondade de Deus?...

Sejamos felizes, Deus assim o quer!

Fontes: Letra Espírita – Por Ariel Telo; Parábolas e Ensinos de Je-
sus – Cairbar Schutel; GODOY, Paulo Alves. As Maravilhosas Pará-
bolas de Jesus.
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COASSEJE

POR ROSANA VERZIGNASSI (*)

Projeto “Valores Humanos e Culinária”

Trabalhamos o compartilhar, quando fazemos deter-
minado prato, perguntamos às crianças se vamos ou não 
compartilhar com os colaboradores da Casa.

A culinária vai trabalhar o espírito de equipe, a organiza-
ção, o compartilhamento, a solidariedade, a paciência, a hi-
giene, entre outros valores que estão em nosso cotidiano.

Também trabalhamos as dinâmicas, como a autoestima, 
autocontrole, as emoções, trazendo para as crianças e ado-
lescentes o valor do seu papel na sociedade.

Nosso trabalho é realizado na Casa de Dom Bosco, to-
das as sextas-feiras, contando com 3 turmas:  1 turma 
pela manhã e 2 à tarde, sendo uma de adolescentes.

Nosso objetivo é que a criança e o adolescente cultivem a 
responsabilidade social, entendendo seu papel na socieda-
de e sua importância como pessoa, de um modo que eles 
cheguem a essa conclusão através do autoconhecimento 
que trabalhamos a cada dia em Valores Humanos.

O projeto visa atingir as crianças e adolescentes  aco-
lhidos  - Lar Dona Anita e AAMA -, frequentadores da 
Casa de Dom Bosco e outras das escolas públicas do 
município.

 (*) Rosana Verzignassi é a condutora do projeto

DENTRO DO PROGRAMA “Fortalecer crianças, ado-
lescentes e profi ssionais da Alta Complexidade de 
Americana”, desenvolvido pela COASSEJE, com recursos 
de Emenda Parlamentar, há o “Projeto Valores Humanos 
e Culinária”, com pretensão de trabalhar os pilares das 
emoções, especialmente com as crianças e adolescentes.

Sendo complicado para os adultos entenderem e admi-
nistrarem as emoções quanto mais para as crianças, que 
têm difi culdades em expressar suas emoções, sendo na 
maioria das vezes incompreendidas ao expressá-las.

Acolhemos um adulto quando está chorando ou preo-
cupado, falamos para as crianças ENGOLIREM O CHORO E 
achamos que na infância não tem com o que se preocupar.

Estamos criando um adolescente e depois um adulto 
que vai reprimir suas emoções.

Com base em tudo isso, estamos trabalhando os valores 
humanos com as crianças e adolescentes.

Então, atrelamos os valores humanos com a atividade 
de culinária, que é ótima para trabalharmos esses valores. 
Como por exemplo, o Sorvete da Paciência, temos que es-
perar o sorvete endurecer para consumir. Como um bolo, 
temos que esperar todo o processo e depois esperar es-
friar.

10 | JULHO 2022
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Oficina com Educadoras do Lar Dona Anita

Periodicamente a Equipe Técnica do Serviço de Acolhimento da COASSEJE realiza capacitação, 
supervisões e ofi cinas temáticas com as educadoras do Lar Dona Anita.

Durante as ofi cinas pedagógicas temáticas são realizadas algumas brincadeiras para que elas 
vivenciem e reproduzam com as crianças momentos lúdicos e divertidos. 

É interessante observar como, nós adultos, vamos perdendo a infância com o tempo, porém 
quando resgatada, ela vem cheia de memórias e lembranças e é através das brincadeiras que os 
vínculos são formados e fortalecidos. 

É possível observar também, que são através das brincadeiras que trabalham a imaginação, que elas despertam seu lado 
criativo e, no meio de tudo, as risadas acabam saindo. 

São esses momentos assim que desejamos dentro do Lar, por isso, cuidar dos adultos também é parte da missão.

(*) Karoline Leão é pedagoga do Lar Dona Anita

POR KAROLINE LEÃO (*)

LIVROS MAIS VENDIDOS NO SEAREIROS EM JUNHO
PELA SECRETÁRIA

1- Pão Nosso - Francisco Cândido Xavier/Emmanuel;
2- Coleção Turma da Mônica - Luís Hu Rivas/Maurício 
de Souza;
3- Reuniões Mediúnicas - Therezinha Oliveira;
4- A Obsessão Silenciosa - Alírio de Cerqueira Filho;
5- Diálogo com as Sombras - Hermínio C. Miranda.
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COMPORTAMENTO

