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Marlon Reikdal em Concórdia
A 11ª. União Regional Espírita, com sede em Concórdia, promoverá nos dias 6 e 7 deste mês, seminários e
palestra com Marlon Reikdal, de Curitiba.
Marlon é vinculado à Sociedade Espírita Cláudio Reis, em Curitiba/PR, onde é o atual presidente. Coordena
grupos de estudos e dirige trabalhos mediúnicos. É colaborador da Federação Espírita do Paraná e da Associação Médico-Espírita do Paraná. Divulgando a Doutrina Espírita através de palestras, seminários, treinamentos e
livros no Brasil e no Exterior.
Atualmente é o presidente da URE-Oeste (União Regional Espírita do Paraná).
Membro do Núcleo de Estudos Psicológicos Joanna de Ângelis. Juntamente com Divaldo Franco (Joanna de
Ângelis) é coautor dos livros “Refletindo a alma: a psicologia espírita de Joanna de Ângelis” (2011) e “Espelhos da
alma: uma jornada terapêutica” (2014). É autor dos livros “Cultivo das emoções: um caminho para a transformação moral” (2015) e “Diálogo Fraterno: ética e técnica” (2016).
Profissionalmente é psicólogo junguiano, formado pela UFPR, especialista em Psicologia Analítica pela PUC-PR.
Atua em consultório particular. Trabalhou no Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro como psicólogo e coordenador do Setor de Estágios e Cursos. É professor de pós-graduação nos cursos de Saúde Mental e Psicologia
Analítica
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AGENDA MAIO / 2017
06/05 - Sábado - DIJ - Reunião mensal – Nova Brasília
06/05 - Sábado - 11a. URE: Seminário Marlon Reikdal,
na Casa do Caminho
06/05 - Sábado - 11a. URE: Palestra Marlon Reikdal,
na Casa do Caminho
07/05 - Domingo - 11a. URE: Seminário Marlon
Reikdal, na Casa do Caminho
10/05 - Quarta-feira - DIJ - Reunião mensal
11/05 - Quinta-feira - DIJ - Encontro de pais
12/05 – Sexta-feira - DAPSE: Jantar Beneficente “Risoto
do Bem”, na ABC Piscina Clube
20/05 - Sábado - DIJ / DAPSE - Dia da Família
27/05 - Sábado - ENEESC - Encontro Educadores
Espíritas SC – Polo Oeste

NOTÍCIAS
ENEESC 2017
O Encontro dos Educadores Espíritas de Santa Catarina
deste ano acontecerá em dois polos: Litoral e Oeste.
O Polo Oeste será sediado em Concórdia, no dia 27
de maio.
Com o tema “Ação Evangelizadora Espírita: as qualidades da tarefa”, terá como objetivo geral ampliar a
visão a respeito da qualidade da tarefa de
evangelização infanto-juvenil com base nos documentos de orientação para a ação evangelizadora espírita
da infância e juventude.
Inscrições pelo site: http://webfec.org.br/urenote/Home/
Inscricao/128 até 17 de maio.

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União receberão no mês de maio o livro “Confissões de um
Sacerdote”, do médium Dineu de Paula, ditado pelo
espírito Padre José Maria.
Confissões de um sacerdote,
como o título sugere, é a narrativa
de José Maria, pároco e confessor de Ana Maria. Ela reencarna
em Lyon, na França, com o propósito de alavancar a ascensão
espiritual de um grupo de espíritos muito caros ao seu coração
doce e generoso. Órfã de mãe em
tenra idade, Ana Maria assume a direção de seu lar,
tomando a responsabilidade de criar seus irmãos. Em
seu socorro, encontra o bondoso pároco que se vê
ligado por laços do coração àquela família. Após sua
desencarnação, reconhecendo sua condição de
espírito, o padre permanece ao lado de Ana Maria
como um amigo espiritual, auxiliando-a sempre que
possível em sua missão. É através de seus relatos e
de sua presença constante no seio da família que conheceremos detalhes dos dramas vivenciados por
esses espíritos comprometidos que se reencontram
para uma nova chance de progresso.
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 119 - abril/2017 - ANO X - (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://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 196) - Não podendo os Espíritos aperfeiçoarse, a não ser por meio das tribulações da existência
corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie
de crisol ou de depurador, por onde têm que passar todos
os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição?

“Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas,
evitando o mal e praticando o bem; porém, somente ao cabo
de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que
empreguem; somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem.”

a) - É o corpo que influi sobre o Espírito para que este se
melhore, ou o Espírito que influi sobre o corpo?

