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EDITORIAL

   “Se os espíritas soubessem o que realmente é o Centro Espírita, quais são a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje 
o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra”.  Herculano Pires
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30 anos se passaram!

O SEAREIROS, neste 25 de janeiro, completou 30 (trinta) anos de atividades.  Além do Drive-Thru 
realizado no dia 23, teremos muitas atividades comemorativas durante o ano todo, como: palestras es-
peciais, novo website, ações sociais, lançamento do filme “O Filho Rebelde” e muito mais... Vamos contar 
um pouquinho da sua história e também como funciona nossa Casa. Assim como o espiritismo e muitas 
outras Casas Espíritas, o Seareiros nasceu também na intimidade dos núcleos familiares. Um grupo de 
amigos já conhecedores dos benefícios da Doutrina Espírita passou a reunir-se para o Evangelho no Lar, 
em forma de revezamento, cada semana em uma casa.

Percebendo que o número de adeptos aumentava, resolveu-se buscar um local mais apropriado, um 
salão simples ou um galpão. Encontrou-se, então na Nova Americana, na Rua Tapajós e em 25/01/1991 

foi fundado o Centro Espírita Seareiros de Jesus. Por meio de doações e muito empenho em 1993 foi adquirido um terreno e em 
1994, iniciou-se a construção da sede própria, onde estamos desde 1996.  Queremos apresentar, aqui, o nosso mais profundo agrade-
cimento aos fundadores desta Casa. 

Sabemos que muitos colaboraram de alguma forma, gostaríamos de agradecer a cada um, mas como são muitos, lembramos de três 
e em nome deles agradecemos a todos, são eles: NORIVALDO DO CARMO CLEMENTE, VALDIR FARIAS DA SILVA, PAULO JUSTEN e 
também suas famílias, que a jornada de todos seja sempre iluminada, estejam onde estiverem, gratidão sempre pelo legado que nos 
deixaram.  Aos poucos a Casa foi crescendo, novas atividades chegando... Além dos estudos da Doutrina, atividades de Evangelização 
Infantojuvenil, já existentes desde a fundação, o atendimento fraterno, atividades socioeducativas e assistenciais também passaram a 
ser desenvolvidas, com a criação do Departamento Casa de Orientação e Assistência Social Seareiros de Jesus – COASSEJE, em 2001. 

Em 2014, a COASSEJE passou a ser uma Instituição Independente, com CNPJ próprio. Agora no final de 2020 foi criado mais depar-
tamento, o Seareiros Solidário, abrindo mais possibilidades de trabalho no bem. O Seareiros é organizado administrativamente com 
presidente e vice-presidente, 1º e 2º secretários(as), 1º e 2º tesoureiros(as), bibliotecário(a), três coordenadores para cada um dos nove 
departamentos, além dos Conselhos Deliberativo (15 membros) e Fiscal (3 membros). Apresentamos nesta edição os nomes que com-
põem a Diretoria Executiva e Conselhos, eleitos em 05/12/2020 para o biênio 2021/2022.

Nos trinta anos passados, muitas pessoas deixaram aqui suas marcas, mas também levaram as marcas do Seareiros e de seus fre-
quentadores. O Seareiros tem uma importância muito grande para todos nós associados e frequentadores. A Casa Espírita deve pro-
porcionar a todos nós a oportunidade de exercitar nosso aprimoramento íntimo e a vivência do Evangelho de Jesus, apesar das nossas 
limitações. Deve ser o pronto socorro espiritual, o agente de mudanças, com a certeza da vida futura. Deve ser simples, sem ritual 
nenhum, mas com acolhimento verdadeiro. Desejamos a toda família Seareiros um 2021 de amor e trabalho. Paz para todos os corações.
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CONSELHO DELIBERATIVO: (ordem 
alfabética) 

1-Adauto Reami                                     
2-Ana Cleide Scassiotta Neves
3-André Zavoloni Mellotti
4-Ana Karina Dian Guilherme
5-Antonio Orlando Cioldin
6-Elaine Cristina da Silva
7-Eris Gomes Ribeiro
8-Izildinha Ap. Vieira Cioldin
9-Leandro Piazzon Correa
10-Marcos Cordeiro
11-Marcus Silva Agostinetto
12-Maria Cristina Frezzarin
13-Natalia S. Neves Antoniassi
14-Nelson José Schlosser
15-Vanilde Suely Cesar Reami
Suplentes:
1-Eduardo Fantato Rodrigues
2-Luiz Carlos da Silva
3-Ricardo Sanches Guilherme
4-Vilma Ap. Trinca de Godoy
5-Virgilio Costa Neto

CONSELHO FISCAL: (ordem alfabética)
1-Isabela Karina Melosi da Silva
2-Luiz Carlos Afonso
3-Thiago Antoniassi
Suplentes:
1-Elisabete L.M.G.G. Vasquez
2-Paulo Henrique Parra 
3-Walter Neves Junior

TESOURARIA:
1º tesoureiro: Marcos Cordeiro
2º tesoureiro: Eduardo dos Santos

BIBLIOTECÁRIA:
Maria Cristina Frezzarin

SECRETARIA:
1ª secretária: Tania Gonçalves de Souza 
Andrade
2ª secretária: Natalia Scassiotta Neves 
Antoniassi

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 
PATRIMONIAL - DAP:
Eris Gomes Ribeiro
Luiz Carlos da Silva
Silvana Arnosti

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO – DCD:
Cristiane Clezia Santana Felix
Marcus Silva Agostinetto
Nelson José Schlosser

DEPARTAMENTO DE EVENTOS - DE:
Denis Luiz Mendonça Salles
José Eduardo Fernandes
Vanilde Sueli Cesar Reami

DEPARTAMENTO DE MARKETING – DM
André Gustavo Zopollatto

DIRETORIA EXECUTIVA 2021/2022:
Presidente:  Izildinha Ap.Vieira Cioldin
Vice-Presidente:  Ana Karina Dian Guilherme

Andrea Felix Camargo
Claudio Benedito Rosa Pinto

DEPARTAMENTO INFANTO JUVENIL – 
DIJ
Eduardo Fantato Rodrigues
Natalia Travaglia Verzignassi
Rosana Travaglia Verzignassi

DEPARTAMENTO DE ARTES E 
CULTURA - DAC
Adauto Reami
André Gonçalves de Oliveira
Fabiana Pantaroto

DEPARTAMENTO DE AUTOSSUSTENTA-
ÇÃO – DAS
Chaine Rameh Quevedo Vera 
Vanilde Sueli Cesar Reami
Vilma Aparecida Trinca de Godoy

DEPARTAMENTO SEAREIROS SOLIDÁRIO
Ana Karina Dian Guilherme
Andre Gustavo Zopollatto
Carolina Gabriela Bodemeier Alves

REPRESENTANTE DA DIRETORIA JUNTO 
A USE- AMERICANA (União das Socieda-
des Espíritas de Americana, Nova Odessa e 
Sumaré): 
  Divaldo Gremes

Foto: Conselho Deliberativo 2021/2022
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REVISTA ESPÍRITA

