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GUIA DE ATIVIDADES

REUNIÕES PÚBLICAS
Segunda-feira 
13h00 às 14h00
Terça-feira
20h00 às 21h00

REUNIÕES DE ESTUDOS
Segunda-feira
14h00 às 15h00 – salas: 1,2,4 e auditório 
(4 grupos)
18h45 às 19h45 – sala 4 (1 grupo)
20h00 às 21h00 – salas: 1,2,4 (3 grupos)
Terça-feira
9h00 às 10h00 – sala 1 (1 grupo)
20h00 às 21h00 – Salas: 1,3,4 e 5 (4 
grupos)
Quarta-feira
18h45 às 19h45 – sala 4 (1 grupo)
20h00 às 21h00 - salas: 1,2, 3 e 4 (4 
grupos)
Quinta-feira
20h00 às 21h00 sala: 3 (1 grupo)
Sábado
14h15 às 15H15 – sala: 1 (1 grupo)
16h00 às 17h00 – salas: 2 e 4 (2 grupos)
Domingo
8h00 às 9h00 – sala: 4 (1 grupo)

REUNIÕES MEDIÚNICAS
Segunda-feira
15h15 às 16h15 – salas: 1 e 2 
20h00 às 21h00 – sala: 3 
Quarta-feira
14h00 às 15h00 – sala: 2 
20h00 às 21h00 – salas: 5 e 6
21h15 às 22h15 – salas: 1 e 2
Quinta-feira
08h45 às 10h00 – sala: 1
20h00 às 21h00 – salas: 1,2,4 e 5
Sábado
17h15 às 18h15 – salas: 1 e 4
Domingo
08h00 às 9h00 – sala: 2

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Terça-feira
20h00 às 21h00 – salas: 2,6 e mini 
auditório
Sábado
14h00às 15h30 – salas: 2,3,4 e 6
MOCIDADE
Sábado
14h15 às 15h30 – Sala: 5

PLANTÃO DO SEAREIROS
Segunda a sexta-feira das 12h00 às 
17h00 e das 18h45 às 20h00
Sábado – das 14h00 às 17h00

ATENDIMENTO FRATERNO
Segunda-feira
12h00 às 12h45 e 18h45 às 19h30
Terça-feira
18h45 às 19h30
Quarta-feira
12h45 às 13h30 e 18h45 às 19h30
Quinta-feira
9h00 às 9h45 e 18h45 às 19h30
Sexta-feira
18h45 às 19h30
Sábado
14h00às 15h00 (somente para pais e 
evangelizandos)
Domingo
08h00 às 9h00 – (somente passes)

ATIVIDADES EXTERNAS
Evangelho na Casa Dia
2ª segunda-feira do mês, às 20h00
Visitas Fraternas
Quinta-feira – 14h00 às 16h00

CENTRO ESPÍRITA 
SEAREIROS DE JESUS

Dia da caridade, 19 de julho
EDITORIAL
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OQUE É A CARIDADE?
Essa é uma pergunta que muitos se fazem. 
E que muitas vezes pode ser confundido com 

outras atitudes. A caridade é muito mais do que dar um 
prato de comida a quem tem fome. É importante pensar 
que Caridade não é dar aos outros o que te sobra, mas 
sim, o que poderá te fazer falta.
Segundo definição dada pelos dicionários, a caridade 
é um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda 
a alguém sem busca de qualquer recompensa. A 
prática da caridade é notável indicador de elevação 
moral e uma das práticas que mais caracterizam a 
essência boa do ser humano, sendo, em alguns casos, 
chamada de ajuda humanitária. São sinônimos e afins: 
Amor ao próximo; bondade; benevolência; indulgência; 
perdão; compaixão.
O Dia da Caridade é comemorado anualmente em 
19 de julho. Esta data foi instituída com o objetivo de 
conscientizar e incentivar as pessoas sobre a prática e 
difusão da solidariedade e como um meio para desenvolver 
um bom entendimento entre todos os seres humanos.
Com o intuito de reforçar o sentimento de altruísmo 
entre os brasileiros, foi criado o Dia da Caridade no 
Brasil, oficializado com a Lei nº 5.063, de 04 de julho 
de 1966, decretado pelo então presidente Humberto 
Castelo Branco.
Mundialmente, a caridade é celebrada no dia 5 de 
setembro, em homenagem à data de desencarnação de 
Madre Teresa de Calcutá.
 A caridade é uma das qualidades mais defendidas pela 
maioria das religiões, que insistem que a principal 
definição de caridade é “amar e ajudar ao próximo”.
A Caridade Segundo São Paulo:
“6 – Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e 
não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o 
sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, e conhecer 
todos os mistérios, e quanto se pode saber; e se tiver 
toda a fé, até a ponto de transportar montanhas, e não 
tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos 
os meus bens em prol para o sustento dos pobres, e se 
entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não 
tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é 
paciente, é benigna; a caridade não é invejosa, não obra 
temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, 
não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, 
não se irrita, não suspeita mal, não folga com a 
injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo 
crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais 
há de acabar, ou deixem de ter lugar às profecias, ou 
cessem as línguas, ou seja abolida a ciência.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, 
estas três virtudes; porém a maior delas é a caridade”.
(Paulo, I Coríntios, XIII: 1-7 e 13)

Entre as atividades mais frequentes no Dia da 
Caridade, destaca-se a visita aos lugares onde a 
tristeza, pobreza e pessoas necessitando de carinho 
e atenção sejam presentes. Asilos, hospitais, casas 
de misericórdias, orfanatos e presídios são alguns 
exemplos.
E no O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan 
Kardec no capítulo XV explica que “Fora da Caridade 
Não Há Salvação”:
“O que é preciso para ser salvo. Parábola do bom 
Samaritano
1. Ora, quando o filho do homem vier em sua majestade, 
acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono 
da sua glória; e todas as nações estando reunidas diante 
dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as 
ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e 
os bodes à sua esquerda.
Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: 
Vinde, vós que fostes benditos por meu pai, possuí o 
reino que vos foi preparado desde o início do mundo; 
porque eu tive fome e me destes de comer; tive sede e 
me deste de beber; tive necessidade de alojamento e me 
alojastes; estive nu e me vestistes, estive doente e me 
visitastes; estiveste na prisão e viestes me ver”.
Segundo Fábio Souza Santos (também conhecido como 
Levi), palestrante e comunicador espírita:
“A Caridade é você se desprender de todo o egoísmo, 
orgulho e vaidade e se permitir a trocar experiências com 
àqueles que passam por alguma dificuldade e precisam de 
ajuda. Ambos aprendem e ensinam neste processo.”
Quando questionado sobre a difícil missão de exercitar 
a caridade ele afirma que culpamos a falta de tempo, 
condições financeiras e até mesmo a própria falta de 
oportunidade para exercitar a caridade. Quando a 
maior dificuldade é a conscientização que podemos 
contribuir de várias formas com as pessoas.
Momento mais difícil?
Levi conta que a caridade, é caridade no momento que 
se pratica de maneira espontânea:
“Na hora em que você tem que sair da zona de conforto 
e ir de encontro ao que realmente precisam. Fazer a 
caridade sem pensar nas recompensas e benefícios 
que a ação pode gerar. Quando você faz as coisas, 
independente de ser caridade ou não, torna-se um ato 
de amor. Na verdade, nem notamos que isso é caridade 
porque fazemos naturalmente”, ensinou Levi.

A Presidência
Fontes: http://www.calendarr.com/brasil/

dia-da-caridade/ + https://radioboanova.com.br/ 

+ https://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/

19-de-julho-dia-da-caridade/
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A PANDEMIA provocada pelo chamado Co-
vid-19 está afetando profundamente todo o 
mundo. Como o tempo de disseminação poderá 
se prolongar por um tempo não muito definido, 
no presente momento, não se pode prever a 
completa extensão de suas repercussões.

