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MVP traz Sidney Lourenço a Concórdia

O ato público do 11° Movimento Você e a
Paz(MVP) em Concórdia terá como palestrante
o coordenador do Núcleo de Estudo e Orientação da Mediunidade da Federação Espírita
Catarinense, Sidney Lourenço. O evento irá
acontecer às 20h do próximo dia 18 de
novembro, no Clube 29 de Julho.
Sidney, que já participou de edições anteriores
do Movimento, vem a Concórdia com o tema
“Imagine um mundo em paz”, trazendo para
reflexão este tema de fundamental importância
na atualidade. Com experiências ricas e
oratória cativante, ele fará a palestra que
encerra o calendário de atividades do MVP no
município em 2016.
O evento também será de homenagens com a
entrega dos títulos “Entidade que faz” e
“Pessoa que se doa”, ambos tradicionais
formas de reconhecimento a pessoas e instituições que, de variadas maneiras, em diferentes
atividades e áreas de atuação, trabalham em prol
da paz.

Além da realização de atos públicos, o
trabalho do MVP tem repercussão especial
entre crianças e jovens de escolas
concordienses. Neste ano, as atividades
estão sendo desenvolvidas no Grupo
Escolar Municipal Nova Brasília e na Escola
Básica Municipal Santa Rita. O tema esta vez
é a construção da paz e de um mundo
melhor, por meio da sustentabilidade e
conscientização ambiental.
Em sua décima primeira edição em
Concórdia, o MVP tem por objetivo ser um
instrumento de promoção da harmonia e bemestar social. O trabalho prossegue, levando
sempre à frente o ideal do Movimento
proposto por Divaldo Pereira Franco, seu
idealizador: mobilizar as pessoas, no sentido
de transformá-las em agentes multiplicadores
da paz.

2

Palestra em Nova Brasília

NOTÍCIAS
O Espiritismo em Nossa Vida

Com boa presença de público, em 20 de outubro aconteceu a primeira palestra na sede da SEAL em Nova
Brasília. Joaquim Pedro Bicca, com o tema “A lei de
amor” inaugurou uma nova fase naquele núcleo, que
contará de agora em diante com uma programação
de divulgação doutrinária através de palestras.

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de novembro o livro "Fonte de
Luz", de Divaldo Franco (médium), Joanna de
Ângelis (espírito).
Os ensinos de Jesus, a
experiência de Joanna e os
recursos de Divaldo integram-se nesta admirável
obra, elucidando de forma
clara e objetiva importantes
temas: felicidade, morte,
evolução, dor, amor,
mediunidade, família,
angústia, sexualidade,
prazer, derrota, pensamento e muito mais. Os anseios do ser humano encontram respostas seguras e eficazes nesta fonte!
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.

O livro dos espíritos é uma obra extraordinária, de uma
riqueza incomparável, cujo conteúdo merece ser lido
e estudado continuamente por todos nós que desejamos conhecer e vivenciar os ensinos do Espiritismo.
O livro apresenta uma conclusão importantíssima para
compreendermos a Doutrina Espírita em sua essência
e o perfil de seus adeptos.
Vejamos com que profundidade e didática Allan Kardec
inicia o item 7 da conclusão da mencionada obra:
O Espiritismo se apresenta sob três aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia
que delas decorrem e o da aplicação desses princípios. Daí, três classes, ou, antes, três graus de adeptos:
1º os que creem nas manifestações e se limitam a
comprová-las; para esses, o Espiritismo é uma ciência
experimental; 2º os que lhe percebem as
consequências morais; 3º os que praticam ou se
esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o
ponto de vista, científico ou moral, sob que considerem
esses estranhos fenômenos, todos compreendem
constituírem eles uma ordem, inteiramente nova, de
ideias, que surge e da qual não pode deixar de resultar
uma profunda modificação no estado da Humanidade
e compreendem igualmente que essa modificação não
pode deixar de operar-se no sentido do bem. [LE, Conclusão, it. 7, Trad. Guillon Ribeiro, FEB)
A explicação kardequiana é bastante significativa. A
Revelação Espírita entre nós passou por três períodos
complementares: 1º) da fenomenologia espirítica; 2º)
do estudo e reflexão; 3º) da aplicação dos seus
ensinos. Pode-se fazer um paralelo com o perfil dos
próprios adeptos espíritas, que também passamos por
esses períodos ante os princípios reveladores que se
refletem em nossa postura: curiosidade, estudo e
vivência.
O mais importante a se inferir do registro de Kardec ao
finalizar o parágrafo é de que o conhecimento do
Espiritismo deve nos levar a uma profunda transformação moral, em nossa efetiva renovação para o bem.
O progresso espiritual será daí decorrente.
Geraldo Campetti Sobrinho
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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 185) - Haverá mundos onde o Espírito,
deixando de revestir corpos materiais, só tenha
por envoltório o perispírito?
“Há e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo
que para vós é como se não existisse. Esse o
estado dos Espíritos puros.”

a) - Parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e a de
Espírito puro, não há linha divisória perfeitamente
demarcada; não?
“Semelhante demarcação não existe. A diferença
entre um e outro estado se vai apagando pouco a
pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá
com a noite às primeiras claridades do alvorecer.”
Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed.