A carne é fraca - Estudo Fisiológico e Moral
POR CLÁUDIO B. ROSA PINTO

Há inclinações viciosas que eviden-
temente são mais inerentes ao es-

pírito, porque têm a ver mais com a moral 
do que com o físico; outras mais parecem 
consequência do organismo e, por este 
motivo, a gente se julga menos respon-
sável. Tais são as predisposições à cólera, 
à moleza, à sensualidade, etc. Está, hoje, 
perfeitamente reconhecido pelos filóso-
fos espiritualistas que os órgãos cerebrais 
correspondentes às diversas aptidões de-
vem o seu desenvolvimento à atividade 
do espírito e que esse desenvolvimento 
é, assim, um efeito e não uma causa. Um 
homem não é músico porque tem a bossa 
da música, mas tem a bossa da música por-
que seu espírito é músico (Revista de julho 
de 1860 e abril de 1862). Se a atividade do 
espírito reage sobre o cérebro, deve reagir 
igualmente sobre as outras partes do orga-
nismo. Assim, o espírito é o artífice de seu 
próprio corpo, por assim dizer, modela-o, 
a fim de apropriá-lo às suas necessidades 
e à manifestação de suas tendências. As-
sim sendo, a perfeição do corpo nas raças 
adiantadas seria o resultado do trabalho 
do espírito que aperfeiçoa o seu utensílio 
à medida que aumentam as suas faculda-
des. (A Gênese segundo o Espiritismo, cap. XI, 
Gênese Espiritual). Por uma consequência 
natural desse princípio, as disposições mo-
rais do espírito devem modificar as quali-
dades do sangue, dar-lhe maior ou menor 
atividade, provocar uma secreção mais ou

menos abundante de bile ou de outros 
fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão 
sente vir a saliva, ou, como se diz vulgar-
mente, vir água à boca à vista de um pra-
to apetitoso. Não é o alimento que pode 
superexcitar o órgão do paladar, pois não 
há contato; é, portanto, o espírito, cuja sen-
sualidade é despertada, que age pelo pen-
samento sobre esse órgão, ao passo que, 
sobre um outro Espírito, a visão daquele 
prato nada produz. Dá-se o mesmo em 
todas as cobiças, todos os desejos provo-
cados pela visão. A diversidade das emo-
ções não pode ser compreendida, numa 
porção de casos, senão pela diversidade 
das qualidades do espírito. Tal é a razão 
pela qual uma pessoa sensível facilmente 
derrama lágrimas; não é a abundância das 
lágrimas que dá a sensibilidade ao espírito, 
mas a sensibilidade do espírito que provo-
ca a abundante secreção de lágrimas.

A ação do espírito sobre o físico é de tal 
modo evidente, que por vezes se veem 
graves desordens orgânicas produzidas 
por efeito de violentas comoções morais. 
A expressão vulgar: A emoção lhe fez subir 
o sangue, não é assim despida de senti-
do quanto se podia crer. Ora, o que pode 
alterar o sangue senão as disposições 
morais do espírito? Este efeito é sensível 
sobretudo nas grandes dores, nas grandes 
alegrias, nos grandes pavores, cuja reação 
pode chegar a causar a morte. Ora, que re-
lação existe entre o corpo do indivíduo e o 
objeto que causa pavor, objeto que, mui-
tas vezes, não tem qualquer realidade? 

Diz-se que é o efeito da imaginação; seja, 
mas o que é a imaginação senão um atribu-
to, um modo de sensibilidade do espírito?

Parece difícil atribuir a imaginação aos 
músculos e aos nervos, pois então não 
compreenderíamos por que esses mús-
culos e esses nervos não têm imaginação 
sempre; por que não a têm após a morte; 
por que o que em uns causa um pavor 
mortal, noutros excita a coragem. Seja qual 
for a sutileza que usemos para explicar os 
fenômenos morais exclusivamente pelas 
propriedades da matéria, cairemos inevita-
velmente num impasse, no fundo do qual 
se percebe, com toda a evidência, e como 
única solução possível, o ser espiritual in-
dependente, para quem o organismo não 
é senão um meio de manifestação, como o 
piano é o instrumento das manifestações 
do pensamento do músico. Assim como 
o músico afina o seu piano, pode-se dizer 
que o Espírito afina o seu corpo para pô-lo 
no diapasão de suas disposições morais.

Fonte: Revista Espírita - Jornal de estudos psico-

lógicos - março (1869)
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COASSEJE

CONSELHO DELIBERATIVO: 
Indicados pelo C. E. Seareiros de Jesus:
•Antonio Orlando Cioldin
•Geralda Rosa Gomes da Silva
•Luiz Carlos da Silva
•Sueli de Fatima Alves Correa
•Tereza Luiza Arduino Pompermayer

Eleitos na Assembleia de 01/12/2020:
•Vania Belizário Ribeiro
•Rosely Belisário
•Maria José Faion da Rocha
•Neide Donizete Nunes
•Elisangela Gonçalves de Matos Romeu

SUPLENTES:
•Maria das Graças R Q Carvalho
•Helena Furlaneto da Silva
•Mario Luiz Arduino

CONSELHO FISCAL:
•Milton Antonio de Souza
•Jane França
•Ana Maria dos Santos

SUPLENTES:
•Paulo Henrique Parra
•Anália Aparecida Madruga dos Santos
•Sirley Aparecida C. de Souza

CONSELHO FISCAL:
•Milton Antonio de Souza
•Jane França
•Ana Maria dos Santos

SUPLENTES:
•Paulo Henrique Parra
•Anália Aparecida Madruga dos Santos
•Sirley Aparecida C. de Souza

PRESIDENTE ELEITO:
•Antonio Orlando Cioldin

VICE-PRESIDENTE ELEITO:
•Luiz Carlos da Silva

DIRETORIA EXECUTIVA – BIÊNIO 
2021-2022:

•Antonio Orlando Cioldin – presidente
•Luiz Carlos da Silva – vice-presidente
•Sueli de Fátima Alves Correa – 1ª Se-

cretária
•Elisângela Gonçalves de Matos Romeu 

– 2ª secretária
•Tereza Luiza Arduino Pompermayer – 

1ª tesoureira
•Mario Luiz Arduino – 2º tesoureiro

Nova diretoria na Coasseje
POR ORLANDO CIOLDIN

EM 01/12/2020 foi realizada Assembleia Geral Ordinária 
para eleição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e di-
retoria da COASSEJE para o biênio 2021-2022. Todas as infor-
mações sobre o evento foram enviadas aos associados por gru-
po de WhatsApp durante o mês de novembro, de modo que as 
dúvidas sobre o pleito, formato, estatuto social fossem dirimidas 
antes do dia previsto, procurando agilizar o processo. Foram to-
madas providências no sentido de que os protocolos de higiene,  
uso de máscaras e distanciamento fossem observados.

Resultado da Eleição e Diretoria para 2021/2022

SEJA UM COLABORADOR DA COASSEJE! 
Há diversas maneiras de contribuir para a 

manutenção de desenvolvimento dos projetos 
da entidade: 

NOTA FISCAL PAULISTA
O cupom fiscal de sua compra pode ser doa-

do para a COASSEJE através de aplicativo do 
seu celular. Ligue para 3461-4050, ou envie 
um e-mail para coasseje@coasseje.com.br e 
receba as informações de como doar. 

INVESTIMENTO SOCIAL
Você pode fazer uma contribuição mensal, 

trimestral ou esporádica para a entidade, atra-
vés de boleto bancário, depósito em conta ou 
transferência para a conta corrente da entida-
de.  Para contribuir através de boleto, solicita-
mos enviar dados como nome, endereço, CPF, 
datas de vencimento, valor da contribuição. 
Para crédito em conta, veja os dados abaixo: 

Banco do Brasil - Agência 0319-0 (não co-
locar dígito para transferência bancária)

Conta 81.349-4
CNPJ 43.266.378/0001-44
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MEDIUNIDADE

Sejamos seareiros no Seareiros   (Caso real)

PELO D.O.D.

A mensagem que trazemos é uma 
lembrança do compromisso as-

sumido por muitos frequentadores desta 
Casa bendita. A mensagem foi recebida 
por um dos fundadores deste Lar Espírita, 
em Reunião de Assistência Espiritual, da-
tada de 22 de agosto de 1999. Em come-
moração aos 30 anos de existência relem-
bramos essa comunicação que marcou 
para sempre a história do Centro Espírita 
Seareiro de Jesus. 

“Pela misericórdia de Deus, pelo poder 
de Jesus, pela tolerância, nós agradece-
mos. Autoridades de Roma antiga! Guer-
reiros da Gália! Governadores do Império! 
Senadores! Homens e mulheres que deti-
veram o poder com pulso de aço se prepa-
ram para a grande jornada mais ou menos 
em meados de 1950, da era que conta o 
vosso calendário e o nosso, porque esta-
mos juntos nessa jornada. O campo está 
pronto! 