Claramente, há prenúncios de grandes cri-
ses econômicas, sociais, sanitárias e familiares. 
Nesse contexto, os problemas espirituais são 
inevitáveis junto às populações afetadas e 
deve haver também envolvimento do mundo 
espiritual, dos grupos socorristas e apoiado-
res da humanidade e alguma agitação entre 
aquelas entidades espirituais que se aprovei-
tam para prejudicar em situações de tensão 
pessoal e coletiva. Na medida em que o tempo 
for passando, ficarão claras as alterações junto 
às instituições espíritas.

De um lado pode ocorrer eventual maior 
procura pela busca de compreensão dos sérios 
impactos, acolhimento, consolo e orientação 
espiritual. Esse atendimento é o objetivo maior 
do centro espírita. Ao mesmo tempo, pode-se 
ampliar a faixa de pessoas carentes de apoio 
material, atingidas pelo desaquecimento da 
economia e pelo desemprego. As próprias ins-
tituições espíritas poderão estar imersas em di-
ficuldades para a manutenção e até, em alguns 
casos, com a necessidade de recomposição de 
equipes de colaboradores.

Na vigência da pandemia, as instituições es-
píritas tiveram que atender às recomendações 
sanitárias e governamentais de isolamento so-
cial, fechando suas portas materiais. E aí, muitas 
instituições, grupos de estudo e de trabalho, 
e expositores passaram a adotar as chamadas 
reuniões virtuais ou online. Rapidamente al-
guns tiveram que treinar para utilizar as formas 
de comunicação a distância e as redes sociais.

A dificuldade criada pela pandemia, em 
tempo curtíssimo, já provocou também um 
efeito interessante: a adequação para a utiliza-
ção dos novos recursos tecnológicos. Muitos 
nem poderiam imaginar que estariam inseri-
dos nesse contexto novo. Interessante é que 
temos conhecimento de que o cenário físico 
é uma cópia adaptada de realidades do “outro 
lado”, valendo a pena buscarmos a ilustração 
em obras espíritas bem difundidas, e que mui-

Explicação de amigo
POR WELLINGTON PIVETTA

REVISTA ESPÍRITA

tas vezes o leitor não percebe o detalhe de 
alguns episódios reveladores de condições do 
Plano Espiritual. Ou seja, “do outro lado” são 
empregadas várias formas de comunicação.

A propósito, nos recordamos de palestra pro-
ferida por Edimilson Luiz Nogueira , integrante 
da antiga equipe da secretaria geral do Conse-
lho Federativo Nacional da FEB, em evento no 
Centro Espírita André Luiz, de Brasília, e que 
também contou com nossa presença.

Nosso companheiro desenvolveu oportuna 
exposição com recurso visual relacionando fatos 
descritos pelo espírito André Luiz, na obra Nos-
so Lar.  Na realidade, os registros feitos por André 
Luiz, àquela época no ano de 1944, foram algumas 
antecipações tecnológicas sobre equipamentos 
do Plano Espiritual. Referente ao livro citado, o 
expositor comentou sobre: porta automática 
com acesso digital e projetor multimídia (Cap. 3); 
auscultação tomográfica (Cap.5); o veículo aéreo 
designado de aeróbus (Cap. 10); um grande apa-
relho com imagens da Governadoria (Cap. 17); 
aparelho à maneira do cinematógrafo terrestre 
com cinco projeções variadas e simultâneas (Cap. 
32); e, uma descrição também antecipando a ar-
quitetura moderna, de graciosos edifícios, a espa-
ços regulares, exibindo formas diversas (Cap. 7).

Essas notas nos chamam atenção de que em 
algumas décadas essas informações espirituais 
já se tornaram realidades entre nós e se torna ini-
maginável o que possa ser descoberto e inven-
tado, respectivamente, na área da ciência e da 
tecnologia. O tempo atual demonstra vertigino-
so progresso nos meios de comunicação. A ro-
tina – dos lares, estudos, trabalhos profissionais, 
desenvolvimento tecnológico e científico e lazer 
-, passa por profundas modificações com a utili-
zação de formas diferentes de equipamentos e 
com a ampliação dos recursos da rede social.

As várias faixas etárias, precocemente desde a 
infância, mas já atingindo a 3ª idade, empregam 
computadores, tablets e telefones celulares.

Em função dessa realidade dinâmica e que 
se expande rapidamente nas várias faixas so-
ciais, torna-se necessário que as instituições 
espíritas se adequem ao contexto atual in-
cluindo o emprego de videoconferências.

Na medida do possível e da realidade de cada 
local, torna-se interessante que as reuniões pú-
blicas, de estudo, administrativas, de planeja-
mento de atividades e até o atendimento frater-

no, incluam também o recurso das transmissões 
online. Muitos eventos como seminários e até 
congressos podem ter o alcance de difusão bem 
ampliado com a transmissão ao vivo.

A essa altura surge uma indagação natu-
ral: será que muitas viagens de expositores, até 
onerosas, não poderiam ser substituídas por 
videoconferências? 

Evidentemente que nas reuniões presenciais 
e a distância, a linguagem e o tempo de dura-
ção devem se adequar a cada público alvo.

Sem dúvida, algumas atividades presenciais 
são imprescindíveis, pois o calor humano e a 
vibração do local são importantes.

Mas aí emerge uma outra questão: nos cen-
tros espíritas rotineiramente fazemos vibrações 
a distância para lares, pessoas necessitadas e 
doentes. As pessoas unidas por um tema ou por 
uma prece feitas em reuniões virtuais também 
poderiam se vincular vibratoriamente a uma 
mesma faixa e receberem apoios espirituais?

E o que dizer do evidente crescimento da 
expectativa de vida, ampliando a faixa de ido-
sos? Entre estes surgem problemas de mobili-
dade, acesso aos locais e em algumas cidades 
até de segurança. A opção de eventos e reuni-
ões virtuais poderia favorecê-los.

Entre o público que aprecia e se utiliza da lei-
tura já cresce em nosso país o número daqueles 
que preferem os livros digitais, os e-books. As 
editoras e distribuidoras espíritas necessaria-
mente precisam se adaptar a essa demanda 
crescente e que favorece a difusão do livro para 
qualquer parte do mundo. Logicamente será um 
novo desafio econômico para as editoras espíri-
tas e principalmente aquelas que editam livros 
com objetivos filantrópicos. Todavia os futuros 
cenários econômicos das instituições e das pes-
soas demandarão algumas ações solidárias.

A propósito, cabe a reflexão se essa séria crise 
mundial não teria também outros desdobramen-
tos na área das relações entre as pessoas? A pan-
demia poderá provocar reflexões sobre a vida e 
sobre valores? Sobre isso, é cabível refletirmos em 
trecho do Codificador, quando comenta sobre 
“Os tempos são chegados” e gera a esperança 
para o momento de transição da humanidade: 
“[...] a fraternidade será a pedra angular da nova 
ordem social, mas não há fraternidade real, sólida 
e efetiva sem estar apoiada sobre uma base ina-
balável. Essa base é a fé; não a fé em tais ou quais 
dogmas particulares que mudam com o tempo e 
os povos e que se apedrejam mutuamente…”  .

Texto de Antonio Cesar Perri de Carvalho*



“Parábolas do Festim de Núpcias” Lucas 22: 1-14

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

ESTUDO BÍBLICO
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FALANDO AINDA POR PARÁBO-
LAS, disse-lhes Jesus: O reino dos 
céus se assemelha a um rei que, 
querendo festejar as bodas de 
seu filho, despachou seus servos 
a chamar para as bodas os que 
tinham sido convidados; estes, 
porém, recusaram ir. O rei despa-
chou outros servos com ordem 
de dizer da sua parte aos convida-
dos: Preparei o meu jantar; man-
dei matar os meus bois e todos os 
meus cevados; tudo está pronto; 
vinde às bodas. Eles, porém, sem 
se incomodarem com isso, lá se 
foram, um para a sua casa de cam-
po, outro para o seu negócio.

Os outros pegaram dos servos 
e os mataram, depois de lhes ha-
verem feito muitos ultrajes. Sa-
bendo disso, o rei se tomou de 
cólera e, mandando contra eles 
seus exércitos, exterminou os as-
sassinos e lhes queimou a cidade.

