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DIA MUNDIAL DA ORAÇÃO
“E, quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas,
para se mostrarem aos homens. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu Pai em
segredo e teu pai, que vê no segredo, te recompensará”. (Mateus 6:5-6)

N

a primeira sexta-feira de março, é celebrado o Dia
Mundial da Oração. A data comemorativa surgiu
nos Estados Unidos e Canadá no século XIX, através de um
movimento que reuniu mulheres cristãs desses países, com
o objetivo de expandir as obras missionárias.
O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo
XXVII, afirma ser a prece uma invocação; por ela nos colocamos em comunicação mental com outro ser ao qual
dirigimos. Pode ser um pedido, um agradecimento, uma
glorificação. Pode-se orar por si, pelos outros, por vivos ou
pelos mortos.
O espiritismo nos ajuda a compreender a ação da prece,
explicando o modo de transmissão do pensamento, seja
no caso de a quem pedimos atender nosso apelo, ou quando o nosso pensamento o alcança. Estamos todos mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Esse fluido
recebe o impulso da vontade, que é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Portanto, quando o
pensamento é dirigido a um ser qualquer sobre a terra ou
no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica
de um para outro, transmitindo o pensamento, assim como
o ar transite o som.
O poder da prece está no pensamento; ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em
que é feita. O pensamento e a vontade colocam energia no
pedido, que ainda pode ser potencializado com o auxílio
dos benfeitores espirituais. Por isso, a prece é ouvida pelos
Espíritos, em qualquer lugar onde se encontrem e não fica
sem resposta, mas como disse Jesus “é preciso ter ouvidos de
ouvir e olhos de ver”.
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“Valiosa é a prece que transforma situações e paisagens
exteriores, embora muitas vezes nos aumente os compromissos, entretanto, é imperioso não esquecer, que a oração mais
sublime é aquela que nos renova por dentro, ajudando-nos
a crescer mentalmente para discernirmos com segurança e
amparando-nos a visão íntima para que estejamos, cada dia,
não na pauta de nossos próprios desejos, mas segundo a vontade sábia e misericordiosa de Deus”. (Em Torno da Oração –
Emmanuel)
“A prece, para o homem, deve ser uma fonte de inspiração
para o trabalho; ele deve procurar na oração as forças para
agir, porque, sem dúvida, a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa…” (Chico
Xavier).
Oração
Deus de Misericórdia!
Não nos permitas pedir para fazer aquilo que ainda
não podemos, mas fortalece-nos para fazermos todo o
bem de que sejamos capazes, principalmente em auxílio dos que ainda não podem compreender e trabalhar
tanto quanto nós.
E, sobretudo, ó Pai de Infinita Sabedoria, quando viermos a sentir dificuldade para fazer o que podemos, faze-nos reconhecer que não nos confias tarefa superior às
nossas forças e renova-nos a certeza de que, se buscarmos estar contigo, nenhuma insuficiência nos abaterá, de
vez que em teu amor tudo é possível.
Albino Teixeira
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DATA COMEMORATIVA

Aniversário de 30 anos do
Centro Espírita Seareiros de Jesus
POR KARINA DIAN

N

o dia 23 de janeiro de 2021, nossa
Casa Espírita celebrou os 30 anos
de fundação, com um Drive-Thru de Aniversário, tendo como objetivo a doação de
materiais escolares para a volta às aulas. O
evento foi realizado em conjunto com diversos departamentos do Seareiros de Jesus e teve o patrocínio de diversas pessoas.
Com todas as cautelas recomendadas,
montamos uma linda mesa de bolo e foi
confeccionado um banner com o logo comemorativo de 30 anos.
Os associados passavam com seus carros,
deixavam as doações e em gratidão recebiam um delicioso pedaço de bolo feito
com muito carinho por nossa boleira oficial,
Andrea Quinzin, e também receberam uma
lembrancinha, um imã de geladeira com
um mini calendário do ano.
A comemoração contou ainda com o bonecão vestido de gala, música animada, voluntários, dispostos ao trabalho, e a pintura
de uma nova caixa de doações por algumas
crianças da evangelização infantil.
A ação foi um sucesso e marcou o início
das comemorações que se estenderão por
todo o ano de 2021.
Parabéns a todos os envolvidos pelo sucesso do evento e gratidão a todos os colaboradores. Feliz Aniversário Centro Espírita Seareiros de Jesus!
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COASSEJE

PROGRAMA ABRAÇAR – 2021
POR ROSELI COCA

O PROGRAMA ABRAÇAR que abrange o “Grupo de Apoio à Adoção” e o “Projeto
Apadrinhamento Afetivo” tem como missão a “garantia do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária”.

GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO
O Grupo de Apoio à Adoção realiza o
acolhimento e orientação de pretendentes à adoção, prestando todas as informações e relação de documentos necessários
para iniciar o processo. No momento, a
equipe técnica do projeto interage com o
público-alvo através de contatos telefônicos, e-mails e grupos de WhatsApp. Também foram retomados os atendimentos
presenciais às famílias, realizados individualmente com agendamento prévio, seguindo os protocolos de segurança, tendo
em vista a pandemia.
O objetivo consiste em favorecer a orientação parental, visando ampliar o diálogo a
respeito das vivências fundamentais para
o amadurecimento dos que estão aguardando a chegada dos filhos, bem como as
famílias do pós-adoção, com a finalidade
de auxiliar no processo de fortalecimento
dos vínculos.

NOVOS CURSOS
Visando dar continuidade ao processo de formação de novas famílias pretendentes à
adoção, já foram realizados neste ano – janeiro e fevereiro – o primeiro curso para pretendentes em parceria com a Vara da Infância e Juventude.
A primeira etapa, ministrada pela equipe técnica da Vara da Infância, o encontro aconteceu de modo virtual. A segunda etapa, coordenada pela equipe técnica do Programa
Abraçar, de modo presencial, foi realizada no auditório da COASSEJE. Os pretendentes
foram divididos em 3 subgrupos, assegurando o distanciamento necessário.
Os encontros aconteceram conforme abaixo:
- 1ª Etapa Vara da Infância e Juventude - 29/01/2021, das 13:30h às 17:30h - ONLINE
- 2ª Etapa – Presencial, no auditório da COASSEJE:
Primeiro subgrupo: dias 09, 11 e 12/02 das 17:30h às 19:00h
Segundo subgrupo: dias16, 18 e 19/02 das 17:30h às 19:00h
Terceiro subgrupo: dias 23, 25 e 26/02 das 17:30h às 19:00h
A realização do curso é obrigatória para todos os que desejam adotar e oportuniza um
espaço de interação e esclarecimentos de temas pertinentes à paternidade e maternidade adotiva, favorecendo a conscientização para as adoções de crianças maiores, com
necessidades especiais e grupos de irmãos.

PROJETO APADRINHAMENTO AFETIVO
O Apadrinhamento Afetivo atende crianças e adolescentes residentes no Município
de Americana, com chances remotas de adoção e de reintegração familiar. Atualmente
todos os adolescentes com indicação para o projeto estão apadrinhados. Há famílias já
capacitadas aguardando afilhados e interessados em apadrinhar. A pandemia do novo
coronavírus restringiu a possibilidade de realização de novos grupos de capacitação presenciais. De acordo com o planejamento para este ano, será realizada a capacitação de
acordo com a demanda de crianças e adolescentes. Interessados em conhecer os projetos poderão receber informações através do telefone (19) 3461-4050, e-mail: convivencia@coasseje.com.br.