Curas e fé
POR ORSON PETER CARRARA

No conhecido episódio narrado por Marcos (cap. V, 25 
a 34), no caso da mulher enferma da perda de san-
gue havia muitos anos, o diálogo oferece interessan-

tes oportunidades de aprendizado. Kardec tratou do as-
sunto no capítulo XV de A Gênese (item 10), apresentando 
as importantes e seguintes considerações a partir da genial 
indagação (aqui parcialmente transcritas):

“(...) Mas, por que essa irradiação se dirigiu para aquela 
mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não 
pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? É bem simples 
a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fl uído 
tem que atingir a matéria orgânica, a fi m de repará-la; pode 
então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou 
atraído pelo desejo ardente, pela confi ança, numa palavra: 
pela fé do doente. Com relação à corrente fl uídica, o primei-
ro age como uma bomba calcante e o segundo como uma 
bomba aspirante. Algumas vezes, é necessária a simulta-
neidade das duas ações; doutras, basta uma só.

O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de 
que tratamos. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: Tua fé te 
salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é

uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas 
uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não 
a possui opõe à corrente fl uídica uma força repulsiva, ou, 
pelo menos, uma força de inércia, que paralisa a ação. As-
sim sendo, também, se compreende que, apresentando-se 
ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa 
um ser curado e outro não. É este um dos mais importantes 
princípios da mediunidade curadora e que explica certas 
anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito 
natural. (Cap. XIV, nos 31, 32 e 33.)”.  Nada a acrescentar.

Fonte: http://orsonpetercarrara.blogspot.com/2022/06/cura-pela-fe-
-em-genese-cap-xv.html
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VALORIZAÇÃO DA VIDA

Em tempos de isolamento por conta da pandemia 
pudemos sentir o quão é valiosa a convivência, 
por mais que, em alguns momentos, ela exija 

muito de nós, para que a mantenhamos em harmonia. 
Em tempos de distanciamento social, como fez falta nos-

sos familiares, mas também foi sentido muito a ausência 
de nossos amigos, aqueles que não fazem parte direta-
mente de nossa família consanguínea, porém nos susten-
tam em muitos momentos da vida, seja na dificuldade ou 
nas conquistas.

Muito é dito da importância da amizade, das relações 
entre pares na infância e adolêscência, sendo nesta última 
fundamental para a constituição da identidade, no entan-
to, pouco se valida a importância de um amigo(a) na vida 
adulta – mas sabemos o quanto nos faz bem um abraço, 
um olhar de cuidado, uma palavra amorosa, porém firme  
de um amigo – como faz diferença!!!

Nas últimas décadas, a ciência tem buscado estu-
dar sobre a importância da amizade para a harmo-
nia e o bem-estar, pois segundo Cheng, & Furnham, 
2002; Hartup, 1996, proporciona o suporte social, o 
compartilhamento de experiências, de interesses, de 
sentimentos e de emoções. Dessa forma,  a amizade 
é considerada  como uma interação íntima, espontâ-
nea e recíproca entre duas pessoas, caracterizada por 
um forte componente afetivo (Bukowski e cols., 1996).

Definindo ainda amizade, segundo Joanna de Ângelis 
“é um sentimento de afeição que se desenvolve com desinte-
resse de receber qualquer tipo de gratificação, ensejando re-
lacionamentos edificantes e fraternais”

Como tem sido nossos encontros, nos quais convivemos 
com os(as) amigos(as)? Vivemos a fraternidade ou mais 
analisamos o comportamento alheio? Relacionamo-nos 

Amizade e bem-estar
POR SANDRA TRAMBAIOLI DE NADAI / TALITA BUENO SALATI LAHR

com nossa essência ou revestidos de aparência? O que 
ocorre pelo medo e insegurança de não sermos o que o 
outro espera, assim, nos revestimos com couraças, dificul-
tando o cultivo da amizade e da fraternidade verdadeira. 

Lembremos, amizade também é importante dentro das 
relações familiares, sendo fator de união e confiança entre  
seus membros.

Joana de Ângelis também nos esclarece que a amiza-
de é antídoto para o egoísmo, uma vez que esse último 
afasta e a primeira aproxima e irmana.

Como fortalecer nossas relações de amizade? 
Joana nos responde: “a amizade é fortalecida pela bonda-

de, um sentimento de compreensão das deficiências alheias 
e de ternura” (p. 89)

Que possamos cultivar a bondade, o cuidado e amoro-
sidade com amigos e amigas que a vida nos presenteia.

Referências
• Bukowski, W. M., Newcomb, A. F., & Hartup, W. W. (eds.) (1996). 

Th e company they keep: f riendship in childhood and adolescence 
Cambridge, University Press, p. 1-15.

