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ESCRITOR ADEILSON SALLES PARTICIPA DO 12º MVP EM CONCÓRDIA
“A beleza da vida está na diversidade”. A frase, trazida
pelo escritor Adeilson Salles, deu o tom de sua palestra
no Ato Público do 12º Movimento Você e a Paz (MVP)
em Concórdia. Diversidade, tolerância e paz foram
temas do evento, que aconteceu no dia 26 de outubro
na Fundação Municipal de Cultura. Um público atento
acompanhou a
exposição do autor,
que levantou reflexões acerca da
importância da
educação,do
respeito, da ética e
dos valores morais
como base para a
construção se uma
sociedade mais
tolerante, pacífica e
fraterna.
A diversidade foi umas das questões enfatizadas por
Adeilson. Ele defende que as mudanças que estão
ocorrendo na sociedade não se apresentam como
modismos, mas transformações permanentes, necessárias no caminho de evolução social, a fim de que
sejamos mais abertos, compreensivos e respeitosos às
diferenças. As variadas configurações de família foram
abordadas pelo escritor, que defendeu uma educação
sem preconceitos como ferramenta para a verdadeira
transformação moral das civilizações.
A preocupação com os jovens também foi pauta do
encontro. Adeilson levantou discussões atuais e importantes sobre o futuro de crianças e adolescentes, envoltos em um ambiente de progresso tecnológico e interação
virtual, mas de pouco contato e proximidade nas
relações interpessoais com a família e os amigos. Os
pais precisam estar mais perto dos filhos, disse ele,
acompanhando o seu desenvolvimento, assumindo o
papel educativo que lhes cabe e fazendo uso da
autoridade saudável e necessária a essas relações.

Ainda na vinda à Concórdia, o escritor esteve junto de
crianças e jovens, que são o principal público de suas
obras. Visitando alunos e professores, ele falou sobre
a paz nos Grupos Escolares Municipais Nova Brasília,
Petrópolis e Maria Petroli e as Escolas Básicas Municipais Santa Rita, Melvin Jones, Concórdia e Natureza, além do Centro
Educacional e Cultural Algodão Doce.
Pela atuação neste
e outros anos pelo
MVP no Município,
Adeilson recebeu o
título “Pessoa que
se doa”, uma
homenagem do
Movimento entregue a ele no Ato
Público em que
palestrou.
A paz nas relações familiares foi o tema do MVP para
o trabalho nas escolas. O livro Alice no País das
Famílias, escrito por Adeilson e inspirado através da
interação com os alunos em outra edição do Movimento, foi trabalhado nas atividades. O autor ainda
esteve presente na 3ª CONJEC, a Confraternização
de Jovens Espíritas de Concórdia, que reuniu
evangelizandos adolescentes da Sociedade Espírita
André Luiz e do Centro Espírita Casa do Caminho
para, entre outros assuntos relevantes, discutir a
influência espiritual.
Adeilson Salles é natural do Guarujá, litoral de São
Paulo. É escritor, palestrante e premiado poeta. Já
publicou 77 livros para crianças, jovens e adultos, em
sua maioria dedicados à literatura infanto-juvenil.
Alguns de seus títulos são paradidáticos e foram
adotados em escolas públicas e particulares, e seu
trabalho para crianças e jovens também foi adaptado
para o teatro e traduzido para a língua inglesa. Atua
também como palestrante e contador de histórias em
centros espíritas, escolas públicas e particulares,
universidades e empresas.
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AGENDA NOVEMBRO/2017
01/11 - Quarta-feira, DIJ - Reunião mensal – na SEAL
04/11 - Sábado, DIJ - Reunião mensal – na sede de
Nova Brasília
09/11 - Quinta-feira, DIJ - Encontro de Pais
18/11 - Sábado, C.F.R. - Conselho Federativo Regional 11a. URE – em Piratuba
18/11 - Sábado, Eleições UREs – em Piratuba
22/11 - Quarta-feira, DIJ / DAPSE - Feirinha de artesanato
25/11 - Sábado, Reunião Comissão Regional / Macro
Regional – Oeste - em Chapecó
25/11 - Sábado, DDOU - 4o. Seminário do ESDE
Não reclames da oportunidade de crescer,
onde te encontras, com que laboras e no
momento que atravessas. Confiante, prossegue em paz, e o tempo brindar-te-a com a
harmonia íntima.
( Joanna de Ângelis / Divaldo Franco Livro: Fonte de Luz )

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de novembro o livro “O que fazemos neste mundo?”, de Richard Simonetti.
Qual a finalidade da existência humana?
Filósofos, cientistas, religiosos, ao longo do tempo,
tentam responder a essa instigante
dúvida, perdendo-se em fantasias.
A melhor maneira para definir o
que viemos fazer na Terra é descobrir de onde viemos.
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.

