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Tenhamos Paz
“Tende paz entre vós.” – Paulo. (I Tessalonicenses, 5:13).
Se não é possível respirar num clima de paz perfeita,
entre as criaturas, em face da ignorância e da
belicosidade que predominam na estrada humana, é
razoável procure o aprendiz a serenidade interior, diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante.
Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de
governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos
sentidos e percepções.
Quando todos os centros individuais de poder
estiverem dominados em si mesmos, com ampla
movimentação no rumo do legítimo bem então a guerra
será banida do Planeta.
Para isso, porém, é necessário que os irmãos em
humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo.
Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos
representa base primordial do pacifismo edificante.

Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos, conforme
nossas inclinações e não segundo a realidade
essencial.
Registramos certas informações, longe da boa
intenção em que foram inicialmente vazadas, e, sim,
de acordo com as nossas perturbações internas.
Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a
treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com
a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio
entendimento.
Eis porque, quanto nos seja possível, façamos
serenidade em torno de nossos passos, ante os
conflitos da esfera em que nos achamos.
Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o
bem.
Sem paz, dentro de nós, jamais alcançaremos os
círculos da paz verdadeira.
(Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Do livro:
Pão Nosso)

11º. Movimento Você e a Paz em Concórdia
Neste mês de setembro, em data a ser confirmada,
acontecerá o lançamento do 11º. MVP em nossa
cidade.
O Movimento Você e a Paz nasceu em 1998 numa iniciativa de Divaldo Pereira Franco, médium e conferencista espírita de grande expressão.
É um movimento civil, apolítico e sem partidarismo religioso, e tem como objetivo a conscientização de todas
as forças vivas da Sociedade, cidadãos e organizações
coletivas - civis, religiosas e governamentais - com relação à palpitante questão da paz e da harmonia social,

com a finalidade de acelerar a construção do progresso
de todas as formas respaldadas nas noções universalmente aceitas da ética, dos bons costumes, do direito e da solidariedade, como meios para eliminar
as exclusões arbitrárias e para promover a riqueza, a
vida e o equilíbrio social através da coexistência pacífica.
Não se propõe ser contra ninguém ou coisa alguma,
mas a favor da paz, do bem, da ordem e da
fraternidade.
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NOTÍCIAS

24 e 25/09: Encontro Fraterno do Movimento Você e a
Paz

Atividade no Núcleo Nova Brasília

ORAÇÃO DO APRENDIZ
Senhor !
Em tudo quanto eu te peça, conquanto agradeça a
infinita bondade com que me atendes, não consideres o que eu te rogue, mas aquilo de que eu mais
necessite.
E quando me concederes aquilo de que eu mais
precise, ensina-me a usar a tua concessão, não só
em meu proveito, mas em benefício dos outros, a
fim de que eu seja feliz com a tua dádiva, sem
prejudicar a ninguém.
Espírito: André Luiz
Médium: Francisco Cândido Xavier
Livro: "Aulas da Vida" - Edição IDEAL

No dia 20/08/2016, o DIJ e o DAPSE da SEAL realizaram, no Núcleo Nova Brasília, uma atividade com as
famílias dos nossos evangelizandos.
Teve como objetivo o estreitamento de laços familiares, bem como a integração das famílias com as atividades da casa, com diversas atividades e dinâmicas.
Como apoiadores, mais uma vez, tivemos o SESC com
o Grupo Teatral Piliquinha, que realizaram atividades
de recreação com as famílias e contação de histórias
dramatizadas. Após, almoço carinhosamente preparado pelos voluntários da SEAL.
O encontro ocorreu nas dependências no Núcleo NB e
também no ginásio municipal de esportes da comunidade. Cerca de 70 pessoas estiveram participando das
atividades.
Foram momentos emocionantes, que nos fizeram
refletir muito que devemos conviver para amar e
servir.

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de Setembro os livros "Amor de
provação", de Richard Simonetti e "O espiritismo é
POP", de Marcelo Teixeira.
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.

EXPEDIENTE - nº 111 - agosto/2016 - ANO IX - (Distribuição Gratuita)
BOLETIM INFORMATIVO SEAL, fundado em 18 de Abril de 2007, é informativo da Sociedade Espírita André Luiz,
sob responsabilidade do Departamento de Comunicação Social, com a colaboração de: Joaquim Pedro Bicca,
Aldir Roberto Perozin.
Internet: https://www.seal.org.br - contato: seal@seal.org.br
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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
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 183) - Indo de um mundo para outro, o Espírito passa por nova infância?
“Em toda parte a infância é uma transição necessária,
mas não é, em toda parte, tão obtusa como no vosso
mundo.”
Questão 184) - Tem o Espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar?
“Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para
este ou aquele e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto
a acessibilidade dos mundos, para os Espíritos, depende
do grau da elevação destes.”
a) -Se o Espírito nada pedir, que é o que determina o
mundo em que ele reencarnará?
“O grau da sua elevação.”
Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed.