Então, disse a seus servos: O 
festim das bodas está inteiramen-
te preparado; mas, os que para ele 
foram chamados não eram dig-
nos dele. Ide, pois, às encruzilha-
das e chamai para as bodas todos 
quantos encontrardes. Os servos 
então saíram pelas ruas e trouxe-
ram todos os que iam encontran-
do, bons e maus; a sala das bodas 
se encheu de pessoas que se pu-
seram à mesa.

Entrou, em seguida, o rei para 
ver os que estavam à mesa, e, dan-
do com um homem que não ves-
tia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu 
amigo, como entraste aqui sem a 

túnica nupcial? O homem guar-
dou silêncio. Então, disse o rei à sua 
gente: Atai-lhe as mãos e os pés e 
lançai-o nas trevas exteriores: aí 
é que haverá prantos e ranger de 
dentes; porquanto, muitos há cha-
mados, mas poucos escolhidos.

Jesus descrevia em suas histórias, 
as parábolas, usando de exemplo 
do que acontecia na vida e nos inte-
resses cotidianos dos habitantes da 
época, que as tornavam mais fáceis 
a sua compreensão.

A Parábola do Festim das Núp-
cias trás até certa dramaticidade 
que compreendemo-la mais facil-
mente quando estudamos a Dou-
trina Espírita, especificamente na 
lei de Ação e Reação. Livro dos 
Espíritos, pergunta 964. As trevas 
exteriores em que foi jogado o 
convidado que não estava prepa-
rado, “ele não vestia a túnica nup-
cial”. A preparação se faz quando 
passamos a refletir sobre suas 
histórias e procurando o sentido 
oculto dos conteúdos alegóricos, 
passando a vivenciá-los, saindo 
do campo da inércia e iniciando 
a plantação no campo espiritual 
em forma de ações renovadoras 
para o nosso espírito.

Compreendendo o sentido ale-
górico, devemos antes conhecer 
os atributos de Deus, Livro dos 
espíritos pergunta 13. Sobera-
namente justo e bom. Portanto 
Deus é amor, jamais puni algum 
dos seus filhos. Ele não laçaria ne-
nhum filho às trevas. O sofrimen-
to é consciencial, sabemos quan-
do erramos e devemos prestar 
contas dos nossos equívocos.

Referindo-se ao primeiro con-
vite, o texto nos reporta a Moises, 
o primeiro chamado e que foi re-
cusado. Não entenderam em sua 
maioria os ensinamentos propos-
tos pelo enviado de Deus, razão 
da pouca evolução espiritual do 
povo ainda embrutecido.

Já no segundo convite a espi-
ritualidade superior nos enviava 
através dos Profetas novos e mais 
detalhados ensinamentos. O car-
dápio citado na parábola refere-
se aos inúmeros ensinamentos 
ditos por vários Profetas e que fo-
ram menosprezados. Mesmo as-
sim foram perseguidos e mortos.

No terceiro e último convite 
Jesus diz que todos deveriam ser 
convidados, sem distinção de cre-
do, raça, posição social, letrados 
ou com conquista morais. Era o 
convite ao cristianismo, trazido 
pelo próprio Jesus. Que diz: “Ama-
reis o Senhor vosso Deus de todo 
o vosso coração, de toda vossa 
alma e de todo o vosso Espírito. 
Eis ai o maior e o primeiro man-
damento. E eis o segundo, que é 
semelhante a este: Amareis vosso 
próximo como a vós mesmos”. O 
conteúdo de seus ensinamentos 
foi divulgado a todos, como pro-
metido, mas Jesus ressalva dizen-
do: “Porque há muitos chamados 
e poucos escolhidos”. Os escolhi-
dos são aqueles que têm puro o 
coração, que praticam e vivem no 
bem, tendo como normas e ban-
deira a Caridade ao próximo, lema 
indispensável para conquistas de 
virtudes e valores morais, os quais 
nos darão paz de espírito.



Aristides de Souza Spínola
POR DIVALDO GREMES

ESTUDOS
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ARISTIDES DE SOUZA 
SPÍNOLA nasceu em 
Caetité (Bahia), a 29 de 
agosto de 1850, e de-
sencarnou no Rio de Ja-
neiro aos 9 de julho de 

1925, filho do Cel. Francisco de Souza Spí-
nola, que foi deputado geral em três legis-
laturas, e de D. Constança Pereira de Souza 
Spínola. Esta família ilustre e de prestígio na 
Bahia criou o filho dentro de rígidos prin-
cípios morais, fazendo-lhe ver o valor de 
um nome honrado. Bem cedo, o menino 
revelou-se altamente curioso de tudo que 
lhe chegasse aos sentidos, elaborando, às 
vezes, perguntas bastante embaraçosas e 
que demonstravam a viva inteligência de 
que era dotado. No ano de 1871, bacha-
relou-se em Direito, após cursar brilhante-
mente a Faculdade de Direito do Recife. A 
sua aplicação e assiduidade foram tais, que 
durante os cinco anos do curso acadêmico 
não teve uma única falta!

Abriu, em seguida, a banca de advoga-
do em sua terra natal. Fez, por essa época, 
diversas excursões pelo interior da Bahia e, 
particularmente, pelo vale do S. Francisco, 
com o fim de estudar as localidades e colher 
notas para os seus estudos históricos. Bem 
moço ainda, entrou na carreira política, ten-
do sido eleito, em 1878, deputado provin-
cial pela Bahia. Por indicação do Dr. Aristides 
César Spínola Zama, seu primo, foi nomea-
do, de 1879 a 1880, Presidente da Província 
(Estado) de Goiás, tendo ouvido do impe-
rador D. Pedro II, quando a este foi agrade-
cer a nomeação, elogiosas referências aos 
predicados morais e intelectuais de que já 
havia dado provas. Em 1881, na primeira 
legislatura de eleição direta, representou a 
sua terra na Assembleia Geral do Império. 
Ganhando prestígio sempre crescente ante 
o eleitorado baiano, foi reeleito deputado 
geral nas legislaturas de 1885 e de 1886 a 
1889, sendo que nesta última fora eleito na 
vaga aberta pela morte de Pedro Carneiro 
da Silva. Ao ser proclamada a República, em 
1889, ocupava ele, o mais jovem dos depu-
tados, o cargo de 1.º Secretário da Câmara.

No regime republicano, depois de ha-
ver pleiteado, por duas vezes, a eleição 
de deputado federal, só conseguiu ser 
reconhecido para a de 1909-1911, dan-
do-se neste último ano o seu afastamento 
definitivo da política, para se consagrar 
exclusivamente à advocacia e ao estudo 
e meditação da Doutrina Espírita, que já 
o contava de há muito entre seus adeptos 
mais fervorosos, sinceros e esclarecidos. 
Foi em 1905 que Aristides Spínola ingres-
sou na Federação Espírita Brasileira, convi-
dado pelo então Diretor na Assistência aos 
Necessitados, Pedro Ricardo.

Eleito para o cargo de vice-presidente, 
na do Dr. Geminiano Brazil de Oliveira Góis, 
outro espírita ilustre e fiel, Aristides Spínola 
desenvolveu naquela Casa toda uma ativi-
dade polimorfa e intensa, a ela se dedican-
do durante vinte e um anos seguidos, ama-
do por todos os companheiros que com 
ele privaram. Na vice-presidência da FEB 
permaneceu de 1905 a 1913. Presidente em 
1914 e em 1916 e 1917, voltando a exercer 
o cargo de vice-presidente em 1920 e 1921. 
Ocupou, de novo, de 1922 a 1924, a direção 
da Casa, sendo eleito, em 1925, para a vice
-presidência, cargo que desempenhou até 
à data de sua desencarnação, ocorrida aos 
9 de julho do mesmo ano. Foi, assim, pre-
sidente da Federação Espírita Brasileira du-
rante seis anos e vice-presidente onze anos 
e meio. Nunca, porém, solicitou ou disputou 
nenhum desses cargos, ou qualquer outro 
da Diretoria da Federação, fazendo questão 
unicamente de prestar-lhe seus serviços, 
fosse de que maneira fosse, pronto, decla-
rou-o mais de uma vez, humilde e modesto 
como de fato sempre foi, a ocupar o de por-
teiro se só neste o julgassem apto a servir.