As transformações se fazem necessárias! 
Voltariam todos ao campo, não de bata-
lha, não das ideias próprias do personalis-
mo, mas na união comum para divulgar a 
doutrina obscurecida do Cristo através dos 
tempos; agora com a bandeira já no topo 
do mastro, porque as consciências se liber-
tam, e, todos nós reunidos nesta Doutrina 
de Jesus através do Espiritismo, iríamos 
abrir novos caminhos pelas portas abertas 
dos templos para acolher todos aqueles 
que chegam e que passam querendo be-
ber dessa fonte. 

sempre o caminho correto, reto, harmonio-
so, da lógica e da disciplina. Que o Mestre 
nos ampare a todos e nos abençoe. E nós 
que já bloqueamos o progresso de muitos, 
possamos abrir os caminhos com Jesus e 
por Jesus. Avante sempre com Jesus! “

Quem me serve precisa seguir-me; e, onde 
estou, o meu servo também estará. Aque-
le que me serve, meu Pai o honrará.” (João, 
12:26).

“Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo 
também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará.” (João, 
12:26).

Mas, uma vez no copo de carne, esque-
cemos do compromisso e continuamos a 
degradar, a defender nossas ideias.

Mas, se Jesus está à frente, o raciocínio, 
a lógica, é essa bandeira de paz, de frater-
nidade e de igualdade que deve perma-
necer sempre no topo. E todos nós que 
queremos voltar com as consciências tran-
quilas no plano em que ora uns estão e 
outros não, precisamos sempre lutar para 
que o amor de Jesus prevaleça, para que 
não haja emendas em Sua túnica, como 
Ele mesmo disse. A bandeira de Jesus é a 
bandeira da disciplina. Nós devemos ficar 
com aqueles que querem a paz. 

Aqueles que querem fazer guerra preci-
sam de ajuda, mas nós não devemos guer-
rear com eles. Oremos, mas vamos manter 
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3- Viver é a Melhor Opção - André Trigueiro;
4- Ponto Final: O Reencontro do Espiritismo com Allan Kardec;
5- Pão da Alma - Carlos Baccelli/Irmão José.

LIVROS MAIS VENDIDOS NO SEAREIROS EM JANEIRO

1- Câncer: Aspectos Históricos, Científicos e Espirituais - Paulo 
César Fructuoso;
2- Francisco de Assis e o Amor pelos Animais - Ala Mitchel/Luis 
Hu Rivas/Mauricio de Souza;

PELA SECRETÁRIA

COMPORTAMENTO

Ano Novo: O Recomeço do Começo
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POR JUAN CARLOS OROZCO

Mais um ano começará. Começará para recomeçar. Será 
uma nova oportunidade para recomeçar o que já foi co-

meçado. Um recomeço para se fazer diferente.
Pelos inúmeros recomeços, retornamos e evoluímos moral e 

espiritualmente. Passado, presente e futuro se conectam em re-
começos na busca da felicidade bem aventurada.

Nova oportunidade, nova chance, novos planos, novos moti-
vos... Para ser diferente, o combustível do recomeço deverá ser 
amar como Jesus amou. Do começo ao recomeço, lembremos 
que Deus é amor.

Por amor, o Criador nos dá nova oportunidade de recomeçar 
no caminho da verdade e da vida na busca da perfeição. A se-
mente é a Palavra, com os ensinamentos e os exemplos do Mes-
tre Jesus. Contudo, para recomeçar e renovar, é preciso querer 
fazer diferente.

O “querer”, porque depende do livre-arbítrio; da vontade que 
rompe a inércia. Pois que: “Querer é poder! O poder da vontade 
é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recur-
sos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços” 
(Léon Denis. O problema do ser, do destino e da dor.) Logo, o querer 
com consciência é perceber o sentimento que temos de viver, 
agir e pensar.

O fazer diferente é ter consciência de que o que fazíamos pre-
cisa ser mudado. É viver conduzindo uma ação transformadora 
no caminho da verdade que liberta a alma. Mas não esqueça-
mos da perseverança e da vigilância.

Perseverança, porquanto recomeço e renovação são longos 
processos de preparação, de amadurecimento, de florescimen-
to e de produção dos bons frutos. Ademais, seremos julgados 
pelas obras ao final de cada recomeço.

Vigilância para não cair em tentação. Para tanto, vigie os pen-
samentos como esclarece Léon Denis: “A fiscalização dos pensa-
mentos implica a fiscalização dos atos, porque, se uns são bons, 
os outros sê-lo-ão igualmente, e todo o nosso procedimento 
achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Todavia, 
se nossos atos são bons e nossos pensamentos maus, apenas 
haverá uma falsa aparência do bem e continuaremos a trazer em 
nós um foco malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tar-
de, derramar-se-ão fatalmente sobre nossa vida”.

Nesse contexto, uma mensagem de Léon Denis para as nos-
sas reflexões: “Todo o poder da alma resume-se em três palavras: 
querer, saber, amar!

Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a ener-
gia, para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e 
aprender a dirigi-la.

Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento 
das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem trans-
viar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos ele-
mentos a que aspiram governar.

Acima de tudo, porém, é preciso amar, porque sem o amor, a 
vontade e a ciência, seriam incompletas e muitas vezes estéreis. 
O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não 
se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se 
aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. A vida terres-
tre é um conflito entre as forças do mal e as do bem. O dever 
de toda alma viril é tomar parte no combate, trazer-lhe todos os 
seus impulsos, todos os seus meios de ação, lutar pelos outros, 
por todos aqueles que se agitam ainda na via escura”.

Um feliz ano novo, um feliz recomeço e uma feliz renovação!  
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ESTUDOS

POR JUBERY RODRIGUES

Francisco Leite de Bittencourt Sampaio

FRANCISCO LEITE DE BITTENCOURT 
SAMPAIO nasceu, em Laranjeiras (SE), no 
dia 01 de fevereiro de 1834 e desencar-
nou no Rio de Janeiro em 10 de outubro 
de 1895. Foi jurisconsulto, magistrado, po-
lítico, alto funcionário público, jornalista, 
literato, renomado poeta lírico e excelente 
médium espírita. Militante na política, fi-
liou-se ao partido liberal. Foi eleito depu-
tado pela Assembleia Geral Legislativa nas 
legislaturas 1864-1866 e 1867-1870. Nesse 
último período, foi Presidente do Espírito 
Santo, nomeado por carta imperial. Em 
1870 abraçou as ideias republicanas. Com 
Saldanha da Gama, Quintino Bocaiúva e 
outros, assinou o célebre manifesto de 03 
de dezembro de 1870, importantíssimo 
documento histórico. Foi um dos fundado-
res do Partido Republicano. Jornalista, co-
laborou em diversos órgãos de imprensa 
no Rio e em S. Paulo . Não só era reputado 
pelo brilho de seus artigos, mas também 
grandemente respeitado pela elevação, 
sinceridade e firmeza com que sustentava 
e defendia os seus ideais. 
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Foi o primeiro administrador da bibliote-
ca Nacional do Rio de Janeiro. Autor de 
diversas obras em prosa e verso, foi consi-
derado por Sylvio Romero e João Ribeiro 
o primeiro dos autores líricos brasileiros, 
logo depois de Gonçalves Dias. Entre suas 
obras merece destaque “A Divina Epopeia 
de João Evangelista”. Trata-se de uma re-
produção do Evangelho de João, em ver-
sos decassílabos, de rara beleza e grandio-
sidade. Como espírita, desenvolveu sua 
mediunidade de receitista no “Grupo Con-
fúcio”, no Rio de Janeiro. Em 1876 fundou a 
“Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cris-
to e Caridade”. Antônio Luís Saião, conver-
tido ao Espiritismo graças à mediunidade 
curadora de Bittencourt Sampaio, fundou 
o “Grupo Ismael”. Ali Bittencourt Sampaio 
recebeu belas e instrutivas mensagens de 
Espíritos Superiores. Quando desencar-
nou José Bonifácio, o “Moço”, Bittencourt 
Sampaio dedicou-lhe os seguintes versos: 
Sim! Ele entrou, de bênçãos radiantes, pelo 
portão de luz da eternidade, qual águia que 
dos céus na imensidade, Livre revoa, tão de 
nós distante! 

