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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 Nacional da Saúde
EDITORIAL
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ODia Nacional da Saúde é celebrado 
anualmente em 05 de agosto no Brasil. 
A data tem o objetivo de conscientizar a 

sociedade brasileira sobre a importância da educação 
sanitária, despertando na população o valor da saúde 
e dos cuidados para com ela. O Dia Nacional da 
Saúde também serve para homenagear e recordar 
a vida e o trabalho de Oswaldo Cruz, um dos 
principais responsáveis pelas erradicações de perigosas 
epidemias que acometiam o Brasil no final do século 
XIX e começo do século XX.
 
Origem do Dia Nacional da Saúde
O Dia Nacional da Saúde foi oficializado e inserido 
no calendário oficial brasileiro através da Lei nº 
5.352, de 08 de novembro 1.967, do Ministério da 
Saúde, da Educação e Cultura.
O dia 05 de agosto foi escolhido para celebrar o Dia 
Nacional da Saúde por ser a data de nascimento 
do sanitarista Oswaldo Gonçalves da Cruz, um 
importante personagem na história do combate e 
erradicação das epidemias da peste, febre amarela e 
varíola no Brasil, no começo do século XX.
Oswaldo da Cruz nasceu em 05 de agosto de 
1872 e foi responsável pela criação do Instituto 
Soroterápico Federal (atualmente conhecido 
como Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz) e da 
Fundação da Academia Brasileira de Ciências.
Frases e Mensagens para o Dia Nacional da Saúde
• “Saúde é um estado de completo estado físico, 
mental e social, e não apenas a ausência de doenças.”
• “A gente quer é ter muita saúde. A gente quer 
viver a liberdade. A gente quer viver felicidade...” 
(Gonzaguinha)

• “O cuidado com a saúde é um hábito que todos 
devem ter. É muito importante lembrar de nossa 
saúde diariamente”.
• “Saúde é mais do que não ter doenças, saúde é 
qualidade de vida, viver bem” (Marta Antunes 
Moura, coordenadora das Comissões Regionais na 
área da Mediunidade da Federação Espírita Brasileira 
(FEB), Vice-presidente da FEB) 

Outras Datas Comemorativas
• Mai 27 =  Dia do Serviço de Saúde
• Abr 07 =  Dia Mundial da Saúde
• Mar 31 =  Dia da Saúde e Nutrição
• Dez 02 =  Dia Pan-americano da Saúde
• Out 04 =  Dia do Agente Comunitário de Saúde
• Jul 10 = Dia da Saúde Ocular

Especialmente nestes dias que vivemos a pandemia 
de Covid19, uma doença respiratória aguda causada 
pelo coronavírus, queremos parabenizar a todos os 
trabalhadores da área da  saúde, pois a rotina destes 
profissionais tem sido unicamente com o objetivo 
de salvar vidas. Lidando diretamente no combate ao 
coronavírus, esta singela homenagem, busca valorizar 
aqueles que estão na linha  de frente no combate à 
pandemia, e que, desde a descoberta da Covid19, 
temos contado com o trabalho incansável de médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, entre outros profissionais 
da área de Saúde que atuam todos os dias para salvar 
vidas, tratando de pacientes internados.

Pela Presidência

Fontes: https://www.calendarr.com/brasil/dia-

nacional-da-saude e  www.febnet.org.br
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História do Dia dos Pais

PELO D.C.D.

DATAS COMEMORATIVAS

ATUALMENTE, tal como o Dia das Mães, o 
Dia dos Pais é uma das datas mais prestigia-
das no mundo como um todo e no Brasil, em 
especial. Entretanto, pouco se sabe sobre a 
origem dessa data.

No Brasil, ela é comemorada no segundo 
domingo de agosto, mas já foi comemora-
da fixamente no dia 16 desse mesmo mês 
(16/08). Nos Estados Unidos e em várias ou-
tras nações, a data é comemorada no terceiro 
domingo de junho; em Portugal e Espanha, 
em 19 de março; na Rússia, no dia 23 de fe-
vereiro. Mas qual é a razão dessas diferenças?

ORIGEM DA COMEMORAÇÃO
NOS ESTADOS UNIDOS
O dia dos pais passou a ter repercussão mun-
dial a partir do início do século XX, quando 
a data foi institucionalizada nos Estados Uni-
dos da América. Os Estados Unidos come-

O Dia dos Pais é celebrado em várias regiões 
do mundo, mas em datas diferentes

moraram pela primeira vez o dia dos pais em 
19 de junho de 1910. Tal data foi escolhida a 
partir da sugestão de uma moça chamada 
Sonora Louis Dodd, que quis homenagear 
seu pai, Willian Jackson Smart.

Smart era um veterano da Guerra Civil 
Americana que, após a morte da esposa, 
teve que criar sozinho Sonora e os outros fi-
lhos. A homenagem de Sonora começou em 
1909, em sua cidade, Spokane, no estado de 
Washington. O dia em questão, 19 de junho, 
era a data de nascimento de seu pai. O gesto 
simples da moça acabou por mobilizar mui-
tas pessoas da mesma cidade a fazer o mes-
mo tipo de homenagem. De Spokane, a prá-
tica alastrou-se para outros estados dos EUA.

Entretanto, em 1966, houve uma altera-
ção na comemoração da data em decorrên-
cia de outros fatores. Do dia 19 de junho, 
a comemoração passou para o terceiro 
domingo de junho. Em 1972, o presidente 
Richard Nixon declarou o terceiro domingo 

de junho como o dia oficial da comemora-
ção do dia dos pais. Essa data foi adotada 
como modelo por vários países ocidentais.

ORIGEM DA COMEMORAÇÃO NO BRASIL
No Brasil, o dia dos pais só foi comemora-
do pela primeira vez em 1953, no dia 16 de 
agosto. Ao contrário do que ocorreu nos 
EUA, essa data não foi pensada como forma 
de homenagem local e simples, que se alas-
trou depois, sem planejamento. Na verdade, 
ela foi pensada por um publicitário chamado 
Sylvio Bhering, à época diretor do jornal O 
Globo e da rádio homônima.

O objetivo de Bhering era tanto social 
quanto comercial. A tentativa inicial foi as-
sociar a data ao dia de São Joaquim, pai de 
Maria, mãe de Jesus Cristo, que é comemora-
do em 16 de agosto, no calendário litúrgico 
da Igreja Católica, já que a população brasi-
leira era predominantemente constituída de 
católicos. No entanto, nos anos seguintes, a 
data também foi deslocada para um domin-
go, o segundo domingo do mês de agosto 
– e assim permanece até hoje.

O CASO PARTICULAR DE OUTROS PAÍSES
Há o caso de outros países nos quais o Dia dos 
Pais está relacionado com aspectos culturais 
muito específicos. É caso, por exemplo, de Portu-
gal, Espanha, Itália, Andorra, Bolívia e Honduras, 
que o comemoram em 19 de março. Isso ocorre 
porque tais países, também de tradição católica, 
associam o dia dos pais ao dia de São José, espo-
so de Maria. Um caso curioso é o da Rússia, que 
celebra o dia dos pais em 23 de fevereiro. O moti-
vo é o fato de que esse dia também é reservado 
à comemoração do Dia do Defensor da Pátria 
Local – data celebrada desde 1919. As duas da-
tas acabaram por se entrelaçar.

 Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/datas-

comemorativas/dia-dos-pais-1.htm

por Me. Cláudio Fernandes



“Parábola do Semeador” Mateus 13: 3 - 9

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

ESTUDO BÍBLICO
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AQUELE QUE SEMEIA SAIU A SEMEAR; 
– e, semeando, uma parte da semente caiu 
ao longo do caminho e os pássaros do céu 
vieram e a comeram. – Outra parte caiu em 
lugares pedregosos onde não havia muita 
terra; as sementes logo brotaram, porque 
carecia de profundidade a terra onde ha-
viam caído. – Mas, levantando-se, o Sol as 
queimou e, como não tinham raízes, seca-
ram. – Outra parte caiu entre espinheiros e 
estes, crescendo, as abafaram. – Outra, final-
mente, caiu em terra boa e produziu frutos, 
dando algumas sementes cem por um, ou-
tras sessenta e outras trinta. – Ouça quem 
tem ouvidos de ouvir.

Através das parábolas, Jesus sempre 
nos edifica com ensinamentos maravilho-
sos, veremos nesta parábola a sabedoria 
e a profundidade das verdades ditas pela 
razão e pelo sentimento, seus dizeres são 
atuais e encantam.

Ele fala de terreno de uma área que seria 
cultivada, lembrando sempre, que Jesus 
usava dos costumes e dos conhecimentos 
da época. Naqueles tempos, no terreno 
arado eram lançadas as sementes como 
mostra o texto, em meio às pedras, espi-
nhos, galhos e boa terra.

O Semeador, que era Jesus, saiu a semear 
os seus ensinamentos que são as sementes e 
nós a terra a ser semeada, que com o passar 

dos séculos, absorveriam o que de melhor 
conseguíssemos, tendo como parâmetro o 
nosso amadurecimento moral.

O processo é evolutivo, e acontece lento e 
sucessivo, através das várias encarnações. A 
Doutrina Espírita oferece um projeto de cres-
cimento espiritual, não nos transformamos 
de imediato, vamos aperfeiçoando-nos gra-
dativamente, principalmente os sentimen-
tos. O texto faz uma divisão por etapas, que 
são quatro. A condição da terra a ser semea-
da é o nosso coração, com pedras, espinhos 
e um pouco de terra boa.

Transportando para as nossas vivências, 
percebemos que em cada etapa da nossa ca-
minhada, e isso inclui as várias encarnações, 
estamos em níveis de entendimento diferen-
te e em processo crescente, caracterizando a 
nossa evolução; isso acontecerá até conse-
guirmos vivenciá-los através dos sentimen-
tos. A semente cai em terra boa e o processo 
de germinação se inicia. Perceberemos que 

esses conhecimentos serão desabrochados 
através do coração, demonstração dos sen-
timentos, confirmando os frutos produzidos. 
Diz Emmanuel em seu livro Pensamento e 
Vida: “Só frutifica na vida o que se sente, 
tudo o mais é preparação”. 

Mas como mensurar esses ganhos espiri-
tuais? No quarto período, onde as sementes 
germinam e dão frutos, Jesus diz que nem 
todos frutificam em nível de cem por cen-
to, alguns atingem trinta e outros sessenta. 
Cabe uma alta avaliação. 

Mesmo atingindo a frutificação não deve-
mos ser pretensiosos e achar que se tornan-
do pessoas boas já atingimos a plenitude 
dos espíritos angelicais.

A caminhada para as conquistas espiri-
tuais é individual, não existe terceirização 
do trabalho oferecido por Jesus, o esforço é 
fundamental. Pratique atividades correlatas 
com o bem, adquira novos conhecimentos 
se liberte e viva feliz e em paz.



Mediunidade e Doutrina (parte II)

MARIANA VAZQUES

MEDIUNIDADE E DOUTRINA
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ESTE ARTIGO é o segundo de uma série ba-
seada na obra “Mediunidade e Doutrina”, 
do autor Carlos Bacelli, pelo espírito de 
Odilon Fernandes. Pela Codificação Espírita, 
realizada por Allan Kardec, a mediunidade 
passou a ser bem mais compreendida (ao 
menos para aqueles que estudam o tema). 
Anteriormente, nem os médiuns tinham 
conhecimento sobre o fenômeno em que 
estavam envolvidos – infelizmente, muitos 
até hoje ainda não têm, pela falta de estudo 
das obras básicas de Kardec.

Mas para aqueles que se dedicam ao es-
tudo, passaram a atuar com conhecimento 
de causa, facilitando o trabalho dos Espíritos. 
Com esse trabalho conjunto, o Espiritismo se 
expandiu, propiciando uma maior integra-
ção entre a Terra e o Mundo Espiritual. 

Ser médium não é privilégio dos espíritas; 
a Bíblia é um repositório de fatos mediúnicos, 
assim como foram medianeiros os grandes 
gênios da Humanidade. Porém, a consciên-
cia espírita amplia os recursos do trabalho do 
médium. O médium espírita detém conhe-

cimentos para que sintonize com os “bons” 
espíritos e sabe que deve esforçar-se pela 
renovação íntima, procurando cultivar a hu-
mildade e a disciplina, no clima da oração e 
do trabalho, do estudo e da vigilância.

Segundo o espírito de Odilon Fernandes, “a 
tendência da mediunidade é a de generalizar-
se ainda mais, no entanto, a tarefa de evan-
gelização das almas está apenas começando. 
Um grande caminho está para ser percorrido”.

Não basta ser médium para possuir o co-
nhecimento espírita. A mediunidade sem 
estudo é uma locomotiva sem freios!! O pri-
meiro e mais importante dever do médium 
é o de estudar. Além dos estudos na Casa Es-
pírita, o médium deve estudar também por 
conta própria. Uma vez que mediunidade é 
intercâmbio, o intermediário (médium) deve 
aprimorar-se quanto for possível, para que 
possa transmitir a mensagem adequada-
mente, de forma fidedigna ao pensamento 
(ou sentimento) do espírito comunicante.

De acordo com o espírito de Odilon Fer-
nandes, “Não raro, o que pertence ao Espírito 
comunicante são a ideia e a emoção; ao me-
dianeiro cabe materializá-la através de seus 

recursos intelectuais...quando enfatizamos a 
necessidade de estudo do médium, não esta-
mos nos referindo apenas ao estudo de caráter 
doutrinário. Quanto mais o médium se forma 
e se informa, maior será sua colaboração ao 
Espírito comunicante. Sim, porque muitos es-
píritos precisam do médium, não apenas como 
uma ponte de que se servem para atravessar 
o abismo dimensional que os separa da Terra, 
mas, igualmente, para suprir-lhes a falta de 
recursos intelectuais e a sua total inabilidade 
para lidarem com o intercâmbio em si. A men-
te mediúnica assemelha-se a um computador 
que precisa ser devidamente programado...”.

Que o médium seja sincero e bem intencio-
nado e obterá o aval dos Espíritos Superiores; 
caso contrário, mais cedo ou mais tarde, se en-
contrará na vala escura do desequilíbrio.

Com essa mensagem do espírito de Odilon 
Fernandes, encerramos esse artigo, com fé 
sincera e raciocinada que a Doutrina Espírita 
nos traz e confiantes de que estamos todos 
a caminho da luz, cada um no seu tempo. E 
não no esqueçamos do que disse o mestre 
Jesus: o mais importante é que sejas bom!!  
Até o próximo IPV!!