E dado lhe foi satisfazer amplamente a 
esse desejo seu, porquanto, desde o pri-
meiro dia em que se incorporou à caravana 
dos que na Federação laboravam, relevan-
tes e ininterruptos serviços lhe prestaram, 
seja como membro da sua administração, 
seja fora de qualquer cargo administra-
tivo. O que ele queria era trabalhar. E tra-
balhou sempre, e muito, e trabalhou bem. 
Dentre esses serviços merecem destacados 
os que teve ensejo de dispensar-lhe como 

advogado, de todas as vezes em que o Es-
piritismo se viu alvejado pela ciência oficial, 
sob a forma de perseguições aos médiuns, 
por exercício ilegal da medicina.

Como jornalista de irrecusável méri-
to, Aristides Spínola colaborou em vários 
jornais. No “Diário da Bahia” escreveu as 
narrativas de algumas de suas excursões 
realizadas na juventude. Com o pseudôni-
mo Buxton, defendeu, em “A Pedidos” do 
“Jornal do Comércio”, do Rio, o Ministério 
Dantas. Foi um dos fundadores, em 1891, 
do “Jornal do Brasil”, onde teve a seu cargo 
a parte política. Antes, pertencera à redação 
de um diário, cremos que a “Gazeta da Tar-
de”, que fora empastelado em 1897, achan-
do-se Aristides Spínola no edifício do jornal 
quando essa violência se consumou.

Além de alguns escritos inéditos e muitos 
outros estampados em periódicos espíritas 
e leigos, são de sua pena, entre outras, as 
seguintes obras: “Presidência do Barão Ho-
mem de Melo. Excursões administrativas”, 
Bahia 1879; “Relatórios sobre a adminis-
tração da Província de Goiás, 1879-1880 (2 
vols.); “Estudo sobre os índios que habitam 
as margens do rio Araguaia”, memória em 
que estuda os índios carajás e que se acha 
anexa ao relatório da exploração desse rio 
pelo engenheiro J. R. de Morais Jardim, Rio, 
1880; “Orçamento do Ministério da Agricul-
tura”, discurso proferido na sessão da Câma-
ra dos Srs. Deputados, em 13 de Julho de 
1882, Rio, 1882; “Elemento Servil”, Discursos 
proferidos em sessões da Câmara, de 22 de 
Junho e 4 de Junho de 1883, Rio, 1883. Em 
1889, deu a público uma tese que apresen-
tou no Instituto da Ordem dos Advogados 
do Brasil, versando sobre direitos do comer-
ciante no exercício de sua profissão. Sob os 
auspícios da Federação Espírita Brasileira, foi 
editada, em 1902, a tradução que Spínola 
fez da obra do Dr. E. Gyel: “Ensaio de revista 
geral e da interpretação sintética do Espiritis-
mo”. Em 1915, com o título “Caridade perse-
guida”, fez imprimir um memorial de recurso 
criminal. Sólida erudição espírita, teológica 
e jurídica projetaram-lhe o nome dentro e 
fora do campo espírita sendo-lhe admirados 
o critério e a ponderação com que resolvia 
os problemas administrativos, bem como 
o espírito evangélico e conciliador nos mais 
delicados e controvertidos assuntos.

Fonte: Rede Boa Nova de Rádio
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DIANTE DE TUDO que estamos 
vivendo, da impossibilidade dos 
médiuns estarem realizando seus 
trabalhos na Casa Espírita, traze-
mos uma mensagem recebida em 
reunião de desobsessão, uma re-
flexão sobre a mediunidade, em 
especial a da vidência, seus efei-
tos e seus riscos.   

A mediunidade da vidência traz 
grande potencial para aquele que 
a detém, já que permite uma vi-
são maior da espiritualidade, sem 
grandes transtornos de ordem 
psicológica que por vezes aco-
metem o médium no momento 
da comunicação. Um exemplo é 
na psicofonia, a aproximação do 
espírito, ao médium comunican-
te nem sempre ocorre de forma 
tranquila, sem que haja sensações 
físicas gerando desconforto.

A vidência muitas vezes evita 
esses transtornos que o médium 
sente. Mas essa faculdade sozinha 
facilmente pode enganar o me-
dianeiro. 

Devemos aqui, relembrar os 
conceitos trazidos a cerca do 
tema no Livro dos Médiuns, capí-
tulo XIV, 168, “a mediunidade de 
vidência, consiste na possibilida-
de, senão permanente pelo me-
nos muito frequente, de ver qual-
quer Espírito que se apresente... 
Entre os médiuns videntes há os 
que não veem senão os Espíritos 
que se evocam e dos quais po-
dem fazer a descrição com uma 
minuciosa exatidão; descrevem 
nos menores detalhes seus ges-
tos, a expressão de sua fisiono-
mia, os traços da face, as vestes 
e até os sentimentos dos quais 
parecem animados. Há outros 
nos quais essa faculdade é ainda 
mais geral; veem toda a popula-
ção espírita ambiente”. 

Alertamos que, a mediunidade 
de vidência sozinha nos expõe a 
uma série de manipulações por 
parte do plano espiritual e o fato 
da pessoa ser vidente não signi-
fica ver tudo. Esse é um pensa-
mento comum, mas é um grande 
equívoco, pois somente o estudo 
aliado ao desenvolvimento de no-
vas capacidades mediúnicas per-
mite ao médium atuar com maior 
segurança no trabalho.

Para que a vidência mediúnica 
ocorra será preciso que o Espíri-
to queira se fazer visível, que os 
fluidos perispirituais dele e do 
médium ofereçam a possibilida-
de de comunicação entre si e que 
haja, em certos casos, permissão 
espiritual superior.

Sem outras percepções que 
possibilitem o julgamento daqui-
lo que está sendo visto, é absolu-
tamente impossível a certeza de 
que  está ou não sendo engana-
do. De quê aquilo existe ou não. 

A mediunidade não é infalível, 
é um meio e não um fim em si 
mesma. É necessário compreen-
der que Deus está no comando 
de tudo. Os médiuns devem se 
colocar à disposição para auxi-
liar. Por vezes, a vida nos ofere-
ce desafios para que tenhamos 
oportunidade de questionar 
nossas mais íntimas convicções 
e sair da situação de forma re-
novada. É preciso compreender 

como as coisas funcionam para 
poder tirar delas o máximo de 
aprendizado/proveito.

Estudar o funcionamento da 
mediunidade possibilita ao mé-
dium prestar o auxílio necessário 
no momento em que for chamado. 

Então, meus amigos, que pos-
samos desenvolver enquanto 
pessoa, dia após dia, a crença 
de que a mediunidade é apenas 
um ponto entre tantos outros 
pontos de possibilidade de au-
xilio àqueles que necessitam. É 
uma interface pequena diante 
do todo, mas que cabe ao mé-
dium utilizar as faculdades me-
diúnicas para fazer a diferença 
na vida de outras pessoas, inde-
pendente de onde esteja.

Nesses dias difíceis, em que os mé-
diuns sentem a pressão dos aconte-
cimentos, da falta do intercâmbio na 
Casa Espírita, que toda essa energia 
seja vista como oportunidade para 
refletir sobre as faculdades mediúni-
cas, estudar, meditar e orar. 

“Quando o médium se eviden-
cia no serviço do bem, pela von-
tade, pelo estudo e pela boa com-
preensão das responsabilidades 
de que encontra investido, recebe 
o apoio mais imediato de amigo 
espiritual experiente e sábio...” 

Nos Domínios da Mediunidade – Cap. 16 – 

Mandato Mediúnico - Francisco Cândido Xavier 

pelo Espírito André Luiz
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COMPREENDEMOS que tem sido 
extremamente difícil para todos, 
mas especialmente para os mé-
diuns afastados do labor das reu-
niões. A pressão e os desconfortos 
tem se acentuado e aproveitamos 
esse artigo para esclarecer e refle-
tir a respeito da mediunidade que 
cada médium pode alcançar no 
decorrer de sua existência. 

