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A gravidade do momento

“A hora é grave, estando a exigir decisões coerentes e
seguras para a instalação do Reino de Deus nos corações, iluminando as consciências com as notícias da
vida espiritual e sua causalidade. Neste pandemônio de
perturbações de toda ordem, que decorrem da psicológica, faz-se inadiável a mais ampla divulgação do
Espiritismo e de suas libertadoras propostas de lógica
para contrabalançar a força ciclópica do materialismo
que domina a sociedade. ”1
Jamais a Humanidade foi aquinhoada com tantas
informações dos Imortais, falando claramente sobre a
imortalidade, a causalidade dos transtornos que
assolam a todos e da relação entre o plano material e
espiritual.
Diante disso, independentemente de aceitação, o fato é
que a Verdade não necessita da crença das criaturas
para manifestar-se. Àqueles, dela conscientes, cabe
demonstrá-la pela sua aplicação, especialmente nos
momentos considerados graves, em que o materialismo tenta o domínio da sociedade.
Neste ano em que O livro dos espíritos completa
160 anos – obra filosófica que a Humanidade ainda
desconhece, que resgata a pureza do Evangelho, que
esclarece, ilumina e consola à luz da filosofia, da
ciência e dos aspectos éticos, morais de consequências

religiosas –, cabe aos espíritas cristãos, sinceros,
fazer com que as Verdades nele contidas sejam
conhecidas, estudadas e testemunhadas, a fim de que
a aplicação das ideias espíritas seja o exemplo vivo
neste contexto em que o mal predomina temporariamente.
Que o exemplo e a perseverança no Bem sejam os
contributos dos que foram tocados verdadeiramente
pela mensagem espírita cristã e resolveram tomar
decisões coerentes e seguras para a instauração do
Reino de Deus em seus corações.
“Ampliar as informações sobre a Espiritualidade e a
Erraticidade, sobre a Lei de Causa e Efeito, é dever
de todos aqueles que já despertaram para Jesus e a
própria consciência […]”,2 como protagonista da
construção de um mundo de paz, de harmonia e de
concórdia.
REFERÊNCIAS:
1 FRANCO, Divaldo P. Reencontro com a vida. Pelo
Espírito Manoel Philomeno de Miranda. 1. ed. 1. imp.
Salvador: LEAL, 2015. pt. 1, cap. 2 – Perturbações
psicológicas.
2 ____.____.
(Extraído da Revista Reformador, Maio/2017)
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AGENDA MAIO / 2017
03/06 - Sábado - DIJ - Reunião mensal em Nova
Brasília
10/06 - Sábado - DIJ - Reunião mensal na SEAL
10/06 - Sábado - CITAF – Reunião Macrorregional em
Chapecó
12/06 - segunda-feira - DDOU - Reunião semestral dos
monitores do ESDE
17/06 - Sábado - CFE - Conselho Federativo Estadual,
em Joinville
24/06 – Sábado - EMONESC - Encontro Monitores
Estudo Sistematizado SC, em Blumenau.

Não há união particular e fatal entre duas
almas. O que há é a união de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a
ordem que ocupam, isto é, segundo a
perfeição que tenham adquirido.
Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos.
(Allan Kardec)

NOTÍCIAS
EMONESC 2017
O Encontro dos Monitores de Estudo Sistematizado de
Santa Catarina, edição 2017, acontecerá na cidade de
Blumenau, em 24 de Junho, das 8 às 18h30min.
Objetiva a realização de Oficinas Técnicas que visam:
1) Capacitar os participantes através de oficinas técnicas; 2) Proporcionar a formação continuada dos participantes envolvidos na tarefa da monitoria de estudos
na casa espírita; e 3) Oferecer momentos e espaços
para troca de experiências entre os participantes.
Local:
Sociedade Espírita Nova Era
Rua Promotor Ribeiro de Carvalho, 339
Bairro Vila Nova - Blumenau – SC
Inscrições no site da FEC: https://webfec.org.br/urenote/
Home/Inscricao/134

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de junho o livro “Uma Receita de
Vida”, de Richard Simonetti.
Este livro compõe uma receita
valiosa, combinando: autoajuda,
conhecimento espírita, princípios
evangélicos, poderes da mente
humana, experiências instigantes,
citações exemplares. No conjunto, é uma obra para saborear,
leitura agradável e esclarecedora,
no estilo bem-humorado, claro e
objetivo que consagrou o autor, para uma vida sem
esmorecimento, a fim de florescermos onde estamos
plantados.
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 120 - maio/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.
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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
SORTE DAS CRIANÇAS DEPOIS DA MORTE
Questão 197) - Poderá ser tão adiantado quanto o de um
adulto o Espírito de uma criança que morreu em tenra
idade?

“Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que
muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu.”
a) - Pode então o Espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai?

“Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão
amiudadas vezes na Terra?”
Questão 198) - Não tendo podido praticar o mal, o Espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a
alguma das categorias superiores?

“Se não fez o mal, igualmente não fez o bem e Deus não o
isenta das provas que tenha de padecer. Se for um Espírito
puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança,
mas porque já progredira até à pureza.”
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

03/06 - Sáb
07/06 - Qua
10/06 - Sáb
14/06 - Qua
17/06 - Sáb
21/06 - Qua
24/06 - Sáb
28/06 - Qua

Oneide Saticq
Joaquim Pedro Bicca
Danielle Gava
Dóres Anton
Cláudia Fontoura
Juliano Grando
Aldir R. Perozin
Neli Armiliato

TEMA

O Espiritismo e a cultura de paz
Planejamento pós-reencarnatório
Observai os pássaros do céu
Os obreiros do Senhor
O ser consciente
Tempestades que passam
Quem tem medo dos Espíritos?
Sede perfeitos

Cultiva a alegria de ser útil. ( Emmanuel - Chico Xavier )
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EVANGELIZANDOS E FAMILIARES CELEBRAM O DIA DA FAMÍLIA
A comemoração do Dia das Mães em maio teve um tema diferente para as crianças e jovens da Evangelização:
eles celebraram o Dia da Família. O evento aconteceu no último dia 20 e reuniu evangelizandos, familiares e
trabalhadores da Sociedade Espírita André Luiz (SEAL), no Núcleo do Bairro Nova Brasília.
Mais de 100 pessoas participaram do encontro, com o objetivo de integrar as famílias das crianças e jovens que
participam dos grupos de estudo. Um dos temas principais foi a sensibilização sobre a prática do Evangelho no
Lar, além da importância da prece e de Jesus como modelo e guia da humanidade. Após as atividades e
dinâmicas em grupo, foi servido cachorro-quente em um momento de confraternização.
Atualmente, perto de 100 crianças e jovens participam dos grupos de Evangelização na SEAL, tanto na sede da
Casa quanto no Núcleo do Bairro Nova Brasília. A atividade abrange o estudo acerca da Doutrina Espírita e o
Evangelho de Jesus, a convivência, o aprendizado, reflexões, compartilhamento de experiências e construção
de vínculos de amizade e de fraternidade entre os frequentadores.
A Evangelização envolve também pais e familiares, convidando-os a participar de encontros voltados ao estudo
de temas relacionados à vida familiar, fundamentados à luz da Doutrina Espírita. O próximo Dia da Família da
SEAL está previsto para agosto, mês de comemoração do Dia dos Pais, outra data importante para todas as
famílias.