• Cheng, H., & Furnham, A. (2002). Personality, peer relations, and 
self-confidence as predictors of happiness and loneliness. Journal of 
Adolescence, 25(3),327-339.

• Franco, D. P. Constelação familiar. 3ª ed. / Pelo Espírito Joanna de 
Ângelis, (psicografado por) Divaldo Pereira Franco.  Salvador: LEAL, 
2021

• Hartup, W. W. (1996). The company they keep: friendships and 
their developmental significance. Child Development, 67(1),1-13.
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ESPIRITISMO E CIÊNCIA

POR JUBERY RODRIGUES

Os muitos estudos científi cos da origem 
da vida, ocasionalmente também de-
nominados evolução química, cons-

tituem um ramo pluridisciplinar da ciência, 
que envolve, além da Química e da Biologia, 
conhecimentos de Física, Astronomia e Ge-
ologia. Seu objeto de interesse são os pro-
cessos que teriam permitido aos elementos 
químicos que compõem os organismos atin-
girem o grau de organização estrutural e fun-
cional que caracteriza a matéria viva. O fato 
de que estes processos requerem condições 
determinadas, que só podem ocorrer em lo-
cais específi cos do universo, conecta o estu-
do da origem da vida à Astrobiologia.

Os modelos propostos para a origem da 
vida são tentativas de recriar a história desta 
evolução e é importante destacar que não 
existe, na maioria das etapas deste processo, nenhum con-
senso entre os cientistas. 

Embora os mecanismos exatos da origem da vida ainda 
estejam sendo investigados, é um consenso entre os cien-
tistas que a vida surgiu a partir de matéria inanimada, um 
processo conhecido como abiogênese. É uma situação in-
teiramente distinta da evolução biológica onde o modelo 
evolucionista darwiniano encontra-se bem estabelecido 
há mais de um século. Para melhor situar o problema é in-
dispensável em primeiro lugar examinar os níveis de orga-
nização inerentes à matéria viva e então discutir como os 
modelos propostos para a origem da vida (ou biopoese) 
tentam resolvê-los.

O primeiro requisito fundamental refere-se à disponibili-
dade dos elementos químicos essenciais à vida. De fato, o 
carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e 
o enxofre, denominados coletivamente “elementos biogê-
nicos” (geradores de vida), estão entre os mais abundan-
tes do universo. Pertencem igualmente ao grupo dos ele-
mentos mais leves da tabela periódica, e são ou formam 
facilmente compostos voláteis. Estão, por isso, sempre 
presentes em grande quantidade em planetas ou satélites 
grandes e frios o sufi ciente para possuírem atmosferas, e 
tendem a se acumularem em suas camadas superfi ciais.

Por outro lado, a natureza das reações bioquímicas co-
nhecidas exige que as temperaturas reinantes permitam 
a existência de água em estado líquido. Estes limites são 
fundamentais aos conceitos de habitabilidade planetária 
e de zona habitável. Em 2015, amostras de rochas de 3,2 
bilhões de anos - três quartos do caminho de volta para o 
nascimento do planeta - mostraram evidências químicas

A Origem da Vida - Criação e Evolução (parte 1)A Origem da Vida - Criação e Evolução (parte 1)A Origem da Vida - Criação e Evolução (parte 1)

de que a vida estava usando nitrogênio do ar. A proporção 
de átomos de nitrogênio mais pesados e mais leves se en-
caixa no padrão de enzimas fi xadoras de nitrogênio conti-
das em organismos unicelulares, e não foi encontrada em 
nenhuma reação química que ocorra na ausência de vida. 

Os pesquisadores analisaram 52 amostras variando en-
tre as idades de 2,75 a 3,2 bilhões de anos, recolhidos na 
África do Sul e noroeste da Austrália. Estas são algumas 
das rochas mais antigas e mais bem preservadas do pla-
neta. As rochas foram formadas a partir de sedimentos de-
positados em margens continentais, por isso são livres de 
irregularidades químicas que ocorrem perto de um vulcão 
submarino. 

Elas também se formaram antes da atmosfera ter ad-
quirido oxigénio, há aproximadamente 2,3-2,4 bilhões de 
anos atrás, e assim preservam pistas químicas que desa-
pareceram em rochas modernas. Até 2017, os fósseis mais 
antigos encontrados, a “evidência direta” de vida na Terra, 
mostram que a vida apareceu entre 3,8 a 4,3 bilhões de 
anos atrás.

Até a próxima parte!

