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DIVALDO FRANCO: UM MISSIONÁRIO DA PAZ, DO AMOR E DA CARIDADE
Ele é atualmente o maior divulgador da Doutrina Espírita em todo o planeta. Um verdadeiro apóstolo do
consolador prometido, um homem pacifista e humanitário, que faz de sua mediunidade uma ferramenta para
o trabalho no bem, prestando auxílio material e espiritual aos milhares. Por onde passa, atrai multidões em
busca de compreensão e consolo, levando o Evangelho de Jesus pelos quatro cantos do Brasil e do
mundo. Divaldo Pereira Franco, do alto de
seus 90 anos de idade, é aclamado dentro e fora do Espiritismo,
reconhecido internacionalmente pelo amor ao
próximo e a prática da
caridade.
Na recente passagem
que fez pela região
Sul, Divaldo encantou
enormes plateias e
levou esperança a
seus corações. Com
p a l e s t r a s
esclarecedoras,
inspiradoras e repletas
de ensinamentos do
Cristo, tratou de temas
como os sentimentos, valores, fé, espiritualidade, morte,
vidas passadas e imortalidade da
alma, entre tantos outros. Em Santa
Catarina, reuniu milhares de expectadores nas
cidades de Florianópolis, Lages e Chapecó, seguindo
para o vizinho Rio Grande do Sul, onde se apresentou
em Frederico Westphalen, Passo Fundo, Santa Cruz do
Sul e Novo Hamburgo. Uma verdadeira maratona de
falas, visitas, entrevistas e compromissos, com o vigor e
a disposição de um espírito jovem, de fala mansa,
sorriso fácil e doçura no olhar.
No currículo, uma extensa obra em prol de atividades
de assistência social. São 70 anos dedicados ao movimento espírita e às crianças das periferias de Salvador,na
Bahia. Foi lá que, em 1952, Divaldo fundou a Mansão
do Caminho, uma instituição beneficente de 78 mil
metros quadrados, que atende diariamente cerca de

seis mil pessoas e abriga mais de três mil, centenas
delas registradas como filhos adotivos do próprio
médium. O local abriga creche, escola, salas de
evangelização, aulas de informática, policlínica, um
centro de parto normal, atendimento ambulatorial,
assistência a idosos e portadores de doenças
irrecuperáveis e degenerativas, livraria, além de
inúmeras ações assistenciais, a exemplo de
bazares, visitas domiciliares e doações
de alimentos.
Na literatura e trabalho
mediúnico, são mais de
250 livros psicografados
e ditados por diversos
espíritos. Juntas, as
publicações já venderam mais de 12
milhões de exemplares, e tem em
seus direitos autorais a renda integralmente destinada à manutenção
das atividades da
Mansão do Caminho
e outras entidades filantrópicas. Dessas obras, 80
versões foram produzidas em
15 idiomas, incluindo o sistema
Braille. Os livros abrangem uma variedade de estudos literários em prosas, romances e narrações, tratando de temas filosóficos, doutrinários, históricos e psicológicos. O mais recente livro
psicografado por Divaldo é intitulado Seja Feliz Hoje,
ditado por sua mentora espiritual, Joanna de Ângelis.
O Movimento Você e a Paz, lançado em 1998, também foi uma iniciativa do médium pela orientação
deJoanna. O Movimento propõe ações através da
não-violência e em nome da fraternidade, da caridade, do perdão e do amor, como elementos indispensáveis ao desenvolvimento social.
( continua na página 2 )
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São palestras, trabalhos em escolas, ações de
engajamento e conscientização, além de troféus e
reconhecimento dados a pessoas físicas e jurídicas que
se destacam no cenário nacional e internacional, por
realizarem ações em favor da promoção da paz.
Atualmente o Movimento Você e a Paz é realizado em
diversas cidades do Brasil e no exterior, incluindo
Concórdia, onde é desenvolvido anualmente há mais
de uma década.

AGENDA SETEMBRO/2017
02/09 - Sábado - DIJ - Reunião mensal – Nova Brasília
06/09 - Quarta-feira - DIJ - Reunião mensal - SEAL
11/09 - Segunda-feira - DDOU - Reunião de Avaliação
ESDE - não haverá estudo
14/09 - Quinta-feira - DIJ - Encontro de Pais

NOTÍCIAS

A própria história de Divaldo é, desde o início, fonte de
inspiração. As primeiras comunicações com o mundo
espiritual aconteceram quando ele tinha quatro anos.
Foi sua avó materna, que desencarnou logo após dar
à luz sua mãe, quem se manifestou para o menino
pela primeira vez.
Na juventude, a mediunidade intensificou-se e, ao
entrar em contato com a Doutrina Espírita, passou a
dedicar-se à compreensão do fenômeno mediúnico e
a promover o Espiritismo dentro e fora do brasil.
Tornou-se um obreiro do Evangelho através
dacodificação de Allan Kardec, com uma mensagem
deamor e paz que toca milhões de corações em
buscapor renovação, e se espalha em uma corrente
por todo o mundo.
Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de setembro o livro “Viver sempre vale a pena”, psicografado por Célia Xavier de
Camargo e ditado pelo Espírito Eduardo.
Por que certas pessoas desenvolvem a ideia do
suicídio? O que as leva a um profundo desinteresse pela existência, que
não vislumbram outra saída senão a
fuga aos compromissos assumidos?
O que há por detrás desse insano propósito, nem sempre visível aos olhos
humanos? O que pode ser feito para
ajudá-las?
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.