Colabore com a Coasseje através de doações:
• Roupas, calçados, móveis e objetos em bom estado;
• Alimentos diversos;
• Produtos de higiene e limpeza;
• PIX – CNPJ: 43.266.378/0001-44.
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SEAREIROS SOLIDÁRIO

POR ANA KARINA DIAN

E

Campanha Material
Escolar

m comemoração aos 30 Anos de História do Centro Espírita Seareiros de Jesus, o Seareiros Solidário juntamente com a comunidade, durante o mês de janeiro, organizou uma campanha para arrecadar material escolar.
No dia 23/01, foi realizado também um Drive-Thru de Aniversário com Ação Solidária de Volta às Aulas. No total foram arrecadados, aproximadamente: 130 caixas de lápis de cor, 60 kits de hidrocor, 80 estojos escolar, quase uma centena de caixinhas de giz de cera, 60 unidades de massinha, 40
pincéis, 50 caixinhas de tinta, mais de cem tubos de cola líquida e em bastão, vários pacotes de sulfite colorida e branca, quase 200 cadernos espiral,
150 cadernos brochura, 20 cadernos de desenho, além de cartolinas, EVAs, livros de história, lancheiras, mochilas, canetas de todas as cores, mais de
700 unidades de lápis de escrever, apontador, réguas, tesouras, borrachas, entre muitos outros materiais e até um computador completo. Agradecemos a todos que nos auxiliaram na arrecadação, que foi um sucesso! Essa grande coleta resultou na farta doação para 11 Entidades. São elas: A.A.M.A.;
A.P.A.M. (creche e unidade Praia Azul); C.I.J.O.P.; COASSEJE (Lar Dona Anita); Fundação Letícia Duarte; Lar da Mãe Esperança, SASA, Cooperativa de
reciclagem Cooperlírios; Projeto Vida, O Samaritano; Casa Dia (doação de material de escritório), além de mais de uma dezena de crianças com lista
de material. Diante da grandiosidade da campanha, podemos apenas deixar aqui a palavra gratidão. Gratidão pela oportunidade de conhecer todos
esses trabalhos maravilhosos que são realizados na cidade de Americana e gratidão pela possibilidade desse gesto ser talvez um grão de mostarda
para os crescimentos de todas as crianças beneficiadas por essa campanha.
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ESTUDOS

Sebastião Lasneau

POR DIVALDO GREMES

SEBASTIÃO LASNEAU nasceu no dia 12 de
novembro de 1900, em Barra do Piraí, pequena
cidade do Vale do Paraíba, no Estado do Rio
de Janeiro. Filho de Evilásio Antônio Lasneau e
Etelvina Santos Lasneau. Desencarnou na mesma cidade em 30 de março de 1969. Menino
pobre, começou a trabalhar muito cedo em
atividades humildes em Paracambi e Mendes,
cidades do interior fluminense, até ser admitido como funcionário da Estrada de Ferro Central do Brasil, onde permaneceu por vinte anos,
aposentando-se por invalidez. Nessa ocasião,
exercia as funções de cabineiro na Estação de
Sant´Ana da Barra.
Depois da aposentadoria e já espírita convicto, perdeu completamente a visão, consequência de enfermidade ocular (glaucoma).
Diabético, sofria também do fígado e experimentava dores lancinantes causadas por uma
persistente polinevrite. Recorreu, sem sucesso, à ajuda da Medicina. Apesar do sofrimento
físico, mantinha-se em consciente e resignada
aceitação, consolado pela lógica da Doutrina
Espírita. Sempre orava, rogando forças para resistir à dura prova a que era submetido, sem esquecer as ações do bem. Foi quando confrades
de Belo Horizonte o aconselharam a ir à cidade
de Caratinga, Minas Gerais. Lá chegando, foi
conduzido à Fazenda Eureka, no município de
Itaomi, onde funcionava o Grupo da Fraternidade Joseph Gleber, fundado por Jerry Labbale e companheiros da capital mineira, entre os
quais Fábio Machado, Jair Soares, Jarbas Franco
de Paula, Lídio Henriques e Ênio Wendling. Em
suas amplas dependências, inauguradas em janeiro de 1952, realizavam-se notáveis reuniões

com o médium Antônio Sales, através de cuja
faculdade ectoplasmática, materializavam
espíritos que socorriam portadores de enfermidades várias. Lasneau, submetido à ação
desses espíritos generosos, pode, finalmente,
ser aliviado de suas dores. Não recuperou a visão, mas ficou livre das dores incômodas que
sentia no globo ocular. Sebastião Lasneau era
poeta, repentista e trocadilhista; fazia versos de
improviso e qualquer motivo lhe sugeria um
tema. Além de poeta, foi excelente expositor de
temas doutrinários do espiritismo, tendo realizado apreciável tarefa no campo da divulgação
doutrinária. Proferiu grande número de palestras em instituições espíritas do Estado do Rio
de Janeiro e em outras unidades da Federação,
notadamente Minas Gerais. Aproveitava sempre o trajeto de suas viagens para elaborar quadrinhas primorosas, com temas evangélicos e
doutrinários, a fim de brindar o público ouvinte. Visitava com bastante frequência seu amigo
Francisco Cândido Xavier, participando de reuniões em Pedro Leopoldo e Uberaba. Quando,
em Belo Horizonte, incentivava o Movimento
Espírita Juvenil, frequentando os eventos das
poucas mocidades espíritas, então existentes,
entre elas, a Maria João de Deus, Nina Arueira
e O Precursor. Compôs versos e melodia para os
hinos das duas primeiras agremiações acima citadas, e apenas os versos para o hino da última,
versos musicados por Maria Philomena Aluotto
Berutto, que ocuparia mais tarde a presidência
da Federativa Mineira. Casado, em primeiras
núpcias, com Augusta Dias Lasneau, com ela
conviveu durante sete anos, enviuvando-se e ficando com os dois filhos. Algum tempo depois,
desposou Olívia Lasneau, que se tornou mãe
carinhosa para seus filhos e esposa dedicada
durante trinta e seis anos.
Nenhum de seus biógrafos registra quando
se tornou adepto do espiritismo. É inegável, porém, ter recebido influência de seu concunhado, o também poeta Alfredo Nora, espírita con-

victo, servidor, como ele, da Central do Brasil,
e desencarnado em 1948. A ele, dedicou Nora,
através de Chico Xavier, dois sonetos em versos
heptassílabos, com o título de Carta Ligeira,
precedidos desta quadra explicativa: Meu Lasneau, não é bilhete, / Não é ofício nem ata, / É o
coração que desata / Meus pesares num lembrete. Tal poema foi psicografado em 2 de julho de
1960, em Uberaba, estando presente Lasneau.
Posteriormente, foi incluído no livro Parnaso de
Além Túmulo. O certo é que, em 1944, ingressa ele no quadro social do Grêmio Espírita de
Beneficência, de Barra do Piraí, instituição a que
dedicou a maior parte de sua vida. Publicou,
com enorme dificuldade, alguns livros de sua
autoria, entre os quais: Pôr do Sol, Versos para
Eva Musa, Versos para a Mocidade, Poemas de
Barra do Piraí, Cancioneiros da Fraternidade e
Almas que cantam. Lasneau dedicou-se, também, ao jornalismo, sendo redator de vários
jornais, inclusive do Jornal do Povo, de Barra
do Piraí. Escrevia crônicas e poesias, conforme
se pode ver nas edições do jornal, referentes ao
ano de 1941. Cidadão honorário da cidade de
Guarani, MG, após sua desencarnação, como
homenagem póstuma foi eleito Patrono do
Círculo dos Missivistas Amigos, movimento
fraterno que promove correspondência entre
pessoas livres e pessoas encarceradas, em todo
o Brasil. Lasneau foi, de fato, um dos grandes
vultos espíritas brasileiros, cuja obra teve por
cenário numerosas cidades brasileiras, onde se
fazia presente, através de participação efetiva e
constante, tornando-se, por isso, uma personalidade querida e requisitada por todos.
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Fonte: http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/sebastiaolasneau.html

