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Unificação
O serviço de unificação em nossas fileiras é urgente mas
não apressado. Uma afirmativa parece destruir a outra.
Mas não é assim. É urgente porque define o objetivo a
que devemos todos visar; mas não apressado, porquanto
não nos compete violentar consciência alguma.
Mantenhamos o propósito de irmanar,
aproximar, confraternizar e compreender e,
se possível, estabeleçamos em cada
lugar, onde o nome do Espiritismo
apareça por legenda de luz, um
grupo de estudo, ainda que
reduzido, da Obra Kardequiana, à
luz do Cristo de Deus.
A Doutrina Espírita possui os
seus aspectos essenciais em
configuração tríplice. Que
ninguém seja cerceado
em seus anseios de
construção e produção.
Quem se afeiçoe à
ciência que a cultive em
sua dignidade, quem se
devote à filosofia que lhe
engrandeça os postulados e
quem se consagre à religião que
lhe divinize as aspirações, mas que
a base Kardequiana permaneça em
tudo e todos, para que não venhamos a
perder o equilíbrio sobre os alicerces em que
se nos levanta a organização.
Ensinar, mas fazer; crer, mas estudar; aconselhar, mas
exemplificar; reunir, mas alimentar.
É indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue
pelos Mensageiros Divinos a Allan Kardec: sem
compromissos políticos, sem profissionalismo religioso,
sem personalismos deprimentes, sem pruridos de
conquista a poderes terrestres transitórios.

Allan Kardec nos estudos, nas cogitações, nas
atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não se
faça hipnose, pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentandoas a séculos de ilusão e sofrimento.
Seja Allan Kardec, não apenas crido ou
sentido, apregoado ou manifestado, a
nossa bandeira, mas suficientemente
vivido, sofrido, chorado e realizado
em nossas próprias vidas. Sem
essa base é difícil forjar o caráter
espírita-cristão que o mundo
conturbado espera de nós pela
unificação.
É indispensável manter o
Espiritismo, qual foi entregue pelos Mensageiros
Divinos a Allan Kardec,
sem compromissos
políticos, sem profissionalismo religioso, sem
personalismos deprimentes, sem pruridos
de conquista a poderes
terrestres transitórios.
Amor de Jesus sobre
todos, verdade de Kardec
para todos.
Em cada templo, o mais forte
deve ser escudo para o mais fraco, o
mais esclarecido a luz para o menos
esclarecido, e sempre e sempre seja o sofredor o mais
protegido e o mais auxiliado, como entre os que
menos sofram seja o maior aquele que se fizer o
servidor de todos, conforme a observação do Mentor
Divino.
Sigamos para a frente, buscando a inspiração do
Senhor.
(Bezerra de Menezes, trechos da mensagem “Unificação”, Psic.
F. C. Xavier – Reformador, dez/1975)
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ESTUDO DE FÉRIAS

UM QUARTO DE HORA
Quando tiveres um quarto de hora à disposição, reflete
nos benefícios que podes espalhar.

Quando alguém cair em erro, estendamos os
braços em socorro do irmão equivocado, evitando a crítica que apenas o precipita a quedas ainda
maiores. Lembremos que amanhã poderá ser a
nossa vez de cair também.
Bezzera de Menezes

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de janeiro o livro "Eu queria ser
Allan Kardec", do autor Mauro Camargo.
Na segunda metade do século XIX, o modismo das
mesas girantes ainda latejava na
memória da sociedade francesa.
Neste ambiente de recentes novidades sobre a vida espiritual, uma
família, às voltas com um médium
maravilhoso, se vê, repentinamente, engendrada em uma
trama de segredos, paixão,
vingança e suspense. Como
poderia uma novidade chamada "espiritismo"
modificar o destino destes personagens?

Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom
ânimo de algum familiar, dentro da própria casa; das
palavras de paz e amor que o amigo enfermo espera
de tua presença; de auxiliar em alguma tarefa que te
aguarde o esforço, para a limpeza ou o reconforto do
próprio lar; da conversação edificante com uma
criança desprotegida que te conduzirá para a frente as
sugestões de boa vontade; de estender algum adubo
a essa ou aquela planta que se te faz útil; e do encontro
amistoso, em que a tua opinião generosa consiga
favorecer a solução do problema. de alguém.
Quinze minutos sem compromisso são quinze opções
na construção do bem.
Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de
sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das
fontes pequeninas e de que a luz do Céu, em nós
mesmos, começa de pequeninos raios de amor a se
nos irradiarem do coração.
Espírito: MEIMEI - Médium: Francisco Cândido Xavier
Livro: “Caridade” - Edição IDE

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.
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ATIVIDADES SEAL

LIVRARIA SEAL

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

Fruto da imaginação
fecunda do Dr. Adolfo
Bezerra de Menezes,
sob o pseudônimo
Max, este magnífico
romance de caráter
abolicionista e repleto
de ensinamentos doutrinários narra a saga
de Honorina, conhecida como a Pérola
Negra, escrava evoluída, reencarnacionista
e resignada com sua
árdua expiação. Ambientado em grande parte no território cearense, mas também no Amazonas e
no Pará, a história apresenta aventuras entre os indígenas do Pará, fugas e rebeliões de escravos, desajustes
de ordem financeira, separações em família, problemas conjugais No enredo, a ficção se funde à realidade: ao final, o autor oferece um resumo do Brasil
abolicionista, citando importantes figuras do movimento que culminou com o episódio de 13 de maio de 1888.
O manuscrito de A Pérola Negra, entregue à FEB pela
família do Dr. Bezerra de Menezes, foi publicado
originalmente em Reformador de 1901 a 1905, em
folhetins, totalizando 53 capítulos.

