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JOVENS SEAL: PROTAGONISMO E ATUAÇÃO NO MOVIMENTO ESPÍRITA
“A juventude pode ser comparada a esperançosa saída
de um barco para viagem importante. A infância foi a
preparação, a velhice será a chegada ao porto”. A anotação do espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade
e Vida, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier,
aponta para a importância da participação ativa dos
jovens na seara cristã. São eles, hoje, a continuidade da
atividade espírita no amanhã, trazendo renovação ao
trabalho e aos trabalhadores, compartilhando experiências e enriquecendo a tarefa, desenvolvendo habilidades e participando de um processo permanente de
formação para a ação no bem.
É assim que se orienta o SEJU, o Setor de Juventude da
Sociedade Espírita André Luiz
(SEAL), vinculado à Federação
Espírita Catarinense (FEC).
Formado por evangelizandos
da Casa e do Núcleo no Bairro
Nova Brasília, o grupo de
jovens de 12 a 25 anos desenvolve uma pauta própria de
atividades, que vão dos encontros e confraternizações da
mocidade espírita a campanhas de envolvimento social, a
exemplo da Abraçoterapia e do
Setembro Amarelo. O trabalho
se estende também à divulgação de informações pertinentes aos jovens e o apoio ao Núcleo Técnico Pedagógico da FEC, através da execução de programas e
campanhas relativas à família, à infância e à juventude.
A Abraçoterapia foi uma das novidades trazidas pelo
SEJU à Concórdia. Com abordagens que fazem jus ao
nome do projeto, os jovens levam sensibilização às
pessoas que passam pelo centro da cidade, destacando a importância do abraço por meio de suas propriedades terapêuticas. Ao abraçar (por em média 20
segundos) quem caminha pela Praça Dogello Goss, a
juventude busca, segundo a iniciativa, “promover o
abraço como solução para problemas, como remédio
do corpo físico e espiritual, como forma de amparo,
construindo uma sociedade mais fraterna, amorosa e
alegre”.

Outro destaque entre as atividades é a participação
do SEJU no Setembro Amarelo. A campanha, que
acontece em todo o Brasil, tem como principal objetivo a conscientização sobre a prevenção do suicídio,
por meio de identificação de locais públicos e privados com a cor amarela, além de ampla divulgação
de conteúdo acerca do tema.
Para a ação, os jovens participam de um encontro
com o psiquiatra Cristiano Tierling, que compartilha
conhecimento para a abordagem que será feita pelo
grupo à comunidade, com a distribuição de flores,
cartões e repasse de informações sobre o assunto.
Recentemente, a juventude realizou a segunda edição do Café Literário, com
o objetivo de integrar jovens de Casas Espíritas da
11ª União Regional Espírita (URE) e outras UREs. O
evento teve como tema o
livro "Jovens demais para
morrer", do escritor
Adeílson Sales, que foi trabalhado por meio do diálogo entre os participantes,
com importantes reflexões
acerca da obra e seus
ensinamentos segundo a
Doutrina Espírita. Além da integração, a proposta visa
trazer para discussão temas importantes para a mocidade através da literatura espírita, oportunizando a
troca de experiências, o desenvolvimento de valores
e a vivência através do Espiritismo.
O protagonismo juvenil ainda vai além, despertando
para a oportunidade do trabalho voluntário nas atividades da SEAL. Alguns integrantes do SEJU participam como evangelizadores, auxiliando nos encontros e atividades da evangelização infantil na sede da
Casa, além do Núcleo do Bairro Nova Brasília. Eles
também já estiveram na escala de palestrantes com
exposições doutrinárias para a comunidade, em uma
iniciativa denominada Semana do Jovem Espírita, que
teve como objetivo valorizar as habilidades e talentos
dos jovens colaboradores, orientando-os e acompanhando-os nas ações do Centro. (continua na pagina 2)
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AGENDA AGOSTO / 2017
02/08 - Quarta-feira - DIJ - Retorno Evangelização Reunião mensal – SEAL
05/08 - Sábado - DIJ - Retorno Evangelização - Reunião mensal – Nova Brasília
06/08 - Domingo - DDOU - Reunião para avaliação de
palestras - Capacitação
12/08 - Sábado - DIJ / DAPSE - Dia da Família – Nova
Brasília
24/08 - Quinta-feira - DIJ - Reunião mensal Capacitação Evangelização de Bebês - SEAL
24/08 - Quinta-feira -Divaldo Pereira Franco em
Florianópolis
25/08 - Sexta-feira - Divaldo Pereira Franco em Lages
26/08 - Sábado - Divaldo Pereira Franco em Chapecó
O alcance do envolvimento do SEJU é também estadual e até mesmo nacional. Os jovens participam com
frequência de encontros da mocidade espírita, a exemplo do Encontro Regional da Juventude Espírita
(ERJE), da Confraternização de Jovens Espíritas de
Santa Catarina (CONJESC) e da Confraternização
Brasileira de Juventudes Espíritas (CONBRAJE). Os
eventos reúnem público expressivo para dialogar, refletir e vivenciar temas fundamentais para a juventude, que vão da sustentabilidade, à sexualidade e ao
protagonismo juvenil, sempre abordados segundo o
Evangelho de Jesus pelas obras da codificação espí(continuação da matéria de capa)
rita de Allan Kardec.
Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de agosto o livro Do amor & do
amar, escrito por Rogério Coelho,
autor de muitas obras e reconhecido pela fidelidade aos ensinos de
Allan Kardec. Neste novo trabalho,
estuda o amor em todas as suas
variações, fazendo uma verdadeira
viagem pelo tema, sendo uma obra
que oferecerá ao leitor muitas explicações úteis e necessárias.
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.