VALORIZAÇÃO DA VIDA

POR CLÁUDIO B. ROSA PINTO

Suicídio

C

onsiderado um problema de saúde pública, por parte das entidades governamentais, o suicídio também é encarado pelos
psicólogos como um comportamento com
determinantes multifatoriais e resultados de
uma complexa interação de fatores psicológicos e biológicos, inclusive genéticos, culturais e
socioambientais. Para eles, o suicídio deve ser
considerado como o desfecho de uma série
de fatores que se acumulam na história do indivíduo, não podendo ser considerado de forma causal e simplista apenas a determinados
acontecimentos pontuais e sim a consequência
final de um processo. Os estudiosos explicam
que a pessoa que tenta suicidar-se tem três
crenças acerca do seu sofrimento: que é insuportável, que não há outra saída e que é interminável. Existe uma distorção da percepção de
realidade com avaliação negativa de si mesmo,
do mundo e do futuro. Dentre os principais fatores de risco do suicídio estão o histórico de
tentativas de suicídio e transtornos mentais
não tratados. Os suicidas estão passando quase
invariavelmente por uma doença mental que
altera, de forma radical, a sua percepção da realidade e interfere em seu livre arbítrio. O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais
importante da prevenção do suicídio. É sabido
que quase todos os suicidas tinham uma doença mental, muitas vezes não diagnosticada,
frequentemente não tratada ou não tratada de
forma adequada. Os transtornos psiquiátricos
mais comuns incluem depressão, transtorno
bipolar, alcoolismo e abuso/dependência de
outras drogas e transtornos de personalidade
e esquizofrenia. O suicídio quase sempre está
ligado a uma profunda depressão emocional, e
a qualidade do ambiente de trabalho também
pode mesmo ser um fator desencadeador de
muitas doenças. A pessoa tem que apresentar vários sintomas para que a depressão seja
uma doença, e o estresse provocado por situações no trabalho é um deles, garantem os
especialistas. A prevenção, portanto, se dá pelo
aconselhamento profissional, um dos primeiros passos para o tratamento da depressão e,
consequentemente, para se evitar o suicídio.
Na visão do espiritismo, em nenhuma hipótese
o suicídio representa alívio ou solução para os
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problemas. Pelo contrário, agrava-se a situação
de quem, pelos mais variados motivos, desperdiçou a oportunidade de aproveitar a existência para avançar na linha evolutiva. Para a
doutrina espírita, o desligamento do corpo de
um suicida ocorre de forma muito dolorosa.
Na obra clássica “Memórias de um Suicída”,
romance emblemático psicografado pela médium brasileira Yvonne do Amaral Pereira e cuja
autoria é atribuída ao escritor português Camilo Castelo Branco, é mostrado que o sofrimento
do suicida não se encerra na sua morte. Podendo se arrastar por anos, às vezes por séculos,
e não termina senão com uma reencarnação
repleta de sofrimentos causais e dolorosas limitações físicas. O suicida encontra dificuldades
em se afastar do corpo físico logo após o desencarne, gerando grande aflição, pois sofrerá
as impressões do que venha a acontecer ao
cadáver durante o processo de decomposição
da matéria orgânica. A leitura que a doutrina
espírita faz do suicídio é bastante abrangente.
Como professa a não existência da morte, ou
seja, que o espírito continua vivo do lado de
lá, corrobora o fato de que a pessoa que pratica o autoextermínio acredita erroneamente
que vai acabar com todo o sofrimento que lhe
aflige, mas isso não acontece. O primeiro grande choque se dá quando o suicida se percebe
vivo, descobre que a morte não existe e que a
dor que o afligia foi potencialmente agravada
pelas consequências de seu ato. Para quem
procurava uma solução, o desapontamento
é evidente. Existe ainda uma outra forma de
autoextermínio, que o espiritismo denomina
de suicídio indireto, que é menos conhecida,
como a dependência de fumo e álcool. Suicídio
é também tudo que se faz conscientemente
para apressar a extinção das forças vitais. Quando o indivíduo compromete a integridade do
organismo, precipita consequentemente o seu
retorno ao mundo espiritual. Segundo o livro
“Nosso Lar”, psicografado por Chico Xavier, o
espírito de André Luiz desencarna mais cedo
que o previsto por complicações causadas pelo
tabagismo, pela bebida e pelas noitadas. De
acordo com a obra, ele passou oito anos padecendo no umbral pela culpa de ter consumido
suas preciosas energias vitais de forma tão displicente e irresponsável. Entre os agravantes do
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suicídio está o fato de o indivíduo, quando retornar à Terra em novas reencarnações, terá
que passar por expiações aflitivas. Joanna de
Angelis, no livro “Após a Tempestade”, cita
essas consequências: “Aqueles que esfacelam o
crânio, reencarnam com a idiotia, surdez-mudez,
conforme a parte do cérebro afetada; os que tentaram o enforcamento, reaparecem com os processos da paraplegia infantil; os afogados, com
enfisema pulmonar; os mortos com tiros no coração, cardiopatias congênitas irreversíveis; os que
se utilizam de tóxicos e venenos, sob o tormento
das deformações congênitas, úlceras gástricas e
cânceres”. Mas o que podemos fazer para ajudar as pessoas com tendências suicidas? Caso
note alguém próximo a você com mudanças
no comportamento, exibindo algum dos fatores de risco, como abuso de álcool ou drogas,
por exemplo, ou percebe que a pessoa está
muito pessimista e desesperançosa em suas falas, o ideal é conversar com ela sobre isso. Não
subestime o poder de uma simples conversa
que pode ser oferecida. Ter alguém que demonstre sincero interesse, preocupação e que
ajude a encontrar saídas alternativas pode fazer
o suicida desistir da morte, mesmo que temporariamente. Isso já dá tempo o suficiente para
que se consiga ajuda especializada de profissionais da saúde.
Fontes: Livro “Nosso Lar” - Chico Xavier - Pelo
Espírito de André Luiz ; Livro “Após A Tempestade” – Divaldo Franco – Pelo Espírito de Joana de
Angelis; Livro “Memórias de um Suicída” - Yvonne
A. Pereira; Site: https://casadocaminho-pae.org.br/
temas-doutrinarios/10-de-setembro-dia-mundial-de-prevencao-ao-suicidio.
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ESPIRITISMO E MEDICINA