Depois de sua desencarnação, através 
do médium Frederico Júnior, Bittencourt 
Sampaio escreveu “Jesus perante a Cris-
tandade”, “De Jesus para as Crianças” e “Do 
Calvário ao Apocalipse”. No livro mediúni-
co “Voltei”, o Irmão Jacob, através do mé-
dium Francisco Cândido Xavier, revela que 
Bittencourt Sampaio colabora nos planos 
superiores da Espiritualidade, na supervi-
são do Espiritismo evangélico no Brasil.

Fonte: https://www.febnet.org.br/wp-content/

uploads/2012/06/francisco-leite-de-bittencourt-sam-

paio.pdf

Se caíste
EVANGELHO NO LAR

Se caíste, não te acomodes no chão.
Põe-te de pé e continua.
A queda te ensina o que nenhuma outra postura física é capaz.
Não te lamentes e nem permaneças na expectativa de que te levantem.
Reúna as forças que te sobraram e, de novo, retome a caminhada.
Somente quem caiu pode advertir os incautos quanto aos perigos a que 
se encontram expostos.
Não raro, Deus te consente a queda para que aprendas a humildade.
Nos passos de quem se dispõe a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis.
Quem não se movimenta, não se arrisca a cair, mas também não sai do lugar.
No exercício de cair e levantar-se é que o espírito se fortalece.

Fonte: Livro Vigiai e Orai.

Pelo Espírito do Irmão José,

Psicografia Carlos A. Baccelli

PELO D.C.D.
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Autodesobsessão
VALORIZAÇÃO DA VIDA

POR VLADIMIR POLÍZIO

Temos aqui uma lição interessante, 
onde somos colocados na condi-

ção de responsáveis por tudo o que nos 
acontece. Pode, num primeiro momento, 
parecer estranho uma afirmativa dessa 
natureza, colocando-nos a responsabili-
dade quando cedemos às pressões ex-
ternas sobre nossos pensamentos. Com 
plena e total liberdade, a mente humana 
é um poderoso centro criativo. Pelo pen-
samento é possível erguer e no mesmo 
instante fazer desmoronar o que estiver 
sendo idealizado. Assim sendo, cuidados 
são necessários para que a mente, na ve-
locidade de suas vibrações, não ceda às 
influências maléficas de outras mentes 
aqui encarnadas e nem das que se acham 
no outro lado da vida, procurando con-
quistar os que ainda vacilam ou perverter 
aqueles cujos pensamentos são tenden-
ciosos e voltados aos conflitos de ordem 
moral... Mas, somente será exatamente 
dessa maneira e sem qualquer controle, 
se você quiser, pois o titular de seus pen-
samentos é você mesmo, mais ninguém.

Enquanto quisermos, enquanto for de 
nossa vontade, ninguém, nenhuma men-
te encarnada ou desencarnada terá condi-
ções de invadir nossa privacidade mental 
e impor o seu domínio. Somos levados a 
compreender que temos a necessidade 
imperiosa de manter uma disciplina men-
tal rígida de maneira a não permitir que 
nossos pensamentos comecem a dar 
mostras da intenção de extravasar os seus 
limites de segurança dentro da conduta 
natural estabelecida a si próprio. Quando 
a defesa espiritual estiver em nível baixo, 
a exemplo dos riscos referentes à fraca
imunidade física, o acesso de agentes 
nocivos é franqueado naquela esfera, de-
sencadeando processos que a medicina 
convencional não cura. Porém, para que 
essa segurança seja constante durante a 
vida, deve-se manter a vigilância de ma-
neira que as pressões de toda espécie 
não tenham efeito sobre nossa mente, 
especialmente nos momentos em que 
a fragilidade emocional se faça presen-
te. Não se esquecer nunca de um fato de

fundamental importância: se a mente é
o cavalo, você é o cavaleiro e deve estar 
sempre atento a esses sinais de rebel-
dia mental, se esforçando até em não 
permitir que o alimento da desarmo-
nia se instale, buscando o controle por 
meio de orações, a fim de afastar esse 
momento irracional. Energias negativas 
trazem temporadas tristes e inseguras.

Enfim, ao sentir-se nessas condições, 
não espere, procure por um Centro Espí-
rita onde lhe será esclarecido cientifica-
mente o assunto e onde você encontrará 
o caminho da retomada do necessário 
equilíbrio. Não é necessária a queda para 
que esta ensine a ser cauteloso. André 
Luiz, respeitável instrutor do Além, enviou 
a Chico Xavier, através da psicografia, esta 
mensagem específica que trata de um as-
sunto cotidiano e que leva muita gente ao 
estado de submissão. ‘Autodesobsessão’:
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“Se você já pode dominar a intemperança mental...
Se esquece os próprios constrangimentos, a fim de cultivar o prazer de servir...
Se sabe absorver o comentário infeliz, sem passá-lo adiante...
Se vence a indisposição contra o estudo e continua, tanto quanto possível, em contato 

com a leitura construtiva...
Se esquece mágoas sinceramente, mantendo um espírito compreensivo e cordial, à 

frente dos ofensores...
Se você se aceita como é, com as dificuldades e conflitos que tem, trabalhando com 

tudo aquilo que não pode modificar...
Se persevera na execução dos seus propósitos enobrecedores, apesar de tudo que se 

faça ou fale contra você...
Se compreende que os outros têm o direito de experimentar o tipo de felicidade a que 

se inclinem, como nos acontece...
Se crê e pratica o princípio de que somente auxiliando o próximo é que seremos au-

xiliados...
Se é capaz de sofrer e lutar na seara do bem, sem trazer o coração amargoso e intole-

rante...
Então, você estará dando passos largos para libertar-se da sombra, entrando, em defi-

nitivo, no trabalho da autodesobsessão.”
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Alcoolismo: Enfoque Paranormal
PELO DR.  RICARDO DI BERNARDI 

AS DROGAS, de maneira simplificada, 
podem ser classificadas em três grandes 
grupos: drogas estimulantes, entorpecen-
tes e alucinógenas. O álcool acha-se inclu-
ído no grupo das drogas entorpecentes. 
Chamam-se entorpecentes drogas que re-
tardam ou desaceleram a atividade do sis-
tema nervoso central, são tranquilizantes, 
anestésicos ou soníferos. Embora o álcool 
possa, inicialmente, dar uma sensação de 
bem estar, com o passar do tempo passa 
a alterar a química do organismo tornan-
do-se indispensável ao indivíduo que física 
e psiquicamente torna-se dependente ou 
prisioneiro do álcool. Seu uso constante 
passa a gerar um estado de desânimo com 
perda do interesse pelo trabalho, pelo es-
tudo e pela vida. Estudos desenvolvidos 
pela pediatria demonstram que a principal 
causa da existência de jovens alcoolistas 
é a falta de núcleo familiar organizado e 
estável. Muitas vezes o álcool surge como 
mecanismo de fuga dos jovens à solidão 
em que vive desde criança. A falta de 
amor em família provoca desajustes que 
frequentemente desaguam no alcoolis-
mo. As frequentes separações dos pais, o 
abandono do lar por um deles, ou as ener-
gias de conflito graves entre os genitores 
é causa mais flagrante da busca do álcool 
pelo jovem.

