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
Sábado, 31/01/2017 - nº 116 - Ano IX

Novos grupos de estudo a partir de fevereiro

“Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis
o segundo”. A anotação do capítulo VI de O Evangelho
Segundo o Espiritismo nos faz um convite à reflexão
sobre a importância do amor e do aprendizado
constante como instrumentos de nosso progresso
espiritual. Nesse sentido, o estudo se constitui em
ferramenta imprescindível para a evolução do ser, que
se aprimora através do conhecimento que nos apresenta
a Doutrina Espírita sobre o Evangelho de Jesus.
É com esse propósito que a SEAL abre as inscrições
para novos grupos de estudo em 2017. O Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE) contará com
uma nova turma às segundas-feiras, às 18:30, a partir
do dia 13 de fevereiro. A oportunidade tem o intuito de
receber todos que desejam conhecer um pouco mais
sobre a Doutrina Consoladora, bem como obter
esclarecimentos acerca de questões sempre presentes
em nossas vidas. Nesse mesmo dia, também às 18:30,
retornam aqueles que já integravam o ESDE em
grupos anteriores.
Outra possibilidade ofertada pela Casa é o estudo de O
Evangelho Segundo o Espiritismo. Os encontros, que
terão início no próximo dia 11 de fevereiro, acontecerão
aos sábados, às 17:00. Assim como o ESDE, este é um
grupo aberto à participação de iniciantes, que tem como
proposta estudar o Evangelho, uma das cinco obras

básicas da codificação de Allan Kardec. Durante o
último período de recesso, que se estende até o dia
quatro de fevereiro, o horário foi destinado ao Estudo
de Férias, com reflexões a partir de episódios do
programa espírita Transição.
As crianças e jovens também são convidadas a
estudar: a partir dos quatro anos de idade, elas
ingressam nas turmas de evangelização. Os encontros ocorrem às quartas-feiras, às 19:45, a contar do
próximo dia 15 de fevereiro. Esta também é a data de
reinício e boas-vindas para o grupo de jovens, que
além das quartas-feiras ainda podem contar com o
horário de sábado, às 13:30, a partir do dia 18 deste
mês. As atividades de estudo apresentam temas
diversos, sempre condizentes à faixa etária dos
estudantes e fundamentadas nos ensinamentos
doutrinários.
O calendário de atividades dos grupos inclui ainda a
realização de um seminário anual, em que jovens e
adultos de diferentes turmas se encontram para
compartilhar experiências e conhecimento acerca do
Espiristimo. Todas as atividades de estudo são
orientadas por monitores e acontecem nas dependências da SEAL, gratuitamente. As inscrições para 2017
podem ser feitas na secretaria da Casa, através dos
trabalhadores ou pelo site www.seal.org.br.
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AGENDA FEVEREIRO/2017
04/02 – Sábado – Capacitação para palestrantes, das
13:30 às 15 horas, na SEAL.
11/02 – Sábado – Eleições para Presidente e Vice-Presidentes da FEC
11/02 – Sábado – Capacitação para Atendimento Fraterno na SEAL
11/02 – Sábado - Reinício Grupo de Estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo.
13/02 – Segunda-feira - Reinício Grupos de Estudo Sistematizado – ESDE
15/02 – Quarta-feira - Reinício Evangelização infantojuvenil
16/02 – Quinta-feira - Reunião para avaliação das palestras em Nova Brasília
18/02 – Sábado – CFE–Conselho Federativo Estadual
18/02 – Sábado - Reinício Evangelização infanto-juvenil em Nova Brasília
18/02 – Sábado - Reinício Grupo da Juventude Espírita
25 a 27/02 – CONJESC em Lages

NOTÍCIAS

O CITAF é um programa desenvolvido pela Diretoria
Executiva da FEC, que busca atender as necessidades
de formação e capacitação de trabalhadores do Movimento
Espírita Catarinense de forma continuada.
A proposta deste programa é preparar uma estrutura
federativa integrada que possibilite atividades de
capacitação de pessoas em todas as regiões do estado.
O programa será desenvolvido em várias etapas que tem
sido gradualmente implantadas, de acordo com a disponibilidade de cada região, envolvendo muitos colaboradores para que os objetivos propostos sejam alcançados.
O púbico alvo são TODOS os trabalhadores das
Instituições Espíritas do Estado de Santa Catarina.

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de fevereiro o livro "Luzes em
Paris", do autor Sidney Fernandes.
Numa máquina do tempo, rumo ao centro do
mundo, a Paris de 1860!
Numa mistura de ficção e
realidade, você conhecerá os
personagens que conviveram
com Allan Kardec, o
codificador da Doutrina
Espírita. Começa agora uma
viagem extraordinária, que o
encantará com as Luzes em
Paris.
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 116 - janeiro/2017 - 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 e Daltro de Andrade.
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
TRANSMIGRAÇÕES PROGRESSIVAS
Questão 192) - Pode alguém, por um proceder
impecável na vida atual, transpor todos os graus da
escala do aperfeiçoamento e tornar-se Espírito puro,
sem passar por outros graus intermédios?
“Não, pois o que o homem julga perfeito longe está da
perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e
incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o
comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a
perfeição absoluta. Dá-se com o Espírito o que se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem
de passar pela juventude, antes de chegar à idade da
madureza; e também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença.
Demais, ao Espírito cumpre progredir em ciência e em
moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se
adiante no outro, para atingir o extremo superior da
escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na
sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão
as provas que se seguirem.”
Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed.