Quarta-feira
19h30m - Atendimento Fraterno, Livraria e Biblioteca
19h30m - Evangelização infantojuvenil ( recesso )
20horas - Palestra pública e aplicação de passes
Sábado
09horas - Evangelização infantojuvenil em Nova Brasília.
13h30m – Juventude espírita ( recesso )
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
TRANSMIGRAÇÕES PROGRESSIVAS

Questão 189) - Desde o início de sua formação,
goza o Espírito da plenitude de suas faculdades?
“Não, pois que para o Espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida
do Espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só
pouco a pouco se desenvolve.”

Questão 190) - Qual o estado da alma na sua
primeira encarnação?
“O da infância na vida corporal. A inteligência então
apenas desabrocha: a alma se ensaia para a vida.”

Questão 191) - As dos nossos selvagens são
almas no estado de infância?
“De infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões.”
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

04/01 - Qua
07/01 - Sáb
11/01 - Qua
14/01 - Sáb
18/01 - Qua
21/01 - Sáb
25/01 - Qua
28/01 - Sáb

Márcia Comassetto
Anete Battistella
Amanda Bicca
Vitor Zucchi Wilzeski
Daniele Gava
Fernanda Goetems
Wagner Casagrande
Juliano Grando

TEMA

Nossos amigos espirituais
A mediunidade de todos nós
Educar, um ato de amor
Uma visão espírita da arte
Espiritismo, doutrina consoladora
A bênção do trabalho
É necessário cuidar do corpo e do espírito
Honrar pai e mãe

“A vida, como a fizeres, estará contigo em qualquer parte.” ( Chico Xavier )
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Palavras positivas para um Novo Ano
Quando o Novo Ano se aproxima, habitualmente, se
escrevem propostas de vida, metas a serem perseguidas nos dias que virão.
Ano Novo é sempre promessa de eventos promissores. Ele chega acenando esperança. Mesmo que se
trate somente de algo convencionado pela Humanidade, tem seu significado.
Assinala uma etapa
nova e, de um modo
geral, todos pensam
com otimismo no ano
que chega. É o momento de programar a aquisição do imóvel para residência, fazer a viagem
tão sonhada, passar no
vestibular, concluir o
curso de graduação, ter
um filho.
São muitos os sonhos,
as metas escritas na
mente, no coração e no
papel.
O que ocorre é que, por vezes, nenhum dos sonhos
idealizados se concretiza nos dias que sinalizamos
como meta.
Por que será? Naturalmente, muitos são os fatores mas,
talvez se começássemos a nos expressarmos com
palavras positivas, melhores fossem os resultados.
De um modo geral, quando algo ruim acontece, são
sempre palavras negativas que brotam dos nossos
lábios, como: Desse jeito não vai, Assim é impossível,
ou Tudo dá errado para mim.
Expressões desse gênero marcam fortemente quem
ouve e, geralmente, muitos ouvem, até mesmo
porque as repetimos muitas vezes, narrando o fato a
amigos, colegas, familiares.
E o Não vai dar certo... Isso é impossível... Não vou
conseguir... com seu significado negativo, gravam no
cérebro exatamente a negação.
E, como se fosse uma bandeira amarela em uma
corrida de Fórmula Um, nosso cérebro grava um
aviso, um alerta.
Assim, toda vez que uma situação se assemelhar à
que resultou nas expressões negativas, nosso cérebro
fará link com o fato que as determinou e aquelas
marcas ou expressões surgirão imediatamente:
Não vai dar... Impossível... ou Errado.

Trata-se de um sistema de proteção de nosso cérebro
contra o que pode vir a acontecer, semelhante ao
movimento instantâneo de levantar os braços que
qualquer um faz quando uma bola, por exemplo,
venha em sua direção.
Mesmo que as condições desse novo fato sejam
distintas do fato que deu errado, nosso cérebro acionará, em primeiro
lugar, de forma
inconsciente, as
expressões
negativas, anterio r m e n t e
registradas.
Portanto, que tal
começar o Novo
Ano modificando
algumas das
expressões habituais como Assim
não dá para
Como
posso
fazer isso dar
certo, ou Assim é
impossível para Preciso descobrir como fazer isso, ou
ainda, Está tudo errado para Deve haver um jeito de
dar certo?
É uma realidade a força da palavra. É do conhecimento geral que uma simples palavra dita em certo
momento pode desencadear crises individuais e
coletivas de proporções imensuráveis. A palavra é o
veículo do nosso pensamento e, portanto, do nosso
magnetismo pessoal.
No mundo individual, cada um de nós tem que
conhecer a força que pode desencadear através da
língua e dar apenas o bom uso para ela, lembrando a
sabedoria do rabi Galileu – “Do que sai pela boca está
cheio o coração.”
Dessa forma, comecemos o Novo Ano, com
disposição renovada.
Este ano será melhor! Conseguirei vencer!
Trabalharei para conseguir o almejado!
Serei feliz, eu, minha família, meus amigos!
Façamos isso.
Redação do Momento Espírita, com base no artigo
Empresa positiva precisa de palavras positivas, de Roberto
Garini, do site www.sonoticiaboa.com.br e no cap. 14,
do livro A carta de Tiago, de L. Palhano Jr., ed. Fráter.