FEB. 2005.

Livro dos Espíritos (O)
Livro dos Médiuns (O)
Evangelho segundo o Espiritismo (O)
Céu e o Inferno (O)
Gênese (A)
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

TEMA

02/11 - Qua Amber Port ( Biba )
Espiritismo e Sexualidade
05/11 - Sáb
Daniele Gava
Bendita Humildade
09/11 - Qua Dóres Anton
Olhos de ver e ouvidos de ouvir
12/11 - Sáb
Camila Haefliger
A influencia espiritual
16/11 - Qua Roseli Salete Mior
Por que perdoar ?
19/11 - Sáb
Aldir R. Perozin
Dimensões Espirituais do Centro Espírita
23/11 - Qua Anete Battistella
Amai vossos inimigos
26/11 - Sáb
Daniela Oliva
O Evangelho no Lar
30/11 - Qua Amber Port ( Biba )
Maria de Magdala
Ampara aos que se acham perseguidos pela ignorância ou pela crueldade. (Meimei)
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Vida e morte
Os amigos se encontraram para um bate-papo e o
assunto resvalou para o tema vida e morte.
As opiniões diferiam. Dizia um que viver era respirar,
comer, dormir e gozar a vida.
Outro falava que o privilégio da vida se dava tão
somente enquanto podíamos fugir da chamada morte,
porque então tudo se findava.
Depois de ouvir uma série de palpites onde a vida era
tão amesquinhada, Josué resolveu falar:
Pois eu discordo de todos vocês. Dentro do entendimento que tenho, a vida é imortal.
Ela nos é dada por Deus e a devemos utilizar, tanto no
corpo físico, quanto fora dele, para
evoluir.
Alguém fez uma
chacota, dizendo
que no cemitério
ninguém aprende
mais nada.
Aí é que mora o
grande engano,
disse Josué.
A crença de que
somos este corpo material tão somente, é enganosa.
Seria muito pouco creditarmos sua criação a um tão
excelente Criador.
Somos muito mais que matéria passageira, somos
princípios inteligentes. O corpo material vai morrer em
dado momento, mas nós somos Espíritos imortais, e
continuaremos vivos.
Por isso dizemos que a vida é permanente, e a morte
um fato que alcança somente ao que é perecível.
Os amigos se entreolharam pensativos. A conversa
assumiu ares mais sérios, levando a reflexões. Alguns,
curiosos, se estenderam em perguntas, desejando
obter mais detalhes sobre essa maneira de entender a
vida.
Interessante como alguns temores que ainda trazemos
em nós, nos levam a pensar na continuidade da vida.
Por exemplo, por que muitos ainda temos pavor do
inferno ou esperamos encontrar o céu, depois da vida
física?

Por que oramos, nos velórios, nos enterros? Naturalmente, porque cremos que essas preces alcançarão
quem se foi, beneficiando-o. E, com certeza, não será
o corpo pois esse está morto.
Por que colocamos, nas lápides dos túmulos, mensagens de amor aos que têm ali seus corpos enterrados?
É porque, de alguma forma, cremos, sim, nessa vida
que nunca finda e que, portanto, os que se foram, de
alguma forma, receberão essas frases de verdadeiro
afeto.
Como viajores do
tempo e do espaço,
algo nos diz que
continuaremos a
caminhada, depois
da tumba.
É verdade: a vida
jamais se extingue.
Portanto, morrer
não é uma desgraça, é um fato natural, que se liga diretamente ao que é material e perecível.
Morremos para a Terra, nascemos para o mundo espiritual. Registrou o Apóstolo Paulo, em sua Primeira
Epístola aos Coríntios: Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual.
Que esperança para quem viu seus amores partirem,
o saber que estarão à espera, para o reencontro feliz.
Conhecendo a realidade maravilhosa, eles vibram pelo
sucesso do nosso progredir, porque a felicidade, no
Além, depende dos valores conquistados.
E bons valores são a prática do amor, da caridade, da
abnegação, da dignidade, da consciência tranquila.
Pensemos nisso.

Redação do Momento Espírita, com citação da I Epístola aos Coríntios, capítulo 15,
versículo 44, de Paulo de Tarso.