Referências:
 - A Genese; Evolução em dois mundos. – Allan Kardec e Chico 

Xavier; Eva E. Stüeken, Roger Buick, Bradley M. Guy, Matthew C. 
Koehler; Isotopic evidence for biological nitrogen fi xation by molyb-
denum-nitrogenase from 3.2 Gyr. Nature, 2015; DOI: 10.1038/natu-
re14180; Ancient rocks show life could have fl ourished on Earth 
3.2 billion years ago pela “University of Washington” publicado na 
“ScienceDaily” em 16 de fevereiro de 2015; Oldest fossils point to life 
on Earth 4 billion years ago publicado pela AFP (2017).
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A ESQUIZOFRENIA É UMA DOENÇA DE DISTRIBUIÇÃO 
UNIVERSAL. Atinge cerca de 1% da população e geralmen-
te se inicia antes dos 25 anos de idade.

O quadro clínico é bastante polimorfo e heterogêneo.  O 
diagnóstico é feito a partir de sinais e sintomas.

O paciente vai se isolando, perde o interesse pelas coisas 
e pessoas, fala coisas sem nexos, pode fi car agitado, agres-
sivo, tem ideias delirantes (transtorno do conteúdo do pen-
samento), alucinações (ouve vozes, vê imagens),   alterações 
de motricidade e afetividade .

Ele costuma evoluir com exacerbações (crises) e remis-
sões da doença, sendo a deterioração do funcionamento 
maior após a cada crise.

O tratamento é feito com antipsicóticos e psicoterapias. 
Os antipsicóticos não curam, mas previnem recaídas e re-

tardam a evolução  da doença. 
 A minha experiência em terapia de vidas passadas  tem 

mostrado que a maioria dos casos de esquizofenia são cau-
sados pela ação de obsessores. 

Todo esquizofrênico é um médium muito endividado 
que nasceu com uma mediunidade poderosa para resgatar 
o seu passado.

 Imaginemos  que João esteja devendo 100.000 reais para 
100 pessoas cada. O que aconteceria se João se recusasse a 
pagar a dívida?

  É óbvio que os seus credores não lhe dariam sossego até 
pagar tudo que deve, e se algum deles tivesse um instinto 
assassino poderia até mandar matar João e sua família!.

Só que no mundo espiritual as dívidas não são pagas em 
dinheiro, mas de acordo com o tipo de  dívida que temos: 
quem matou tem que salvar vidas, quem roubou tem que 
restituir os bens, quem abusou do poder  tem que usar seu 
poder para fazer o bem, etc...

Suponhamos que o indivíduo foi um general e matou mi-
lhares de pessoas numa vida passada e nesta vida decida 
virar artista, bancário ou comerciante. É evidente que não 
terá como salvar muitas vidas e assim resgatar seu passado. 

Aí os seus credores (obsessores) vão trabalhar dia e noite 
para destruí-lo.

Como os obsessores causam esquizofrenia?
Basicamente através da transmissão de pensamento, 

imagens e alteração de nível de neurotransmissores (dopa-
mina).

Como o esquizofrênico é um médium, ele começa a ouvir 
vozes e ver imagens. Geralmente essas vozes ameaçam ma-
tá-lo, falam ofensas e mandam fazer coisas erradas.

A ação prolongada dos obsessores causa destruição de 
neurônios e depois de alguns anos o paciente fi ca demen-
ciado (perde funções mentais).

A esquizofrenia não tem cura pela medicina, mas tem 
prevenção.
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Esquizofrenia e Vidas PassadasEsquizofrenia e Vidas PassadasEsquizofrenia e Vidas Passadas
POR DRA. HEE JIN MYUNG

Se o médium vai virar esquizofrênico ou não vai depen-
der da orientação que recebe na infância e adolescência.  

Todo médium desde pequeno deve ser ensinado a prati-
car a caridade e seguir uma profi ssão de serviço para o bem 
do próximo.

Somente quando o indivíduo desperta a sua consciência 
e resgata o seu passado consegue fi car livre dos seus ob-
sessores.

Tive um paciente chamado R.O. que sofria de esquizofre-
nia grave  desde os 23 anos de idade.

Formou-se em administração de empresas e trabalhou 
num hospital público por dois anos mas teve que ser afas-
tado por causa da esquizofrenia.

Com 23  anos de idade começou ouvir vozes que xinga-
vam e mandavam fazer jejum para se purifi car dos seus pe-
cados. Falava sozinho, não tomava banho, não comia e não 
cortava seus cabelos.

Como não era possível fazer regressão direta, foi feita a 
psicotranseterapia  (aqui, o terapeuta vivencia no lugar do 
paciente).

Na primeira vivência R.O. foi governador da província de 
Xangai (China). Foi um ditador cruel e corrupto. Dizia: “Eu 
sou a lei”.