NOTÍCIAS
Comissão Regional e Macrorregional Oeste 2017
Em 25 de novembro, a Federação Espírita Catarinense
(FEC) realizará em Chapecó, reuniões das Comissões
Regionais e Macrorregionais, que reúnem trabalhadores,
dirigentes das casas espíritas e das Uniões Regionais
Espíritas do Oeste do estado.
Comissões Regionais são reuniões da Diretoria executiva da FEC em conjunto com os dirigentes das URE’s e
dos Centros Espíritas, para apresentação e discussão das
diretrizes, objetivos e ações.
As Macrorregionais são encontros de capacitação que
acontecem de forma simultânea às Comissões, para oferecer subsídios aos trabalhadores de cada região em cinco
áreas de atuação (Mediunidade, Atendimento Espiritual,
Estudos, Assistência e Promoção Social e Família, Infância e Juventude).
O foco principal desses encontros é a sensibilização, o
estímulo e a capacitação do trabalhador espírita para a
realização das atividades espíritas com qualidade.
Dessa forma, o objetivo de ambos é unir e unificar o Movimento Espírita catarinense a partir do diálogo constante
e da troca de experiências e expectativas, projetando conjuntamente ações em prol da consolidação do movimento espírita organizado.
DATA: 25 de novembro de 2017 (sábado)
HORÁRIO: 13:00h às 19:00h
URE ANFITRIÃ: 12ª URE (Chapecó)
LOCAL: EEB Professora Lourdes Ângela Sarturi Lago (Rua
Caramuru, 300, Bela Vista (Próximo Gambatto Veículos)
PROGRAMAÇÃO GERAL:
13:00-13:30 – Boas vindas credenciamento do público
13:30-13:45 – Abertura geral (Plenária)
13:45-14:30 – Atividades das UREs (apresentação artística: 10 minutos por URE)
14:30-14:45 – Exposição introdutória: “Brasil, Coração do
Mundo e Pátria do Evangelho”.
14:45-15:30 – Introdução ao CITAF
15:30 -17:15 – Atividades Setoriais: (Divisão em grupos)
Comissão Regional: Diálogo Federativo (Deliberações sobre o CITAF, Planejamento Integrado, o importante papel
das lideranças, Diretrizes Nacionais e Advertências Espirituais)
Macrorregional / Oficinas: Mediunidade, Atendimento
Espiritual, Assistência Social, Família Infância e Juventude, Estudos.
17:15 - 17:45 – Intervalo
17:45 – 18:45 - Atividade de Integração (Plenária)
Programação, Informações e Inscrições para as oficinas
da Macrorregional 2017 no site http://www.fec.org.br

EXPEDIENTE - nº 125 - outubro/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
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 206) - Do fato de não haver filiação entre
os Espíritos dos descendentes de qualquer família,
seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo?
“De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se
ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram
Espíritos elevados. Se bem os Espíritos não procedam uns
dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos
que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que
muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família
pela simpatia, ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas, ficai certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por
orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles
gozem, senão na medida dos esforços que empregais por
seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança
que deles guardais.”

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.

Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed. FEB. 2005.

CALENDÁRIO DE PALESTRAS
DATA

PALESTRANTE

01/11QUA
04/11SAB
08/11QUA
11/11SAB
15/11QUA
18/11SAB
22/11QUA
25/11SAB
29/11 QUA

Adeilson Salles
Cláudia M. Fontoura
Roseli S. Mior
Daltro de Andrade
Loana Bento
Maria Vitória Sunti
Neli Armiliato
Macrorregional
Dóres Anton

