BOLETIM INFORMATIVO SEAL
Boletim mensal editado por

SOCIEDADE ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ
Rua Rodolfo Antonio Rigoso, 156 - Bairro São Miguel
89710-894 - Concórdia - S.C. - Brasil.
Internet: http://www.seal.org.br
Contato: seal@seal.org.br
Quinta-Feira, 30/06/2016 - nº 109 - Ano IX

Obreiros atentos

“Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da
obra esse tal será bem aventurado em seus feitos.” (Tiago, 1:25)

O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com
o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que
lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade,
ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do
mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará
conta no tribunal, que o administrador responderá pela
mordomia e que o servo será responsabilizado pelo
trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada
tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no
lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento
das possibilidades que recebeu da Providência Divina,
atencioso para com as lições da verdade e aplicado às
obras de que se sente encarregado pelos Poderes
Superiores da Terra.
Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado
com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir,
tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no
ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe
recordem os empreendimentos que lhe competem. Se
obedece, não reclama instruções reiteradas, quanto às
atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o
governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem
aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se.

Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender,
aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira
consagração aos nobres deveres que o mundo lhe
confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas
ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum.
Semelhantes seguidores do Evangelho, de aprendiz
do Mestre passam à categoria dos obreiros atentos,
penetrando em glorioso silêncio nas reservas
sublimes do Celeste Apostolado
(Retirado do livro Fonte Viva. Emmanuel, psicografia de
Francisco Cândido Xavier)
O
autor
comenta
ensinamentos do Evangelho de forma original e
atraente, ensinando-nos
não apenas a compreender
a doutrina cristã, mas a
praticá-la em todos os
momentos da vida. Encerram um verdadeiro convite ao trabalho nobre e
dignificante, inspirado nos
ensinos da Boa-Nova.
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AGENDA JULHO/2016

NOTÍCIAS

09/07- Sábado - Reunião Comissão Regional / Macro
Regional - Leste - São José
16/07- Sábado – CITAF – Capacitação integrada de
trabalhadores da área federativa, em Blumenau.
30/07- Sábado - Reunião Comissão Regional / Macro
Regional - Sul - Araranguá

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União receberão no mês de Julho o livro "Parábolas Terapêuticas - Volume 2", de Alírio de Cerqueira Filho.
Interessados em aderir ao Clube podem procurar os
representantes abaixo relacionados:
Sociedade Espírita André Luiz em
Concórdia - SC.
Centro Espírita Casa do Caminho
em Concórdia - SC.
Centro Espírita Pioneiro da Luz
em Piratuba - SC.
Centro Espírita Amor e Fé em Itá
- SC.
Centro Espírita Chico Xavier em Seara – SC.

Parábolas Terapêuticas - Volume 2
As parábolas de Jesus são profundamente terapêuticas. Jesus, por ser um Espírito Crístico e por trazer
em Si, de forma relativa, todos os atributos do
Criador, falava para a eternidade, por isso as suas
palavras são conhecidas como palavras da vida
eterna, pois foram pronunciadas não apenas para
um momento ou para um povo, mas para todos os
tempos da Humanidade e todos os povos.
Na interpretação dos símbolos da maioria das
parábolas deste segundo volume de Parábolas
Terapêuticas, recebemos a orientação direta do
Espírito Honório, um dos Mentores do Projeto
Espiritizar. O texto que ora publicamos é de nossa
autoria, mas a interpretação simbólica provém de
orientações psicográficas desse Mentor. É ele quem
assina a mensagem "Parábolas", colocada neste
volume como prefácio.
Autor: Alírio de Cerqueira Filho
Editora: Espiritizar

14 anos de desencarnação de Chico Xavier
Chico Xavier nasceu em 1910. Aos 5 anos de idade
começou a ver e ouvir os espíritos, assim estabeleceu
um relacionamento que deu resultado à publicação de
mais de 412 obras psicografadas por ele. Com uma
qualidade literária extraordinária, as obras de Chico
Xavier são um autêntico sucesso editorial e já alcançaram mais de 25 milhões de exemplares, somente em
língua portuguesa.
De personalidade bondosa, dedicou-se sempre ao
auxílio dos mais necessitados. O trabalho em benefício
do próximo possibilitou ao médium a indicação, por
mais de 10 milhões de pessoas, ao Prêmio Nobel da
Paz de 1981. No ano de 2012, Francisco Cândido Xavier
foi eleito “O maior brasileiro de todos os tempos”, em
evento promovido e realizado pelo Sistema Brasileiro
de Televisão (SBT).
Somos ramos da videira divina e a nossa felicidade exige a seiva imortal que procede das
raízes profundas. Sem esse alimento,
convertemo-nos em galhos secos e improdutivos.
Bittencourt Sampaio - Livro: Voltei.
Irmão Jacob / Francisco Cândido Xavier.
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LIVRARIA SEAL

Segunda-Feira
13h30m - Atendimento Bazar
14horas - Palestra pública e aplicação de passes
18h30m – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE
19h30m – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE
Quarta-feira
19h30m - Atendimento Fraterno, Livraria e Biblioteca
19h30m - Evangelização infantojuvenil
20horas - Palestra pública e aplicação de passes
Sábado
09horas - Evangelização infantojuvenil em Nova Brasília.
13h30m – Juventude espírita
17horas - Estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo
18h30m - Atendimento Fraterno, Livraria e Biblioteca
19horas - Palestra pública e aplicação de passes

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
ENCARNAÇÃO NOS DIFERENTES MUNDOS
Questão 179) - Os seres que habitam cada mundo
hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição?
“Não; dá-se em cada um o que ocorre na Terra: uns
Espíritos são mais adiantados do que outros.”

