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O ESPÍRITA DEVE SER
O espírita deve ser verdadeiro, mas não agressivo,
manejando a verdade a ponto de convertê-la em
tacape na pele dos semelhantes.
Bom, mas não
displicente que
chegue a favorecer
a força do mal, sob
o pretexto de cultivar
a ternura.
Generoso, mas
não perdulário que
abrace a prodigalidade excessiva,
sufocando
as
possibilidades de
trabalho que despontam nos outros.

Calmo, mas na tão sossegado que se afogue em
preguiça.
Confiante, mas
não fanático que
se abstenha do
raciocínio.
Persistente, mas
não teimoso,
viciando-se em
rebelar-se.
Diligente, mas
não precipitado,
destruindo a si
próprio.

Justo, mas não implacável, em nome da Justiça,
impedindo a recuperação dos que caem e sofrem.

“Conhece-te a ti
mesmo” – diz a
filosofia, e para
conhecer a nós
mesmos, é necessário escolher atitude e posição de equilíbrio, seja na
emotividade, seja no pensamento, na palavra ou
na ação, porque, efetivamente, o equilíbrio
nunca é demais.?

Claro, mas não desabrido, dando a ideia de
eleger-se em fiscal de consciências alheias.

(Opinião Espírita, psicografia de Francisco Cândido
Xavier e Valdo Vieira)

Doce, mas não tão
doce que atinja a
dúbia melifluidade,
incapaz de assumir
determinados compromissos na hora da decisão.

Franco, mas não insolente, ferindo os outros.
Paciente, mas não irresponsável, adotando
negligência em nome da gentileza.
Tolerante, mas não indiferente, aplaudindo o erro
deliberado em benefício da sombra.

Se aspirarmos transmitir a Paz, se queremos elevar o coração da criatura, não
podemos prescindir, em nossas vidas, de
uma profunda e radical mudança na
busca do fortalecimento da Fé e do
entendimento dela.
( Bezzera de Menezes )
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AGENDA AGOSTO/2016

NOTÍCIAS

01/08 – Segunda –feira – Reinício das atividades do
ESDE
04/08 – Quarta-feira – Reinício da Evangelização
infantojuvenil na SEAL
06/08 – Sábado – Reinício da Evangelização
infantojuvenil em Nova Brasília
06/08 - Sábado - Reunião do CFR Conselho Federativo Regional da 11ª URE na SEAL – Concórdia, 13h30
06/08 – Sábado – Reunião da Diretoria Executiva da
SEAL – 17 horas
13/08 - Sábado - Reunião com todos os Coordenadores dos Departamentos da SEAL, 14 às 17 horas

Conselho Federativo Regional
Em 6 de agosto, acontecerá o Conselho Federativo
Regional da 11ª. União Regional Espírita, com sede
em Concórdia.
Na oportunidade, a diretoria executiva da 11ª. URE,
junto com os dirigentes das casas espíritas da região
e os coordenadores dos departamentos abordarão
diversos assuntos de importância para o movimento
espírita regional, tais como o planejamento de ações
para o segundo semestre deste ano.

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de Agosto o livro "Elizabetta de
La Paz", do autor Nathanael
e médium Helaine Coutinho
Sabadini
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.

Macrorregionais 2016
Anualmente, a Federação Espírita Catarinense (FEC)
realiza seis reuniões das Comissões Regionais e
Macrorregionais, que reúnem trabalhadores, dirigentes das casas espíritas e das Uniões Regionais
Espíritas do Estado (UREs).
O objetivo é unir e unificar o Movimento Espírita
catarinense a partir do diálogo constante e da troca de
experiências e expectativas, projetando conjuntamente ações em prol da consolidação do movimento
espírita organizado.
Neste ano de 2016, a proposta é sensibilizar os
presentes diante do compromisso de adquirir, pela
abnegação e amor profundo à causa do Cristo sua luz
própria na senda evolutiva.
Para isso, os eventos buscarão mais integração dos
trabalhadores, casas e uniões regionais, já que a dinâmica adotada exige organização antecipada, pois
todos serão protagonistas.
O livro "Voltei", de Irmão Jacob, servirá de norteador
das discussões, e as UREs deverão preparar antecipadamente apresentações sobre a temática abordada
na obra. Além disso, os trabalhadores de diversas
áreas das casas terão à disposição 10 oficinas de
capacitação.
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ATIVIDADES SEAL

LIVRARIA SEAL

Segunda-Feira
13h30m - Atendimento Bazar
18h30m – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE
19h30m – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE

Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente
simples!Se a vida
continua, para
onde vai o Espírito
depois da morte?
Por meio da
psicografia de
Francisco Cândido Xavier, o Espírito Irmão Jacob
narra suas experiências no alémtúmulo e esclarece
temas como o
desligamento do corpo físico, o intercâmbio mediúnico,
o reajuste à nova vida e o reencontro com familiares e
amigos.Por meio de histórias e comentários pessoais,
o autor espiritual nos apresenta suas descobertas sobre a rotina que nos espera após a morte e a prática
essencial do desenvolvimento pessoal para que possamos ter uma temporada feliz no retorno ao mundo
espiritual.
Autor: Chico Xavier, pelo Espírito Irmão Jacob

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 181) - Os seres que habitam os diferentes
mundos têm corpos semelhantes aos nossos?
“É fora de dúvida que têm corpos, porque o Espírito
precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a
matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os Espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos
que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há
na casa de nosso Pai, sendo, conseguintemente, de
muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse
fato têm consciência na Terra; com outros, no entanto,
o mesmo não se dá.”
Questão 182 - É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos?
“Nós, Espíritos, só podemos responder de acordo com
o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer
que não devemos revelar estas coisas a todos, porque
nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria.”
Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed.