O médium analogamente 
pode ser comparado a um me-
cânico com uma caixa de ferra-
mentas, que pode ter apenas 
uma única ferramenta. Mas, esse 
mecânico pode adquirir com o 
tempo outras ferramentas para 
colocar na caixa, assim também 
é possível ao médium, que pode 
desenvolver novas habilidades 
com o passar do tempo.

Na época da codificação havia 
um pensamento bastante carte-
siano a respeito da mediunidade, 
daí a necessidade, a tentativa de 
enumerar cada uma das mediu-
nidades (Livro dos Médiuns, Se-
gunda Parte, capítulos XIV a XVI, 
escrito por Allan Kardec). Porém, 
com o passar do tempo percebe-
mos que médium nenhum se en-
quadra exatamente em uma das 
categorias elencadas por Kardec. 
Isso porque a mediunidade não 
é estática, ela é dinâmica, se de-
senvolve e se aprimora dia após 
dia, trabalho após trabalho, noite 
após noite, porque assim como 
esperamos que o ser humano 
ao desencarnar seja melhor que 
aquele que reencarnou, também 
esperamos da mediunidade. 

Vamos abrir aqui um primeiro 
parênteses para esclarecermos 
um ponto a respeito dos mé-
diuns que trabalham em reunião 
de desobsessão e daqueles que 
são trabalhadores em reunião 

mediúnica convencional. Na reu-
nião convencional, os espíritos, na 
maioria das vezes, buscam a casa 
espírita porque precisam de aju-
da por diversas razões, seja cons-
ciente ou inconsciente. Ao con-
trario da reunião de desobsessão 
em que os médiuns vão atrás dos 
espíritos que perturbam aqueles 
que buscam atendimento.

Para que possamos concluir nos-
so raciocínio, temos que abrir um 
segundo parênteses e esclarecer-
mos a respeito do desdobramento 
e de um outro fenômeno que por 
hora chamaremos de “projeção”. 

No desdobramento clássico, 
o períspirito do médium deixa o 
corpo e vai para outros espaços, 
o médium está acordado e con-
centrado, mas esse desdobra-
mento não é completo, é parcial. 
Na projeção o médium expande 
seus fluidos conscientemente, de 
forma a atingir a consciência e o 
fluido do espírito que ele precisa 
auxiliar. E nesse contato fluídico 
energético o espírito, geralmen-
te, se manifesta dizendo que 
não quer falar, que não entende 
como ele está falando e que não 
queria estar naquele lugar. En-
tão, enquanto o desdobramento 
pode encontrar alguma barreira, 
na projeção não há essa barreira. 

E aqui começamos nossa refle-
xão: quando um médium em reu-
nião de desobsessão diz que não 
consegue chegar a um lugar, ou 
que não consegue falar com de-
terminado espírito, é um alerta, 
há necessidade de mais treino, 
treino para o uso das ferramen-
tas que pode adquirir. È verdade 
que não são todos os médiuns 
que tem essa capacidade, mas 
muitos tem efetivamente e po-
dem realizar esse treino.  

Os obstáculos são as próprias 
limitações cotidianas, os medos, 
dificuldades que enfrentam no 

dia a dia que reflete e se proje-
ta dentro da mediunidade e por 
vezes impede o desenvolvimen-
to de novas  ferramentas.  Esse é 
apenas um exemplo. Fato é, que 
a mediunidade em princípio e 
em conceito é ilimitada. 

Um médium de psicofonia, 
pode sim ser também um mé-
dium vidente e  ter outras mediu-
nidades ocorrendo simultanea-
mente em uma comunicação.  

Dentro do Centro Espírita, atra-
vés das comunicações, principal-
mente as mais difíceis, podem 
ser oportunidades dos médiuns 
para desenvolver outras habili-
dades, outras ferramentas dife-
rentes da convencional que es-
tão habituados. 

Assim deixamos a reflexão: se a 
função primordial de uma reunião 
mediúnica é auxiliar tanto encar-
nado como desencarnado a solu-
cionar conflitos que se arrastam 
às vezes por gerações e que há 
oportunidade para solucioná-los 
conversando com os dois lados 
(encarnados e desencarnados), 
de conhecer as pessoas de uma 
forma mais profunda e lhes dar 
mecanismos para superar a dor, a 
perda, o orgulho, há necessidade 
de cada vez mais entender o pa-
pel do médium e das capacidades 
mediúnicas que esse pode alçar 
para ser um melhor instrumento.

“A mediunidade como instru-
mentação da vida surge em toda 
a parte. O lavrador é o médium da 
colheita, a planta é o médium da 
frutificação e a flor é o médium 
do perfume. Em todos os lugares, 
damos e recebemos, filtrando os 
recursos que nos cercam moldan-
do-lhes a manifestação, segundo 
as nossas possibilidades.” 

Nos Domínios da Mediunidade, capitulo 30, 

pelo Espírito de André Luiz, psicografado por 

Francisco Cândido Xavier
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LIVES DE JULHO

07/07 – Tema: A Fé e a Caridade – Expositora: 
Rosana Travaglia Verzinassi;
14/07 – Tema: A Virtude – Expositor: Adão Albino da Silva;
21/07 – Tema: Evangelho no Lar – Expositora: Izildinha Vieira Cioldin;
28/07 – Tema: Ajuda-te e o Céu te Ajudará – Expositora: Olga da Silva;

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL

Todos os sábados o Departamento Infantojuvenil 
apresenta pequenos vídeos destinados às crianças, jovens 
e também aos pais, no facebook do Seareiros, a partir das 
14h.  Mantenha sua(s) criança(s) ligada(s) ao Seareiros.

CANAL DO SEAREIROS NO YOU TUBE 

Inscrevam-se no nosso canal no You Tube: 
https://www.youtube.com/channel/
UCd3Xd35zq6F_tCx1WYxsT7w 

EVANGELHO NO LAR COLETIVO

No período em que nossas atividades estão suspensas, 
nos unimos, cada um na sua casa, todos os dias 
às 20h, com leituras de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, preces e vibrações. Junte-se a nós!

RETORNO PARCIAL DAS ATIVIDADES

Nossa recepção está funcionando desde 15/06, das 13h às 16h, 
com todas as medidas de segurança. Portanto, se precisar de 
um bom livro, máscaras, etc. é só se dirigir ao Seareiros.
Estamos planejando o retorno seguro das atividades 
mediúnicas, ainda sem data marcada para inicio.

CURTAS DO SEAREIROS

O telefone 188 está valendo para todo 
o território nacional como telefone 
de apoio para quem precisa falar com 
alguém no momento que pensa em 
cometer suicídio.
Que tal divulgar essa informação? 
Pode ter alguém perto de você que 

está precisando e não quis 
te pedir ajuda.

188
Rua Ary Meirelles, 908 - Sala 04 - Fone (19) 99728.0679 - e-mail: sandra.brugni@yahoo.com.br

SANDRA CRISTINA BRUGNI MAIA



Caminhas
POR VANESSA MORAES

VALORIZAÇÃO DA VIDA
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NAS DIVERSAS ESTRADAS em que 
Tu caminhaste

Flores e pedras te acompanharam.
As pedras foram proteções blo-

queando o trajeto para não te perde-
res em solos arenosos e seguir com 
mais cautela.

As flores, em sua diversidade, pro-
porcionaram sutilezas de encanta-
mento e êxtase na beleza dos reen-
contros.

Tu provastes nos diversos percur-
sos, noites frias, cansaço e abandonos; 

Porém, muitos foram os dias em 
quê cada amanhecer, seus olhos des-
lumbraram uma nova oportunidade 
e o calor do nosso amparo assegura-
va-te energia na trajetória.

Quantas vezes pensastes em desis-
tir em meio a tempestades, mas en-
trastes no abrigo do Pai e te recolhes-
tes, permitindo repouso e segurança 
para prosseguir.

Houve momentos em que prefe-
ristes ouvir transeuntes negligentes, 
e tua pressa levou-te a escolhas im-
precisas e cansativas, adormecendo-
te longo tempo á beira do caminho. 

