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ATENDIMENTO FRATERNO: UM TRABALHO DE AMOR
Acolher, orientar, esclarecer, consolar, ajudar e prestar
assistência moral e espiritual à luz da Doutrina Espírita.
Eis as principais atribuições do Atendimento Fraterno,
uma das atividades do Departamento de Assistência
Espiritual (DAE) da Sociedade Espírita André Luiz, que
recebe carinhosamente todos aqueles que buscam
orientação e apoio através de trabalhadores da Casa.

O atendimento acontece todas as quartas-feiras, das
19:15 às 19:45, e aos sábados, das 18:15 às 18:45,
antecedendo as palestras públicas. Os atendentes
recebem as pessoas que desejam fazer uma visita ou
integrar-se às atividades do Centro Espírita, obter ajuda
espiritual, informações sobre a Casa e grupos de estudo, assistência, orientação doutrinária e amparo, ou mesmo conhecer a Doutrina e o trabalho espírita.
O diálogo é fundamentado pelos ensinamentos contidos no Evangelho, diante da necessidade apresentada
por quem busca o atendimento. A equipe é composta
por pessoas capacitadas, que estudam constantemente
a Doutrina Espírita e tem experiência de trabalho e
vivência no Espiritismo. A privacidade e o sigilo no acolhimento são imprescindíveis, permitindo que sejam
apresentadas dificuldades de caráter íntimo e particular.
Dores Anton, trabalhadora do Atendimento Fraterno,
conta que temas como o perdão, a caridade, a paciência, a tolerância, o amor ao próximo e a mediunidade
são frequentes. Entre as principais orientações dos
atendentes, está a aplicação do Evangelho no Lar.

“É um trabalho que envolve muita responsabilidade.
Uma oportunidade para que se receba auxílio diante
de uma situação difícil, buscando acolher a todos que
procuram a Casa. É algo muito gratificante”, destaca.
O espírito Joanna de Ângelis, em prefácio do livro Atendimento Fraterno, Projeto Manoel Philomeno de
Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, nos esclarece: “O atendimento fraterno tem como objetivo
primacial receber bem e orientar com segurança todos aqueles que buscam o Centro Espírita. Não se
propõe a resolver os desafios nem as dificuldades,
eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas propor
ao necessitado os meios hábeis para a própria recuperação”.
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AGENDA ABRIL/2017
08/04 DIJ 11a. URE - Oficina de contação de histórias
18/04 158º Aniversário lançamento de "O Livro dos
Espíritos"
18/04 Dia Nacional do Livro Espírita
24/04 Aniversário 72 Anos da FEC

Importante pensar que não apenas teremos
o que damos, mas igualmente viveremos
naquilo que proporcionarmos aos outros.
Daí o impositivo de doarmos tão-somente o
bem, integralmente o bem.
(Emmanuel - Chico Xavier).

NOTÍCIAS
ENCONTRO FRATERNO DE GERAÇÕES
Os adolescentes da turma Allan Kardec, que participam das atividades de Evangelização do Núcleo da
Sociedade Espírita André Luiz no Bairro Nova Brasília,
realizaram no último dia 18 de março uma visita ao
Recanto do Idoso. A atividade teve por objetivo a convivência e troca de experiências com os idosos, percebendo as suas necessidades e as oportunidades de
prática da caridade moral. Na ocasião, foram desenvolvidas atividades de contação de histórias e momentos de conversação entre os jovens e os moradores do
Recanto

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de março o livro “Até Sempre
Chico Xavier!”, de Nena Galves.
Chico Xavier legou tesouros
a todos, mas muitos outros
tesouros somente foram conhecidos por aqueles que
desfrutaram a incomparável
dádiva da amizade de Chico.
Finalmente, são revelados
tesouros antes conhecidos
somente pelo casal Nena e
Francisco Galves, que cultivou a amizade com Chico ao
longo de várias décadas. Os posicionamentos, os desafios, os ideais, a vida em família… as polêmicas, as
críticas, as confissões, os esclarecimentos… e muito
mais do inesquecível Chico estão presentes nesta obra
com grande conteúdo inédito. Conheça tudo isso para
saber ainda mais sobre Chico e também poder dizer:
“Até sempre, Chico Xavier!”
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 195) - A possibilidade de se melhorarem noutra
existência não será de molde a fazer que certas pessoas
perseverem no mau caminho, dominadas pela idéia de que
poderão corrigir-se mais tarde?