“Teu Espírito é tudo; teu corpo é simples veste que apodrece: eis tudo.”
Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed. FEB. 2005.

A coleção Romances de Emmanuel apresenta
cinco obras: Paulo Estêvão, Há dois mil anos,
Cinquenta anos depois, Renúncia, Ave, Cristo!.
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

03/05 - Qua
06/05 - Sáb

Joaquim Pedro Bicca
Marlon Reikdal

10/05 - Qua
13/05 - Sáb
17/05 - Qua
20/05 - Sáb
24/05 - Qua
27/05 - Sáb
31/05 - Qua

Dóres Anton
Anete A. Battistella
Danielle Gava
Daniela Oliva
Ivete
Fernanda R Goetems
Roseli Salete Mior

TEMA

Escolhendo a melhor parte
O inimigo em mim: a projeção como impedimento para o
amor ao próximo ( Casa do Caminho )
O reequilibrio através da imposição de mãos
Quando Deus criou as mães
Observai os pássaros do céu
Tema livre
A família
O mandamento maior
Um olhar espírita sobre a depressão
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PROMOVENDO A SOLIDARIEDADE COM O RISOTO DO BEM

O frio vem chegando e nossos corações se aquecem
para mais um Risoto do Bem. O evento, promovido
pela Sociedade Espírita André Luiz (SEAL), chega à
sua segunda edição para confraternizar com todos os
amigos e trabalhadores da Casa. O jantar será no dia
12 de maio, sexta-feira, às 20:00, no Concórdia
Piscina Clube (CPC). Os ingressos já estão à venda e
o investimento é de R$ 30,00.
O valor arrecadado será destinado integralmente às
atividades do Núcleo da SEAL no Bairro Nova Brasília,
em Concórdia. O local mantém um amplo trabalho de
atendimento àquela comunidade, com um olhar especialmente voltado às crianças e jovens que participam
dos encontros da evangelização semanalmente. Há
ainda o trabalho com mães e gestantes, apresentação
de palestras e aplicação de passe.
Construído em 2014, com o apoio de voluntários e
investimento de doações, o Núcleo atende atualmente
45 crianças e jovens, com idades de 04 a 16 anos. O
trabalho inclui a evangelização, oficinas de arte, aulas
de música, dança e reforço escolar. Todos os
sábados, as atividades iniciam logo cedo com o
café-da-manhã, servido antes de a evangelização
começar. As crianças também almoçam no Núcleo,
com refeições preparadas por voluntários na própria
cozinha da casa.
O trabalho se estende ainda a cerca de 20 mulheres,
que participam do grupo Raio de Luz. Os encontros
são realizados semanalmente, com alternância entre
mães e gestantes. A cada reunião há o estudo de o
Evangelho Segundo o Espiritismo, com ensinamentos
e reflexões relacionados ao cotidiano das famílias. Há
também oficinas de artesanato orientadas por uma

profissional voluntária. As gestantes recebem doações
de enxovais, orientações sobre a gravidez e os
cuidados com o bebê, incluindo visitas domiciliares após
o nascimento.
Outro evento importante em Nova Brasília é o Dia da
Família, quando pais e filhos se reúnem para refletir
sobre a importância dos laços familiares, do amor e a
fraternidade nas relações. A atividade acontece em
momentos próximos ao Dia das Mães, Dia dos Pais e
Natal, como forma de celebrar cada uma das datas. O
nascimento de Jesus também é comemorado com
reflexões acerca de Seus ensinamentos, além de uma
ceia natalina que reúne as crianças, jovens e seus
familiares.
As famílias frequentemente recebem a doação de
roupas e cobertores, especialmente através da
Campanha do Agasalho em parceria com o SESC
Concórdia. Destaque também para o Bazar Itinerante,
em que roupas, calçados e acessórios são ofertados à
comunidade. Além disso, outras mobilizações acontecem atendendo às necessidades dos moradores, a
exemplo de uma campanha que arrecadou aproximadamente 150 cobertores no inverno do ano passado.
A manutenção de todo esse trabalho é o objetivo
principal de mais um Risoto de Bem. Seja um colaborador e participe desta causa. Os ingressos podem ser
adquiridos com os trabalhadores, na Livraria e
Biblioteca da SEAL, na Doce Letra, Armazém Natural,
Escola de Judô Diego Cassol, Aquarius, Rodosat
Monitoramento, Mundo das Cópias, Yes Escola de
Inglês e Império do Café. O Núcleo da SEAL e toda a
comunidade do Bairro Nova Brasília agradecem!

