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A PAZ NA FAMÍLIA É TEMA DO MVP NAS ESCOLAS
A paz nas relações familiares. Este é o tema do Movimento Você e a Paz (MVP) para o trabalho em escolas
de Concórdia neste ano. As atividades, que iniciaram no
último mês de setembro, envolvem alunos, pais e
professores com dinâmicas que tratam do relacionamento familiar e na escola, abordando a importância da
fraternidade, do amor e da convivência pacífica dentro e
fora da sala de aula. Crianças e jovens são levados à
reflexão sobre o tema, através da atuação de trabalhadores do Movimento.
Ao todo, sete instituições de ensino se
inscreveram para
participar da iniciativa: os Grupos Escolares Municipais
Nova
Brasília,
Petrópolis e Maria
Petroli, além das
Escolas Básicas
Municipais Santa
Rita, Melvin Jones,
Concórdia e Natureza. As inscrições para a participação
no projeto foram disponibilizadas a toda rede escolar
municipal, abrangendo alunos de diferentes idades,
turmas e séries. Pais e professores também são convidados a participar das atividades e contam com a apresentação de palestras sobre o tema.
O trabalho foi dividido em duas etapas. Na primeira, a
sensibilização sobre a paz tem diálogos, música e
contação de histórias da artista Meire Rosa, que traz uma
adaptação do livro Alice no País das Famílias, de Adeilson
Salles. Na segunda fase, que acontece durante o mês
de outubro, o próprio escritor virá a Concórdia mais uma
vez para conversar com as crianças e jovens, apresentando o seu trabalho na literatura infantojuvenil e incentivando a leitura, além de dar continuidade às atividades
de promoção da paz.
Uma novidade para 2017 é a entrega de um presente a
todos os participantes. Os alunos levam para casa um

ímã de geladeira com o símbolo do MVP e a frase “A
paz na família começa em mim”. A iniciativa tem por
objetivo estender a reflexão aos pais e demais familiares, reforçando o convite para a construção de relacionamentos de mais harmonia nos lares. Também
são escolhidos os “Embaixadores da Paz”, representantes de cada turma que terão a responsabilidade
de preservar a paz na escola, engajando os colegas
durante todo o ano letivo.
Além da repercussão na comunidade escolar, o Movimento Você e a
Paz também realiza palestras para a
comunidade. Todos os anos, dois
atos públicos oficializam a abertura e
o encerramento
das atividades,
com apresentações que tratam de
temas pertinentes
a paz. Joaquim
Bicca, presidente
da Sociedade Espírita André Luiz (SEAL), deu início
oficialmente ao cronograma de trabalho do MVP este
2017 falando sobre “A paz em mim” em palestras no
Centro Espírita Casa do Caminho e na SEAL. O próximo evento será com o escritor Adeilson Salles, que
irá se apresentar no dia 26 de outubro, às 20:00, na
Fundação Municipal de Cultura.
Em sua décima segunda edição em Concórdia, o MVP
tem por objetivo ser um instrumento de promoção da
harmonia, da fraternidade e do e bem-estar social. O
trabalho prossegue com abrangência crescente em
toda comunidade, levando à frente o ideal do Movimento proposto por Divaldo Pereira Franco, seu
idealizador: mobilizar as pessoas, no sentido de
transformá-las em agentes multiplicadores da paz,
seja nas escolas, nas famílias e em qualquer relacionamento entre todos nós, irmãos.
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AGENDA OUTBRO/2017
03/10 – Terça-feira - 212º. Aniversário de nascimento
de Hippolyte Léon Denizard Rivail (Allan Kardec)
04/10 - Quarta-feira - DIJ - Reunião mensal
05/10 – Quinta-feira - 68º. Aniversário do Pacto Áureo
07/10 – Sábado ETRAMESC – Encontro Estadual dos
Trabalhadores da Mediunidade, em Campo Alegre
14/10 - Sábado DIJ / DAPSE - Atividade Dia das
Crianças e Famílias, no núcleo de Nova Brasília
26/10 – Quinta-feira - Ato Público de encerramento do
12º. Movimento Você e a Paz em Concórdia, na Fundação Municipal de Cultura, às 20 horas
28/10 - Sábado - CFE - Conselho Federativo Estadual,
em Fraiburgo

NOTÍCIAS
Encontro dos Trabalhadores da Mediunidade
Neste mês de outubro, no dia 7, acontecerá o
ETRAMESC 2017, Encontro dos Trabalhadores da
Mediunidade de Santa Catarina, na cidade de Campo
Alegre.
O objetivo é congregar os espíritas catarinenses que
atuam na área da Mediunidade e demais espíritas interessados, para reflexões em torno do tema:
“Mediunidade – Obsessões e transtornos mentais”.
Este ano foram convidados os seguintes painelistas:
Marta Antunes (FEB),Marcia Léon (AME-DF) e
Jacobson Santana (FEB).
Inscrições no site da FEC: www.fec.org.br

