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CITAF – Módulo III
O programa CITAF – Capacitação Integrada do Trabalhador da Área Federativa, desenvolvido pela Diretoria
Executiva da Federação Espírita Catarinense, é um programa que tem como principal objetivo a capacitação
continuada dos trabalhadores, dirigentes e lideranças
regionais do Movimento Espírita
Catarinense.
Neste mês de março,
no dia 25, acontecerá
a apresentação do terceiro módulo aos trabalhadores das Casas
Espíritas da 11ª. URE
– União Regional Espírita, com sede em
Concórdia. O evento
acontecerá no Centro
Espírita Casa do Caminho, das 14 às 17 horas.

CONJESC 2017
Ocorreu no último feriado do
carnaval, 25,26 e 27 de
fevereiro a Confraternização
de Jovens Espíritas de Santa
Catarina, a CONJESC, na
cidade de Lages. O evento
contou com a participação de
mais de 450 pessoas. Dessas, 20 jovens, 2 crianças e
14 voluntários da Sociedade Espírita André Luiz.
Com o auxílio da comunidade concordiense, 90% dos
alimentos utilizados na cozinha foram doados por nós.
O tema deste ano foi relacionado à Ecologia,
Sustentabilidade e Espiritismo. O evento visa o estudo
dos jovens, fazendo-os refletir e assumir sua identidade
de cocriador, responsável pela sustentabilidade da teia
da vida.
Ser Sustentável: amor de cocriador!

O Módulo III trata da estrutura operacional das atividades espíritas e tem como objetivo propiciar uma visão
ampla e sistêmica do escopo de cada atividade espírita a todos os participantes e permitir, através de Roda
de Conversas, uma análise específica de cada atividade com vistas a alinhar conhecimentos e troca de
experiências.
As atividades a serem
abordadas - ESTUDOS,
DIJ, ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, ATENDIMENTO ESPIRITUAL E
MEDIUNIDADE – serão coordenadas pela Equipe da
11ª. URE.
As inscrições deverão ser
feitas nas Casas Espíritas
nas quais os interessados
participam ou diretamente
no site da SEAL: www.seal.org.br,
a partir do dia 2 de março.
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AGENDA MARÇO/2017
001/03 - Quarta-feira - DIJ - Reunião Mensal
04/03 - Sábado - CITAF - Reunião de Coordenadores
04/03 - Sábado - DIJ - Reunião Mensal
09/03 - Quinta-feira - DIJ - Encontro de pais
11/03 - Sábado - EASESC -Encontro Assistência Social
Espírita SC Rio Negrinho
25/03 - Sábado CITAF - Apresentação do 3o. Módulo
(para todos trabalhadores) Concórdia SEAL
31/03 – Sexta-feira - 146º Aniversário de desencarnação
de Allan Kardec

NOTÍCIAS
Nova diretoria da
Federação Espírita Catarinense
No dia 18 de fevereiro, em reunião do Conselho Federativo Estadual (CFE), foram homologados e
empossados os membros da diretoria eleita para o
triênio 2017 – 2019:
Presidente: N. Esther Fregossi Gonzáles
Vice-Presidente de União e Unificação: Olenyr Teixeira
Vice-Presidente de Administração e Finanças: Wilmar
Manske
Vice-Presidente de Educação e Difusão: Luiz Antônio
Brescovites
Vice-Presidente de Mediunidade e Atendimento Espiritual: Eduardo Jonker
Vice-Presidente de Assistência e Promoção Social:
Jean Carlo Michel
Vice-Presidente de Família, Infância e Juventude:
Magna T. da Luz Martins