Entrevista com a
Dra. Elisabeth de Lucena

PELO D.C.D

DRA. ELISABETH DE LUCENA é médica aposentada, estudante e trabalhadora espírita há 22 anos.
Entre os anos de 2007 a 2015 trabalhou como médica responsável para o Centro de Apoio Psicossocial
no interior do Tocantins. Conhecedora do espiritismo e das Leis divinas, pode aplicar seus conhecimentos mediúnicos em seu trabalho com pacientes de toda ordem. Consultou, medicou e estudou
usuários com inúmeros problemas mentais, dentre eles: esquizofrenia, depressão, dependência química, bipolaridade, transtornos obsessivos compulsivos, entre outros.
Nesta curta entrevista podemos conhecer um pouco do trabalho realizado.
P1. Quando começou o seu interesse por
doenças mentais?
R. Tive numa noite de sono um desdobramento, onde eu me via em minha antiga casa,
consultando um rapaz jovem fardado que
apresentava um quadro de depressão. Achei
interessante, comentei com uma amiga, também espírita, e ela me disse que aquilo seria uma
realidade que eu mantivesse silêncio a respeito
e esperasse o chamamento. E realmente, após
mais ou menos um ano, mediante a recusa de
alguns médicos da cidade, fui convidada pela
secretária de saúde da época para assumir o
posto de médica do Caps, e curiosamente, eu
havia feito um curso já havia uns 10 anos sido
promovido pelo Estado do Tocantins a respeito
de saúde mental, que eu não lembrava, mas que
constava nos registros e no meu currículo.
P2. Qual foi sua 1ª experiência como médica do CAPS?
R. Justamente o atendimento médico do jovem policial com depressão em 2007. Tive ali a
sensação de “déjà vu” (já visto). Primeiro, porque a casa escolhida para a instalação física do
CAPS foi justamente meu antigo imóvel, que havia visto no desdobramento, segundo que não
houve nenhuma interferência pessoal para esta
escolha.
P3. Como você associa seus conhecimentos espírita no atendimento como médica?
R. Desde que conheci a doutrina espírita, busco associar estes conhecimentos a prática médica, pois entendi a conhecida citação de Hipócrates, o Pai da medicina, “não existe doença, e sim,
doentes”. Com o espiritismo sei que o paciente
passa por uma provação, em busca do reajuste
com a Lei divina. Instruí-lo de que é uma situação passageira, já traz um acolhimento e consolo necessário para sua recuperação. Iniciar o
tratamento com a medicina alopática adequada juntamente com a espiritual é indispensável.
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P4. No seu modo de pensar como deve ser
feito este tratamento espiritual?
R. Sempre pedi mentalmente durante as consultas, o auxílio do plano espiritual nos atendimentos
realizados. Para o tratamento eficaz dos problemas da mente considero importante a mudança
de hábitos e atitudes, o trabalho no bem e o processo de “espiritizar” (Joana de Angelis), que é a
busca de se melhorar não importando o credo ou
religião adotada.
P5. Na sua experiência qual doença consideraria de maior gravidade?
R. A esquizofrenia, pois há comprometimento
sério da lucidez o que influencia nos pensamentos e ações do paciente, onde em muitos casos
dificulta a adesão ao tratamento. Os obsessores
que buscam vingança, sintonizam e levam o encarnado ao total desequilíbrio mental. Considero
importante, o tratamento de desobsessão, e sempre levava o nome dos pacientes para o trabalho
mediúnico do centro espírita, além das vibrações e
prece para o paciente encarnado.
P6. Pode nos relatar algum caso vivenciado onde a presença espiritual foi ostensiva?
R. Eu estava de plantão no hospital municipal
da minha cidade, numa tarde tranquila, quando
chegou uma mulher de aproximadamente 40
anos em surto psicótico violento, estava completamente amarrada, pois já tinha agredido e mordido um dos policiais militares que acompanhava
o caso. Antes de ver a cena, a enfermeira veio até
o dormitório para relatar e eu, como de costume,
solicitei a presença dos trabalhadores espirituais,
e comecei a conversar mentalmente com o espírito obsessor, me dirigindo até a recepção e pedindo amorosamente para que ele se dirigisse ao
tratamento espiritual preparado para ele, que já
haviam pessoas esperando a sua chegada. Estes
pensamentos me vinham a cabeça enquanto eu
caminhava ao encontro da mulher em surto.

Quando cheguei, solicitei aos policiais que a
desamarrassem, pois eu não atenderia daquela maneira, um deles me disse que era perigoso,
pois não entendia de onde a mulher tirava tanta
força e se recusaram a fazê-lo. Foi aí que eu me
aproximei com os pensamentos cheios de amor e
já emocionada, e fui desamarrando calmamente a paciente que foi se acalmando, e a conversa
mental continuava, pois vi em seus olhos opaco
e no frio de sua pele o processo de obsessão e a
presença do desencarnado. O cansaço na encarnada era visível, me abraçou e chorou como uma
criança pedindo que a ajudasse. Pedi que todos
se retirassem da sala de emergência, para que eu
pudesse medicá-la. Todos ficaram perplexos, sem
compreender, e me interrogando como eu tinha
feito para acalmá-la sem medicação.
P7. Como você analisa esta pandemia que
estamos vivenciando do ponto de vista espiritual?
R. Acredito que estamos num processo de evolução constante, e como estamos num mundo de
provas e expiações, a dor ainda é uma característica latente deste planeta. Então, este período
nos convoca a reflexão e mudanças íntimas em
busca do equilíbrio e da paz interior. Quando nos
colocamos em situação de vulnerabilidade provocamos em nós sentimentos como medo, angústias, ansiedades que vibram negativamente
causando em nós desequilíbrios físico-imunológicos abrindo espaço no organismo para patologias físicas e mentais.
P8. Como podemos enfrentar com segurança este problema mundial?
R. Primeiro o exercício da fé, confiantes no controle Divino sob o universo, e do amor perfeito de
DEUS por todos nós. Segundo adotar as orientações da ciência quanto a segurança individual e
coletiva, e por fim caminharmos juntos com Jesus
como guia e modelo das nossas atitudes perante
o mundo e com nosso semelhante.
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REVISTA ESPÍRITA

POR CRISTIANE CLEZIA

D

esde a publicação de nosso artigo sobre o médium vidente Sr. Adrien,
grande número de fatos nos são comunicados
confirmando nossa opinião de que essa faculdade, bem como outras faculdades mediúnicas, é mais comum do que se pensa. Nós já a
tínhamos observado numa porção de casos
particulares e sobretudo no estado sonambúlico. O fenômeno das aparições é hoje um fato
comprovado e, podemos dizer, frequente, sem
falar dos numerosos exemplos oferecidos pela
História profana e pelas Sagradas Escrituras.
Muitos dos que têm sido relatados ocorreram
pessoalmente com os nossos informantes. São,
porém, quase todos fortuitos e acidentais. Ainda não tínhamos visto ninguém em quem tal
faculdade fosse, de algum modo, um estado
normal. No Sr. Adrien, ela é permanente. [...]. Ele
representa para nós o papel de um vidente em
meio a uma população de cegos; vê os seres
que poderíamos chamar de duplicata do gênero humano, indo e vindo misturando-se em
nossas ações e ocupados em seus negócios,
se assim podemos dizer. Dirão os incrédulos
que se trata de uma alucinação, vocábulo sacramental e com o qual se pretende explicar
aquilo que não se compreende. Gostaríamos
que nos explicassem o que é uma alucinação
e, principalmente, qual a sua causa. Entretanto, no Sr. Adrien, ela tem um caráter absolutamente insólito: o da permanência. Até aqui
aquilo que se tem convencionado chamar de
alucinação é um fato anormal e quase sempre
consequência de um estado patológico. Mas
não é este o caso. E nós, que temos estudado
essa faculdade, que a observamos diariamente
em seus mínimos detalhes, chegamos mesmo
a constatar a realidade. Para nós, ela não é objeto de dúvida e, como veremos, prestou notável auxílio em nossos estudos espíritas. Ela nos
permitiu introduzir o escalpelo da investigação
na vida extracorporal. [...] O Sr. Home, dotado
de notável faculdade como médium de efeitos
físicos, produziu resultados surpreendentes.
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Médium Vidente
O Sr. Adrien nos inicia na causa de tais efeitos,
porque os vê produzir-se e vai muito além daquilo que fere os nossos sentidos. A realidade
da vidência do Sr. Adrien é provada pelo retrato
que faz de pessoas que jamais viu e cuja descrição é reconhecida como exata. Seguramente,
quando ele descreve, com rigorosa minúcia, os
mínimos traços de um parente ou de um amigo que evocamos por seu intermédio, temos a
certeza de que ele vê, pois não pode ser coisa
de sua imaginação, mas há pessoas cuja prevenção as leva a negar a própria evidência. O
que é mais esquisito é que, para refutar aquilo
que não querem admitir, explicam-no por causas ainda mais difíceis de compreender do que
as que lhes apresentamos. Os retratos do Sr.
Adrien, entretanto, nem sempre são infalíveis.
Nisto, como em toda ciência, quando se apresenta uma anomalia, é necessário procurar-lhe
a causa, pois a causa de uma exceção frequentemente confirma a regra geral. Para compreender esse fato não devemos perder de vista
quanto já dissemos sobre a forma aparente
dos Espíritos. Essa forma depende do perispírito, cuja natureza, essencialmente flexível, se
presta a todas as modificações que lhe queira
dar o Espírito. Deixando o envoltório material,
o Espírito leva consigo o seu envoltório etéreo,
que constitui uma outra espécie de corpo. Em
seu estado normal, esse corpo tem uma forma
humana, mas não calcada traço a traço sobre
aquele que ficou, principalmente se foi deixado há algum tempo. Nos primeiros instantes
que se seguem à morte e enquanto existe um
laço entre as duas existências, maior é a semelhança. Essa semelhança, porém, apaga-se à
medida que se opera o desprendimento e que
o Espírito se torna mais estranho ao seu último
envoltório. Contudo, ele pode sempre retomar
essa primeira aparência, quer quanto às feições,
quer quanto às roupas, quando julga útil para
dar-se a conhecer. Em geral, porém, isto requer
um grande esforço da vontade. Não é, pois, de
admirar que em certos casos não haja seme-
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(2.º artigo)