Em outros, tua estrada aparente-
mente deserta, obrigava-te a redobrar 
a atenção e cuidados contigo mesmo 
valorizando teu novo despertar.

Passastes por terras produtivas e 
saciastes a fome de conhecimento 
que nutriu teu Espírito.

Mas, também bebestes das águas 
turvas da vaidade e arrogância adoe-
cendo tua alma.

Tivestes perto de abismos, mas 
também próximo a belas planícies.

Pudestes escolher.
Na dor alucinante das partidas e 

nas alegrias passageiras das chegadas, 

nosso amparo rondou teus passos.
Precisastes deixar para trás coisas 

pesadas e inúteis e carregar apenas 
o que deveria ser essencial para 
prosseguir.

Lembra e valoriza tua caminha-
da na Terra.

Pois seja em campos floridos ou na 
lama; siga caminhando.

Seja na luz ou na sombra; caminha 
perseverante.

Seja em companhia ou na solidão; 
caminha.

Pois nessas viagens misericordio-
sas que a Divindade nos oferece, às 
vezes curtas, às vezes longas, sempre 
serão gratificantes na aurora do ser 
em iluminação.

Portanto, prossegue e caminha 
confiante.

Livraria do Seareiros
Está procurando um bom livro para ler? 

Os principais títulos espíritas
você encontra em nossa livraria. 

Constantemente recebemos novos livros.
Se não encontrar algum livro, 

encomendamos para você.

RUA SILVINO BONASSI, 150 | BAIRRO NOVA AMERICANA | AMERICANA/SP | TEL.: (19) 3407.4552



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

“O Benfeitor Padre Julio Maria”

Andrea Quinzin Martins

POR ANTONIO ORLANDO CIOLDIN

PELO DCD

HISTORIAS ESPIRITAS

NOSSA GENTE
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APRESENTAMOS neste mês Andrea 
Quinzin Martins, que é solteira, tem 
49 anos, é analista fiscal e nas horas 
vagas é doceira e confeiteira. 

Andrea conheceu a Doutrina Es-
pírita quando residia em São Paulo, 
através de tios.

Na sua casa somente ela é espíri-
ta. Na família têm católicos e evan-
gélicos.

Mudou-se para Americana, vindo 
morar no Residencial Guaicurus. Pro-
curava uma Casa Espírita, o que não 
foi difícil encontrar, pois o Seareiros 
fica em frente ao seu condomínio.

Quem apresentou a Casa e as ativi-
dades que realizamos foi o Orlando.

Sente que no Seareiros é acolhida 
e amada, é a sua segunda casa, seu 
porto seguro.

Andrea é voluntária na nossa Livra-
ria e Bazar, atendendo todas as pes-

DE 1932 A 1945, o padre Julio Maria, 
residente em Manhumirim, nas Mi-
nas Gerais, não deixou o pobre Chico 
e seu incansável guia Emmanuel em 
paz.  Criticou-os tenaz e injustamen-
te. Os trabalhos de Emmanuel, rece-
bidos pelo sensível médium, eram 
esmerilhados, apontados, criticados, 
obscurecidos, adulterados...

Aconselhado pelo guia, o Chico 
nada respondeu e evitava, até em 

família e com amigos, comentar os 
doestos, as verrinas, as injustiças do 
Jornal “O Lutador”.

Em 1945, inopinadamente, desen-
carna o padre Julio Maria e Emma-
nuel aparece ao Chico e lhe diz:

- Hoje, vamos fazer uma prece 
em conjunto e toda particular pelo 
nosso grande benfeitor Julio Maria 
que acaba de desencarnar em Ma-
nhumirim, conforme anuncia a im-
prensa do Rio...

- Não sabia, responde o Chico. Mas 

benfeitor por que?
- Sim, benfeitor! Durante 13 anos 

seguidos ajudou-nos a compreender 
o valor do trabalho a bem de nossa 
melhoria espiritual, convidando-nos 
a uma permanente oração no exercí-
cio sublimativo de ouvir, sentir e não 
revidar, lecionando o adversário na 
lição do silêncio.

(Da obra “Lindos Casos de Chico Xavier”, de 

Ramiro Gama, Ed. Lake. História publicada no 

IPV nº 99, de Janeiro/2007)

soas com muito carinho e dedicação.
Manifestamos nossa gratidão a ela 

pela preciosa colaboração!

Em breve haveremos retornar a 
normalidade e prosseguir nosso 
trabalho.

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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Em tempos de pandemia
PELA EQUIPE COASSEJE

COASSEJE
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2020 TORNOU-SE UM ANO ATÍPICO para to-
dos os países, incluindo o Brasil e, em especial 
para entidades assistenciais, como é o caso da 
COASSEJE.  Algumas ONGs, dependendo das 
atividades que desenvolvem, sequer puderam 
dar continuidade ao trabalho, suspendendo, 
muitas delas, a maioria das atividades. No caso 
da COASSEJE, houve uma redução nas ativida-
des do Programa Abraçar que engloba o Projeto 
Apadrinhamento Afetivo e o Grupo de Apoio à 
Adoção, no que tange aos cursos e encontros 
em virtude de não poder haver atividades desse 
tipo, porém os atendimentos individuais de pro-
postos à adoção, acompanhamento individual 
dos padrinhos, ou propostos, continuam. 

Mas a COASSEJE desenvolve o Serviço de 
Acolhimento Institucional para Crianças e Ado-
lescentes, o abrigo “LAR DONA ANITA”, cuja ati-
vidade é ininterrupta = 24 horas por dia, 364 
dias por ano. Esta atividade foi acrescida pela 
suspenção das aulas presenciais para as crian-
ças e adolescentes, pelas visitas de familiares e 
inclusão das aulas on line das quais eles partici-
pam disciplinadamente. 

Neste período a equipe técnica e de cui-
dados literalmente “se viram nos trinta”, pois é 
necessário encontrar atividades em período in-
tegral para substituir as atividades escolares e a 
suspensão de visitas de familiares.

São karaokês, montar e soltar pipas, sketches 
teatrais, pula-pula e uma infinidade de criações 
para manter as crianças ocupadas enquanto não 
estão nas aulas on line. Ao mesmo tempo, os 
cuidados e orientações em tempo de COVID-19 
modificou também a logística da equipe de cui-
dados: a COASSEJE busca e leva as cuidadoras 
para que não tomem os coletivos, evitando pos-
sibilidades de que seja infectadas ou de trans-
mitir vírus para as crianças. Nossa homenagem 
a toda essa equipe disciplinada e idealista que 
cuida das crianças e adolescentes da COASSEJE.

MANUTENÇÃO FINANCEIRA DA COASSEJE
A pandemia exigiu que os eventos voluntários 
de arrecadação de recursos fossem todos can-
celados e a Nota Fiscal Paulista, neste período 
de pandemia, com o comércio na maior parte 
do tempo fechado, reduziu quantitativamente 
e qualitativamente a os cupons tanto para doa-
ções, quanto a digitação, afetando os valores a 

arrecadar.  Neste período, porém, a COASSEJE 
recebeu uma maior quantidade de doações 
de produtos alimentares que compensou um 
pouco a redução de entrada de recursos pelos 
eventos cancelados. 

BRECHÓ DA COASSEJE
A doação de vestuários e outros objetos para 
vendas no Brechó da COASSEJE, tem tido conti-
nuidade e este projeto permanece oferecendo 
uma alternativa à recursos para manutenção da 
entidade. Atualmente (esta matéria foi escrita 
em 22/06/2020), embora com as portas fecha-
das, os consumidores são atendidos, observan-
do os protocolos de segurança, no horário das 
12h00 às 16h00, de segunda à sexta. Parte da 
equipe de voluntários deste projeto (que no to-
tal são de 17),  tem atendido os consumidores 
que entram no máximo 4 pessoas por vez, com 
máscaras, álcool, distanciamento e outros, além 
de procurar acelerar o tempo (estadia) dentro 
da loja. Também existe a forma de agenda-
mento. Uma equipe atende consumidores que 
agendam, isso no período da manhã. O Brechó 
da COASSEJE permanece, portanto, como um 
dos principais projetos de autossustentação da 
entidade. Também queremos homenagear es-
sas dedicadas meninas do Brechó!