A Menina Índigo
Lançamento do filme A menina índigo, de
Wagner de Assis, diretor de Nosso Lar, adaptação do livro homônimo de Chico Xavier que
obteve reconhecimento no cinema brasileiro.
A menina índigo narra a história de Sofia,
criança de 7 anos que faz parte de uma nova
geração chamada índigo, a qual apresenta
novos comportamentos, questionamentos sobre
normalidade e postura e olhar diferenciados
para questões espirituais.
O filme será lançado no dia 12 de outubro nos
cinemas brasileiros.
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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 que o Espiritismo e a Ecologia
têm em comum? O
leitor se surpreenderá com as muitas
afinidades existentes entre essas
duas áreas do conhecimento que
surgiram na mesma região do planeta há aproximadamente 150 anos,
e que hoje despertam interesse e curiosidade crescentes. Espíritas e ecologistas utilizam a visão
sistêmica para defender a biodiversidade, o uso
sustentável dos recursos naturais, o consumo
consciente, a primazia dos projetos coletivos
em detrimento do individualismo. São tantas as
afinidades, que certas obras espíritas poderiam
perfeitamente embasar alguns postulados
ecológicos.Que esta obra continue inspirando
novas ideias e atitudes.
Autor: André Trigueiro Mendes

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
PARENTESCO, FILIAÇÃO
Questão 203) - Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal
a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral?

“Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível.
Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa.”

Questão 204) - Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual
nos criou?
“Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências
corporais estabelece entre os Espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a
simpatia que vem a existir entre vós e certos Espíritos que
vos parecem estranhos.”
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

02/09 SAB
06/09 QUA
09/09 SAB
13/09 QUA
16/09 SAB
20/09 QUA
23/09 SAB
27/09 QUA
30/09 SAB

Danielle Gava
Dóres Anton
Cláudia M. Fontoura
Joaquim Pedro Bicca
Elisete M. Pedott
Wagner Casagrande
Aldir R. Perozin
Neli Armiliato
Marta Bender Sartoretto

TEMA

Deus confia nos pais
Progressão Espiritual
Sempre há esperança!
Vida em abundância
Tema livre
Bem aventurados os pobres de espírito!
A verdade de cada um
A mensagem da imortalidade
Educação familiar, um ato de amor
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Amigos da Luz em Concórdia
No dia 10 de setembro, no Teatro da Fundação Municipal de Cultura, às 20:00, os Amigos da Luz estarão
se apresentando novamente em nossa cidade, agora com a peça “Muito além da janela”.
“Muito além da janela” é um espetáculo leve, divertido, mas com um objetivo muito importante: ilustrar o
que de fato está acontecendo com a Terra no período
de grandes mudanças que
estamos vivendo. Nosso
planeta, que há séculos
vem servindo de palco
para o resgate de nossos
antigos débitos da alma
(adquiridos ao longo de
nossa jornada pessoal pela
implacável lei da colheita e
semeadura) está em transição para uma nova era.
Posto que tudo no universo evolui sempre, também
nossa casa cósmica está
em fase de depuração, e
será então a morada apenas dos que conseguirem
acompanhar sua marcha
evolutiva, quando finalmente nosso planeta de dimensões pequenas se fará
grande na orquestra dos astros. Já aquele que não
se afinizar com a energia mais sutil da Terra, será
convidado a habitar outros orbes, mas de acordo com
sua natureza.
FÉ E CARIDADE
Fé sem caridade é a lâmpada sem o reservatório da
força.
Caridade sem fé representa a usina sem a lâmpada.
Quem confia em Deus e não ajuda aos semelhantes
recolhe-se na contemplação improdutiva à maneira
de peça valiosa, mumificada em museu brilhante.
Quem pretende ajudar ao próximo, sem confiança
em Deus, condena-se à secura, perdendo o contato
com o suprimento da energia divina.
A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos.
A caridade é o canal que as espalha, enriquecendonos o caminho.
Uma confere-nos visão; a outra intensifica-nos o
crescimento espiritual para a Eternidade.

Nosso espetáculo faz uma analogia de toda essa situação através da vila de Dona Coló, um aglomerado de
casebres tão desajustados quanto seus próprios habitantes. Em meio a muitas trapalhadas e infindáveis discussões sobre temas banais, como o espaço que cada
um pode usar no varal, os moradores descobrem que
o terreno onde Dona Coló
construiu a vila na verdade
pertence ao gari que cuida da
limpeza daquela região, e
que sempre fora destratado
por todos ali.
É claro que passam então a
tratá-lo de maneira bem diferente, mas a mudança terá
que ser ainda mais profunda, pois o dono agora propõe novas regras pra quem
quiser continuar morando ali.
E é aí que nossos personagens se veem de repente
obrigados a abrir as janelas
de seus corações para o próximo sob pena de serem
banidas da vila. Será que
conseguem?
Texto: Fábio de Luca
Direção: Fábio Oliviere
Elenco: Alex Moczydlower,
Fábio de Luca, Jean Rizo, Sidney Grillo e Sônia Barbosa
Os ingressos custam R$ 30,00 e podem ser adquiridos
na SEAL, na Doce Letra, na Farmácia Dermovitta, em
O Mundo das Cópias e na Aquarela Moda Infantil.
Sem a primeira, caminharíamos nas sombras.
Sem a segunda, permaneceríamos relegados ao poço
escuro do nosso egoísmo destruidor.
Jesus foi o protótipo da fé, quando afirmou: - "Eu e meu
Pai somos Um". E o nosso Divino Mestre foi ainda o
paradigma da caridade quando nos ensinou: "Amaivos uns aos outros como eu vos amei".
Desse modo, se somos efetivamente os aprendizes do
Evangelho Redivivo, unamos o ideal superior e a ação
edificante, em nossos sentimentos e atos de cada dia,
e busquemos fundir numa só luz renovadora a fé e a
caridade, em nossos corações, desde hoje.
Espírito: EMMANUEL
Médium: Francisco Cândido Xavier
Livro: “Escrínio de Luz” - Edição CLARIM

