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SEAL – 48 anos
Afirma nossa estimada Suely Caldas Schubert na obra
Dimensões espirituais do Centro Espírita:
“Já há muito sabemos que as planificações espirituais
antecedem as dos encarnados, por isso se diz,
comumente, quando
se pensa e projeta
uma obra espírita, que
esta já estava
edificada
na
espiritualidade. O que
é real e verdadeiro.
Os alicerces espirituais, portanto, são "levantados" bem antes,
servindo de modelo
para a obra que se
pretende edificar no
plano terreno. ”
E continua a autora:
“Importa ter em mente que o Centro Espírita não é a
casa onde ele se abriga, mas, sim, o labor que ali se
desenvolve, o ambiente que se cultiva e preserva, a
organização intemporal que o orienta e assessora, os
objetivos e finalidades que o norteiam, o ideal e o
sentimento com que o conduzem. Por isso prescinde a
obra espírita do luxo e do supérfluo para atender à
simplicidade e ao conforto que a tornem acolhedora.
As suas bases, os seus alicerces espirituais assim
argamassados farão com que a obra se erga firme na
Terra e permaneça de pé vencendo as tormentas e
vicissitudes humanas. É "a casa edificada sobre a
rocha", de que nos fala Jesus, capaz de resistir através
dos tempos. Mas que só se materializará se a equipe
encarnada colocar dia a dia os tijolos do amor e o
cimento da perseverança; se os labores ali efetuados
levarem o sinete da caridade e do desinteresse pessoal, transformando-se assim em templo e lar, hospital e
escola. ”
O benfeitor espiritual Emmanuel esclarece, através da
psicografia de Francisco Cândido Xavier:

“Quando se abrem as portas de um templo espírita
cristão ou um santuário doméstico dedicado ao culto
do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas
da ignorância humana e através de raios benfazejos
desse astro de
fraternidade e
conhecimento,
que brilha para o
bem da comunidade, os homens
que dele se avizinham, ainda
que não desejem, caminham,
sem perceber,
para vida melhor.
”
Neste mês de julho, quando a
Sociedade Espírita André Luiz completa 48 de anos
de fundação (18/07/1969), nós, os trabalhadores
encarnados, agradecemos a Deus, a Jesus e aos
mentores espirituais pelo amparo e proteção que têm
dispensado à esta Casa abençoada, “escola onde
podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os
outros, na senda eterna. ” 1
Agradecemos, também, a todos os companheiros que
passaram por aqui dando as suas preciosas colaborações, bem como àqueles outros que, de diversas
maneiras, têm contribuído para que a SEAL procure
atender à planificação do plano superior, revivendo o
Cristianismo e tornando-se “um lar de solidariedade
humana, em que os irmãos mais fortes são apoio aos
mais fracos e em que os mais felizes são trazidos ao
amparo dos que gemem sob o infortúnio. ” 2
1 XAVIER, Francisco Cândido. Revista Reformador, novembro de 2006.
Pelo Espírito Emmanuel.
2 ______. Estude e Viva. Pelo Espírito Emmanuel.
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AGENDA JULHO / 2017
01/07 - Sábado CFR - Conselho Federativo Regional 11a. URE
05/07 - Quarta-feira DIJ - Encerramento do semestre
06/07 - Quinta-feira DIJ - Encontro de Pais
08/07 - Sábado DIJ - Encerramento do semestre - Festa
Julita
12/07 - Quarta-feira DIJ - Reunião de avaliação
15/07 – Sábado CITAF – imersão
15/07 – Sábado DIJ - Capacitação de Evangelizadores
17/07 - Segunda-feira DDOU - Início intervalo ESDE
18/07 – Terça-feira Aniversário de fundação da SEAL –
48 anos
31/07 - Segunda-feira DDOU - Retorno atividades ESDE

NOTÍCIAS
NOVA OPORTUNIDADE DE
ESTUDO DO ESPIRITISMO
O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE) está
com inscrições abertas para novos estudantes. Os
encontros iniciam a partir do dia 31 de julho, sempre
às segundas-feiras, às 18:30, na Sociedade Espírita
André Luiz. Qualquer pessoa interessada em iniciar os
estudos acerca do Espiritismo, aprofundar conhecimentos ou mesmo ter o primeiro contato com a Doutrina
Espírita, pode participar. As inscrições podem ser feitas
na secretaria da Casa ou através do site
www.seal.org.br.

A paz em nós nasce da compreensão em
serviço e é mantida pela tolerância com os
erros alheios e até pela auto-aceitação dos
nossos próprios erros, de modo a sabermos
corrigi-los sem tumulto e perda de tempo.
- Francisco Cândido Xavier

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de julho o livro “Deus confia nos
pais”, de Lucia Moysés.
“Pais, em especial, são semeadores nos campos das vidas
dos seus filhos”, escreve
Lucia Moysés, comparando
os filhos com os solos da
parábola do semeador, pois a
família é um convite à semeadura do amor, onde todos
devem assumir a postura do
semeador, sem descuidar do
terreno onde as sementes
cairão.
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.

15 anos de desencarnação de Chico Xavier
Chico Xavier nasceu em 1910. Aos 5 anos de idade
começou a ver e ouvir os espíritos, assim estabeleceu um relacionamento que deu resultado à publicação de mais de 412 obras psicografadas por ele.
Com uma qualidade literária extraordinária, as obras
de Chico Xavier são um autêntico sucesso editorial e
já alcançaram mais de 25 milhões de exemplares,
somente em língua portuguesa.
De personalidade bondosa, dedicou-se sempre ao
auxílio dos mais necessitados. O trabalho em benefício do próximo possibilitou ao médium a indicação,
por mais de 10 milhões de pessoas, ao Prêmio Nobel
da Paz de 1981. No ano de 2012, Francisco Cândido Xavier foi eleito “O maior brasileiro de todos os
tempos”, em evento promovido e realizado pelo
Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

EXPEDIENTE - nº 121 - junho/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

Como lidar com esses desafios
à luz da Doutrina Espírita?