O alcoolismo, além de grandes lesões 
nos órgãos do viciado, determina sérios 
problemas aos recém-nascidos quando a 
gestante é usuária da droga. O álcool pode 
causar lesões no feto que se desenvolve 
no útero materno, podendo chegar a cau-
sar a chamada “Síndrome do Alcoolismo 
Fetal”, com deficiência mental, atraso do 
desenvolvimento, defeitos cardíacos e in-
clusive microcefalia (cérebro pequeno). O 
dependente do álcool, além de estar física 
e mentalmente prejudicado, traz inúmeros 
problemas para a sociedade, criando atri-
tos, brigas e frequentemente se envolven-
do com amizades que o levam a ambien-
tes onde o crime espreita. Sob o ponto de 
vista espírita um dos aspectos a ser con-
siderado é a obsessão espiritual sobre os 
alcoólatras. O dependente do álcool é, em 
muitos casos, acompanhado por dois tipos 
de obsessores: os ectoparasitas, e os endo-
parasitas espirituais. Chamam-se ectopa-
rasitas aqueles espíritos que costumam 
frequentar bares ou locais de bebedeira 
se alimentando dos vapores etílicos que 
absorvem para seu corpo espiritual. Os 
endoparasitas espirituais são de mais gra-
ve consequência, pois se ligam ao corpo 
espiritual (períspirito) do beberrão, pren-
dendo-se ao chacra esplênico dele, onde 
vampirizam o fluido vital (energia vital). O 
alcoolista crônico costuma ser rodeado de 
larvas energéticas que se fixam ao seu 

períspirito. Fato este descrito por auto-
res espirituais e também observados por 
videntes. Quando o viciado ingere álcool, 
há uma expansão de sua consciência e as 
energias ou fluidos desequilibrados, que 
se encontravam retidos, saem para a su-
perfície da sua aura, atraindo os persegui-
dores espirituais. O alcoolismo é um triste 
flagelo da humanidade e, como tal, neces-
sita de urgentes providências por parte de 
todos nós que estamos livres deste pesa-
delo. Trabalhemos pelo próximo orientan-
do-o. Desenvolvamos a amizade e o amor, 
que o álcool não será destruidor da saúde, 
da paz e da harmonia familiar.

Um comentário anônimo disse:
O alcoolismo é tão prejudicial à família, 

fazendo com que a família do alcoólatra 
se esqueça de ajudá-lo, pois é uma doen-
ça a qual a pessoa, parece procurar, estar 
em busca de algo que o faça sofrer, e assim 
leve com ela os que estão próximos, neste 
mesmo barco destruidor, perdendo a fé 
em tudo, já que DEUS o esqueceu, porque 
lembrar-se dele. Sou esposa de alcoólatra 
e me sinto desamparada e a vida uma ba-
lela.

10 | FEVEREIRO 2021

Fonte: http://medicinaespiritual.blogspot.

com/2006/10/alcoolismo-enfoque-paranormal-dr.

html - dr. ricardo di bernardi
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Por inúmeras vezes, durante toda 
nossa vida, surgem questionamen-

tos sobre quais são nossos propósitos, o 
que nos move ou nos faz feliz.  Essas são 
algumas das questões incrustadas em 
‘Soul’, filme da Pixar lançado pela Disney 
no dia 25 de dezembro de 2020, um ano 
complicado até mesmo para se refletir so-
bre algo. Segundo Mylena Gadelha, “Em 
pouco mais de 1h30 de duração, a anima-
ção, como já diz o próprio título, se destina 
a mergulhar nos contornos da alma com 
uma profundidade ímpar, com a qual ape-
nas personagens animados seriam capa-
zes.” Com direção de Pete Docter e Kemp 
Powers, ‘Soul’ conta a história de Joe Gard-
ner, um professor e pianista apaixonado 
por Jazz. Prestes a realizar um dos maiores 
sonhos da vida, Joe se fere e inicia uma 
jornada para tornar possível o reencontro 
entre alma e corpo, que se separam nesse 
momento de transição. Enquanto está em 
plano terrestre na busca incessante por 
realizar o que sempre sonhou, Joe chega 
ao ápice do “esquecer de viver” e é nessa 
espécie de morte quando começa a se en-
xergar. Saindo desse plano para o próximo 
- nada parecido com detalhes religiosos 
ou espirituais já descritos, o que é benéfico 
para o filme - o protagonista conhece 22, 
uma alma que nunca conseguiu obter o 
passe específico para chegar à Terra. Jun-
tos, os dois iniciam uma saga em busca do 
retorno de Joe, mas que refletirá bem mais 
sobre como a vida deve ser levada de ver-
dade. Inicialmente, é a estética minimalista 
o fator capaz de dizer tanto sobre a ani-
mação. Por meio de formas geométricas 
simples ou personagens fantasmagóricos, 
é a mensagem de ‘Soul’ que se destaca,  

POR CRISTIANE CLEZIA

Filme ‘SOUL’
 Animação para refletir sobre como viver sem amarras do propósito

e já faz o espectador buscar uma mensa-
gem dentro das cenas. 

A mudança entre a Terra como é vista e 
o plano das almas, no entanto, é brusca, 
o que pode gerar o questionamento de 
se a passagem de Joe por lá será tempo-
rária ou não. Para Mylena, “enquanto abre 
mão de sequências imagéticas absurda-
mente elaboradas, a nova produção da 
Pixar busca no simples mostrar a história 
dos dois protagonistas, tão diferentes um 
do outro, mas que, no fim, parecem estar 
na procura feroz pelo mesmo objetivo.”

Enquanto na Terra se encontram as cores, 
os cheiros, os sabores, emoções, sensações 
é onde ficam as almas, o local perfeito para 
se descobrir como verdadeiramente se deve 
viver. Assim como diversos filmes da Pixar, 
‘Soul’ foca em uma mensagem mais profun-
da para esclarecer o roteiro diante dos olhos 
de quem assiste. Aos poucos vamos desco-
brindo como surgiu a paixão de Joe Gardner 
pela música, das pressões pelas quais se im-
pôs ao longo da vida, de como os referenciais 
familiares o formaram ao longo dos anos.  Ao 
longo do filme, somos capazes de assistir 
como a lógica do propósito nos transforma, 
como nos faz crer que nascemos para fazer 
algo, que devemos ser bons em algo. No 
fim das contas, talvez, não seja bem assim.

É nesse momento em que a histó-
ria atinge o ápice e brilha: quando mos-
tra que a mensagem pela qual se pro-
põe é mostrar a vida como mais que os 
objetivos dos quais nos personificamos.  

É, antes de tudo, sobre viver inteira-
mente. Joe e 22, inclusive, são perfei-
tos para exemplificar em cena. Por meio 
da segunda, a alma do músico desco-
bre que não são nossas paixões que

nos definem como seres humanos, mas 
nossas jornadas e o que fazemos no de-
correr de nossas vidas, ainda que alguns 
detalhes pareçam insignificantes. “Exata-
mente por isso, fique atento à metáfora do 
oceano citada por Dorothea Williams (An-
gela Basset). É a pequena história que dá 
início à jornada de descobrimento durante 
o filme. No fim das contas, ‘Soul’ se utiliza 
do básico, do enredo e da estética simples 
para trazer sensações”, conclui Mylena.

FONTE: ‘SOUL’ É ANIMAÇÃO PERFEITA PARA 

REFLETIR SOBRE COMO VIVER SEM AMARRAS 

DO PROPÓSITO, ESCRITO POR MYLENA GADE-

LHA (DIÁRIO DO NORDESTE). 
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Joaquim Carlos Travassos  - O Tradutor da Luz
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COMO ESPÍRITAS, hoje, não enfren-
tamos embates com classes dominantes, 
as barreiras idiomáticas caíram por terra, 
temos fácil acesso a informações. As faci-
lidades são tantas que nos tornamos indi-
ferentes aos homens que nos antecede-
ram, aos quais devemos muito. Joaquim 
Carlos Travassos é um desses homens. O 
Espírito Ismael assinala que o Brasil tem a 
missão de cristianizar. É a Terra da Promis-
são. A Terra de todos. A Terra da fraternida-
de. A Terra de Jesus. A Terra do Evangelho. 
Para que isso se concretize são precisos 
homens de coragem, de grande cultura, 
de caráter e moral. Que não se acomodem 
diante de tarefas como a de apresentar 
uma Doutrina nascente a um povo de 
pouca cultura e com difícil acesso a livros 
de línguas estrangeiras. Joaquim Carlos 
Travassos nasceu na Fazenda da Longa, 
Angra dos Reis, filho de Pedro José Tra-
vassos e Emília Rita Travassos. Formou-se 
em Medicina pela Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro. Em 1862, se casou com 
Maria Antônia de Oliveira com quem teve 
duas filhas. Sua esposa desencarnou em 
grave acidente. 