Mandou matar milhares de pessoas e cometeu muitas 
injustiças. Nunca ajudou os necessitados, oprimia o povo 
com impostos pesados, teve várias esposas e fi lhos até que 
um dia um de seu fi lhos o matou com uma facada.

  Na segunda vivência foi um xeique árabe possuidor de 
um poderoso exército e muitas terras. Participou de muitas 
guerras, matou muita gente e teve uma vida regalada. Um 
dia a sua esposa o matou por envenenamento e fi cou com 
todos os seus bens.

 Após a terapia, os pais de R.O. passaram a trabalhar num 
Centro Espírita e levar o seu fi lho para ser doutrinado. R.O. 
não fi cou curado mas o seu quadro se encontra estável.

(Hee Jin Myung - Médica psiquiatra, Terapeuta de Hipnose e terapeu-
ta de vidas passadas).

Fonte: http://arquivotemporariofabio.blogspot.com/
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Dramas da Obsessão Dramas da Obsessão Dramas da Obsessão  (Capítulo 6) (Capítulo 6) (Capítulo 6)

POR NICOLE S. NEVES
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NESTE CAPÍTULO, vamos estudar um pouco mais sobre 
o suicídio.

Contextualizando a história do livro, os espíritos de Leo-
nel e sua fi lha ainda estão na casa da família e lá ainda se 
encontram seus obsessores. A equipe de Bezerra precisaria 
retirar esses obsessores do local para conter os danos aos 
demais familiares, como vimos em capítulos anteriores.

Um ponto, porém, que chama atenção pelas reiteradas 
vezes que lemos no livro é a ideia de que atos violentos são 
repudiados pela equipe espiritual.

Então, para evitar maiores confl itos, foi determinada a re-
tirada dos espíritos suicidas de Leonel e sua fi lha da casa 
da família. Eles então foram levados a um outro lugar, que 
é pontuado como de inferioridade vibratória equivalente 
ao estado dos dois espíritos, porém mais seguro contra a 
investida dos seus inimigos.

Bezerra então nos explica mais sobre o suicídio. O médi-
co espiritual o coloca como um “complexo de semiloucura, 
situação crítica e lamentável de descontrole mental”.

Alguns traços gerais são examinados do suicídio que 
teve como causa obsessão de espírito perverso.

Primeiro se esclarece que há uma atenuante para a víti-
ma que realiza o ato sugestionada ou até mesmo coagida 
por espírito perverso. Atenuante já que há sempre uma 
parcela de culpa da própria vítima, que deixou de ser vi-
gilante e permitiu a aproximação desses espíritos mal in-
tencionados. Essa obsessão simples, às vezes ignorada por 
todos, inclusive o próprio obsidiado, altera pouco a pouco 
as faculdades mentais, de forma tão sutil que o obsidiado 
se vê incapaz de reação. Ao fi nal, diante desse assédio, por 
vezes sucumbe e se curva à vontade do obsessor, deixando 
a existência terrestre.

A mensagem que se passa a partir disso é da necessida-
de do nosso autoconhecimento. Devemos nos conectar 
conosco mesmos para entendermos que temos um “sexto 
sentido”, que podemos ser infl uenciados por espíritos mal 
intencionados. Quando nos conhecemos e harmonizamos 
nossas energias, não damos brechas para processos obses-
sivos.

Para o lado do obsessor, o suicídio daquele que obsidiava 
torna-se um assassino gravíssimo, com agravantes. O ob-
sessor, assim, deverá responder pela sua crueldade. Para o 
obsidiado, há responsabilidade, já que permitiu acesso de 
espíritos inferiores, mantendo-se igualmente inferior. Res-
ponde pela sua fraqueza, enfrentando após a morte mo-
mentos bem ruins na vida do Além.

O autor espiritual novamente traz para nós a ideia da re-
novação dos valores morais, da necessidade de nos conec-
tarmos com nosso ser “espiritual e divino existente em si”. 

Apesar de não colocar a palavra reforma íntima, no fundo 
é exatamente isso que o autor nos inspira a fazer: sairmos 
da inércia e, através do conhecimento, do estudo, partir 
para uma melhora dos valores morais e harmonização das 
nossas energias para não sermos objetos de obsessões.

ESPIRITISMO E MÍDIA

Espiritismo 165 anos - Série Documental FEBEspiritismo 165 anos - Série Documental FEBEspiritismo 165 anos - Série Documental FEB
POR CRIS CLEZIA

O lançamento de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857 marca o início da 
divulgação da Doutrina Espírita. Para celebrar a data, a Federação Espírita Brasileira 
apresenta sua mais nova série documental: “Espiritismo – 165 anos Esclarecendo e 
Consolando”. De abril a agosto, serão cinco episódios, um por mês, sobre os diferen-
tes aspectos do Espiritismo. Acompanhe os episódios anteriores. Playlist da série no 
youtube: https://febmidia.com/165anos.