FEB. 2005.

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

03/08 - Qua
06/08 - Sáb
10/08 - Qua
13/08 - Sáb
17/08 - Qua
20/08 - Sáb
24/08 - Qua
27/08 - Sáb
31/08 - Qua

Dóres Anton
Cláudia M. Fontoura
Joaquim P. Bicca
Daniela Oliva
Roseli S. Mior
Thiago M. Saliba
Wagner Casagrande
Neli Elisa Armiliato
Amber Port ( Biba )

TEMA

Seara doméstica
Dever e Caridade
A valorização da vida - Suicídio
O consolador prometido
A importância do autoconhecimento
Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra
Libertação
Meu reino não é deste mundo
Todos os animais merecem o céu?
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O dia do padrasto
Todo ano, quando chega agosto, as homenagens se
fazem presentes aos pais.
As lojas fazem promoções, os restaurantes apelam para
as homenagens ao velho pai, as escolas elaboram
trabalhos e encenações para o evento.
Pai é o protetor da candura, da infância, do lar. Pensese em proteção e a imagem que surge, habitualmente, é a de um homem forte, zelando pela prole.
A questão é atávica, pois
sempre se imputou ao
homem, pela sua
força e coragem, a
questão de proteção
aos seus filhos.
No entanto, quando se
fala de Dia dos Pais,
desejamos lembrar de
almas valentes que devem se encaixar em
famílias já prontas.
Desejamos lembrar da
figura heroica do padrasto. Essa criatura que adentra um lar já formado e
precisa ter o cuidado e o esmero de consagrado cirurgião.
Ele se casa com uma mulher e o filho mais velho o
enfrenta, no primeiro dia:
Se fizer qualquer coisa que magoe minha mãe,
mando você para o hospital.
O adolescente lhe diz, sem rebuços:
Se você pensa mandar em mim, só porque casou com
minha mãe, pode esquecer. Você não é meu pai.
Esse homem deve conviver em bom relacionamento
com sua esposa e mãe daqueles dois garotos.
E ele procura, todos os dias, não esquecer disso,
atendendo ao que faz e ao que diz. Ele sabe que pisa
em terreno frágil.
Então, um dia, o rapaz telefona para casa e diz que
bateu o carro. Ele está há cinquenta quilômetros de
distância. É madrugada.
Mas o padrasto, sem pestanejar, o tranquiliza:
Não se preocupe, já estou indo.
Outro dia, o moço se prepara para uma festa e
exclama: Preciso de uma gravata para combinar com
esta camisa!
O padrasto, sem levantar os olhos do jornal, oferece:
Escolha uma das minhas. Veja no meu armário.

O adolescente chega em casa com o boletim ruim e
depois da bronca da mãe, escuta o padrasto:
Eu entendo de Física. Posso ajudar, se quiser,
estudando com você, para a prova de recuperação.
E assim vai. Dia a dia, passo a passo, aquela figura
estranha do padrasto vai conquistando espaço nos
corações dos filhos da sua esposa.
O que achou da minha namorada? – Pergunta um.
O que acha de eu ter colocado brinco na orelha? – Indaga o outro.
Com extraordinária habilidade, aquele homem vai
dizendo o que pensa e o que
seria melhor, já que lhe
pedem a opinião.
Não avança o sinal. Conquista o respeito, de forma
paulatina e contínua.
Ah, padrastos de coração de
ouro e paciência inesgotável. Dão carona para o
cinema, vão assistir o
jogo da escola, vão
torcer pelo time dos garotos.
Então, acontece: o adolescente sai e pergunta a que
horas deve retornar para casa.
O rapaz convida para juntos viajarem em férias.
Por fim, um dia, aquele moço arrogante que o enfrentou, ameaçando-o de mandar ao hospital, caso ele
magoasse a sua mãe, diz para ela:
Mamãe, ele é um cara super legal. Nunca faça nada
que o possa machucar. Precisamos dele.
Esse é o dia da recompensa do padrasto. O dia do
reconhecimento por tanta dedicação.
Por ter assumido filhos que não são da sua carne e de
seu sangue, como se seus filhos fossem.
Por isso, quando pensamos em homenagear os pais,
decidimos homenagear essa figura ímpar do
padrasto.
Daquele que ainda se encontra em vias de conquista
do afeto dos enteados.
Daquele que já alcançou lugar privilegiado nos
corações dos filhos da sua amada.
Daquele que mãe e filhos descobriram que é tão
importante, a sua presença tão especial que parece
que ele sempre esteve ali.
Redação do Momento Espírita.