Aprendendo com o Nosso Lar
POR D.O.D

LEIA, ASSISTA E APRENDA

NOSSO LAR é o nome da colônia espiritu-
al mais conhecida, em nosso mundo ma-
terial. Através de relatos das experiências 
do espírito André Luiz, a narrativa psico-
grafada, por Chico Xavier, em 1943, já foi 
retratada em radionovela, peças de teatro 
e nos cinemas (2010), sempre com grande 
sucesso. Primeira obra da Coleção A Vida 
no Mundo Espiritual, composta por 13 
volumes, trazendo ensinamentos valiosos 
sobre a vida depois da morte. Nessa nar-
rativa, André Luiz atua como um “repórter 
do além”, transmitindo suas observações 
e descobertas após sua desencarnação, 
descrevendo minuciosamente o sofrido 
estágio no Umbral; a emoção de ter sido 

socorrido e ser levado para uma cidade 
espiritual denominada “NOSSO LAR” e a 
partir daí revelando um mundo surpreen-
dente, pleno de vida e de atividades, orga-
nizado de forma exemplar, onde espíritos 
passam por estágio de recuperação e edu-
cação, supervisionados por espíritos supe-
riores. Uma obra, que estudada com muita 
atenção, apresenta-nos ensinamentos que 
nos auxiliam no alcance da nossa evolução 
espiritual. Temas tratados como perda de 
entes queridos, segundas núpcias, atitu-
des nas refeições, amor ao trabalho, influ-
ência dos pensamentos, a importância da 
reencarnação, suicídio, falta de religiosi-
dade, materialismo (verdadeiro valor das 
coisas - sincronia equilibrada entre o ter e 
o ser) luxúria, ira, perca de tempo e o apro-

veitamento dele, 
questão da causa 
e efeito e o auto-
conhecimento. 
É uma história 
belíssima e um 
exemplo dignificante de autorreforma e 
de como a evolução espiritual traz inten-
sos e multiplicados momentos felizes para 
todo aquele que ajuda ao próximo. Nela 
concentra muitos ensinamentos espíritas 
colocados em prática e é extremamente 
coerente com a Doutrina Espírita. É bem 
didático para que possam ser entendidos 
por todos. Pode ser assistido por pratican-
tes de qualquer religião, pois encerra ensi-
namentos de amor ao próximo.

Fonte: https://www.candeia.com/nosso-lar/



Agosto 2020: 5 anos do
SAICA COASSEJE

COASSEJE

LAR DONA ANITA
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A COASSEJE assumiu o Serviço de Acolhi-
mento Institucional para Crianças e Adoles-
centes (SAICA) em 2015. Após período de 
elaboração do projeto, preparação das casas 
(eram 2 Lares), contratação da Equipe Técni-
ca, das Educadoras/Cuidadoras, capacitação 
para toda a equipe profissional e diretoria, as 
crianças e adolescentes, oriundas do Lar Ba-
tista, Serviço em fase de encerramento, foram 
recebidas em 21/08/2015.  Em vibração para 
os acolhidos e equipe de trabalho em reunião 
de intercâmbio mediúnico no Seareiros, dois 
dias depois, um domingo (23/08/2015), foi 
recebida a seguinte mensagem através de 
médium participante da reunião: 

DO ORIENTADOR ESPIRITUAL DO GRUPO:
“Trouxemos a oportunidade de um diálogo, 
se assim permitirem, de um adolescente que 
gostaria de se posicionar sobre como é que 
ele se sente, diante de um trabalho como 
aquele que iniciaram...”

O adolescente:
“- Eu posso falar?
- Eu só queria falar, que é difícil para mim 

PELA EQUIPE DA COASSEJE e para os meus colegas viver num lugar que 
a gente não conhece as pessoas, que é difícil 
esquecer coisas que estão no nosso coração e 
que vieram de gente que a gente ama. Apesar 
de ser estranho dizer isso, eu queria dizer, que 
o melhor jeito de cuidar de nós é tratando a 
gente como eu, Lucas, como o João, como o 
Matheus, como o Cláudio, como pessoa sabe?

- Não nos tratar como aquele menino que 
era daquele bêbado, drogado, daquela pros-
tituta, daquele esquizofrênico maldito, sabe?

- Porque isso só é parte da nossa história. 
Nós somos o que está aqui na frente de vocês. 
E não conversem com a gente como se a gen-
te fosse defeituoso, ou sujo, ou sei lá o quê. 
A gente gosta de ser tratado como pessoa, 
como pessoa legal, que um dia está alegre e 
outro dia está triste, que um dia não dorme de 
jeito nenhum, porque está com medo e tem 
dia que quer brigar com todo mundo, porque 
todo mundo é culpado, sabe?

- Eu queria só dizer que tenho onze anos hoje 
e eu já estou indo embora, porque eu vou para 
a escola, para ser adulto e ter um corpo novo, 
foi isso que a tia Rosemary falou para mim...

- Eu estou com um pouco de medo, por-
que eu não vejo os meus pais há muito tem-

po, porque eles não puderam mais me ver, 
mas eu me lembro deles assim, do jeito que 
eu pude construir na minha cabeça, que a es-
cola me ajudou, sabe?

- Que eles eram pessoas iguais a mim, que 
um dia acorda nervoso, outro dia não quer 
tomar banho...

- E que eu também machuco os meus ami-
gos quando eu faço uma coisa que não é tão 
boa, mas o que eu tenho que pensar, é na 
minha vida, no homem que eu quero ser, no 
homem que eu desejo ser e para isso eu não 
tenho que pensar no passado, eu tenho que 
pensar no que está acontecendo hoje aqui 
comigo, no que eu aprendi, na confiança 
que foi mostrado que eu posso ter. O senhor 
entende o que eu estou falando?

- E eu vim dizer que já que vocês estão com 
irmãos como eu, que não fiquem falando de 
passado e nem questionando se está bem, 
ou se está mal, mas que o hoje seja o me-
lhor de todos os dias, porque a gente precisa 
acreditar no hoje sabe?

- Só no hoje, porque se a gente dorme, o 
passado vem na nossa cabeça e a gente tem 
muito medo, mas passa, eu sei que passa... 
Não tenha pena de nós não...

- Nós somos pessoas que estamos passan-
do por algumas coisas, porque lá atrás, tam-
bém tivemos algumas coisas e isso já é um 
bom motivo para viver só o hoje...

- Era isso. Obrigado!”

Dia 03 de agosto de 2018 a 

COASSEJE iniciou a reforma do 

antigo espaço do C.A.M. (Centro de 

Atendimento ao Migrante), local 

cedido em comodato por 20 anos 

pela Prefeitura de Americana à 

entidade para desenvolvimento 

do Serviço de Acolhimento 

Institucional. 

Com auxilio da comunidade, 

empresas, instituição do dízimo 

(PHOENIX), doações diversas 

em material e serviço, doações 

de recursos, recursos do Fundo 

da Criança e com acabamento 

da TopDECOR (associação de 

arquitetos, engenheiros e empresas 

do setor), em outubro de 2019 

surgia o “LAR DONA ANITA”, com 

capacidade para 25 crianças e 

adolescentes, um anexo para a 

equipe técnica e amplo espaço 

para receber as crianças dos Lares 

COASSEJE.