- 18 de Abril de 2022 – Apresentação;
- 18 de Abril de 2022 – O Ensino dos Espíritos;
- 18 de Maio de 2022 – A descoberta do invisível;
Agende-se, confi ra a programação dos próximos episódios
- 18 de Julho de 2022 – O Papel dos Encarnados
- 18 de Agosto de 2022 – O Espiritismo no Brasil e no Mundo

Fonte:  https://www.febnet.org.br/
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LEIA, ASSISTA E APRENDA

Aprendendo com o livro “Renúncia”
PELO D.C.D.

RENÚNCIA É UM LIVRO ESPÍRITA, psicografado em 1942 
(primeira publicação) através da mediunidade de Francisco 
Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, onde 
conhecemos o exemplo de Amor e Renúncia de Alcíone, 
habitante do sistema de Sírius, que decide voltar a reencar-
nar na Terra para auxiliar Pólux, o grande amor de sua alma.

Sinopse do Livro Espírita Renúncia
Renúncia encontra-se num espaço histórico deslocado 

dos demais livros da série, mas retratando o período con-
turbado que envolveu a instalação do Santo Ofício, a refor-
ma protestante, as perseguições, a Companhia de Jesus. 

Neste romance, Emmanuel descreve a existência de Alcí-
one, Espírito que passa por uma encarnação de renúncias e 
dedicação a todos que a cercam, demonstrando heroísmo 
e lealdade, na frívola Paris do reinado de Luís XIV.

Apresenta o sacrifício de amor desse abnegado Espíri-
to, que volta à luta terrestre para estar com aquele ser por 
quem havia intercedido no plano Espiritual, propondo-se 
ajudá-lo nas provas, expiações e reparações da nova exis-
tência na Terra. Alcíone, levada pelo Amor na sua maior 
expressão, busca auxiliar no progresso espiritual de outros 
entes queridos, presos nos erros que os atrasam na Evo-
lução.  Ela precisou de dez anos para alcançar nosso orbe 
para enfi m encarnar e começar sua missão.

O grande amor do passado, os acertos e desacertos des-
se grupo que reencarna em conjunto para novas conquis-
tas espirituais e a dedicação amorosa da doce Alcíone ser-
vem de moldura para o desenrolar ágil e envolvente dessa 
trama, marcada, também, por sentimentos violentos. 

Alcíone, que na erraticidade habitava um planeta na ór-
bita da estrela Sírius, seria a reencarnação de Célia, da his-
tória narrada no livro Cinquenta Anos Depois, e cuja lenda 
formada em torno de sua vida é registrada na história de 
Santa Marina.

Emmanuel nos oferece, ainda, o relato de mais uma de 
suas encarnações, como Padre Damiano, vigário da igreja 
de São Vicente, em Ávila, Espanha, além de dados histó-
ricos sobre fatos que marcaram a vida humana no século 
XVII. Narrando a história de Alcíone e Carlos, o autor nos 
propõe farto material para refl exões, aplicável à nossa pró-
pria existência.

Capítulos de Renúncia 
Velhas Recordações

PRIMEIRA PARTE

Sacrifícios do amor
Anseios da mocidade
A caminho da América
A varíola
Na infância de Alcíone
Novos rumos
Caminhos de luta

SEGUNDA PARTE

O padre Carlos
Novamente em Paris
Testemunhos de fé
Reencontro
Provas redentoras
Solidão amarga
A despedida 
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A ARTE ESPÍRITA é um conceito trabalhado por Allan Kardec 
em várias obras da Codifi cação Espírita. Buscar a compreensão do 
termo, bem como a sua aplicabilidade nos centros espíritas, como 
área transversal e ferramenta útil na educação do Espírita imortal, 
é oportuno e necessário. Apresenta-se, também, como processo 
integrativo e colaborador na difusão do conhecimento espírita.

Na Revista Espírita de dezembro de 1860, referindo-se a uma 
comunicação mediúnica do Espírito Alfred de Musset, recebida 
na Sociedade Espírita de Paris em novembro do mesmo ano, 
Allan Kardec introduz o conceito de uma arte que tem por missão 
e compromisso a tradução das belezas eternas:

[...] Representada pela borboleta, a arte espírita inspirar-se-á 
nas vaporosas e esplêndidas paisagens da existência futura que 
se desvenda; deleitará a alma que a arte cristã havia tomado de 
admiração e de temor; será o canto de alegria após a batalha. 