Questão 180) - Passando deste planeta para outro,
conserva o Espírito a inteligência que aqui tinha?
“Sem dúvida; a inteligência não se perde. Pode, porém,
acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para
manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das
condições do corpo que tomar.” (Veja-se: “Influência do
organismo”, cap. VII, Parte 2ª.)
Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed.

FEB. 2005.

O evangelho por Emmanuel, comentários ao
evangelho segundo João
Autor: Francisco Cândido Xavier
Autor Espiritual: Emmanuel
Coordenador: Saulo Cesar Ribeiro da Silva
Páginas: 364
Tamanho: 16 x 23 (cm)
Edição: 1ª edição
Volume: 4
Na Livraria da SEAL, ou faça sua reserva pelo e-mail:
seal@seal.org.br, promoção válida para a quantidade em estoque.

A SEAL procura colaboradores:
Se você quer auxiliar, torne-se um
associado ou colaborador.
Procure a Secretaria da Casa. Informe-se.
Faça sua inscrição e, a partir de 10 reais mensais, colabore com a divulgação da Doutrina
Espírita e a manutenção da instituição.

CALENDÁRIO DE PALESTRAS
DATA

PALESTRANTE

02/07 - Sáb
06/07 - Qua
09/07 - Sáb
13/07 - Qua
16/07 - Sáb
20/07 - Qua
23/07 - Sáb
27/07 - Qua
30/07 - Sáb

Neli Elisa Armiliato
Dóres Anton
Fernanda
Joaquim P. Bicca
Juliano Grando
Thiago M. Saliba
Aldir R. Perozin
A confirmar
Anete Battistella

TEMA

Aflições
O preconceito na visão espírita
Os últimos serão os primeiros
A minha paz vos dou
Meu nome é Legião, porque somos muitos
Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra
Não vim destruir a Lei
Tema Livre
Mordomo infiel
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A arte de raciocinar
Raciocinar é uma arte que merece uma reflexão mais
detida por parte de todos nós.
Mas, e o que é raciocinar?
Segundo os dicionários, raciocinar é fazer uso da
razão para conhecer, para julgar da relação das
coisas; ponderar; pensar.
De maneira geral, nós estamos raciocinando a maior
parte do tempo pois pensamos, fazemos cálculos,
tiramos conclusões.
Todavia, quando se trata de tomar decisões em
nossas ações diárias, parece que
nossa capacidade de raciocinar fica
prejudicada ou é abafada pelo
egoísmo.
Quando estamos no
trânsito, por exemplo,
e há um veículo
atravessado na rua,
cujo motorista espera que alguém lhe
dê a vez para poder
seguir, a razão diz que se
o deixarmos passar o tráfego fluirá
melhor, beneficiando a todos. Mas,
geralmente, não é essa a nossa
decisão.
Quando passamos por um lugar onde
houve um acidente e a aglomeração
de pessoas está grande, ao invés
de ouvirmos os apelos da razão
para seguir em frente e não
atrapalhar, as mais das
vezes nos juntamos à
multidão só para satisfazer
a curiosidade e julgar a
ocorrência sem conhecimento de causa.
Se vamos assistir a um espetáculo, um evento
qualquer, o bom senso nos adverte que o melhor é
ocupar os lugares mais distantes dos corredores, para
facilitar a entrada dos que chegarão depois.
Mas o que acontece, geralmente, é que nos sentamos
nas primeiras cadeiras e quem chegar depois que
passe nos espaços apertados que deixamos. E, por
vezes, ainda reclamamos pelo fato de ter que encolher
as pernas para que os outros passem.
Outra situação bastante despropositada é a das mães
ou pais com crianças pequenas que ocupam lugares
de difícil acesso.

Se for um evento em que se faz necessário o silêncio,
quando os pequenos começam a chorar ou gritar,
esses pais perturbam metade da plateia até chegarem
às portas de saída.
Todas essas situações poderiam ser evitadas se
usássemos a arte de raciocinar, tomando sempre as
decisões mais racionais.
Nas questões emocionais, o raciocínio sempre é bom
conselheiro, mas o que acontece amiúde, é que não
lhe damos ouvidos, preferindo agir como os
irracionais.
Se necessitamos chamar a
atenção de um filho ou
outro familiar, por
exemplo,
e
percebemos
que esse chega
nervoso, irritado,
a razão nos
aconselha
deixar
para
outro momento
mas, infelizmente,
nem sempre a
ouvimos e despejamos sobre ele
uma enxurrada de palavras
ásperas, agravando a situação.
Se o namorado ou namorada nos
diz que já não somos mais o
amor da sua vida, a razão pede
que nos afastemos mas, nem
sempre é assim que agimos. E é
por esse motivo que muitos
crimes passionais são cometidos.
Vale a pena prestar mais atenção nessa faculdade
bendita que Deus nos deu, chamada razão.
Se lhe déssemos ouvidos, aliando-a ao sentimento, por
certo evitaríamos muitos males, tanto para nós quanto
para os outros.
Quando suas vistas contemplarem as densas nuvens
cinzentas que pairam há apenas alguns metros de
altura, ouça com atenção a voz da razão a lhe dizer,
com toda segurança que logo acima brilha o Sol,
soberano, que vencerá as trevas em pouco tempo.
Pense nisso!
Redação do Momento Espírita.