Travassos, completamente arrasado, en-
trega as duas filhas para sua cunhada, e vai 
servir como cirurgião do exército na Guer-
ra do Paraguai, em 1867. Após relevantes 
serviços prestados, em 1869, volta ao Bra-
sil. Vai ao encontro das filhas e da cunha-
da Mafalda, com quem se casa e tem uma 
filha. Mudam-se para Santos, abre uma 
clínica. A vida seguia seu curso com tran-
quilidade e segurança, mas os grandes 
missionários são provados, de forma cons-
tante. Uma epidemia de varíola retira-lhe 
do mundo a esposa. Tempos depois, uma 
das filhas do primeiro casamento também 
desencarna. Católico por tradição familiar, 
as tantas indagações que lhe fervilham 
na mente não encontram adequada res-
posta. Não se sabe quando ele conheceu 
o Espiritismo, mas aceitou as ideias espí-
ritas quando se achavam traduzidos para 
o português somente os opúsculos O Es-
piritismo na sua expressão mais simples 
(1863) e Introdução ao Estudo da Doutrina 
Espírita. A primeira edição de O Livro dos 
Espíritos se deu em Paris, em 1857. Mas, 
no Brasil se tinha ideia dos fenômenos das 
mesas girantes, desde 1853. Os médicos 
homeopatas estudavam, pesquisavam e 
experimentavam o magnetismo através 
do passe. Ao chegar no Brasil, O Livro dos 
Espíritos, em francês, havia campo para 
sua semeadura. A partir de 1865, surgem 
os primeiros centros espíritas, no formato 
indicado por Kardec.  Na Bahia, o Grupo Fa-
miliar do Espiritismo. Em 1869, é editado O 
Eco d’Além-Túmulo, em Salvador. Em 1873, 
funda-se, na mesma cidade, a Associação 
Espírita Brasileira, continuação do Grupo 
Familiar do Espiritismo. Em 2 de agosto de 
1873 é fundada a Sociedade Grupo Con-
fúcio, primeira entidade jurídica do Espiri-
tismo no Brasil, com estatutos impressos, 
amplamente noticiada na imprensa nacio-
nal e estrangeira. Nesse grupo, que 

durou apenas três anos, Joaquim Carlos 
Travassos foi o secretário geral e realizou 
uma obra magistral. Ele era um homem 
estudioso, conhecia profundamente as lín-
guas inglesa e francesa. Percebeu que mui-
tos grupos espíritas estavam se formando 
e havia a necessidade de informações se-
guras. Poucos dominavam o idioma fran-
cês e mesmo os que o conheciam, tinham 
entendimento equivocado dos ensinos. 
O Grupo Confúcio achou importante ter 
tradução segura dos livros da Codificação 
Espírita para o português. A Travassos cou-
be realizar essa tarefa. Traduziu O Livro dos 
Espíritos, da 20ª edição francesa; O Livro 
dos Médiuns (1875), da 12ª edição france-
sa; O Céu e o Inferno (1875), da 4ª edição 
francesa; O Evangelho segundo o Espiritis-
mo (1876), da 16ª edição francesa. Apenas 
na tradução de O Livro dos Espíritos usou 
o pseudônimo Fortúnio. Nos demais, se-
quer se identificou. Era um homem que 
não precisava de aplausos. Algo também 
importante que a ele devemos é ter apre-
sentado a Doutrina Espírita a Bezerra de 
Menezes, de quem era grande admirador 
e com o qual trabalhou atendendo aos 
pobres, aos quais como seu mentor, mui-
tas vezes deu o pouco que tinha ao invés 
deles receber. Travassos presentou Bezerra 
com sua tradução de O Livro dos Espíritos. 
Joaquim Carlos Travassos desencarnou em 
1915 com sua parte da missão cumprida 
de tornar o Brasil, coração do mundo, pá-
tria do Evangelho.

Fontes: Souza, Juvanir Borges de. Primórdios do 

movimento espírita no Brasil. Reformador, ano 118, 

n. 2053, abr. 2000; Wantuil, Zêus. Grandes espíritas 

do Brasil. Rio de Janeiro: Feb, 1981. Joaquim Car-

los Travassos; http://www.mundoespirita.com.br; 

https://www.youtube.com/watch?v=ynntouh_sr0&-

t=101s.

POR DIVALDO GREMES
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ESTUDO BÍBLICO

Parábola dos Talentos   (Mateus 25:14 a 30 / Lucas 19:11 a 27)

POR LUIZ CARLOS AFFONSO Jesus através das parábolas nos dá opor-
tunidade de reflexão, dessa feita nos alerta 
sobre a importância de nos fortalecermos 
ao lidarmos com os nossos desafios, como 
também as vitórias e as derrotas que as 
nossas escolhas poderão provocar. Co-
mecemos por analisar o que o senhor da 
parábola poderia dizer aos seus servos se 
perdessem os talentos a eles confiados. 
Ele talvez os elogiasse, por tentarem con-
quistas mais arriscadas. Oportunidades de 
crescimento. Reconheceria o esforço e a 
luta por não escolherem a inércia. Mostra-
riam ao seu senhor que outras oportunida-
des poderiam ser concedidas. A iniciativa 
de dois deles mostra o valor da capacida-
de de sermos voluntariosos em busca do 
nosso melhor. Ainda refletindo sobre a 
importante narrativa de Jesus, vamos en-
contrar o terceiro servo, aquele que enter-
rou os seus talentos. Talvez fosse por medo 
de perdê-los ou ainda a possibilidade de 
acomodar-se, não correndo o risco de ser 
julgado. Transportemos às nossas vivên-
cias, também temos os nossos desafios, 
hora vencemos, hora nos decepcionamos. 
Como lidar com os nossos desapontamen-
tos, desencantos, desilusões e frustrações.

A espiritualidade superior, a cada encar-
nação, nos propicia todos os recursos ne-
cessários para o nosso aprendizado. O que 
fazemos? Enterramos? Apesar de ser uma 
lenda, usaremos como ilustração o exem-
plo do avestruz: Enfiaremos a cabeça na 
areia como o avestruz quando estivermos 
com medo? Seriamos arrogantes ao ponto 
de impormos de forma autoritária e desu-
mana situações de sofrimento aos nossos 
familiares, lembrando que Jesus nos orien-
tou a amá-los? O amor deve sempre estar 
à frente das nossas escolhas e conduzir os 
nossos desafios. Por mais desafiadora que 
aparenta ser a nossa vida, não devemos 
nos intimidar perante as incitações ao

aprendizado em nossa trajetória evolutiva. 
Esforcemo-nos no sentido de mudanças e 
renovações morais, abrindo campo para 
conquistas de virtudes. O medo diminui a 
oportunidade de sermos vitoriosos. Cami-
nhemos com otimismo em busca da nos-
sa evolução, para na hora da prestação de 
contas, feito o servo da parábola, não justi-
ficarmos o inaceitável.