EVENTO ON LINE
No dia 13 de junho, a COASSEJE foi contem-
plada por uma Live denominada “Canalização 
de Frequências de Cura”, como contribuição 
voluntária de Felipe Boni e Eliana Pigatto, 
cujos valores de inscrição espontâneo foi re-
vertido em créditos bancários para a entidade, 
além de outras doações.

PROJETO INVESTIMENTO SOCIAL
Um grupo de pessoas e empresas do município 
também colaboram com a entidade através do 
projeto denominado “Investimento Social”.  Os 
interessados fazem um cadastro  e a COASSEJE 

emite boletos bancários mensais ou trimestrais 
de acordo com o desejo do colaborador.  Tam-
bém é possível, dentro deste projeto, fazer cré-
ditos ou transferências bancárias para a conta 
movimento da COASSEJE (veja os dados da 
conta abaixo). O setor financeiro da entidade 
identifica os créditos lançando os valores em 
planilhas próprias para cada colaborador.

A colaboração financeira também pode ser 
feita esporadicamente através do crédito ou 
transferência bancária: 
Conta corrente para crédito: 
Banco do Brasil = 001
Agência Americana = 0319-0
Conta = 81.349-4
COASSEJE – Casa de Orientação e Assistência 
Social Seareiros de Jesus
CNPJ = 43.266.378/0001-44

NOVAS HABITANTES DO LAR DONA ANITA
As novas habitantes do Lar Dona Anita, “Lulu” e 
“Ludmilla”, chegaram há 3 meses. O nome das 
mascotes foram dados pelas crianças e ado-
lescentes do Lar. São duas galinhas d`angola. 
As galinhas se alimentam com ração de milho 
picado, insetos e adoram ciscar na grama. Dor-
mem em cima de um vaso grande próximo às 
portas do Lar e do anexo administrativo, local 
escolhido por elas, já que não quiseram ficar 
no poleiro que foi feito exclusivamente para 
elas no final do quintal. Aliás, elas adoram ficar 
perto de pessoas. Aguardam alguém sair para 
ir atrás, ou, se tem uma oportunidade, elas en-
tram na casa. Adoram ficar no meio das crian-
ças, apostar corrida com elas e acompanhar 
por onde for. São dóceis e, às vezes, emitem um 
som barulhento. Gostam de descansar embai-
xo da sombra da figueira do quintal no período 
da tarde. As asas precisam ser cortadas para evi-
tar que saiam na rua e sejam atropeladas. Elas 
dão pequenos saltos, mas não voam.

Ainda não se sabe se são fêmeas realmente, 
se vão botar ovos ou não, visto que vieram bem 
novinhas. Algumas crianças consideram que 
devem ser machos, já que não gritam o famo-
so “tô fraco”, característica da fêmea e as cristas 
estão cada vez maiores. São as mascotes do Lar!



12 |  JULHO 2020 INFORMATIVO PEIXINHO VERMELHO www.seareirosdejesus.com.br

NÃO É DOENÇA, nem indício de de-
sajuste mental ou emocional, embora 
possa ser confundida como tal por 
apressados julgamentos. É apenas 
uma afinação especial da sensibi-
lidade. Como na música, somente 
funciona de maneira satisfatória o 
instrumento que não apresenta ra-
chaduras, cordas arrebentadas, desa-
finadas ou qualidade duvidosa.

 O parágrafo que inicia o comentá-
rio da semana, com ligeira adaptação, 
é de autoria do consagrado escritor 
Hermínio Miranda no livro Diversida-
de dos Carismas. E prossegue o autor, 
com minhas adaptações e transcri-
ções parciais para compor o artigo: 
“(...) Alto preço em angústias, decep-
ções e desequilíbrios emocionais e 
mentais, perfeitamente evitáveis, é 
pago a cada instante em consequên-
cia da desoladora ignorância em 
torno da questão (...). E não poucos 
desajustes sérios ocorrem no pró-
prio meio onde o conhecimento ina-
dequado, insuficiente ou distorcido 
acaba resultando em problema mais 
grave do que a ignorância que busca 
informar-se de maneira correta. (...)”.

Documentário Quando lembro de Chico

Especial afinação da sensibilidade

POR CRISTIANE CLEZIA

POR ORSON PETER CARRARA

ESPIRITISMO E A MÍDIA

COMPORTAMENTO

O DOCUMEN-
TÁRIO “Quando 
lembro de Chi-
co” com direção 
de Fábio Medei-
ros (Pozati Fil-
mes – 2018 – 1h 
21min), traz um 
registro histó-
rico e intimista 

de Chico Xavier, um dos maiores 
líderes do espiritismo no Brasil.  
Por meio de depoimentos de ami-

gos e pessoas próximas como Carlos 
Baccelli, Geraldo Lemos Neto, Jhon 
Harley, Saulo Gomes e entre outros 
que compartilharam momentos vi-
vidos com Chico, revelando muitos 
aspectos de sua rotina e de como ele 
vivia sua religião, podemos reconhe-
cer no médium mineiro um exemplo 
viável para todos os seres que parti-
lharão o Mundo de Regeneração. 

Francisco Cândido Xavier é um 
exemplo e inspiração para aqueles 
que desejam trilhar o caminho da 
paz interior na busca da compaixão, 
da caridade e do amor incondicio-

nal. A obra é um grande testamento 
audiovisual, não só dos exemplos 
de amor e fraternidade deixados 
por Chico, como dos frutos das 
sementes espalhadas por ele nos 
nossos corações.  Vale lembrar que 
parte do valor arrecadado com as 
vendas será destinado para a du-
blagem do material para o inglês, 
facilitando ainda mais a dissemina-
ção desse conteúdo pelo mundo.

Fontes: https://filmes.pozati.com/lancamento-

do-documentario-quando-lembro-de-chico/

https://www.candeia.com/quando-lembro-de-chico/

 O fato patente é que se trata de uma 
capacidade humana, não inventada ou 
imaginada ou mesmo sendo de deten-
ção exclusiva ou privilegiada desta ou 
daquela classe social, política ou reli-
giosa, de país, raça ou família. Sempre 
esteve presente na história humana, 
manifestando-se de acordo com a cul-
tura que cada época vai propiciando 
seu uso e real entendimento.

 Sempre foi alvo de perseguições, 
humilhações e na época de maior 
ignorância da história, seus protago-
nistas eram torturados, perseguidos, 
chamados de feiticeiros e muitas ve-
zes queimados vivos, como ocorreu 
com tantos nomes ilustres, entre eles 
a notável Joanna D`Arc.

 O progresso, todavia, sendo irre-
sistível, mudou o panorama daquela 
visão errônea de fatos absolutamen-
te naturais. As perseguições e humi-
lhações foram gradativamente sendo 
substituídas pelo estudo científico 
da questão, ao lado do surgimento e 
continuidade natural dos fenômenos 
e pessoas com tais possibilidades mais 
expressivas, resultando numa época 
nova de entendimento, que substitui 
a ignorância pela cultura e pesquisa 
de um fenômeno real.

 Hoje tema de filmes, novelas e 
motivação de eventos, encontros, 
congressos e ampla pesquisa cientí-
fica neutra, fora mesmo do ambiente 
religioso – onde também se estuda 
e se pesquisa o assunto com amplos 
resultados –, essa capacidade afina-
da de perceber algo além da matéria 
densa é bem uma afinação da sensi-
bilidade, na feliz expressão do citado 
autor no livro em que experiências e 
casos são relatados.

 Basta o leitor pensar na intuição. Tão 
valorizada atualmente e tão necessária, 
como ela se enquadra na questão? Não 
é um bom tema para debate?