No mês que comemoramos os 5 

anos de acolhimento das crianças 

e adolescentes, não poderíamos 

deixar de agradecer todos que 

colaboraram nesse grandioso 

empreendimento.



Desencarna Leopoldo Machado
ESTUDOS
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LEOPOLDO MACHADO de Souza Bar-
bosa nasceu em 30 de setembro de 1891 
em Arraial de Cepa Forte (atualmente 
Jandaíra), no Estado da Bahia. Filho de 
Eulélio de Souza Barbosa e Ana Isabel Ma-
chado Barbosa, foi jornalista, professor, 
escritor, poeta, compositor e palestrante, 
difundindo o Espiritismo e conquistando 
até mesmo o respeito de adversários da 
Doutrina. Conheceu a Doutrina dos Espí-
ritos em torno de 1915 por meio de José 
Petitinga. Em 1927, casou-se com Marília 
Ferraz de Almeida e, juntos, dois anos 
depois, mudaram-se para Nova Iguaçu 
(RJ). Lá, integraram a equipe de trabalha-
dores do Centro Espírita Fé, Esperança 
e Caridade, participando ativamente da 
construção do Albergue Noturno Allan 
Kardec e do Lar de Jesus.

Junto de sua esposa, em 1930, con-
sagrou-se como educador na cidade, 
inaugurando o Colégio Leopoldo - hoje, 
tradicional estabelecimento de ensino, 
que contou com a colaboração de sua 
irmã caçula, Leopoldina Barros (esposa 
do também professor Newton Gonçalves 
de Barros), e do Almirante Paim Pamplo-
na, Ex-Presidente da Federação Espírita 
Brasileira (FEB). Leopoldo participou da 
organização de diversos eventos, como: 
I Congresso Brasileiro de Jornalistas e Es-
critores Espíritas, em 1939, sob a coorde-
nação de Deolindo Amorim; I Congresso 
de Mocidades Espíritas do Brasil, de 17 
a 23 de julho de 1948; idealizou o Con-
gresso Brasileiro de Unificação, realizado 
na capital paulista, de 31 de outubro a 5 
de novembro de 1948. No ano seguinte, 
era convocado ao II Congresso Pan-Ame-
ricano, realizado no Rio de Janeiro, e ao 
Pacto Áureo. A respeito deste importante 
momento, os escritores Antônio de Sou-
za Lucena e Paulo Alves Godoy relatam 
no livro “Personagens do Espiritismo”: 
“Percebendo a importância desses en-
contros, para a grandeza da Doutrina Es-
pírita no futuro, dentro de suas possibili-
dades, esteve sempre presente ajudando 
de alguma maneira. Os mesmos espíritos 

DIVALDO GOMES

que inspiravam o Pacto Áureo inspira-
ram a ‘Caravana da Fraternidade’, na 
qual tomaram parte: Leopoldo Macha-
do, Lins de Vasconcelos, Carlos Jordão 
da Silva, Francisco Spinelli, Ary Casadio 
e Luiz Burgos Filho, cuja Caravana foi o 
coroamento do Pacto Áureo, o incenti-
vo unificador na formação do Conselho 
Federativo Nacional, sob os auspícios da 
Federação Espírita Brasileira. Ao regresso 
da ‘Caravana da Fraternidade’, o êxito 
absoluto, com a adesão dos Estados do 
Norte e Nordeste do País à unificação do 
Espiritismo em todo o território nacional. 
Leopoldo realizou, também, a Primeira 
Festa Nacional do Livro Espírita, em ho-
menagem ao ‘18 de Abril’, data magna 
de lançamento de O Livro dos Espíritos, 
cuja festa tornou-se hábito em todo o 
Brasil nas comemorações ao ‘Dia do Li-
vro’. Criou o Conselho Consultivo de Mo-
cidades Espíritas, na sede da antiga Liga 
Espírita do Distrito Federal.”

Leopoldo Machado desencarnou em 
Nova Iguaçu (RJ) no dia 22 de agosto de 
1957, deixando um legado para o movi-
mento espírita, e para a cultura. As novas 
gerações receberam as generosas contri-
buições dele, que incentivou na criação 
das Mocidades Espíritas e das Escolas 
Espíritas de Evangelização para Infân-
cia, impulsionando, ainda, a organização 
de eventos espíritas em todo o país. Per-
correndo todo o Brasil, exaltou o Evange-

lho de Jesus e a Doutrina dos Espíritos, 
como sendo a volta do Cristianismo redi-
vivo, no seu sentido mais puro, como era 
pregado na Casa do Caminho, logo após 
o sacrifício de Jesus.

De sua bibliografia constam os seguin-
tes livros: “Meus últimos Versos”, “Sauda-
des”; “Ideias e Iluminação”; “Prosa de Ca-
liban”; “Consciência”; “Doutrina Inglória”, 
“Julga, Leitor, por ti mesmo”, “Sensacional 
Polêmica”, “Pigmeus contra Gigantes” e 
“Guerra ao Farisaísmo”; “Para o Alto”, “Natal 
dos Cristãos Novos”, “Graças sobre Graças”, 
“Caravana da Fraternidade” e “Ide e Pre-
gai”; “Teatro Espiritualista” (1ª e 2ª séries); 
“Teatro da Mocidade”; “Uma Grande Vida” 
e “Caxias, eminente iguaçuano” (biogra-
fias); “Cientismo e Espiritismo”; “Cruzada 
de Espiritismo de Vivos” e “Observações 
e Sugestões”; “O Espiritismo é Obra de 
Educação”; “Das responsabilidades maio-
res dos Espíritas no Brasil”; “Para a Frente 
e para o Alto”; “Nada lhe é no momento 
maior”, e “Brasil berço da Humanidade”.

Leopoldo é, também, autor da “Canção 
da Alegria Cristã”, de parceria com Oli de 
Castro, e compôs inúmeras outras melo-
dias para a mocidade e a evangelização 
infanto-juvenil.

Fontes: Site da Fundação Espírita André Luiz 

(FEAL); Site da FEB Editora, e LUCENA, Antônio 

de Souza; GODOY, Paulo Alves, Personagens do 

Espiritismo, Edições FEESP.
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No coração, o amor!
PELO D.C.D    

INFANTIL II

BENJAMIM ERA UM MENINO que se preo-
cupava muito com o planeta Terra. Mesmo 
com seus cinco anos de idade, vivia pergun-
tando para seu pai, Pedro, porque o homem 
não cuidava do meio ambiente, pois havia 
assistido na escola a um filme sobre a po-
luição das águas, dos rios e mares, e ficou 
muito triste.

O senhor Pedro tentava explicar sobre o 
descuido do homem com o lixo, mas ele não 
entendia porque não paravam de poluir.

BENJAMIM sempre dizia:
Papai, o meu sonho é fazer deste mundo 

um lugar limpinho!
Uma noite, Benjamim sonhou que era um 

mágico e vestia uma roupa vermelha com a 
letra A perto do coração. Ele sabia que pre-

cisava salvar o planeta e que devia começar 
com a floresta Amazônica. Sobrevoou a 
floresta e resgatou para a vida todos os ani-
mais. Depois foi até o Pantanal e salvou as 
aves e os animais.