Todavia, é necessário estabelecer algumas considerações para 
evitar incompreensões sobre o termo. Uma leitura mais apressada 
poderia levar à dedução de que se trata da arte dos espíritas, dos 
indivíduos que integram o Movimento federativo organizado. 

Contudo, as ideias desenvolvidas pelo mestre de Lyon não dei-
xam dúvidas sobre ser espírita a arte que associa ética à estética, 
informada pelo conteúdo axiológico contido na Doutrina Espírita.

O compromisso, portanto, de todas as manifestações artísticas 
que se apresentam como Arte Espírita será o de traduzir a Arte 
referência, a Criação, que refl ete a inteligência suprema e causa 
primária de tudo que existe. Nesse sentido, a música, literatura, 
artes visuais, poesia, dramaturgia, literatura e tantas outras trans-
cendem a apresentação e o espetáculo para se confi gurarem em 
uma experiência fi losófi ca do sentimento.

O contato com as obras, vivências e experiências produzidas a 
partir dessa concepção de arte estarão a serviço da educação in-
tegral, tocando as fi bras mais vibráteis do ser e proporcionando, 
em harmonia com os princípios doutrinários, um profundo pro-
cesso de refl exão com vistas ao favorecimento da evangelização 
do Espírito imortal, da promoção do bem, do belo, da harmonia, 
da elevação da alma e dos valores éticos e morais do Cristianismo.

Allan Kardec, em Obras Póstumas, introduz a proposta como 
fonte de sublimes inspirações, descortinando possibilidades múl-
tiplas de utilização, a partir da sistematização da arte reveladora 
dos valores imortais no âmbito da Casa Espírita. Diz ele: “Sem dú-
vida, o Espiritismo abre à arte um campo inteiramente novo, imenso 
e ainda inexplorado [...]”.

A Área de Arte pode e deve ser pensada como possibilidade em 
todos os centros espíritas, pois o conceito transcende as apresen-
tações artísticas. Seu caráter transversal, formatado para dialogar 
com as demais áreas, é a essência da antevisão do Codifi cador, 
que ao ser estruturada, cumprirá o papel de ferramenta pedagó-
gica útil a todos os frequentadores e trabalhadores de uma Casa 
Espírita. Léon Denis, na obra O Espírito na Arte, reforça os argu-

mentos de Kardec para que os aspectos estéticos e éticos, percebi-
dos e manifestados por meio da Arte Espírita, colaborem efetiva-
mente na educação dos sentimentos de crianças, jovens, adultos 
e idosos, bem como dos irmãos invisíveis aos olhos materiais, que 
chegam às instituições em busca de consolo e esclarecimento. Se-
gundo ele, “A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza 
eterna, da qual aqui na Terra não percebemos senão um refl exo”. 

Cada indivíduo, como ser simbólico que é, realiza o ato de 
simbolizar, utilizando sistemas de representação para elaborar 
e objetivar seus pensamentos e sentimentos com o intuito de 
compreender a vida, buscar respostas para o estar no mundo sem 
ser do mundo. O conhecimento, na perspectiva doutrinária, im-
plica em sentir, pensar, fazer, construir, compreender, comparar, 
relacionar, selecionar, simbolizar. Na arte que veicula o conteúdo 
espírita estão presentes todos estes aspectos.

A Área de Arte potencializa a disseminação do conhecimento 
espírita, como experiência sensorial que toca as fi bras mais vibrá-
teis do ser, por meio das atividades realizadas no âmbito do Cen-
tro Espírita e do Movimento Espírita, colaborando para práticas 
compatíveis com os propósitos do Evangelho de Jesus à luz da 
Doutrina Espírita.

Como refl exão fi nal, registramos a fala do Espírito Rossini, inser-
ta em Obras Póstumas, livro publicado em 1890: [...] [o] adven-
to (do Espiritismo) transformará a arte, depurando-a. Sua 
origem é divina, sua força o levará a toda parte onde haja 
homens para amar, para elevar-se e para compreender. Ele 
se tornará o ideal e o objetivo dos artistas. Pintores, esculto-
res, compositores, poetas irão buscar nele suas inspirações 
e ele fornecerá, porque é rico, é inesgotável.