lhança em cada detalhe: bastam-lhe os traços
principais. Também para o médium essa investigação não é feita sem certo esforço, que
se torna penoso, quando muito repetido. As
visões comuns não lhe causam nenhuma fadiga, porque ele não se preocupa senão com as
generalidades. É o que acontece quando vemos uma multidão: vemos tudo; todos os indivíduos se destacam aos nossos olhos com seus
traços distintivos, sem que, entretanto, esses
traços nos impressionem tanto que possamos
descrevê-los. Para precisá-los, seria necessário
concentrar nossa atenção sobre os menores
detalhes que desejássemos analisar, apenas
com a diferença que, em circunstâncias ordinárias, fixamos o olhar sobre uma forma material
e invariável, enquanto na visão ele repousa
sobre uma forma essencialmente móvel, que
o mais simples efeito da vontade pode modificar. [...]. Não esqueçamos que no Espiritismo
não lidamos com a matéria inerte, mas com inteligências que possuem o livre-arbítrio e que,
consequentemente, não podemos submeter
ao nosso capricho nem as fazer agir de acordo
com a nossa vontade, como se movêssemos
um pêndulo. Toda vez que quisermos tomar
nossas ciências exatas como ponto de partida
nas observações espíritas, extraviar-nos-emos.
Por isso a ciência comum é incompetente em
tal assunto;[...]. Revela-nos o Espiritismo uma
nova ordem de ideias, de novas forças, de novos
elementos, de fenômenos que absolutamente não se baseiam naquilo que conhecemos.
Saibamos, pois, a fim de julgá-lo, despojar-nos
de nossos preconceitos e de qualquer ideia
preconcebida. Sobretudo, compenetremo-nos
desta verdade: fora daquilo que conhecemos
pode existir algo mais, se não quisermos cair no
absurdo, fruto de nosso orgulho, de acreditar que
Deus não tenha mais segredos para nós.
Fonte: Revista Espírita - janeiro/1859 - Adrien Médium Vidente (2.º artigo)
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ESTUDOS

O que foi o fenômeno Hydesville?
abemos que os fatos espíritas existiram
desde todos os tempos, mas os espíritas
ingleses e americanos costumam indicar como
data inicial do movimento espírita moderno o
dia 31 de março de 1848, que assinala o episódio mediúnico na aldeia de Hydesville,
Condado de Wayne, no Estado de Nova lorque.
Em 11 de dezembro de 1847, passou a residir
numa cabana simples e humilde de Hydesville
a família protestante, composta do pai, John
Fox, sua mulher Margareth e as filhas menores
Margareth, de 14 anos, e Catherine (Kate Fox),
de 11 anos. A cabana na qual moraram, antes
deles, era ocupada pelos esposos Bell e sua criada Lucrécia Pelves. Num primeiro momento, os
Fox não sentiram nada de estranho na casa.
Contudo, nos primeiros meses de 1848, ruídos
insólitos começaram a se manifestar, incomodando os inquilinos. Eram batidas leves, sons
que pareciam arranhões nas paredes, assoalhos
e móveis, os quais poderiam ser naturalmente
confundidos com sons naturais emitidos pelo
vento, estalos da madeira e ratos. Tais ruídos
foram aumentando de intensidade. As camas
tremiam e se moviam a tal ponto que as filhas
se recusaram a dormir sozinhas no seu quarto, passando a dormir com os pais. No início
não acreditavam que os barulhos pudessem
ser consequência de uma causa sobrenatural,
buscavam encontrar as causas mais comuns
que pudessem justificar o fenômeno, mas em
vão. Na noite de 31 de março de 1848, quando os sons se tornaram muito fortes, deu-se o
episódio que ficou conhecido como o início
do Espiritismo. Kate Fox, em sua ingenuidade
natural de criança teve a ideia de desafiar a
força invisível a repetir, com as batidas, as palmas que ela dava com as mãos. A resposta se
fez e era ouvida logo a seguir, provando que a
origem dos sons era uma inteligência incorpórea. Chegaram à conclusão de que aquela força
podia ver e ouvir. Descobriu-se que as batidas
partiam do Espírito de um mascate, de nome

Charles Rosma, que fora assassinado (com
um golpe de faca na garganta) e sepultado
no porão da casa da família Fox, pelos antigos
inquilinos, os Bell, por conta de quinhentos dólares. Para permitir uma melhor comunicação
entre as médiuns e o Espírito do mascate, um
dos presentes, o Sr. Isaac Post, teve a ideia de
determinar para cada letra do alfabeto, um número de batidas correspondente, iniciando o
que chamamos de Telegrafia Espiritual. Vale
transcrever alguns trechos do depoimento da
Sra. Margareth Fox contados por Sir Arthur Conan Doyle, no livro História do Espiritismo.
“Na noite de sexta-feira, 31 de março de 1848,
resolvemos ir para a cama um pouco mais cedo
e não nos deixamos perturbar pelos barulhos;
íamos ter uma noite de repouso. Meu marido
que aqui estava em todas as ocasiões, ouviu os
ruídos e ajudou a pesquisar. Achava-me tal alquebrada e com falta de repouso que quase me
sentia doente. Meu marido não tinha ido para a
cama quando ouvimos o primeiro ruído naquela
noite. A coisa começou como de costume. Eu distinguia de qualquer outro ruído jamais ouvido.
As meninas, que dormiam em outra cama no
quarto, ouviram as batidas e procuraram fazer
ruídos semelhantes, estalando os dedos. Pedi que
fossem indicadas as idades de meus filhos, sucessivamente. Instantaneamente foi dada a exata
idade de cada um, fazendo pausa de um para
outro, a fim de separar, até o sétimo, depois do
que se fez uma pausa maior e três batidas mais
fortes foram dadas, correspondendo a idade do
menor, que havia morrido. Então perguntei: É um
ser humano que me responde tão corretamente?
Não houve resposta. Perguntei: É um espírito? Se
for, dê duas batidas. Duas batidas foram ouvidas
assim que fiz o pedido. Então eu disse: Se for um
espírito assassinado dê duas batidas. Essas foram
dadas instantaneamente, produzindo um tremor
na casa. Perguntei: Foi assassinado nesta casa?
A resposta foi como a precedente. A pessoa que
o assassinou ainda vive? Resposta idêntica, por
duas batidas. Pelo mesmo processo verifiquei que
fora um homem que o assassinaram nesta casa

e os seus despojos enterrados na adega; cuja família era constituída de esposa e cinco filhos, dois
rapazes e três meninas, todos vivos ao tempo de
sua morte, mas que depois a esposa morrera. Então perguntei: Continuará a bater se chamarmos
os vizinhos para que também escutem? A resposta afirmativa foi alta”. Vários outros fenômenos
ocorreram na família do Diácono Hale, de Greece, cidade vizinha de Rochester e em outras
famílias de outras cidades, deixando evidente
que não estavam ligados somente nas meninas
Fox. Muitas vezes levantou-se a questão: Qual
o objetivo de tão estranho movimento naquela
época especial? A resposta foi dada em duas
ocasiões diferentes, em dois anos diversos e
através de médiuns diversos. Em ambos os
casos a resposta foi idêntica. A primeira dizia,
para conduzir a humanidade em harmonia e
para convencer os céticos da imortalidade da
alma, e a segunda, é para unir a humanidade
e convencer as mentes céticas da imortalidade
da alma. Durante alguns anos as irmãs Fox fizeram sessões em Nova York e em outros lugares.
Contudo, acabaram-se envolvidas com o vício
do álcool e em caminhos degenerativos da
mente e do caráter, mais por serem imaturas e
inexperientes que ruins. Infelizmente não souberam perceber que o contato com os espíritos
deveria ocorrer de maneira séria, com objetivos
sadios e sem interesse material. A mediunidade
das irmãs Fox era essencialmente de batidas —
por vezes muito fortes — de luzes espirituais,
de escrita direta, da aparência de mãos materializadas e, algumas vezes, de transporte. Pela
história dessas irmãs, podemos verificar que
o médium não evangelizado e não educado,
geralmente se atrapalha em suas próprias inferioridades, motivo pelo qual precisam estudar
e compreender a mediunidade para melhor
desenvolver as faculdades, realizando assim
um trabalho mais eficiente em benefício da divulgação da Doutrina Espírita e da vivência do
Evangelho de Jesus.
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Fonte: https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2012/06/irmas-fox.pdf

ESTUDO BÍBLICO

Parábola da Casa Vazia

POR LUIZ CARLOS AFFONSO

“QUANDO um espírito imundo sai de um
homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz:
‘Voltarei para a casa de onde saí’. Chegando,
encontra a casa desocupada, varrida e em
ordem. Então vai e traz consigo outros sete
espíritos piores do que ele, e, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim
acontecerá a esta geração perversa”.