Quando acordou, foi correndo contar o 
seu sonho para o pai:

Papai! Papai! Tive um sonho muito lindo!
Seu Pedro abraçou Benjamim e disse:
Conte logo como foi este sonho filho!
Benjamim contou todo seu sonho, não 

omitindo nenhum detalhe.
O pai, então falou:
Nossa! Que mágico maravilhoso! Mas por 

que você tinha a roupa com a letra A do lado 
esquerdo do peito?

Benjamim sorriu e disse:
Papai, só vamos conseguir salvar o pla-

neta Terra com o A do AMOR que cada um 

tem no CORAÇÃO, e completou:
Eu sou o Magico do Amor!
O senhor Pedro abraçou o filho e falou:
Eu creio no amor! Obrigado filho ama-

do! Vou compartilhar seu sonho com todos 
aqueles que com pequenos gestos ajudam a 
preservar o meio ambiente e fazer deste pla-
neta um lugar melhor para nós e as futuras 
gerações.

Benjamim olhou para seu pai e, fazendo 
com suas mãozinhas um coração falou:

Agora eu sou o Magico do Amor!

Crianças, façam a sua parte e preservem o 
nosso planeta! Tenhamos responsabilidades! 
Que o cuidar do meio ambiente seja um 
compromisso de vida para todos que habi-
tamos o Planeta Terra.

Fonte: Ação Espírita n. 131 ano XXIX- Janeiro/

fevereiro/Março 2020 

HISTÓRIAS DE TIAMARA

Ana Francisca Capelato
POR ANTONIO ORLANDO CIOLDIN

NOSSA GENTE

ANA FRANCISCA CAPELATO, a “Aninha” é a 
nossa voluntária apresentada desta edição. 
Ela tem 64 anos, é solteira, aposentada, mas 
continua trabalhando, é liçatriz.

Aninha conta que cantava no Coral “Santo 
Antônio” e num Natal apresentaram-se para 
as crianças do Lar e Escola Monteiro Lobato. 
Uma de suas amigas do coral era frequen-
tadora de lá, do Centro Espírita Amor e Ca-
ridade. Foi convidada para conhecer a Casa. 
Conheceu também o médium, que era o 
coordenador do Lar, o Sr. Benedito, daí co-
meçou a frequentar as reuniões, mas como 
tinha muito medo logo desistiu.

Sua mãe, a Dona Lazinha, frequentava o 
Centro Paz e Amor, mas depois veio para o 
Seareiros. Todas as sextas-feiras ela fazia pães 
caseiros para contribuir com o Centro, como 
vinha de ônibus e tinha dificuldades para le-
var os doze pães, pedia ajuda, foi aí que tam-
bém começou a frequentar o Seareiros e não 
desistiu mais.

Aninha frequenta reuniões de estudos e 
mediúnica, atendimento fraterno e é volun-

tária na Livraria e Bazar do Seareiros, tam-
bém colabora na COASSEJE, sendo a maior 
digitadora de Nota Fiscal.

Fala com imenso carinho do Seareiros, 
onde aprendeu muito e de como gosta de 

frequentar as atividades e da falta que tem 
sentido nesse tempo de quarentena.

Nós agradecemos a Aninha pela valorosa 
colaboração prestada por tantos anos e te-
mos a certeza de  que ainda trabalhará muito!



Apazigua seu coração
VALORIZAÇÃO DA VIDA
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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

Filho,
Se choras diante da dor 
que invade tua alma,
Se desesperas na perda 
de um ente querido,
Apazigua seu coração.
Todos somos viajantes e deixamos 
histórias pelo mundo. Lembra-te: 
Das andanças, dos aconchegos 
das palavras, do riso fácil, 
do abraço distraído;
E apazigua seu coração.
Lembra-te, que a tristeza passava 
rápido quando ouvias a voz 
acolhedora, deste que se foi
E nunca te esqueças que esta 
marcante passagem, teve suas 
sensações, emoções, lutas, conflitos 
e o quando aprendestes e colhestes 
lições nesta companhia.
Apazigua seu coração.

As percepções mudam. Os 
sentimentos permanecem.
Apazigua seu coração, mesmo 
sabendo que não sentirás 
mais o contato físico,
Porque saberás que a distância 
não se verifica verdadeira 
entre os que se amam,
A viagem apenas prossegue 
em estradas diferentes.
Ao tocares a alma deste 
alguém, o afeto da lembrança 
transcende o corpo;

A saudade diante da perda aparente, 
será saudades que emanará Amor 
e que o tempo desacelera a dor.
Portanto, apazigua seu coração.
Aquele que retorna também sente e 
vive tão intensamente quanto, Tu.
Se amas, continua e desprenda 
de ti pensamentos respeitosos. 
Cuida e transforma a dor 
em bênçãos de luz e paz e 
Apazigua seu coração.

POR VANESSA MORAES
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Defende a natureza
EVANGELHO NO LAR

Afinal, para quê tudo isso? 
Reflita com Léon Denis

ORSON PETER CARRARA

COMPORTAMENTO

Quem não se importa com o que 
acontece à sua volta não se importa 
com o que acontece dentro de si.
Planta uma flor, limpa uma 
nascente, protege uma árvore.
A sensibilidade espiritual se revela 
nos menores gestos.
A indiferença pela natureza é do 
espirito que ainda não, entrou em 
sintonia com a vida.
A preocupação ecológica é própria 

dos que estão aprendendo a 
reverenciar o Poder Superior.
O espirito embrutecido não atenta 
para as questões ambientais.
Quem lida com a Natureza 
está perto da paz, despoluindo o 
pensamento...
Não olvides que, sobre a Terra, 
representas Deus para os que vivem 
na expectativa de tuas mãos.
PELO DCD

Fonte: Livro Vigiai e Orai.

Pelo Espirito do Irmão José,

Psicografia Carlos A Baccelli

A ALMA DEVE CONQUISTAR, um por 
um, todos os elementos, todos os atribu-
tos de sua grandeza, de seu poder, de sua 
felicidade, e, para isso, precisa do obstá-
culo, da natureza resistente, hostil mes-
mo, da matéria adversa, cujas exigências 
e rudes lições provocam seus esforços e 
formam sua experiência. (...). É indispen-
sável a luta para tornar possível o triunfo 
e fazer surgir o herói. 

Sem a iniquidade, a arbitrariedade, a 
traição, seria possível sofrer e morrer por 
amor da Justiça? Cumpre que haja o so-
frimento físico e a angústia moral para 
que o espírito seja depurado, limpe-se 
das partículas grosseiras, para que a dé-
bil centelha, que se está elaborando nas 
profundezas da inconsciência, se conver-
ta em chama pura e ardente, em consci-
ência radiosa, centro de vontade, energia 
e virtude. 

Verdadeiramente só se conhecem, sa-
boreiam e apreciam os bens que se ad-
quirem à própria custa, lentamente, pe-
nosamente. A alma, criada perfeita, como 
o querem certos pensadores, seria inca-
paz de aquilatar e até de compreender 

sua perfeição, sua felicidade. Sem termos 
de comparação, sem permutas possíveis 
com seus semelhantes, perfeitos quanto 
ela, sem objetivo para sua atividade, seria 
condenada à inação, à inércia, o que se-
ria o pior dos estados; porque viver, para 
o espírito, é agir, é crescer, é conquistar 
sempre novos títulos, novos méritos, um 
lugar cada vez mais elevado na hierar-
quia luminosa e infinita. E, para merecer, 
é necessário ter penado, lutado, sofrido. 
Para gozar da abundância, é preciso ter 
conhecido as privações. 