Fontes:  Os autores: Marco Antônio Granjeiro Lima, Paulo César 
Beltrão Rabelo, Rogério Felisbino da Silva e Simone Nunes, são mem-
bros da Comissão instituída pelo Conselho Federativo Nacional, da 
Federação Espírita Brasileira (CFN-FEB), com a fi nalidade de estrutu-
rar a Área de Arte no âmbito da Federação Espírita Brasileira.
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PÁGINA INFANTIL I

Senso de PertencimentoSenso de PertencimentoSenso de Pertencimento
POR MARTHA RIOS GUIMARÃES

Quando participamos de eventos voltados aos colaboradores 
da área de infância, ou mesmo em trocas por meio de outros ca-
nais de comunicação, um dos assuntos que sempre surgem é: 
como fazer com que a criança tenha vontade de retornar à casa 
espírita na próxima reunião?

Esta é mesmo uma questão importante, porque o desejo de 
voltar às reuniões fará com que o educando se torne um parti-
cipante assíduo da atividade que, afi nal, existe para transmissão 
do conhecimento espírita e para receber adequadamente esse 
público. Além do mais, assiduidade é essencial para que a equipe 
possa desenvolver planejamento de estudo e, assim, garantir aos 
mais novos o acesso ao espiritismo.

Nunca é demais lembrar que os ensinos contidos na Codifi ca-
ção Espírita são uma ferramenta importantíssima para o ser que 
está iniciando uma nova etapa reencarnatória. Quando são assi-
milados e conectados a realidade do educando, permitem que 
ele tenha elementos para escolhas mais acertadas, bem como 
para enfrentar os desafi os da reencarnação, tanto no presente 
como no futuro. 

Voltando à questão colocada no início deste artigo, o que faz 
os menores desejarem voltar as reuniões de educação espírita in-
fantojuvenil?

Entre os principais fatores podemos citar: aulas agradáveis, con-
teúdos que eles possam captar e processar, abertura para expor 
suas ideias e interagir, espaço para diversão, ambiente acolhedor 
e seguro. E, tambem o senso de pertencimento.

Segundo Abrahan Maslow (1908-1970), psicólogo que cate-
gorizou as condições necessárias para o indivíduo encontrar 
satisfação, o pertencimento ocupa o terceiro lugar nesta escala 
hierárquica, fi cando atrás apenas das necessidades básicas e de 
segurança. Ou seja, mesmo sendo seres individuais, precisamos 
integrar uma coletividade. 

“Pertencer a um grupo”- e a casa espirita é um deles – propor-
ciona inúmeros benefícios. Para começar, ajuda a construir laços 
afetivos fortes, baseados no respeito e empatia. Também torna a 
criança mais cooperativa, compreensiva e amigável com as pes-
soas ao seu redor. Sem contar que colabora na construção da 
identidade, com maior autoconfi ança e elevação da autoestima. 
Já a falta de pertencimento nos educandos que frequentam a ins-
tituição espírita?

O primeiro passo é criar um ambiente afetuoso, onde 
eles se sintam seguros, saibam que são amados e não es-
tão sozinhos. 

Promover a integração entre todos os integrantes da reunião, 
bem como atribuir tarefas e responsabilidades também são for-
mas efi ciente de estabelecer esse laço.

Em nossa casa espírita estimulamos os educandos a assumir al-
gumas atividades, condizentes com a idade. Ao fi nal da reunião, 
todos ajudam a organizar o espaço, guardando os itens utilizados.

Além disso, colaboram com os cuidados da biblioteca circulan-
te infantojuvenil. Eles se revezam desenvolvendo tarefas como 
controle de empréstimo e devolução, conservação das obras, di-
vulgação do acervo e etc.

Tambem são estimulados a dar sugestões de melhoria, sendo 
comum que surjam ideias interessantes não só para nossa área, 
mas até para outros setores da instituição.

Um bom exemplo desse senso de pertencimento ocorreu du-
rante a pandemia. Entre as atividades mantidas pela nossa casa 
espírita, realizamos alguns eventos com retirada “drive thru”. Nes-
ses dias, preparávamos sacolinhas com livros para os educandos 
(eles escolhiam as obras por WhatsApp) e combinávamos um ho-
rário para que os pais os levassem e as crianças pudessem se ver 
rapidinho, respeitando o distanciamento necessário.

Em uma dessas ocasiões, um deles pediu que eu o levasse ao 
espaço destinando as reuniões de educação infantojuvenil. Eu 
atendi o seu pedido e, ao abrir a porta, ele entrou com as mão-
zinhas para trás, passando a olhar cada pedacinho das salas. Ao 
fi nal da inspeção, ele olhou para mim, agradeceu e falou: “PARA-
BÉNS, está tudo direitinho, do jeito que nós deixamos”.  

É ou não é um senso de pertencimento lindo?

Fonte: Revista Internacional de Espiritismo ano XCVII –junho de 2022.

JULHO 2022  | 19