Se pesquisarmos sobre as civilizações
antigas da humanidade, encontraremos
citações da influência de espíritos nos
destinos das pessoas e das comunidades;
deuses, demônios e espíritos do mal, eram
os que exerciam essa dominação.
Em O Livro dos Espíritos, pergunta 459
– Os Espíritos influem sobre os nossos
pensamentos e as nossas ações? Resposta:
A esse respeito a sua influência é maior do
que credes porque, frequentemente são
eles que vos dirigem.
O plano espiritual é habitado por seres
invisíveis, são eles, espíritos dos homens
desencarnados, pessoas que morreram
e que induzem a nós, seres encarnados,
vivos, a agirem conforme os nossos caprichos, inspirações e propensões. As nossas
atitudes e desejos, como vimos, ligam-nos
aos seres espirituais que nos influenciarão, contribuindo para que tenhamos paz
ou vivamos uma vida em desequilíbrios.

Quando o desequilíbrio nos assola, procuramos ajuda e orientação para que o
mal e o sofrimento sejam eliminados. Se
esse desequilíbrio é oriundo da influenciação de espíritos sofredores, denominamos
obsessão, que é a ação persistente que um
Espírito exerce sobre um indivíduo, pode
ser uma simples influência moral até a perturbação completa do organismo e das
faculdades mentais.
Compreendido isso, voltemos ao que
disse Jesus na parábola: Ao deixar de influenciar o homem, o espírito não encontra sossego e volta a conviver com ele. Ao
chegar (o espírito) acha a casa desocupada, varrida, adornada e vazia, tornando a
ter domínio sobre o assediado.
Ao dirigirmos ao Centro Espírita, procurando orientação, vamos obter a intervenção dos benfeitores espirituais, que nos
ajudarão a acolher esses espíritos sofredores, que procuram fazer justiça conforme
o seu limitado conhecimento, mostrando
desconhecimento das Leis Divinas, não
encontrando paz e nem felicidade.
Entretanto, esse acolhimento não é o
bastante, pois conforme a parábola ele
pode voltar, e ao chegar, encontra a casa
desocupada, varrida, adornada e vazia. A
casa que Jesus elucida, é a nossa mente,
sede do espírito. Essa estrutura organizacional para viver em equilíbrio e em contado com os benfeitores espirituais depende
da nossa conduta, vontade e interesse em
vivenciar os ensinamentos de Jesus.
Para não ficarmos às voltas com entidades perturbadoras, pois nem sempre elas
são vingativas, mais sim se ajustam aos
nossos interesses pessoais, a vigilância
moral é fundamental para não permitir o
assédio a nossa casa mental, e através de
ações nobres, ajustadas às Leis Morais,
sempre com propósitos superiores, amando, respeitando e usando da caridade para
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(Mateus 12: 43-45)
com os nossos semelhantes, nos ajudarão
na conquista de virtudes, evitando que a
casa fique vazia. Tornando-a iluminada. È
imprescindível que a porta da casa esteja
fechada, bloqueando o acesso a influenciações malévolas.
“Amai-vos, eis o primeiro ensinamento.
Instruir-vos, eis o segundo. Todas as verdades
se encontram no Cristianismo”. ESPÍRITO
DA VERDADE.

Fontes: Artigo – Centro Espírita Bezerra de Menezes - Richard Simonett..
E.S.E. – Obsessão. L.E. – Influência Oculta dos
Espíritos...
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COMPORTAMENTO

Grave e infelizmente muito comum

POR ORSON PETER CARRARA

PENSE COMIGO no trecho a seguir, em
transcrição parcial:
“(...) A obstinação em disputar satisfações
egoísticas, entre os companheiros da carne,
constitui-lhe deplorável inibição e os preconceitos ruinosos, os terríveis enganos do
sentimento, os pontos de vista pessoais, as
opiniões preconcebidas, as paixões desvairadas, os laços enfermiços, as concepções
cristalizadas, os propósitos menos dignos,
a imaginação intoxicada e os hábitos perniciosos representam fardos enormes que
constrangem a alma ao passo vacilante, de
atenção voltada para as experiências inferiores.(...)”

Note o leitor que é quase uma lista bem
peculiar à nossa condição humana. Ela
está no capítulo 38 do livro Roteiro, de
Emmanuel. Infelizmente tais posturas são
verdadeiras barragens que impedem a felicidade, a harmonia, a paz que se busca
ou espera-se encontrar. Tais comportamentos, tão comuns entre nós, impedem
que nos libertemos de vícios e condicionamentos alimentados durante décadas e
que são as causas de sofrimento, quando
na estada que nos aguarda em breve tempo. Tratemos, pois, de suavizar nosso comportamento, tornando-nos mais facilitadores, mais amenos nos relacionamentos.
Isso reverterá em nosso próprio benefício.
Daí a importância de prestarmos mais

atenção ao que está à nossa volta, ao invés
de nos iludirmos com tantos apegos dispensáveis....

LEIA, ASSISTA E APRENDA

Aprendendo com o livro “Entre a Terra e o Céu”
PELO D.C.D

ENTRE A TERRA E O CÉU é um livro espírita, psicografado pelo médium Francisco
Cândido Xavier, com autoria atribuída ao
Espírito André Luiz. Publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1954.
É a sétima obra da Coleção A Vida no
Mundo Espiritual.
Entre a Terra e o Céu conta a história de
pessoas com laços de amor e ódio, em um
drama comovente de reconciliação através da graça da reencarnação. Esse livro
nos mostra o valor das palavras de Jesus
quando dizia “Perdoai os vossos inimigos”.
Esse livro conta uma história que começa
na Guerra do Paraguai, em meados do século XIX.
Três militares brasileiros e uma linda mulher, que dividia entre os três uma grande
paixão. Essa é uma história de amor e ódio
que não durou somente os poucos anos
que duram uma passagem pela Terra,
mas continuou em seus corações durante
suas próximas vidas, entrelaçados entre sí
por compromissos assumidos e por obrigações espirituais, formaram, na carne,
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uma única família, mostrando o imenso
valor que tem o esquecimento do pretérito quando voltamos ao vaso retificador da
carne. André Luiz, junto de seu novo colega de estudos, Hilário, e de seu novo instrutor, o Ministro Clarêncio, acompanhou
pessoalmente, durante alguns anos, esse
caso, e nos dá muitas lições sobre a natureza da reencarnação como processo de
purificação do espírito. Nos mostra que a
reencarnação é remédio salutar contra as
doenças da alma; que os compromissos
assumidos na carne, continuam valendo
no reino dos espíritos, e que, na maioria
das vezes, os débitos contraídos na carne,
na carne serão pagos. O autor também nos
dá definições agradáveis aos costumes do
coração sobre onde vão as crianças que
desencarnam em tenra idade. Segundo
ele, existem também colônias onde são
recebidas essa crianças, ainda necessitadas de amor materno, e também espíritos
maternos devotados a adotarem essas
crianças temporariamente, como a Irmã
Blandina, que é o espírito Meimei.
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Fonte: livro Entre a Terra e o Céu.
Psicografado por Francisco Cândido
Xavier, com autoria atribuída ao Espírito André Luiz.
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Reforma íntima