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de março o livro “As Chaves do
Reino”, de Lamartine Palhano Jr.
O romance conta a vida do padre José de Anchieta,
espírito de elevada hierarquia
que encarnou com a missão
de auxiliar na integração do
silvícola brasileiro com o
invasor europeu e minorar os
sofrimentos de todos que com
ele conviveram.
O romance é baseado em
minuciosa pesquisa sobre o
Apóstolo do Novo Mundo,
médium de recursos acima
do comum.
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
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 193) - Pode um homem, nas suas novas
existências, descer mais baixo do que esteja na
atual?
“Com relação à posição social, sim; como Espírito, não.”
Questão 194) - É possível que, em nova encarnação,
a alma de um homem de bem anime o corpo de um
celerado?
“Não, visto que não pode degenerar.”
a) - A alma de um homem perverso pode tornar-se a
de um homem de bem?
“Sim, se se arrependeu. Isso constitui então uma recompensa.”
A marcha dos Espíritos é progressiva, jamais retrograda.
Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens,
não como Espíritos. Assim, a alma de um potentado da
Terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e
vice-versa, por isso que, entre os homens, as categorias
estão frequentemente, na razão inversa da elevação das
qualidades morais. Herodes era rei e Jesus, carpinteiro.
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

01/03 - Qua
04/03 - Sáb
08/03 - Qua
11/03 - Sáb
15/03 - Qua
18/03 - Sáb
22/03 - Qua
25/03 - Sáb
29/03 - Qua

Joaquim Pedro Bicca
Roseli Salete Mior
Dóres Anton
Elisete M. Pedott
Anete A. Battistella
Camila C. Haefliger
Sérgio Bento
Flávio de Carli
Patrícia Caires

TEMA

Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes
Por que perdoar
A mulher na visão espírita
Não julgue. Compreenda
Bem-aventurados os que têm puro o coração
Deixe-me viver
Talentos
A desencarnação
Francisco de Assis

A cada um será dado de acordo com as suas obras. (Jesus)
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Bazar Raio de Luz: um espaço de auxílio ao próximo

Nos diz Emmanuel no livro “Pensamento e Vida”,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, “que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem
paga, é a nossa rogativa silenciosa ao Socorro Divino,
que nos responde, invariável, com a luz da cooperação e do suprimento”. Ajudar ao próximo é também
ajudar a nós mesmos, pela prática da caridade que
eleva o espírito e nos impulsiona para frente em nossa
caminhada evolutiva.
É com essa proposta de cooperação e auxílio mútuos,
que o Departamento de Assistência Social da Sociedade Espírita André Luiz mantém as atividades do Bazar
Raio de Luz. É aqui, no primeiro andar da Casa, que
roupas, calçados e acessórios, além de cobertores e
roupa de cama são ofertados a quem precisa. Todos
os itens provêm de doações recebidas pela André Luiz
e repassadas à comunidade a preços simbólicos, que
variam entre R$ 1,00 e R$ 10,00.
Todas as segundas-feiras, das 13:30 às 16:00, o Bazar abre as suas portas e recebe homens, mulheres e
crianças. A principal demanda é pelas roupas, que
antes de serem disponibilizadas, passam por um processo de seleção e classificação das peças. Helena
Pelizzaro, responsável pelo trabalho, conta que o
espaço atende em média 15 pessoas todas as tardes,
e que o número de doações faz com que o Bazar
receba novidades constantemente.

O valor arrecadado é integralmente destinado à
manutenção das obras e atividades da Sociedade
Espírita André Luiz. As doações podem ser feitas
durante todo o ano, porém é no inverno que o Bazar
necessita de mais contribuições com roupas e calçados para os dias de frio. Atualmente os itens que mais
se fazem necessários são jaquetas e casacos, além
de ternos, cobertores e roupa de cama.
A estrutura foi ampliada em 2016 para facilitar a distribuição das peças e oferecer mais conforto aos
frequentadores. Agora mais espaçoso, o local passou
a contar também com um provador. O Bazar Raio de
Luz ainda pode ser itinerante, participando de eventos
da Casa e sendo disponibilizado entre as atividades
realizadas pelo Departamento de Assistência Social no
Núcleo da SEAL localizado no Bairro Nova Brasília.
Todos os interessados em contribuir com a causa
podem ser doadores. Os itens podem ser entregues
diretamente na Casa ou através de seus trabalhadores. Qualquer contribuição em boas condições de uso
é bem-vinda. “Queremos que essas roupas atendam
a quem precisa. A nossa intenção é dar um novo
destino, fazer com que essas peças sejam reutilizadas,
beneficiando o próximo”, afirma Helena.

Não se perde o que nunca se teve.
(André Luiz)