FEB. 2005.

Quem era Paulo de Tarso? Um fariseu fanático, obstinado perseguidor de cristãos e da nascente doutrina
cristã? Ou um ser predestinado por determinação
divina, que recebeu a dádiva da aparição de Jesus, em
gloriosa visão às portas da cidade de Damasco,
convertendo-se ao Cristianismo?
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

03/09 - Sáb
07/09 - Qua
10/09 - Sáb
14/09 - Qua
17/09 - Sáb
21/09 - Qua
24/09 - Sáb
28/09 - Qua

Sérgio Bento
Dóres Anton
Aldir R. Perozin
Anete Battistella
Joaquim P. Bicca
Thiago M. Saliba
DVD
Amber Port ( Biba )

TEMA

Qual a sua religião?
O Livro Espírita
Paternidade abençoada
Voltar para casa: Parábola dos dois filhos
A Mediunidade em nossas vidas
É necessário nascer de novo
A definir
Amor de Provação

Ante as crises da vida. Não te revoltes. Serve. (Emmanuel - Chico Xavier)
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O elevado custo da desforra
Se algum egoísta procurar tirar vantagem da sua
pessoa, apague-o da sua lista, mas não tente desforrar-se, pois, quando a gente tenta desforrar-se, fere mais
a si próprio do que a outro indivíduo.
Estas palavras soam como se tivessem sido proferidas por algum idealista lírico, algum guru ou sábio desta
Terra.
Mas não foram. Esses dizeres apareceram num
boletim publicado pelo Departamento de Polícia de
Milwaukee, Estados Unidos.
Como é que ao procurar desforrar-se, você poderá ser
ferido? Por diversas maneiras.
Segundo a revista
Life, isso poderá arruinar até
mesmo a
sua saúde.
Um relatório publicado em matéria desse
periódico afirma:
A principal característica da personalidade
dos hipertensos é o
ressentimento. Quando o ressentimento é
crônico – acrescenta
– seguem-se a hipertensão crônica e as
doenças cardíacas.
Esta ligação feita pelas ciências da saúde, nos dias
de hoje, entre o estado da alma e a saúde do corpo,
não é nova.
As tradições orientais já haviam feito este link com
segurança, há muito tempo.
Jesus, igualmente, quando proclamou o ame aos seus
inimigos ou perdoe setenta vezes sete vezes, não
estava apenas ensinando um princípio elevado de
moral.
Estava recomendando, a todos nós, a maneira de
evitarmos as doenças do coração, a hipertensão, as
úlceras do estômago e muitas outras enfermidades.
Pensemos: será que os nossos inimigos não esfregariam as mãos de contentamento, se soubessem que o
nosso ódio por eles está nos esgotando as forças
pouco a pouco?

Será que não se deliciariam sabendo que este
sentimento está nos tornando cansados e nervosos,
arruinando o nosso aspecto físico até, trazendo-nos
distúrbios cardíacos e, provavelmente, encurtando a
nossa vida?
Assim, não concedamos a eles este prazer. Preservemos a nós mesmos em primeiro lugar, evitando a
vingança e o ressentimento.
Trabalhemos a raiva. Racionalizemos a raiva.
Expurguemo-la de nossa intimidade através das
tantas maneiras existentes – que não agridem nem ao
outro, nem a nós mesmos.
Mesmo que ainda não
possamos
amar
nossos inimigos por
completo, amemos,
pelo menos, a nós
mesmos.
Amemo-nos tanto que
não permitamos que
os nossos inimigos
controlem a nossa
felicidade, a nossa
saúde, a nossa aparência.
Ou ainda, recordando
as palavras de Shakespeare:
Não esquentes uma fornalha tão quente para o teu
inimigo a ponto de tu mesmo saíres chamuscado.
A desforra, a vingança apresenta-nos elevado custo,
custo esse que não vale a pena ser assumido.
A vendeta e a mágoa crônica são os venenos que
tomamos esperando que o outro morra.
Assim, amemo-nos um pouco mais, preservando
nossa intimidade desses verdadeiros inimigos de nossa
evolução – os vícios morais.
Redação do Momento Espírita, com base no cap. 13 do Livro
Como evitar preocupações e começar a viver, de Dale Carnegie,
ed. Companhia Editora Nacional.

A cada um será dado
de acordo com as suas obras.
(Jesus)