TEMA

Mulheres do evangelho
A Alma após a morte
Relacionamento pais e filhos: promovendo a paz
Gratidão
Tema Livre
Tema Livre
A virtude da paciência
Não haverá atividades na SEAL.
O homem de bem
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Em Assembleia Geral realizada no dia 21 de outubro
de 2017, os associados da Sociedade Espírita André
Luiz elegeram os novos Conselhos Deliberativo e
Fiscal. O Conselho Deliberativo, por sua vez, escolheu
os novos presidente e vice- presidente.
A nova Diretoria ficou assim composta:
Presidente: Anete Araceli Battistella
Vice-presidente: Juliano Grando
Secretária: Michele Gravois Merlo
1º. Tesoureiro: Joaquim Pedro Bicca
2º. Tesoureiro: Roseli Salete Mior



Conselho Deliberativo
Efetivos: Amanda Bicca, Anete Araceli Battistella, Dóres
Anton, Joaquim Pedro de Barros Bicca Neto Segundo,
Juliano Grando, Michele Merlo e Roseli Salete Mior.
Suplentes: Fabiana Piccinin, Neli Elisa Armiliato e Cláudia
Maria da Silva Fontoura.
Conselho Fiscal
Efetivos: Flávio de Carli, Aldir Roberto Perozin e Mariana
P. M. Bernardi
Suplentes: Damiana Maria Lorenzi Zolet, Dineva Inês
Garlet e João Luiz Schwab

O Centro Espírita e seu papel na sociedade
O Centro Espírita é a célula mater da nova sociedade, porque nela se reúnem almas que trabalham pelo
progresso geral e se transformará numa escola, porque esta é uma das funções precípuas da Casa Espírita.
Uma Escola, porém, naquela abrangência muito bem definida pela Pedagogia moderna, que não apenas
instrui, mas também educa, criando hábitos consentâneos com as próprias diretrizes da Codificação. O Centro
Espírita realizará o mister de transformar-se na célula viva da comunidade onde se encontra, criando uma
mentalidade fraternal e espiritual das mais relevantes, porque será escola e santuário, hospital e lar, onde as
almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz, e, ao mesmo tempo, o alimento
para sobreviver aos choques do mundo exterior.
(         !    "#  #  Trabalhadores
Espíritas, publicado pela FEB.)
Estudo, caridade e unificação
Ismael, “O abnegado mensageiro do Mestre, começando o movimento de organização nos primeiros dias de 1889, preparara
o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec, que, por meio do
médium Frederico Júnior, forneceu as suas instruções aos espiritistas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade
e à unificação.”.1
Cento e vinte e seis anos são passados, a partir dessas instruções sublimes de Allan Kardec aos espiritistas, as quais, apesar de
centenárias, permanecem atuais e indispensáveis.
Estudar a Doutrina Espírita, praticar a caridade e estar unificado são recomendações que jamais devem ser esquecidas pelos
espíritas cristãos, não apenas por terem sido exaradas pelo Codificador, mas, também, por se tratar de aspectos balizadores aos
adeptos do Espiritismo na sua busca constante do autoaperfeiçoamento e da unificação do Movimento Espírita.
Estudo! - A Doutrina Espírita é uma ciência nova que desvela as relações entre os Espíritos e todas as consequências morais
delas decorrentes, pois como ciência de observação e doutrina filosófica necessita ser estudada por seus adeptos.
Caridade! - Sem esta não há salvação e sua prática torna melhor o Espírito imortal, fazendo-o evoluir ética e moralmente em
ambos os planos da vida.
Unificação! - O estudo da Doutrina Espírita, que restabelece o Evangelho na sua primitiva pureza, e a prática da caridade
fortalecem os laços de união e criam condições adequadas à unificação, pois não podemos olvidar que não se faz unificação
sem a união entre os espíritas.
Estudo, caridade e unificação, três recomendações instrutivas aos adeptos do Espiritismo que precisam ser praticadas como
um dever de consciência para consigo mesmo, para com o próximo e para com Deus, principalmente nestes dias de transição,
a exigirem do espírita verdadeiro o testemunho e a coerência.
Outubro, mês de nascimento de Allan Kardec, faz-nos evocar a sua lembrança em gratidão ao seu trabalho hercúleo e
sacrificial que resultou no legado à Humanidade de uma crença raciocinada
e de um celeiro de consolo e de claridades espirituais. Louvado seja Allan Kardec, missionário Codificador do Espiritismo!
Glória ao Espiritismo, cuja Doutrina resgatou o Evangelho em sua primitiva pureza.
REFERÊNCIA:
1 XAVIER, Francisco C. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Pelo Espírito Humberto de Campos. 34. ed.8. imp. Brasília: FEB, 2015. cap.
28 – Federação Espírita Brasileira.