Para apreciar a claridade dos dias é 
mister haver atravessado a escuridão 
das noites. A dor é a condição da ale-
gria e o preço da virtude, e a virtude é o 
bem mais precioso que há no Universo. 
Construir o próprio eu, sua individuali-
dade através de milhares de vidas, pas-
sadas em centenárias de mundos e sob 
a direção de nossos irmãos mais velhos, 
de nossos amigos do Espaço, escalar os 
caminhos do Céu, arrojarmo-nos cada 
vez mais para cima, abrir um campo de 
ação cada vez mais largo, proporcionado 
à obra feita ou sonhada, tornarmo-nos 
um dos atores do drama divino, um dos 
agentes de Deus na Obra Eterna; traba-

lhar para o Universo, como o Universo 
trabalha para nós, tal é o segredo do 
destino! Assim, a alma sobe de esfera em 
esfera, de círculos em círculos, unida aos 
seres que tem amado; vai continuando 
as suas peregrinações, em procura das 
perfeições divinas. 

Chegada às regiões superiores, está 
livre da lei dos renascimentos; a reen-
carnação deixa de ser para ela obrigação 
para ficar somente ato de sua vontade, 
o cumprimento de uma missão, obra de 
sacrifício. 

Depois que atingiu as alturas supre-
mas, o Espírito diz, às vezes, de si para si: 
“Sou livre; quebrei para sempre os ferros 
que me acorrentavam aos mundos ma-
teriais. Conquistei a ciência, a energia, 
o amor. Mas, o que granjeei, quero re-
parti-lo com meus irmãos, os homens, e, 
para isso, irei de novo viver entre eles, 
irei oferecer-lhes o que de melhor há 
em mim, retomarei um corpo de carne, 
descerei outra vez para junto daqueles 
que penam, que sofrem, que ignoram, 
para ajudá-los, consolar, esclarecer”. E, 
então, temos Lao-Tse, Buda, Sócrates, 
Cristo, numa palavra, todas as grandes 
almas que têm dado sua vida pela Hu-
manidade! 

Transcrição parcial do capítulo XVIII – Justiça e 

Responsabilidade – O Problema do Mal, do livro O 

Problema do Ser, do Destino, da Dor, de Leon Denis. 
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Fundação do Centro Espírita
Luz e Amor, em Sacramento

POR JUBERY RODRIGUES

ESTUDOS
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O MÉDIUM SINHÔ MARIANO
Mariano da Cunha, tratado familiarmente 
por Tio Sinhô é conhecido da comunidade 
local como Sinhô Mariano, nasceu em Sa-
cramento-MG, em 17 de abril de 1875 e de-
sencarnou na Fazenda Santa Maria, em 27 
de abril de 1949. Criado em lar de católicos 
fervorosos, com vários parentes sacerdotes e 
muito influentes na sociedade da região, Si-
nhô Mariano possuía, pelo lado da avó pater-
na, dois tios avós padres, um deles homem 
notável em seu tempo. Vigário da Capela Im-
perial, doutor em teologia, latinista, professor 
de Ciências e político, tendo sido deputado 
às cortes de Portugal e às Assembleias Pro-
vinciais e Geral, em sucessivas legislaturas.

Apesar dessa formação, Mariano foi, em sua 
juventude, materialista convicto, demonstran-
do aversão às religiões tradicionais. Médium, 
no entanto, desde criança via “almas do outro 
mundo” sem se importar com essas ocorrên-
cias. Essa situação de comodismo iria mudar 
quando estranhos fenômenos começaram a 
acontecer na Fazenda Santa Maria, onde resi-

dia, então, recém-casado com sua prima Esco-
lástica. Testemunhas da época afirmam que os 
fenômenos de voz direta em Santa Maria eram 
de tal modo que os espíritos se comunicavam 
como nos tempos dos druidas, servindo-se até 
mesmo do vento na ramalhada de árvores.

FUNDAÇÃO DO CENTRO ESPÍRITA FÉ E AMOR
As reuniões eram realizadas nas casas dos 
moradores da Fazenda, mas, a profusão de 
médiuns de efeitos físicos ocasionava situ-
ações inusitadas. Era tudo precário e muito 
difícil. Por esse motivo, Sinhô Mariano e seu 
amigo inseparável, Delfino Pereira de Araú-
jo, fundam na Fazenda o Centro Espírita Fé 
e Amor, em 28 de agosto de 1900. Outros 
médiuns que ali atuavam era Jason e Aristi-
des, ambos muito simples e sem qualquer 
estudo. Já Delfino era um homem culto, 
conferencista que criou também um jornal 
e uma banda. Foi grande benfeitor de Santa 
Maria, embora morador de Vargem. Mariano 
e Delfino dividiam a direção dos trabalhos e 
o serviço da mediunidade.  Os trabalhos ini-
ciavam-se todos os domingos às 17 horas. 
Havia desenvolvimento mediúnico, passes 

Documentário: Em busca de Kardec 
POR CRISTIANE CLEZIA

ESPIRITISMO E MÍDIA

EM BUSCA DE KARDEC é um documentá-
rio que estreou no dia 01 de julho de 2020, 
às 20h30, no canal Prime Box Brasil. O do-
cumentário, rodado na França, na Suíça e 
no Brasil, cujo protagonista, Karim Akadiri 
Soumaïla, é um cineasta francês que está 
à procura de uma resposta para a morte 
de sua falecida filha. Tendo como exemplo 
Victor Hugo, que perdera também sua filha, 
a narrativa é enriquecida com seus poemas 
que nos permite vivenciar, com o persona-
gem narrador, essa busca espiritual e filosó-
fica no espiritismo, da França e do Brasil. Por 
meio de testemunhos de especialistas e ar-

quivos inéditos, o documentário construído 
de modo investigativo, responde às ques-
tões essenciais levantadas durante todo o 
percurso feito pela personagem: a história 
de Kardec, a história do espiritismo na Fran-
ça, as razões da morte dessa corrente filo-
sófica no velho mundo e sua sobrevivência 
religiosa no Brasil. Dividido em 8 episódios, 
com duração de 30min cada, o documentá-
rio tem como principal colaboradora e ro-

teirista, a especialista em Allan Kardec, Dora 
Incontri e como diretor Karim Akadiri Sou-
maïla. Produção de Lighthouse e trilha So-
nora de Maycon Ananias (PRS – Petersburg 
Recording Studio Orchestra). Para assistir 
pela internet é preciso assinar o canal Prime 
Box. As reprises serão às 3as feiras, às 12h; 
sextas, às 10h e domingos, às 11h30.

Fonte: https://www.lighthouse-sp.com/film/em-

busca-de-kardec/

e os médiuns eram colocados em ordem 
para dar passividade aos espíritos que eram 
doutrinados na frente do público. No último 
domingo do mês, só participavam médiuns 
já experientes, pois era dia em que as crian-
ças também participavam. Estudo das obras 
básicas procurava instruir o público que não 
conhecia o espiritismo.