FONTE: PARÁBOLAS DE JESUS – RAFAEL PAPA 

E FONTE VIVA – CHICO XAVIER, PELO ESPÍRITO 

EMMANUEL 
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Pois será como um homem que, au-
sentando-se do país, chamou seus 

próprios servos e entregou-lhes seus bens. 
A um deu cinco talentos; a outro, dois; e a 
outro, um; a cada um segundo a sua própria 
capacidade; e ausentou-se de seu país ime-
diatamente. Tendo partido, o que recebera 
cinco talentos trabalhou com eles e recebeu 
outros cinco; Do mesmo modo, o que rece-
bera dois, ganhou outros dois. Porém o que 
recebera um saiu, cavou na terra e escondeu 
a prata do seu senhor. Muito tempo depois, 
vem o senhor daqueles servos e ajusta con-
tas com eles. Aproximando-se o que recebe-
ra cinco talentos, trouxe-lhe outros cinco, di-
zendo: Senhor, cinco talentos me entregaste. 
Vê! Ganhei outros cinco. Disse-lhe o seu se-
nhor: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, 
sobre muito te constituirei. Entra na alegria 
do teu Senhor. Aproximando-se, também, o 
que recebera dois talentos, disse: Dois talen-
tos me entregaste. Vê! Ganhei outros dois. 
Disse-lhe o seu senhor: Excelente, servo bom 
e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te 
constituirei. Entra na alegria do teu Senhor. 
Mas, aproximando-se também o que tinha 
recebido um talento, disse: Senhor soube 
que és um homem duro, que ceifas onde 
não semeaste e que recolhes onde não espa-
lhaste; temendo, fui e escondi o teu talento 
na terra. Vê! Tens o que é teu. Em resposta, o 
seu senhor lhe disse: Servo mau e preguiçoso 
sabias que ceifo onde não semeei, e recolho 
onde não espalhei. Portanto, devias ter en-
tregado as minhas pratas aos banqueiros; 
e, quando viesse, receberia o que é meu com 
juros. Tirai, portanto, dele o talento e daí ao 
que tem dez talentos, pois a todo aquele que 
tem será dado, e terá em abundância; mas 
daquele que não tem, até o que tem lhe será-
tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior; 
ali haverá o pranto e o ranger de dentes.
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LEIA, ASSISTA E APRENDA

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

LIBERTAÇÃO é um livro, psicografado 
pelo médium Francisco Cândido Xavier, 
com autoria atribuída ao espírito André 
Luiz. Publicado pela Federação Espírita 
Brasileira no ano de 1949. Essa é a sexta 
obra da série do autor espiritual André 
Luiz. (Coleção A Vida no Mundo Espiritual). 
Na obra, André Luiz é designado a colabo-
rar e assistir uma missão de auxílio, sob a 
orientação de seu novo instrutor, Gúbio. 
Libertação conta a história de Margarida, 
que em uma existência pregressa foi filha 
de Gúbio, trata-se de uma mulher que 
está sendo motivo central de uma rebe-
lião de espíritos das trevas que estão ten-
tando destruí-la. Esses espíritos obscuros 
agem sob o comando de uma entidade 
coletiva chamada Dragões do Mal, chefia-
do por Gregório, esse tinha necessidade 
do alimento psíquico que só a mente de 
Margarida podia lhe proporcionar. No ca-
pítulo quatro, André Luiz e seu amigo es-
tudante, Elói, juntamente com Gúbio seu 
instrutor, vão diretamente às profundezas 
dessa cidade espiritual nas trevas. Para não 
chamarem a atenção eles vão disfarçados 
em missão, para se envolverem no caso 
de Margarida. André Luiz nos descreve o 
lugar obscuro sob uma densa atmosfera 
esfumada e escura, odores desagradáveis 
e energias perniciosas que diz-se empeste-
ar o lugar. Mas, após peregrinarem longo 
tempo nesse lugar de sofrimento e escuri-
dão eles encontraram o que procuravam, 
a sede dos Dragões. Os protagonistas pas-
sam por transformação perispiritual, con-
fundindo-se com os espíritos comuns, pró-
prios de um ambiente obscuro. No quinto 
capítulo eles já estão infiltrados na sede da 
cidade trevosa e André Luiz descreve ao 
leitor um processo de julgamento, que é 
praticado de forma corriqueira e organiza-
da. Gregório, se proclamando como um lí-
der, age com grosseira arbitrariedade sen-
do intitulado como um verdadeiro Juiz das 
Trevas e juntamente com seus ajudantes, 

levam alguns dos espíritos sofredores, à 
força, para uma condenação coletiva coor-
denada de forma brutal e primitiva. Cada 
caso é examinado e é dado, um a um, uma 
condenação específica. Dos muitos espíri-
tos que são sequestrados pela ordem dos 
Dragões, a primeira senhora a ser conde-
nada teria em sua última encarnação, co-
metido duplo homicídio e suicídio, por-
tanto um Espírito muito perturbado. Sua 
condenação foi a Zoantropia, um fenô-
meno que ocorre quando o Perispírito se 
transmuta e toma a forma de um animal. 
Ao leitor é explicado, que por razões ób-
vias, semelhante julgamento é incorreto 
e injusto. É dito que os espíritos inferiores 
assim o fariam para esnobarem poder 
como faziam em vida, ou mesmo por pura 
inveja das verdadeiras Colônias Espiritu-
ais, semelhantes ao Nosso Lar. O capítulo 
sete se torna um quadro doloroso, Gú-
bio dá ensinamentos a André Luiz sobre 
os Espíritos Ovoides. Em uma excursão 
educativa que ele organizou pelo Umbral 
com seus dois aprendizes, deu-lhes algu-
mas instruções sobre os mesmos Ovoides, 
como o exemplo de uma senhora que se 
encontrava obsidiada por dois deles. Em 
sua última encarnação ela teria sido dona 
de escravos e teria descoberto que seu 
marido tinha um caso com uma de suas 
escravas. Ela a teria vendido e matado seu 
filho no tronco. Esses dois escravos, logo 
depois de desencarnarem, começarem a 
perseguição rumo a vingança. A partir dos 
próximos capítulos, o trio de benfeitores 
segue ajudando Margarida em seu proces-
so de libertação dos verdugos obsessores. 
Nisso,  eles fazem amizade com Saldanha, 
um dos obsessores, que tinha uma histó-
ria sofrida. Sua esposa teria morrido e sua 
nora, cometido suicídio. Essas duas desen-
carnadas se tornaram obsessoras de seu 
filho, Jorge, que por conta da constante 
influência e obsessão delas, foi tido como 
louco e internado num manicômio. Gúbio, 
com umademonstração de incrível amor 

fraternal, consegue salvar Jorge dessas 
duas obsessoras inconscientes, e ajudá-
-las também rumo a libertação. Saldanha, 
que já foi chefe da falange dos obsessores, 
agradecido pela enorme demonstração 
de amor de Gúbio, converteu-se ao bem e 
colaborou com a libertação de Margarida. 
Não só Saldanha mas também muitos ou-
tros espíritos das trevas, cansados de tanto 
ódio, foram orientados por Gúbio para a 
redenção e também muitos outros espí-
ritos ignorantes, fazendo daquela simples 
missão uma verdadeira salvação de toda 
uma legião de espíritos perturbados e que 
viviam em profundo estado de deplora-
ção.

Fonte: livro Libertação, psicografado pelo mé-

dium Francisco Cândido Xavier, com autoria atribuí-

da ao espírito André Luiz. Publicado pela FEB..
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POR SEAREIROS SOLIDÁRIO

NO MÊS DE DEZEMBRO,  o Departamento Seareiros Solidário, juntamente com a comunidade, arre-
cadou produtos de higiene pessoal, pensando nos vovôs e nas vovós dos asilos da cidade de Americana. 
Os quites continham sabonete, pasta de dente, shampoo, creme, entre outras coisas. Foram arrecadadas 
quase 80 sacolinhas. A campanha foi além do esperado e pudemos doar para o Lar dos Velhinhos, BENAIAH, 
também conseguimos entregar para todos os moradores da AEPHIVA e, ainda, doar alguns itens para a 
Casa Dia. Mais uma vez agradecemos todos que contribuíram de alguma forma para que essa campanha 
denominada Solidoso fosse um sucesso, possibilitando um Natal mais feliz para aqueles que receberam as 
doações.

SEAREIROS SOLIDÁRIO

“Solidoso”
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MEDIUNIDADE

ESTE ARTIGO é o sétimo de uma série 
baseada na obra “Mediunidade e Doutri-
na”, do autor Carlos Bacelli, pelo espírito 
de Odilon Fernandes. Hoje falaremos so-
bre “Sintonia”, entre “Espíritos” e “Médiuns”.