 Pois é! Ela é apenas um desdobra-
mento ou correlata capacidade huma-
na que se desenvolve com o tempo, 
com o progresso da mentalidade geral 
do ser humano. Falamos da mediunida-
de, a temida e perseguida capacidade 
que apenas é ponte entre o mundo real 
e o mundo das ilusões que nos fazem 
nos perdermos por tão pouco no pan-
tanoso terreno das aquisições e dos tí-
tulos e bens que passam.

Deixemos o preconceito de lado e 
convenhamos que há algo mais além 
do que nossos pobres olhos mortais 
podem enxergar.  
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Grupo Ismael

Sinceridade e vida

POR  JUBERY RODRIGUES

PELO D.C.D

ESTUDOS

EVANGELHO NO LAR

Procura ser sincero em tudo quanto 
faças.
Não te iludas.
Quem engana a si mesmo comete o 
pior dos equívocos.
O homem sem personalidade é um 
homem sem convicção.
Senão acreditas em ti, tudo que nas-
cer de tuas mãos será mentira.

ORIGENS
Apontamentos históricos indicam que 
a FEB após sua fundação em 2 de ja-
neiro de 1884, passou a funcionar na 
residência de seu fundador, Augusto 
Elias da Silva, na Rua da Carioca no 120 
(então Rua de São Francisco de Assis), 
para em seguida começar constante 
mudança de endereço.

Sucessivamente instalou-se na Rua 
da Alfândega, 153, em 1884; na Rua do 
Hospício ns. 147 e 102, nos anos de 1886 
e 1887; na Rua do Clube Ginástico nº: 17, 
atualmente Rua Silva Jardim, em 1888. 
Ainda em 1888 mudou-se para a Rua do 
Regente, 19, hoje Rua Gonçalves Ledo, 
mediante módico aluguel; em 1890 pas-
sou a ocupar o 2º andar do prédio no 83 
da Rua Camerino, então Rua da Impera-
triz; com o aviso do senhorio, exigindo 
a desocupação do prédio, transferiu-se, 
em 1891, para um pequeno sobrado no 
Largo do Depósito no. 56, hoje Praça dos 
Estivadores, local que não comportava 
os móveis e a biblioteca, sendo encai-
xotados todo o arquivo e material tipo-
gráfico do “Reformador”. Começa então 
uma fase angustiosa, sob a Presidência 
do Dr. Dias da Cruz. Muda-se para o 2º 
andar da Rua da Alfândega nº 342, de-
pois 330, em 1891.

Com a Revolta da Armada, de se-
tembro de 1893 a março de 1894, 
intensificou-se a deserção e pratica-
mente ficaram suspensas as ativida-
des. Em 1895 a crise chegou ao auge, 
com a as dificuldades financeiras da 
Sociedade, quando os poucos rema-
nescentes recorreram a Bezerra de 
Menezes, como último recurso para 
evitar a dissolução completa.

Adolfo Bezerra de Menezes assume, 
então, a presidência, eleito em 3 de 
agosto de 1895 e começa o trabalho de 
reconstrução, imprimindo à Instituição 
a orientação doutrinário-evangélica na 
qual ela se manteve firmemente até nos-
sos dias. Equilibrou a situação financeira, 
para atender aos encargos e serviços e 
reorganizou todos os trabalhos da Casa.

Da Rua da Alfândega, transferiu-se 
para a Rua do Rosário no. 141, em 1899, 
e depois para o nº 133, antigo 97 da 
mesma rua, em 1903, de onde só sairia 
para sua sede própria, construída na 
Avenida Passos ns. 28 e 30.

Desde o “Grupo Confúcio”, funda-
do em 1873, com duração aproxima-
da de seis anos, delineava-se a futura 
Casa de Ismael. A esse Grupo perten-
ceram, entre outros, o Dr. Siqueira 
Dias, Dr. Bittencourt Sampaio, Dr. An-
tônio da Silva Neto, Dr. Joaquim Car-
los Travassos, Prof. Casimir Lieutaud.

Ao “Grupo Confúcio” seguiu-se a 
Sociedade de Estudos Espíritas “Deus, 
Cristo e Caridade”, fundada em março 
de 1876, com programação franca-
mente evangélica estampada em seu 
próprio nome e cumprida até 1879.

Paulatinamente, todos os grupos 
afinados com a filiação ideológica Espi-
ritismo-Evangelho foram-se reunindo 
em torno da Federação Espírita Brasi-
leira, consolidando-se com Bezerra de 
Menezes, de 1895 em diante, toda a 
diretriz sintetizada na verdade “Deus,-
Cristo e Caridade”.

O “Grupo Ismael” (Grupo de Estudos 
Evangélicos do Anjo Ismael) funciona 
desde 15 de julho de 1880, fundado por 
Antônio Luís Sayão e Bittencourt Sam-
paio. Posteriormente vieram Bezerra de 
Menezes, Frederico Júnior, Domingos 
Filgueiras, Pedro Richard, Albano do 
Couto e outros companheiros vindos 
de diversos núcleos. Acedendo Bezerra 
de Menezes em aceitar a Presidência da 
Federação, em 1895, o “Grupo Ismael” 
acompanhou o apóstolo, apoiou-o na 
direção da Casa e integrou-se nela.

A primeira Diretoria da Casa, eleita 
em 2 de janeiro de 1884, ficou assim 
constituída: Presidente, Major Fran-
cisco Raimundo Ewerton Quadros; 
Vice-Presidente, Manoel Fernandes 
Figueira, Secretário, João Francisco 
da Silveira Pinto; Tesoureiro, Augusto 
Elias da Silva; e Arquivista, Francisco 
Antônio Xavier Pinheiro.

A coerência é a mensagem mais im-
portante da fé.
Corrige-te em tuas pequeninas omis-
sões no que se refere a Verdade.
Quem faz concessões indevidas de-
forma o caráter.
Não queiras viver acima de tuas pos-
sibilidades.
Nivela o teu discurso à tua vida, e a 
tua vida será na prática o que preten-
des na teoria.

Fonte: Livro Vigiai e Orai.

Pelo Espirito do Irmão José,

Psicografia Carlos A Baccelli
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Livro: Vidas Vazias
PELO DCD

LEIA, ASSISTA E APRENDA

A HUMANIDADE VIVE uma era de 
progresso. Há cada vez mais avan-
ços tecnológicos. Há também no-
vos e avançados estudos da mente 
humana, do pensamento, do psico-
lógico. Contudo, a criatura humana 
muitas vezes se utiliza de maneira 
equívoca das ferramentas e oportu-
nidades ensejadas por tais avanços, 
afundando-se em pensamentos frí-
volos, em perturbações e sensações 
fortes, o que resulta em vidas vazias. 

Nosso lar para crianças
PELO DCD

A OBRA NOSSO LAR de 
André Luiz foi adaptada 
para o público infantil. 
Com autoria de Adeil-
son Salles (palestrante 
espírita, médium e autor 

premiado), ilustrações de Luciano 
Félix e Téo Pinheiro, trará muitos mo-
mentos de aprendizado em família. 

Adeilson Salles atua também 
como contador de histórias em 

centros espíritas, escolas públicas 
e particulares, universidades e em-
presas. Publicou mais de 40 livros 
para o público em todas as idades 
e já tem 12 livros editados para jo-
vens e crianças. Escreve para mui-
tas revistas e jornais dentre esses a 
Revista Reformador da FEB.

A obra em breve estará dispo-
nível na livraria do Seareiros, que 
desde 15/06 está atendendo com 
todas as medidas de segurança 
das 13h às 16h.

Apesar de todo aturdimento e aber-
rações que enxameiam a Terra, pla-
neta de provas e expiações, a vida 
humana tem os sublimes objetivos 
de amar e de encontrar o sentido 
existencial. A presente obra foi pen-
sada tendo tais fatos como base. 
São 30 mensagens ricas de estudos 
e reflexões cuidadosos, sugerindo 
métodos eficazes para enfrentar os 
graves problemas dos dias hodier-
nos, a fim de que se possa vencer a 
inferioridade moral, assim como a 
espiritual, e conquistar a plenitude. 
Disponível na livraria do Seareiros.

Livro  Vidas Vazias – Divaldo Pereira Franco 

(Médium) – Joanna de Ângelis (Espírito)  
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