N

as reuniões de desobsessão, além das comunicações que
ocorrem direcionadas aos casos atendidos, por vezes recebemos mensagens destinadas às pessoas assistidas que servem perfeitamente para todos nós. Recentemente recebemos
uma mensagem nos lembrando sobre a necessidade da reforma
intima. “Olhemos para nós mesmos e vejamos quantas atitudes
são regidas pelo orgulho, e se quer percebemos que é esse sentimento que nos impulsiona. Daí a necessidade da reforma íntima!
E, à medida que evoluímos, a reforma íntima nos surpreende,
porque ao nos olharmos somos capazes de reconhecer defeitos
que nunca havíamos visto antes e nos assustamos.
Nos assustamos porque não esperávamos aquilo de nós
mesmos. Mas, o defeito sempre esteve ali, porém éramos cegos para ele. Na medida em que reconhecemos este engano,
temos a oportunidade de começar a trabalhar para nos melhorarmos. Esse processo, por vezes, é dolorido, atinge nossa
vaidade, nosso orgulho, imaginávamos ser melhor do que somos. Mesmo assim, não podemos desistir da reforma íntima,
ainda que seja sofrido, que nos surpreenda negativamente, que

(Caso real)

encontremos pessoas em nós mesmos diferentes das nossas próprias expectativas. A busca da reforma íntima deve ser constante; é
um trabalho de artesão, delicado. A evolução não dá saltos, a evolução é lenta e exige atenção. Quando descuidamos do nosso jardim,
as ervas daninhas crescem rapidamente, crescem porque sempre estiveram ali e por isso precisamos do trabalho constante na separação
de tudo aquilo que está em nós. Então, tenham piedade convosco,
mas não desistam do aprimoramento interior necessário. E, ao descobrir novos defeitos, que tenhamos humildade em reconhecer nossas falhas e a perseverar no trabalho artesão. À medida que evoluímos, esses defeitos vão ficando mais gritantes, não porque o defeito
é maior, mas porque ele ofende muito mais nossa sensibilidade. Isso
é sinal de que o caminho está certo. Perseverando, conseguiremos
chegar ao objetivo almejado.”
“De grau em grau chegaremos, assim, ao sossego de espírito, à posse
de nós mesmos, à confiança absoluta no futuro, que dão força, a quietação, a satisfação intima, permitindo-nos ficar firmes no meio das mais
duras vicissitudes.” (Léon Denis, O Problema do Ser, do destino e da
dor, 17 edição, p. 362).

HISTÓRIAS ESPÍRITAS

Chico Xavier fala de Criança e Religião

POR ORLANDO CIOLDIN

“Se recebemos, num educandário, uma criança complexada pelas rixas domésticas constantes ou comprometida pelo comportamento menos feliz que adotemos entre as paredes de nossa
casa;
Se a criança revela indiferença religiosa porque sejamos indiferentes ante Jesus, dentro do lar;
Se nós não temos tempo, se não buscamos tempo para ensinar a oração aos nossos filhos, se
não nos lembramos de nossas grandes mães, aquelas mães abnegadas que nos ensinaram a
colocar as mãos postas e orar em nossa infância;
Se não achamos ensejo algum para o cultivo do ensinamento cristão, nós que temos uma
profunda dedicação, hoje, ao progresso da técnica, na radiofonia, no cinema, na televisão, embora não esteja em nosso intuito condenar, de maneira alguma, estes frutos do progresso da
inteligência — mas, se nós encontramos tempo para essas diversões, para esses instrumentos da nossa cultura que são, realmente, também
dádivas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para nós na Terra, por intermédio da Ciência, que a Ele tudo devemos atribuir no terreno das melhorias e
da melhoria deste mundo...
Como esperar que os nossos filhos tenham a alma evangelizada para servir em nossos cultos de fé ou dignificar as nossas escolas?
Os primeiros mestres são os pais. O exemplo há de começar em casa. A demonstração há de iniciar-se pelo pensamento, pela palavra, pela
atitude, pela vivência...”
Fonte: livro O Evangelho de Chico Xavier. Carlos A. Baccelli
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Mediunidade e Doutrina (parte VIII)

POR MARIANA MIANO

ESTE ARTIGO é o oitavo de uma série
baseada na obra “Mediunidade e Doutrina”, do autor Carlos Bacelli, pelo espírito
de Odilon Fernandes. Em especial, refletiremos hoje sobre questões relacionadas a
“Espíritos” e “Médiuns”.
“Os Espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos; há muitas coisas que
ignoram e sobre as quais podem se enganar
de boa-fé; é por isso que os Espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam,
sem cessar, submeter todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa
lógica.” (O Livro dos Médiuns)
Entende-se que o Espírito esclarecido
não quer impor a sua opinião, pois sabe
que não é o dono da verdade... quando
bem intencionado, não luta para que seu
ponto de vista prevaleça sobre os demais
e isso também vale para os médiuns. Os
Espíritos Superiores que ditaram a Codificação orientaram Kardec a que submetesse os seus próprios comunicados “ao
controle da razão e da mais severa lógica”.
Há médiuns que se melindram quando os
comunicados que recebem são colocados
em dúvida. Porém, se um médium age

com sinceridade, não deve temer a crítica,
pois o tempo se encarregará de defendê-lo.
Espíritos de evolução mediana falam do
que sabem, mas, quando possuem bom
senso, fazem questão de dizer que seus
conhecimentos são limitados. Do mesmo
modo deve agir o médium. Apenas os Espíritos de uma faixa superior têm opiniões
mais ou menos estáveis, mas, mesmo assim, não ditam normas de conduta, pois
têm um grande respeito ao livre-arbítrio
de cada um. Nesse sentido, Kardec escreveu que o Espiritismo, em face do avanço
da Ciência, estaria pronto a rever-se, se
algum princípio lhe fosse ultrapassado.
No atual estágio evolutivo da Humanidade, a Verdade é dinâmica e as ideias estão
em constante aperfeiçoamento. A única
Verdade Imutável é Deus! Por isso que
médiuns e Espíritos devem sempre estudar. No Mundo Espiritual, o estudo é muito mais intenso do que na Terra: as lições
abrangem a Vida Universal. Um átomo é
um universo em miniatura e o homem é
um deus em gestação. Segundo o espírito
de Odilon Fernandes, “o Mundo Espiritual possui dimensões que mesmo nós, os

desencarnados, estamos longe de conhecer”... ”os donos da verdade” são os que
mais sofrem quando retornam ao Além,
porque são “ignorantes intelectualizados”,
com os quais é difícil, também para nós,
sustentar qualquer diálogo. Não raro, precisam reencarnar de imediato, para que,
no período da infância, tornem-se receptivos à novas ideias. Espíritos que retornam
ao Plano Espiritual com ideias fixas, julgando-se superiores aos outros, precisam ser
tratados como doentes mentais, pois é o
que realmente são.
Assim, que os médiuns não se julguem
investidos de altos mandatos, mas vacinem-se contra o orgulho e a vaidade... e
que também não se considerem incapazes de servir a pretexto de inferioridade,
pois todos, em qualquer estágio evolutivo,
com intenção no bem, podem fazê-lo.
Até o próximo IPV!!