Curiosamente, faziam uso do que eles cha-
mavam de “a mesinha telegráfica”, igualmen-
te às manifestações de tiptologia com as me-
sas girantes do começo do espiritismo. Sinhô 
Mariano e outros dois médiuns de efeitos físi-
cos eram os agentes do fenômeno e Mariano 
era quem decifrava as palavras e frases dita-
das pelas batidas da mesa e passava-as para 
que o secretário Sábio Garcia as escrevesse. 
Um código suplementar criado pelos dois 
planos, fazia com que o espírito comunican-
te balançasse a mesa na direção da pessoa 
que queria cumprimentar. Sinhô Mariano, 
depois da sessão decifrava e transcrevia para 
o livro de atas as mensagens. Conta-se que 
sua caligrafia era perfeita.

Sinhô Mariano fundou e manteve por mais 
de 30 anos uma farmácia homeopática que 
atendia gratuitamente ao povo, contando, 
para isso, com o auxílio de alguns compa-
nheiros abnegados, trabalho esse que tam-
bém caracterizou a vida de Eurípedes Bar-
sanulfo, que desenvolveu a mediunidade 
junto ao tio em Santa Maria.
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O óbvio
HISTÓRIAS ESPÍRITAS

“Certa vez, um amigo abordou o 
intérprete de ”Parnaso de Além Túmulo” e 
perguntou-lhe:
- Chico, na sua opinião, qual é o homem 
mais rico?
Como se estivesse a ouvir a voz de 
Emmanuel nos escaninhos da alma, o 
médium respondeu: 
- Para mim, o homem mais rico é o que tem 

A HISTÓRIA PARECE BREJEIRA, mas o  fato 
é  autêntico. Rafael  Provenzano  escutava  os  
grandes  comentaristas  do  Evangelho,  entre  
despeitado  e infeliz.  Atormentado  de  inve-
ja.  Queria  também  falar  às  massas,  como-
ver  a  multidão.  Nada lhe  fulgia  tanto  aos  
olhos  como  a  tribuna.  E  aguardava,  ansio-
so,  o  dia  em  que  pudesse alcançar  aque-
le  ponto  saliente  no  espaço,  de  onde  a  
sua  voz  conseguisse  impressionar centenas  
de  ouvidos.  Embora  fixado  à  semelhante  
ambição,  era  empregado  de  singela sapa-
taria. E a sua especialidade era bater  pinos 
em  sola. Bastas  vezes,  surpreendia-se  no  
trabalho,  mentalizando  público  enorme  e  
ele  a  falar,  a  falar sob aplausos. Talvez  por  
isso  fôsse  ranzinza.  Conflito  permanente  
entre  a  vocação  e  a  profissão.  A  família e  
os  companheiros  pagavam  a  diferença.  A  
esposa  e  as  quatro  filhinhas,  em  casa,  so-
friamlhe  a  teimosia  e o  desespero. Irritadiço 
por dá aquela palha,  classificava-se à  conta 
de tirano doméstico.  Apurava  com  esmero  o  
hábito  de  chacoalhar  e  ferir.  A  tensão  não  
se  limitava  ao círculo  mais  íntimo.  A  paren-
tela  toda  aguentava  espancamentos  morais.  
Entre  amigos  era temido  na  condição  de  
crítico  impertinente.  Apesar  de  tudo  isso,  
a  paixão  de  Rafael  era pregar solenemente  
a verdade  cristã nos templos espíritas.  Certa 
noite, quando falava Martinho, o  orientador 
espiritual  da  reunião mediúnica  de que  era 

Comunicações
POR WELLINGTON PIVETTA

REVISTA ESPÍRITA

participante, Rafael  consultou  o comunican-
te  a respeito de seus velhos  propósitos. Sim,  
meu  filho  –  comentou  o  benfeitor,  através  
do  médium  -,  você  poderá  ensinar,  mais 
tarde,  das tribunas. Agora, porém, é  cedo. 
Convém  estudar, preparar-se, aprender  a ser-
vir... E  prosseguiu  explicando  que  a  banca  
de  solador  era  também  lugar  santo.  Podia  
demonstrar fé e  abnegação pelo exemplo, 
edificar, inspirar,  auxiliar... Provenzano  ouviu 
paciente, mas saiu desapontado. * Decorridas  
algumas  semanas,  o  grupo  se aprestava  à 
reunião,  em  sala adequada. Conversa amena. 
Uma hora  faltando para o  início das orações. 
Rafael  chega,  alegre.  Participa  que  deseja  
expor  ao  estimado  Martinho  o  estudo  de  
um  belo sonho  e  contou  aos  circunstantes  
que,  na  noite  anterior,  se  vira  espiritualmen-
te,  fora  do corpo  físico.  Sentira-se  volitan-
do,  leve  qual  pluma  ao  vento.  E  contem-
plara  aos  céus  um cartaz  com  seis  letras  
“A.D.P.S.B.P.”,  em  projeção  radiante.  Tomara  
nota  de  tudo  ao despertar. Dona  Emília,  que  
supunha  nos  sonhos  um  constante  veículo  
para  grandes  ensinamentos, inquiriu dele, 
quanto à  conclusão  a que chegara. Pois a 
senhora  não  compreende? Rafael  explanou 
para  o auditório interessado: Segundo a  mi-
nha  intuição,  as letras querem  dizer: “agora  
deves pregar sem  bater  pinos”. E  acentuou  
que,  apesar  de  algum  sacrifício  para  a  fa-
mília,  se  dispunha  a  tentar  outro emprego. 
Precisava de tempo  livre. Se isso redundas-
se  em  privações  e  provações,  afirmavase  

pronto  para  o  que  desse  e  viesse.  Por  fim,  
declarou-se  cansado  de  bater  couro  de  boi 
para calçados. Aspirava a  posição  diferente. 
No  horário  justo,  a  pequena  assembléia  
se  entregou  às  tarefas  que,  naquela  noi-
te,  se vinculavam  à desobsessão. Atividades  
preparatórias.  Preces.  E  começou  movi-
mentado  socorro  às  entidades  enfermas. 
Martinho  ocupava  o  médium  esclarecedor,  
que,  de  quando  em  quando,  orientava  os 
serviços, dava idéias. Rafael  pediu  vez  para  
conversar.  O  instrutor,  contudo,  recomen-
dou-lhe  esperasse. Necessário  desincumbir-
se  de  obrigações  mais  urgentes.  Entender-
se-iam  no  fim.  Com efeito, ao término das 
atividades, Martinho  convidou-o  à palavra. 
Algo  tímido.  Provenzano  narrou  o  sonho,  
referiu-se  às  letras  luminosas  que  desco-
brira  no firmamento,  como  que  brilhan-
do  especialmente  para  ele,  e    reasseve-
rou  os  antigos  desejos. Queria  ser  grande  
conferencista  e  prometia  consagrar-se,  de  
corpo  e  alma,  aos ensinamentos públicos 
do  Evangelho. O  amigo  espiritual,  sereno,  
perguntou  sobre  a  interpretação  que  ele,  
o  interessado,  dera  às letras. Rafael  repetiu, 
impávido:  “agora deves pregar  sem  bater  
pinos”. O  benfeitor  espiritual,  todavia,  pin-
tou  expressão  de  complacência  no  rosto  
do  médium  e observou: Efetivamente,  Ra-
fael,  você  esteve  fora  do  corpo  de  carne  e  
viu,  de  fato,  a  mensagem  do plano  espiri-
tual...  Mas,  engana-se,  quanto  ao  que  julga  
ter  lido.  As  letras  querem  dizer, simples-
mente: “antes de  pregar seja bom  primeiro”. 