Depressão? Alma querida, se tens apenas
tristeza, se te sentes indefesa, contra mágoa e
dissabor, sai de ti mesma e auxilia aos que mais
sofrem na estrada. A depressão é curada pelo
trabalho de amor.
( Maria Dolores - Chico Xavier - Do Livro:
"Dádivas de Amor".)
Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de outubro o livro “Autismo, uma
leitura espiritual”, de Hermínio C. Miranda.
Uma abordagem original do autismo, uma das
síndromes mais estranhas da
vida psíquica. Partindo da premissa da imortalidade do espírito humano, Hermínio Miranda,
com o seu estilo envolvente, convida o leitor a dar um passeio
através da mais atualizada bibliografia sobre o assunto, discutindo-a, contestando-a, refletindo
sobre conceitos, para chegar a
conclusões alentadoras.
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.
Grupo de Estudo Espírita - Ipumirim - SC.
EXPEDIENTE - nº 124 - setembro/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
19h15m - 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
18h15m - Atendimento Fraterno, Livraria e Biblioteca
19horas - Palestra pública e aplicação de passes

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
PARENTESCO, FILIAÇÃO
Questão 205) - A algumas pessoas a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com
o fazê-los anteriores à existência atual.

“Ela os distende; não os destrói. Fundando-se o parentesco
em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família.
Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto, no vosso vizinho, ou no vosso servo, pode achar-se um
Espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da
consanguinidade.”
a) - Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão
à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um
Espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido
em condição muito diversa.

“É exato; mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram
nos seus antepassados. Um, que coraria de contar, como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender
de um gentil-homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas
sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que
Deus formulou as leis da Natureza.”
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

04/10 QUA
07/10 SAB
11/10 QUA
14/10 SAB
18/10 QUA
21/10 SAB
25/10 QUA
28/10 SAB

Roseli S. Mior
Marcos Adão Krahl
Joaquim Pedro Bicca
Camila Haefliger
Amanda Bicca
Anete A. Battistella
Juliano Grando
Daltro de Andrade

TEMA

Allan Kardec, o bom sendo encarnado
O Homem sadio na visão espírita
A mediunidades nas crianças
Deixe-me viver
Evangelização: educação do espírito
Vivências do amor em família
Reconciliação
Gratidão
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Administração
“Dá conta de tua administração.” – Jesus. (Lucas, 16:2)

Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que
realiza na obra do Supremo Pai, e, simultaneamente, é
administrador, porquanto cada criatura humana detém
possibilidades enormes no plano em que moureja.
Mordomo do mundo não é somente aquele que
encanece os cabelos, à frente dos interesses coletivos,
nas empresas públicas ou particulares, combatendo
tricas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica.
Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que
lhe foram confiados.
A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que
devemos dar conta hoje e amanhã.
O corpo é um templo sagrado.
A saúde física é um tesouro.
A oportunidade de trabalhar é uma bênção.
A possibilidade de servir é um obséquio divino.

Adeilson Salles
no Ato Público do MVP 2017
O escritor, palestrante e poeta Adeilson Salles estará em Concórdia para participar do
12º. Movimento Você e a Paz, como
já fez em outras oportunidades.
Além de apresentar-se em escolas do Município, fará a palestra
no encerramento da edição
deste ano, em Ato Público na
Fundação Municipal de
Cultura, dia 26 de outubro, às 20 horas.
Na oportunidade, acontecerá também a entrega do
Troféu Você e a Paz aos homenageados deste ano.

O ensejo de aprender é uma porta libertadora.
O tempo é um patrimônio inestimável.
O lar é uma dádiva do Céu.
O amigo é um benfeitor.
A experiência benéfica é uma grande conquista.
A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os
semelhantes e com a Natureza é uma glória comum a
todos.
A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou
entendimento é valiosa.

Quando cada um de nós transformar-se

O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a
dor para ser consolada são apelos que o Céu envia sem
palavras ao mundo inteiro.

em livro atuante e vivo de lições para
quantos nos observam o exemplo, as fronteiras da interpretação religiosa cederão
lugar à nova era de fraternidade e paz
que estamos esperando.

Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho?
Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno,
porque chegará o momento em que o Poder Divino te
pedirá: — “Dá conta de tua administração.”

(Francisco Cândido Xavier/Emmanuel)

(Do livro Fonte Viva. Espírito Emmanuel, psicografia de
Francisco Cândido Xavier)