Em se tratando de Mediunidade, po-
de-se afirmar, sem sombra de dúvida, 
que a Sintonia é tudo. O bom médium 
é aquele que está em contato com os 
Espíritos bons. Quando isso não ocorre, 
diz-se que o médium está obsediado. 

A diferença entre mediunidade e ob-
sessão é “sutil”. A qualidade da vida men-
tal faz toda a diferença. De forma geral, 
obsediados são médiuns em potencial, 
mas nem todo médium é assediado por 
Espíritos obsessores - a obsessão é um 
estado doentio da mediunidade. Com a 
prática de bons pensamentos, o obsedia-
do pode tornar-se um médium equilibra-
do e a mediunidade exercida irresponsa-
velmente, pode degenerar em obsessão.

O médium deve sempre buscar a sinto-
nia com bons Espíritos, mas para isso, ele 
deve vivenciar o bem, exercitar a caridade, 
pois essas práticas naturalmente “afastam” 
Espíritos obsessores. O médium deve vigiar

Mediunidade e Doutrina (parte VII)

POR MARIANA MIANO
e orar diariamente, pois espíritos mal 

intencionados fazem de tudo para atra-
palhar a vida do médium com boas 
intenções, criando dificuldades, ci-
ladas, obstáculos e interferências na 
vida profissional e pessoal do médium.

Até mesmo Jesus, antes de iniciar seu 
ministério entre os homens, foi tentado 
pelos Espíritos que se sentiam importuna-
dos com Sua presença. Herodes chegou 
a sonhar com Ele – o Rei que viria destro-
ná-lo e mandou eliminar todas as crianças 
de até dois anos de idade na Palestina.

A oração deve ser o alimento diário 
do médium que deseja servir na seara 
espírita, pois quanto mais importante 
a tarefa que esteja executando, maior 
será o assédio sofrido. A prece será como 
uma luz acesa dentro da noite, facilitan-
do assim o auxílio dos bons Espíritos.

Há médiuns que nem sempre estão 
bem assistidos espiritualmente... quando 
essa verdade é reconhecida, estarão crian-
do suas próprias defesas, aprendendo a 
combater por si mesmos o assédio de Es-
píritos infelizes. Porém, nem sempre a de-
tecção dessa influência negativa acontece. 
É preciso experiência e humildade.

Maria de Magdala foi um dos maiores
exemplos de reforma íntima da His-

tória, pois segundo a narrativa evan-
gélica, “era possuída por sete gê-
nios das sombras” - mas a partir do 
momento que decidiu mudar de vida, 
elegeu outros Espíritos para companhia.

Todos vivemos mergulhados num 
oceano de ideias e emoções – influen-
ciamos e somos influenciados, com se-
melhante atraindo semelhante. Se o bem 
ocupar a vida mental do médium, o mal 
não encontrará espaço para proliferar.

Disciplinar a mente é também disci-
plinar os olhos, os ouvidos, a língua. As-
sim, o médium deve sempre fazer uma 
“triagem” de assuntos e pessoas que es-
tejam à sua volta. Apenas a serenidade 
mental o imunizará contra a obsessão. 

Até o próximo IPV!!
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HISTÓRIAS ESPÍRITAS

A prisão de Chico Xavier
POR ORLANDO CIOLDIN

Na cidade de Curvelo (MG) realizava-
-se uma Exposição Estadual sobre 

todas as riquezas minerais, vegetais e ani-
mais do Estado. Representando a cidade 
de Pedro Leopoldo, para lá seguiu o Dr. Rô-
mulo Joviano, da Fazenda Modelo, fazen-
do-se acompanhar de Chico Xavier. Este, 
ao chegar, pretendendo fazer uma prece 
em local silencioso, longe do burburinho 
da cidade, ao avistar ao longe o Cruzeiro 
da Igreja de São Geraldo, para lá se dirigiu a 
pé. Local tranquilo e belo, na fralda de um 
morro, sentou-se em um banco, observou 
a cidade e começou a orar. Finda a prece, 
pensou em regressar ao centro, quando 
eis que surge à sua frente dois soldados do

 batalhão local e, sem dizerem uma só pa-
lavra, deram-lhe voz de prisão. De nada 
adiantou explicar que se encontrava oran-
do. Os soldados se entreolharam e disse-
ram: é ele mesmo! Nada compreenden-
do, interpelou-os sobre o suposto crime 
cometido. Rispidamente, ambos disseram 
ser ele o homem procurado pelo assal-
to cometido na residência do Sr. Ibrain... 
E sem mais nem outra, levaram-no para 
a delegacia. Quis reagir educadamente, 
quando Emmanuel lhe apareceu, dizendo: 
-“Aceite tudo por amor a Jesus. E, enquan-
to o prendem, receberão auxílio espiritual 
para apurarem a verdade e evitarem maior 
mal...Testemunhe sua crença”. Chegou 
bem a tempo esta orientação, pois Chico 
já estava para dar uma de mineiro:

dá um boi para não brigar, mas, quando 
dentro da briga, dá uma boiada para não 
sair dela! Chegando à delegacia, lá encon-
trou seu amigo e chefe Dr. Rômulo Jovia-
no que, percebendo a sua ausência, estava 
dando queixa de seu desaparecimento... 
Esclarecidos os fatos, após as desculpas 
de praxe, o “maior mal” foi evitado. Na ver-
dade, não ocorrera nenhum assalto. Não 
fosse, porém o mal entendido quem sabe 
alguém pagaria pelo não ocorrido, caso 
Chico não tivesse servido de “bode expia-
tório” do pseudo assalto.

Fonte: livro Nosso amigo Chico Xavier – 50 anos 

de mediunidade, de Luciano Napoleão da Costa e 

Silva – Ed. Alf
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30 ANOS DO SEAREIROS
Em 25/01/2021,  o Seareiros completou 30 anos de atividades. Vamos comemorar 
durante todo o ano essa data especial, com atividades diversas, que serão 
divulgadas.

ATENDIMENTO FRATERNO EMERGENCIAL
segunda-feira às 18h45;
quinta-feira às 9h;
sexta-feira às 18h45.
Passes serão coletivos e entrevistas, se possível, agendar previamente na 
recepção pelo telefone 3407-4552, de segunda a sexta-feira das 13h às 16h. 
Todos os protocolos de segurança são respeitados.

LIVES DE FEVEREIRO
02/02 – Tema: “Missão do Homem Inteligente na Terra” – Expositora: Cristina 
Frezzarin;
09/02 – Tema: “Fazer o Bem sem Ostentação” – Expositora: Rosana T. Verzignassi;
16/02 – Tema: “Os Infortúnios Ocultos” – Expositor: Hamilton Meneghel;
23/02 –Tema: “Transformar - Como Jesus nos transforma? Como a Doutrina 
Espírita pode nos Transformar? Como podemos nos transformar? – Palestra 
comemorativa dos 30 anos do Seareiros Expositor: Sandro Cosso;
02/03 – Março – Mês das Mulheres - Tema: “Mulheres que Atuaram e Mulheres 
que Atuam no Espiritismo” – Expositora: Tassia Lucena;

CANAL DO SEAREIROS NO YOUTUBE 
Acompanhe nossos vídeos e se inscreva no nosso canal: 
https://www.youtube.com/channel/UCd3Xd35zq6F_tCx1WYxsT7w 

SIGA OS SEAREIROS NAS REDES SOCIAIS
Facebook: Facebook.com/seareirosdejesus
Instagram: seareirosdejesus.com.br

FUNCIONAMENTO DA RECEPÇÃO 
Nossa recepção atende normalmente de segunda a sexta-feira das 13h às 16h. 
Atendimento do Bazar e Livraria ocorre no mesmo horário.

CURTAS DO SEAREIROS
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www.seareirosdejesus.com.br
seareiros@seareirosdejesus.com.br

dcd.seareiros@gmail.com