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 199) - Por que tão frequentemente a vida se
interrompe na infância?

“A curta duração da vida da criança pode representar, para
o Espírito que a animava, o complemento de existência
precedentemente interrompida antes do momento em que
devera terminar, e sua morte, também não raro, constitui
provação ou expiação para os pais.”
a) - Que sucede ao Espírito de uma criança que morre
pequenina?

“Recomeça outra existência.”
Se uma única existência tivesse o homem e se, extinguindose-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual
seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na
infância, para gozar, sem esforços, da felicidade eterna e com
que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão
duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante
ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a
reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos
toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja.
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

01/07 SAB
05/07 QUA
08/07 SAB
12/07 QUA
15/07 SAB
19/07 QUA
22/07 SAB
26/07 QUA
29/07 SAB

Joaquim Pedro Bicca
Joaquim Pedro Bicca
Izaltina Favassa
Amber Port
Fernanda R. Goetems
Dóres Anton
Beatriz Amorim Aymay
Roseli Salete Mior
Cláudio Ricardo Truss

TEMA

SEAL - 48 Anos
A paz em mim
A caminho da luz
A grande chave
O mandamento maior
Amai-vos e instruí-vos!
A nova era
Um olhar espírita sobre a depressão
Afinidade vibratória

4

PALESTRAS ESPÍRITAS:
DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTO E CONSOLAÇÃO
“O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente
de caridade – a caridade da sua própria divulgação".
A orientação do espírito Emmanuel, contida no livro
"Estude e Viva", pela psicografia de Chico Xavier, nos
indica uma das atribuições principais das palestras
públicas ofertadas pelas casas espíritas: a de promover e divulgar a Doutrina. Alia-se a isso o esclarecimento, a consolação e o estímulo que as exposições
doutrinárias abrangem, fundamentadas no Evangelho de Jesus pelas obras da codificação de Allan
Kardec.
Ao longo de sua história, a Sociedade Espírita André
Luiz (SEAL) tem levado os ensinamentos do Espiritismo à comunidade através das palestras. Atualmente
os encontros acontecem duas vezes por semana: às
quartas-feiras, às 20:00, e aos sábados às 19:00.
Através das boas-vindas dos trabalhadores da recepção, o público é encaminhado ao auditório da Casa,
onde aguarda o início da exposição com o repasse
de recados e informações úteis, a leitura de mensagens e a prece de abertura.
Ainda antes do início da atividade, a Casa oferece o
Atendimento Fraterno. O trabalho acontece das 19:15
às 20:00 nas quartas-feiras, e das 18:15 às 19:00 aos
sábados. Os atendentes recebem aqueles que
desejam fazer uma visita ou integrar-se às atividades
do Centro Espírita, obter ajuda espiritual, informações
sobre a SEAL e grupos de estudo, assistência,
orientação doutrinária e amparo, ou mesmo
conhecer a Doutrina e o trabalho espírita. Após as
palestras, os trabalhadores também estão à
disposição para orientações.
Os temas das exposições são definidos juntamente
com o Departamento Doutrinário, responsável pelo
trabalho. A antecedência com a qual se define o
calendário de palestras permite ao orador dedicar
tempo à pesquisa e preparação do assunto proposto.
A prioridade é para temas do Evangelho, mas questões de abordagem psicológica também compõe a
pauta, orientadas sempre segundo os ensinamentos
da Doutrina. Além das obras básicas codificadas por
Allan Kardec, livros de autores espíritas reconhecidos
fundamentam o conteúdo das apresentações.

O Núcleo da SEAL no Bairro Nova Brasília também conta
com palestras para a comunidade. As exposições
ocorrem quinzenalmente e são abertas ao público, com
participação das famílias das crianças que frequentam
os encontros de evangelização realizados no bairro. Os
trabalhadores ainda palestram mensalmente nas
cidades de Seara, Itá e Ipumirim, assim como atendem
a convites do Centro Espírita Casa do Caminho e do
Grupo Espírita Allan Kardec, ambos de Concórdia, com
intercâmbio entre os palestrantes destas Casas e da
SEAL.
As palestras são sempre seguidas da prece de
encerramento, a aplicação de passe e a oferta de água
magnetizada, como formas de proporcionar o
restabelecimento de forças psíquicas, espirituais e até
mesmo físicas. Os participantes podem levar consigo
uma garrafa com água, que será magnetizada durante
o desenvolvimento de todo o encontro, retendo as
energias doadas pelos benfeitores espirituais presentes
no ambiente do Centro Espírita.
Neste mês de julho, em que a SEAL comemora 48 anos,
um calendário especial de palestras foi elaborado.
Haverá a participação de trabalhadores que estão na
história da Casa, a exemplo de Izaltina Favassa, uma
das pioneiras do Espiritismo em Concórdia. As informações e a relação das palestras do mês estão contidas
na página 3 deste Boletim, assim como no perfil da
Sociedade Espírita André Luiz no Facebook e no site
www.seal.org.br .

As exposições também acontecem no Núcleo do Bairro Nova Brasília.

A caridade é o processo de somar alegrias,
diminuir males, multiplicar esperanças e
dividir a felicidade para que a Terra se realize
na condição do esperado Reino de Deus.
(Emmanuel)