Problemas do amor
“…que vosso amor cresça cada vez mais no pleno
conhecimento e em todo o discernimento.”
– Paulo. (Filipenses, 1:9)
O amor é a força divina do Universo. É imprescindível,
porém, muita vigilância para que não a desviemos na
justa aplicação.
Quando um homem se devota, de maneira absoluta,
aos seus cofres perecíveis, essa energia, no coração
dele, denomina-se “avareza”; quando se atormenta, de
modo exclusivo, pela defesa do que possui, julgandose o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa
mesma força converte-se nele em “egoísmo”; quando
só vê motivos para louvar o que representa, o que sente
e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores
alheios, o sentimento que predomina em sua órbita
chama-se “inveja”.
Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense,
formula indicação de elevado alcance. Assegura que o
“o amor deve crescer, cada vez mais, no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa
aprovar as coisas que são excelentes”.
Instruamo-nos, pois, para conhecer.
Eduquemo-nos para discernir.
Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do
amor, no império da sublimação que nos aproxima de
Deus.
Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em
valores espirituais
para a eternidade, porque, muitas vezes, o nosso amor é simplesmente querer
e tão-somente
com o “querer” é
possível desfigurar, impensadamente, os mais
belos quadros da
vida.
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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

O evangelho por Emmanuel

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
SEXOS NOS ESPÍRITOS
Questão 200) - Têm sexos os Espíritos?
“Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da
organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados
na concordância dos sentimentos.”
Questão 201) - Em nova existência, pode o Espírito que
animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e
vice-versa?

“Decerto; são os mesmos os Espíritos que animam os homens
e as mulheres.”
Questão 202) - Quando errante, que prefere o Espírito:
encarnar no corpo de um homem, ou no de uma mulher?

“Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar.”
Os Espíritos encarnam como homens ou como mulheres,
porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo,
cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona
provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só
saberia o que sabem os homens.
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

02/08 QUA
05/08 SÁB
09/08 QUA
12/08 SÁB
16/08 QUA
19/08 SÁB
23/08 QUA
26/08 SÁB
29/08 QUA

Joaquim Pedro Bicca
Luciane B. De Marco
Dóres Anton
Anete Battistella
Daniela Oliva
Patrícia Caires
Roseli Salete Mior
Divaldo Franco / Chapecó
Ivete Hermes

TEMA

O que queres?
Uma visão espírita sobre o aborto
A terapêutica espírita
A vida futura
Tema livre
Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho
Ansiedade, o mal do século?
Não teremos atividades na SEAL.
Tema livre
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Divaldo Franco faz roteiro de palestras em SC
O orador espírita Divaldo Pereira Franco estará em Santa Catarina nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2017, a
convite da Federação Espírita Catarinense (FEC).
O roteiro começa na noite de 24 de agosto, quinta-feira, quando ele realiza um minisseminário em Florianópolis,
com o tema “SEJA FELIZ HOJE!”, título do mais recente livro da autora espiritual Joanna de Ângelis.
Na sexta-feira, dia 25, ele estará em Lages para uma conferência pública com entrada franca.
Já no sábado, dia 26, o médium estará em Chapecó, realizando palestra na Arena Condá.
Esse evento ainda fará parte do calendário oficial do aniversário de 100 anos de Chapecó, celebrado no dia 25
de agosto.
A conferência de Divaldo na cidade do Oeste Catarinense reveste-se de grande importância, visto que será
realizada em um local recentemente afetado por uma tragédia coletiva de proporções internacionais.

Tendo em vista a importância do evento, no dia 26 não haverá atividades na SEAL.
Está sendo providenciado ônibus para levar os interessados a Chapecó. Maiores informações na Livraria da
SEAL.
Inscrições pelo link: http://fec.org.br/index.php/biografias/item/915-divaldo-franco-faz-roteiro-de-palestras-em-sc
Senhor !
ORAÇÃO DO APRENDIZ
Em tudo quanto eu te peça, conquanto agradeça a infinita bondade com que me atendes.
Não consideres o que eu te rogue, mas aquilo de que eu mais necessite.
E quando me concederes aquilo de que eu mais precise, ensina-me a usar a tua concessão, não só em
meu proveito, mas em benefício dos outros, a fim de que eu seja feliz com a tua dádiva, sem prejudicar a
ninguém.
Espírito: ANDRÉ LUIZ / Médium: Francisco Cândido Xavier / Livro: "Aulas da Vida" - EDIÇÃO IDEAL