“Aquele que assim pensa em nada crê e a idéia de um castigo
eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque
sua razão a repele, e semelhante idéia induz à incredulidade
a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos
cépticos. De fato, um Espírito imperfeito poderá, durante a
vida corporal, pensar como dizes; mas, liberto que se veja
da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que
fez cálculo errado e, então, sentimento oposto a esse trará
ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o
progresso e essa a razão por que, na Terra, os homens são
desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência
que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles
depende o acelerar-se-lhes o progresso ou retardar-se
indefinidamente.”
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

01/04 - Sáb
05/04 - Qua
08/04 - Sáb
12/04 - Qua
15/04 - Sáb
19/04 - Qua
22/04 - Sáb
26/04 - Qua
29/04 - Sáb

Joaquim Pedro Bicca
Dóres Anton
Sandra Rauber
Roseli Salete Mior
Wagner Casagrande
Cláudia Fontoura
Aldir R. Perozin
Juliando Grando
Neli Elisa Armiliato

TEMA

Encontro com a verdade
A finalidade da vida
As três ânforas
A tristeza
O verdadeiro sentido da páscoa
O Livros dos Espíritos
Lei Divina: Justiça e Misericórdia
Tempestades que passam
Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado

A prece é um medicamento eficaz para todas as almas. (Joanna de Ângelis)
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O sonho de Kardec
Em dada passagem do Evangelho, Jesus salientou a
responsabilidade maior que cabe a quem conhece o
bom caminho.
Ele afirmou que muito se pedirá àquele a quem muito
se houver dado.
A respeito dessa assertiva, narra-se que, certa feita,
Allan Kardec, o codificador da Doutrina Espírita, teve
um sonho.
Em pleno processo de elaboração do Espiritismo, foi
levado em desdobramento para uma região muito triste
do plano espiritual.
Tratava-se de um local
nevoento e feio, no qual
gemiam milhares de entidades em sofrimento
estarrecedor.
Ouviam-se soluços de
aflição, gritos de cólera e
gargalhadas de loucura.
Atônito, Kardec lembrou
dos tiranos da História.
Então, inquiriu à entidade
luminosa que o acompanhava:
Encontram-se aqui os
crucificadores de Jesus?
O guia lhe esclareceu que
nenhum deles lá estava.
Disse que, embora responsáveis, eles desconheciam, na essência, o
mal que praticavam.
O próprio Cristo os havia auxiliado a se desembaraçarem do remorso.
Conseguira-lhes abençoadas reencarnações, nas quais
se resgataram perante a lei.
Kardec imediatamente pensou nos imperadores
romanos.
Mas também eles ali não se encontravam.
O anjo lhe disse que homens como Tibério e Calígula
não possuíam a mínima noção de espiritualidade.
Alguns deles, depois de estágios regenerativos na
Terra, já se haviam elevado a esferas superiores.
Outros ainda se demoravam na Terra, mas já à beira
da redenção.
Diante dessa resposta, o codificador aventou a
possibilidade de estarem ali os algozes dos primitivos
cristãos.

A resposta também foi negativa.
Embora esses carrascos possuíssem algumas tintas
de civilização, eram homens e mulheres quase
selvagens.
Todos tinham sido encaminhados à reencarnação,
para adquirirem instrução e entendimento.
Os conquistadores da Antiguidade, como Átila e Gengis
Khan, foram a próxima aposta de Kardec.
Contudo, a entidade luminosa lhe afirmou que também
esses já se encontravam no bom caminho.
Como erraram, em plena ignorância das realidades
do Espírito, sua
responsabilidade era
menor.
Finalmente, o codificador perguntou quem
eram os sofredores.
O anjo lhe respondeu
que se tratava dos que
estiveram no mundo
plenamente educados.
Residiam naquela
região os conhecedores dos ditames do
bem e da verdade.
Ali se encontravam especialmente os cristãos
infiéis de todas as
épocas.
Embora cientes da
lição e dos exemplos
do Cristo, decidiram se entregar ao mal.
Para eles, era especialmente difícil um novo berço na
Terra.
Conta-se que Allan Kardec retornou ao corpo
fundamente impressionado.
E logo tratou de enfatizar na Doutrina Espírita a
responsabilidade do homem quanto aos seus
deveres.
Conclui-se que é preciso abandonar desculpas e
ilusões.
Talentos, conhecimentos e fé é um depósito sagrado.
O homem ilustrado precisa movimentar suas mãos no
bem, sob pena de incidir em grave responsabilidade.
Pense nisso.
Redação do Momento Espírita, com base no cap. 7, do livro
Cartas e crônicas, pelo Espírito Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ed. Feb.