EVANGELHO NO LAR

Pelo D.C.D
Fonte: Livro Vigiai
e Orai.
Pelo Espírito do
Irmão José,
Psicografia Carlos
A. Baccelli
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Maria Cristina Frezzarin

NESTE ANO, apresentaremos mensalmente, a nossa Diretoria Executiva. Iniciamos com a bibliotecária. Maria Cristina Frezzarin é professora aposentada e decoradora, casada, tem sessenta e
dois anos, três filhas e três netos. Conheceu o Centro Espírita Seareiros de Jesus em 2005, após
desencarne de uma pessoa querida.
Pelo acolhimento carinhoso e ambiente de paz e tranquilidade, que sentiu desde a primeira vez
que entrou na Casa, nunca mais a deixou. Participou do PBDE (Programa Básico de Doutrina Espírita) de março de 2006 e prosseguiu estudando desde então. Hoje, coordena três grupos de estudos,
um grupo de intercâmbio mediúnico, um grupo de atendimento fraterno, além de comandar a
nossa Livraria e Biblioteca. Iniciou como voluntária nas atividades sociais da Casa em abril de 2009
e desde então procura ajudar sempre que possível.
A importância do Centro Espírita Seareiros de Jesus em sua vida é notada e comentada pelos
que a conhecem bem, pois se dedica ao estudo da Doutrina Espírita, por acreditar que é no aprendizado e na prática cristã que tem a oportunidade do autoconhecimento e auxilio ao progresso e
fortalecimento constantes. Agradecemos a Cris Frezzarin pela colaboração de sempre!

ESPIRITISMO E CIÊNCIA

Anyon - Um terceiro tipo de partícula no universo realmente existe!

POR MARCELO RIBEIRO

A

pós décadas de busca nos domínios mais
ínfimos da natureza, físicos finalmente encontraram evidências de que os anyons existem.
Previstos por teóricos no início da década de 1980,
esses objetos são quase-partículas que surgem apenas em reinos de duas dimensões, e depois apenas
sob circunstâncias especiais como em temperaturas próximas ao zero absoluto e na presença de um
poderoso campo magnético. Os físicos estão entusiasmados com os anyons não só porque sua descoberta confirma décadas de trabalho teórico, mas
também por razões práticas. Por exemplo: Anyons
estão no centro de um esforço da Microsoft para
construir um computador quântico funcional, informa a Discover Magazine. Este ano alcançou duas
confirmações sólidas destas quase-partículas. O primeiro chegou em abril, em um artigo na capa da revista científica Science, de um grupo de pesquisadores da École Normale Supérieure, em Paris. Usando
uma abordagem proposta há quatro anos, os físicos
enviaram um gás de elétrons através de um colisor
de partículas minúsculo para provocar comportamentos esquisitos — especialmente cargas elétricas
fracionárias — que só surgem se anyons estiverem
nas proximidades. A segunda confirmação veio em
julho, quando um grupo da Universidade Purdue,
em Indiana, usou uma configuração experimental
em um chip que exibia interações que poderiam
obscurecer o comportamento anyon. O físico do MIT
Frank Wilczek, que previu e deu nome aos anyons
no início dos anos 1980, leva o creditou o primeiro artigo pela descoberta, mas diz que o segundo
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permite que as quase partículas brilhem. “É um
trabalho lindo que faz o campo florescer”, diz ele.
Anyons não são como partículas elementares comuns; os cientistas nunca serão capazes de isolar um
do sistema onde ele se forma. São quase-partículas,
o que significa que têm propriedades mensuráveis
como uma partícula — como a localização, talvez
até mesmo a massa — mas só são observáveis como
resultado do comportamento coletivo de outras partículas convencionais. (Imagine as intrincadas formas
geométricas feitas pelos comportamentos em grupo
na natureza, como bandos de pássaros voando em
formação ou cardumes de peixes nadando juntos.)
O universo conhecido contém apenas duas variedades de partículas elementares. Uma delas é a
família de férmions, que inclui elétrons, bem como
prótons, nêutrons e quarks que os formam. Os férmions mantêm-se: nenhum dois pode existir no
mesmo estado quântico ao mesmo tempo. Se essas partículas não tivessem essa propriedade, toda
a matéria entraria em colapso em um único ponto.
É por causa dos férmions que existe matéria sólida.
O resto das partículas no universo são bósons, um
grupo que inclui partículas como fótons (luz e radiação) e glúons (que “cola” quarks juntos). Ao contrário
dos férmions, dois ou mais bósons podem existir no
mesmo estado ao mesmo tempo. Eles tendem a se
agrupar. É por causa dessa aglomeração que temos
lasers, que são fluxos de fótons todos ocupando
o mesmo estado quântico. Anyons não se encaixam em nenhum dos grupos. O que torna anyons
especialmente interessantes para os físicos é que
eles exibem algo análogo à memória de partículas.
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Se um férmion orbita outro férmion, seu estado
quântico permanece inalterado. O mesmo vale para
um bóson.
Anyons são diferentes. Se um se move em torno
do outro, seu estado quântico coletivo muda. Pode
exigir três ou até cinco ou mais revoluções antes
que os anyons retornem ao seu estado original. Esta
pequena mudança na onda age como uma espécie
de memória da viagem. Esta propriedade os torna
objetos atraentes para serem utilizados em computadores quânticos, que dependem de estados
quânticos que são notoriamente frágeis e propensos a erros. Anyons sugerem uma maneira mais robusta de armazenar dados. Wilczek ressalta que os
anyons representam um “reino” inteiro contendo
muitas variedades com comportamentos exóticos
que podem ser explorados e aproveitados no futuro.
Ele começou a pensar neles há cerca de 40 anos na
pós-graduação, quando ficou frustrado com provas
que só estabeleceram a existência de dois tipos de
partículas. Ele imaginou outra coisa, e quando perguntado sobre suas outras propriedades ou onde
encontrar esses estranhos intermediários, meio brincando disse, anything goes (algo como “vale tudo”,
em inglês), dando origem ao nome. Agora, diz ele,
os estudos recentes são apenas o começo. Olhando
para a frente, ele vê anyons como uma ferramenta
para encontrar estados exóticos da matéria que, por
enquanto, permanecem ideias malucas nas teorias
dos físicos. [Discover]
Fonte: https://hypescience.com/anyons/
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CURTAS DO SEAREIROS
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 12h às 17h.
Todos os protocolos de segurança são respeitados.
LIVES DE MARÇO
Todas as terças-feiras às 20h no YouTube:
02/03 - Tema: As Mulheres no Evangelho – Expositora: Izildinha V. Cioldin;
09/03 - Tema: “Mulheres que Atuaram e Mulheres que Atuam no Espiritismo” –
Expositora: Tassia Lucena;
16/03 - Tema: Mês das Mulheres – Entrevista com Claudia Gelernter – 1ª parte;
23/03 - Tema: Mês das Mulheres – Entrevista com Claudia Gelernter – 2ª parte;
30/03 - Tema: Mês das Mulheres – Entrevista com Claudia Gelernter – parte final.
CANAL DO SEAREIROS NO YOUTUBE
Acompanhe nossos vídeos e se inscreva no nosso canal:
https://www.youtube.com/channel/UCd3Xd35zq6F_tCx1WYxsT7w
SIGA O SEAREIROS NAS REDES SOCIAIS
Facebook: Facebook.com/seareirosdejesus
Instagram: seareirosdejesus.com.br
Site: www.seareirosdejesus.com.br - Siga também nosso Podcast.
FUNCIONAMENTO DA RECEPÇÃO
Nossa recepção atende normalmente de segunda a sexta-feira das 12h às 17h.
Atendimento do Bazar e Livraria ocorre no mesmo horário.
GRUPOS DE ESTUDOS
Participe das reuniões de estudos on-line, se você ainda não está em algum
grupo, procure participar, são várias opções de dias e horários, se precisar de
orientação estamos à disposição.

LIVROS MAIS VENDIDOS NO
SEAREIROS EM FEVEREIRO
PELA SECRETÁRIA

1- Câncer - Aspectos Históricos, Científicos e
Espirituais - Paulo Cesar Fructuoso;
2- Diálogo com as Sombras - Hermínio
Miranda;
3- Mediunidade e Sintonia - Emmanuel/
Francisco Cândido Xavier;
4- Francisco de Assis e o Amor pelos Animais
(Infantil) - Ala Mitchel/Luis Hu Rivas/Mauricio
de Souza;
5- Sinal Verde - André Luiz/Francisco Cândido
Xavier.
seareiros@seareirosdejesus.com.br
dcd.seareiros@gmail.com
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