Tirado do livro CARTAS  E CRÔNICAS ( Ditadas 

pelo Espírito  Irmão X) 

menos necessidades...
Arriscando nova pergunta, o companheiro 
quis saber:
- E o homem mais justo e sábio?
Com a mesma espontaneidade, ele 
esclareceu:
- O homem mais justo e sábio é o que 
cumpre com o seu dever...
- Mas – insistiu o confrade, certamente 
interessado em alguma revelação que lhe 
facilitasse a vida – o que você está me 

dizendo é o óbvio...
Com o fraterno sorriso de sempre, sem se 
deter na tarefa de atendimento aos que lhe 
procuravam a palavra, redarguiu:
- Meu filho, tudo que está no Evangelho é o 
óbvio. Não existem segredos, nem mistérios 
para a salvação da alma. Nada mais 
obvio que a Verdade! O nosso problema é 
justamente este: queremos alcançar o Céu, 
vivendo fora do óbvio da Terra”!

POR ANTONIO ORLANDO CIOLDIN
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MENSALMENTE realizamos uma reu-
nião específica de vibração para a Casa, 
em que geralmente, comunicam-se es-
píritos contrários aos ideais cristãos, à 
doutrina, ao trabalho na seara espírita. 
Desses irmãos, alguns chegam raivo-
sos, desfigurados, equivocados. Nosso 
primeiro impulso, por vezes, pode ser o 
de orientá-los, ajudá-los a encontrar ou 
seguir o caminho do bem. Mas nossa 
postura perante esses Espíritos deveria 
ser ainda mais ampla, deveria ser de aco-
lhimento verdadeiro, no sentido de acei-
tá-los espontaneamente como filhos, 
como parte integrante da família, da 
Casa. O assunto parece um tanto quan-
to estranho, mas a comunicação de um 
Espírito amigo, nessa mesma reunião, 
nos mostra a possibilidade dos médiuns 
exercerem a “mediunidade de adoção, de 
acolhimento verdadeiro”.

“Nós gostaríamos primeiramente de re-
lembrar a vocês a alegria que muitas ve-
zes nós pais sentimos ao buscar um filho 
na escola, ou quando esses filhos já não 
moram mais conosco e então eles vêm 
nos visitar. Ficamos felizes ao desfrutar 
da companhia dessas criaturas, seja nos 
ensinando algo novo, ou ouvindo a res-
peito do que aprenderam no dia a dia na 
escola, sobre as novidades, contando por 
onde foram, o que conquistaram... tudo 
isso nos traz profundas alegrias”. 

 E independente de quem seja, é com 
esse sentimento que devemos olhar para 
os nossos irmãos (Espíritos desencarna-
dos) que vêm se comunicar. 

Jamais devemos julgar ou condenar. 
Como Trabalhadores do Cristo, estamos 
aqui para servir com amor. Para adotar o 
filho que no momento outras mães e pais 

“Mediunidade de Adoção” – Caso real

ESPIRITISMO E MÍDIA

PELO D.O.D.
DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO DOUTRINÁRIA

não podem acolher ou abraçar.
É assim que nós vemos os amigos que 

hoje vieram aqui, como necessitados de 
amor, de carinho, acolhimento, conso-
lação. E enquanto os seus não puderem 
abraçá-los, acolhê-los, acariciá-los, con-
duzi-los pelo caminho da paz, do amor, 
então faremos essas vezes. 

Ao invés de enxergar o irmão difícil é 
necessário lembrar-se do filho amado. 
Dos filhos que se equivocaram enquanto 
encarnados, como gostaríamos que fos-
sem recebidos quando desencarnados? 
A resposta seria: com amor, compaixão, 

carinho e, acima de tudo, compreensão. 
Somos filhos de Deus e a sua misericór-

dia é infinita. Um dia também seremos 
amparados e teremos oportunidade de 
contar nossos erros cometidos no passa-
do. Somos portadores de novas possibili-
dades, eles são vitimas dos nossos erros e 
essencialmente são merecedores de toda 
alegria, amor e compreensão. 

O trabalho na seara de Jesus nunca cessa, 
seja no corpo ou fora dele. Sempre somos 
convidados a dar um pouco mais, a partici-
par um pouco mais, porque Deus conhece 
as nossas verdadeiras potencialidades, as 
nossas capacidade, o nosso intimo.

O amor que guardamos dentro de nós 
precisa se estender a todos os lugares aos 
quais frequentamos, a todas as pessoas que 
nos tocam durante o dia. São muitas refle-
xões. Tenhamos em mente que sempre so-
mos atraídos aos nossos semelhantes. Isso 
serve para as pessoas que estão partindo, 
mas também para aquelas que vão chegar.

A paz de Jesus é a paz do trabalho, é a 
paz daquele que busca, daquele que tem 
a paz do serviço bem cumprido, que pode 
chegar ao fim do dia, analisar e saber den-
tro de si que serviu bem, que serviu com 
amor. Que tenhamos mais amor pelos nos-
sos filhos espalhados pelo mundo, ainda 
que não tenham sido gerados por nós.”

Adotar é um ato de amor e de despren-
dimento. Exercitar o acolhimento desses 
irmãos como filhos queridos, unindo-os 
na grande família universal, e sustentan-
do-lhes a sede e a fome de luz e de paz, 
de esperança e de amor, como somente 
sabem fazer os Guias da Humanidade a 
serviço de Jesus. 

Mediunidade: Desafios e Bençãos, Cap. 10, 

Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manoel 

Philomeno de Miranda

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

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

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

A paz de Jesus é a 
paz do trabalho, é 
a paz daquele que 

busca, daquele 
que tem a paz 

do serviço bem 
cumprido, que 

pode chegar ao fim 
do dia, analisar 
e saber dentro 

de si que serviu 
bem, que serviu 

com amor"
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LIVES DE AGOSTO
04/08 – Tema: O Mal e o Remédio – Expositora: Ana Karina Dian 
Guilherme;
11/08 – Tema: A Infelicidade Real – Expositora: Elisandra Pinheiro;
18/08 – Tema: O Sacrifício mais Agradável a Deus – Expositora: 
Graça Carvalho;
25/08 – Tema: A Fé Mãe da Esperança e da Caridade – Expositora: 
Maria Cristina Frezzarin;
01/09 – Tema: Caracteres da Perfeição – Expositora: Vanilde Reami.

RETORNO PARCIAL DAS ATIVIDADES
Nossa recepção está funcionando desde 15/06, das 13h às 16h, 
com todas as medidas de segurança. Vendas e empréstimos 
de livros, vendas de máscaras e artesanatos em geral, além de 
recebimento de doações, ocorrendo normalmente.
Em 28/07 – Iniciamos Reuniões mediúnicas provisórias para o 
período de pandemia, com todos os protocolos de segurança. As 
reuniões ocorrerão de segunda a sexta-feira, sendo apenas uma 
reunião por dia. Às segundas-feiras às 15h e de terça-feira a sexta-
feira às 19h30. Somente participarão os inscritos.

EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL
Acompanhem todos os sábados o Departamento Infantojuvenil 
novos pequenos vídeos destinados às crianças, jovens e também 
adultos, no facebook do Seareiros, a partir das 14h.  Mantenha 
sua(s) criança(s) ligada(s) ao Seareiros.

CANAL DO SEAREIROS NO YOU TUBE 
Se ainda não se inscreveu, inscreva-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!

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