FEB. 2005.

Nossos filhos são espíritos mostra que, além do
corpinho frágil com que iniciamos nossas vidas,
existe um espírito imortal, dotado de personalidade, maturidade e tendências que podem ser
modificadas através da educação e dedicação dos
pais.
Leia e descubra como entender seu filho melhor.
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

01/02 - Qua
04/02 - Sáb
08/02 - Qua
11/02 - Sáb
15/02 - Qua
18/02 - Sáb
22/02 - Qua
25/02 - Sáb

Joaquim Pedro Bicca
Claudia M. Fontoura
Dóres Anton
Daniela Oliva
Roseli Salete Mior
Maria Basquera
Neli Armiliato
Aldir R. Perozin

TEMA

Provas redentoras
Vícios e virtudes
Livre arbítrio e fatalidade
Saúde e espiritualidade
Vida Nova
Parábola dos talentos
O sono e os sonhos
Carnaval, uma visão espírita

O amor é tônico da vida. (Joanna de Ângelis)
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Carnaval
O Brasil é um país de inúmeras festas.
É assombroso o número de feriados no calendário
anual.
Mas, se somarmos os dias que são emendados, teremos ao longo do ano, mais de quinze dias parados.
Segundo especialistas do assunto, os prejuízos são
enormes para o País.
Agora, nesta época, temos o feriado de carnaval.
Em alguns lugares perde-se mais de uma semana de
trabalho.
É o festejo da alegria num País de quase 40 milhões
de miseráveis.
Desde o início de
janeiro a mídia
vem explorando
as folias de
Momo, como se
fosse o acontecimento mais importante do ano.
Fala-se em alegria, festa, colocar para fora as angústias contidas
durante o ano passado. Infelizmente os caminhos propostos nada têm a ver com alegria ou alívio
de tensões.
Ligamos a televisão e ouvimos a batida repetitiva das
escolas de samba, cujo valor folclórico e cultural foi
lentamente sendo perdido. Há muita gente que busca
fazer do carnaval um momento de esperança,
oportunizando empregos, abrigando menores e isso é
muito valioso.
Entretanto, o grande saldo da festa se resume em duas
palavras: ilusão e sensualidade.
Referimo-nos à ilusão dos entorpecentes, dos alcoólicos.
A ilusão de grandeza, que falsamente produz um
imenso contraste entre a beleza da avenida e a subvida
dos barracos.
Falamos da sensualidade que se torna material de
venda, nos corpos desnudos e aparentemente felizes
por fora, mas muitas vezes profundamente infelizes por
dentro.
As emissoras não cansam de exibir os bailes, os
concursos de fantasias, os desfiles, levando-os a todos
os que se comprazem em observar a loucura.
Mas, ao longo do caminho, multiplicam-se os doentes
de Aids, os abortamentos, a pobreza e o abandono, a
violência.

Com o risco de sermos taxados de moralistas, num
tempo em que se perdem as noções de moralidade,
não podemos deixar de analisar criticamente esses
disparates do mundo brasileiro.
Em nenhum momento nos colocamos contra a
alegria. Porém, será justo confundir euforia passageira
com alegria real?
Alegria de verdade seria viver num lugar onde não
houvesse fome, violência, tráfico de drogas e tráfico de
influências.
Não podemos nos
colocar contra o
alívio de tensões.
Entretanto, alívio
real seria
encontrar
um caminho para os g r a v e s
problemas pelos quais o
País atravessa.
O carnaval é bem típico da
alienação espiritual que a
sociedade se permite. De um
lado, as falsas aquisições sociais de alguns, negadas
pela agressividade de muitos; de outro, a falsa
felicidade de quatro dias de folia, e 361 dias de novas e
renovadas angústias.
Vale a pena?
Nestas horas, pessoas embriagadas, perdidas, usam
um segundo de falso prazer, em troca de um enorme
tempo de arrependimentos. Por quê? - perguntamos.
As pessoas pulam, vibram, e nem ao menos sabem o
motivo da festa. Vão porque as outras pessoas
também vão.
Enquanto a sociedade agir desta forma, sem personalidade digna, dando valores justamente aos desvalores,
as pessoas continuarão sofrendo as consequências de
seus próprios atos.
Vamos fazer destes dias de feriado, dias de alegria
verdadeira, em paz conosco mesmos.
Vamos meditar, ler, pensar. Vamos conviver com
nossa família e amigos, trocar idéias salutares.
Vamos orar também por aqueles que ainda não
tiveram consciência de fazer o bem conforme o Cristo
nos recomendou, e padecem nestes instantes de
euforia descontrolada.
Texto da Equipe de Redação do Momento Espírita.

