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SEAL ELEGE DIRETORIA E DEFINE NOVA EQUIPE DE TRABALHO
“Uma Casa Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna”.
A mensagem de Emmanuel na revista O Reformador,
ainda que publicada em 1951, ultrapassa o tempo e
mantem-se atual, orientando os trabalhadores espíritas
sobre a importância de sua atuação no Centro. Pessoas
e equipes renovam-se com o passar dos anos, trazendo atualizações à dinâmica das atividades, mas mantendo o compromisso de evangelizar corações através
dos ensinamentos de Jesus.
Em vista desta proposta, a Sociedade Espírita André
Luiz promoveu recentemente a eleição para cargos de sua nova
equipe de trabalho, que acontece a cada dois anos. Anete
Battistella foi eleita a nova presidente da SEAL e Juliano Grando
assumiu a posição na vice-presidência. Elegeram-se também os titulares e suplentes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Sociedade,
assim como secretária e tesoureiros da Casa. Todos trabalhadores com experiência e comprometimento na condução e continuação das atividades até então desenvolvidas.
Com a definição das funções administrativas, deu-se
encaminhamento à escolha dos coordenadores de cada
departamento. Mariana Bernardi assumiu a
coordenadoria do Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita (DAPSE) e Amanda Bicca irá continuar à frente do Departamento da Família, Infância e
Juventude. Neli Armiliato coordena agora o Departamento do Livro Espírita e Camila Haefliger o Departamento
de Divulgação. Roseli Mior é a coordenadora do Departamento de Atendimento Espiritual e Joaquim Bicca responde pelo Departamento de Mediunidade. A coordenação do Departamento Doutrinário segue com Juliano
Grando e o Departamento Administrativo fica por conta
da Diretoria Executiva da SEAL.

Cada coordenador pode formar as suas equipes e
convidar diferentes pessoas para desempenhar
funções nos departamentos. Um requisito importante
para quem quiser ser um novo trabalhador é estar
participando de um dos grupos de estudo promovidos pela Casa, tendo convicção nos ensinamentos
doutrinários. As atividades da SEAL incluem também
o trabalho com o Núcleo do Bairro Nova Brasília, uma
extensão da Centro que atende crianças e suas famílias com evangelização, palestras, aulas de música e
reforço escolar, atendimento a gestantes,
além de várias outras ações de assistência social desenvolvidas naquela comunidade.
Joaquim Bicca, que esteve à
frente da presidência da Casa
por diversos anos, expressa
gratidão aos companheiros de
atividade e felicita a nova equipe. “Em nome da Diretoria que
se despede, quero deixar meu melhor agradecimento a toda a equipe de trabalhadores da SEAL, a todos
aqueles que colaboraram de qualquer forma, e que
permitiram que o trabalho fosse realizado, procurando seguir as orientações da nossa querida Doutrina
Espírita. À nova equipe que assume, direção, trabalhadores, nossos votos de um excelente trabalho sob
a direção de Jesus e dos bons Espíritos”, declara.
Para a nova presidente da SEAL, Anete Battistella, a
responsabilidade é recebida com motivação. “Com
muita alegria assumimos a tarefa de gestão junto a
SEAL. Estamos gratos pela confiança depositada e
felizes por poder contribuir no trabalho de Jesus.
Rogamos aos bons Espíritos que nos auxiliem a todos sempre, nos fortalecendo enquanto equipe de
trabalho. Agradecemos a todos os colaboradores que
aceitaram a tarefa conosco. Lembrando o que nos fiz
Francisco Espineli, por Divaldo Pereira Franco: o
trabalho realiza o milagre da fraternidade e só a
fraternidade é sólida base para a unificação. Trabalhemos juntos! Com certeza iremos mais longe”, finaliza.
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AGENDA DEZEMBRO/2017
02/12 - Sábado DDOU - 4o. Seminário do ESDE
04/12 - Segunda-feira DDOU - Encerramento do
ESDE
06/12 - Quarta-feira - DIJ - Encerramento Evangelização
na SEAL
09/12 - Sábado DIJ - Encerramento Evangelização
em Nova Brasília
10/12 – Domingo MVP – Encontro Fraterno
11/12 – Segunda-feira Reunião de Planejamento
2018 - SEAL
13/12 - Quarta-feira
DIJ - Reunião de avaliação
16/12 - Sábado DIJ - Rematrículas
Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão no mês de dezembro o livro “O evangelho gnóstico de Tomé”, de Herminio C. Miranda.
Ao contrário do que se poderia pensar, o movimento
cristão primitivo não constituiu um bloco monolítico de
crenças e ritos administrados por uma única e
incontestada instituição.
Estima-se em uma centena de seitas dissidentes suscitadas no decorrer dos três primeiros séculos da era
cristã.
Nenhuma das heresias desse período representou maior risco para
a estabilidade da igreja primitiva do
que a dos gnósticos. Surgido no
início do segundo século, o
gnosticismo alcançou o mais alto
ponto de sua trajetória durante as
duas décadas finais desse mesmo século para extinguir-se na segunda metade do
século seguinte.[..]
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
Encontro Fraterno do Movimento Você e a Paz
Como último evento deste ano, o Movimento Você e a
Paz promove neste mês de dezembro o Encontro Fraterno, reunindo trabalhadores das Casas Espíritas de
Concórdia e seus familiares.
Com as proposta se reflexão e confraternização, o
evento acontecerá no dia 10 de dezembro, na sede
campestre da OAB.

Nova diretoria da 11ª. URE
Em atendimento ao calendário eleitoral da Federação
Espírita
Catarinense, aconteceram em 18 de novembro
passado as eleições, em
todo o estado de Santa
Catarina, das novas diretorias executivas das Uniões Regionais Espíritas.
Os Centros Espíritas pertencentes à 11ª. URE, que
atende os municípios de nossa região, elegeram a
sua nova Diretoria Executiva, composta por Joaquim
Pedro Bicca, presidente e Aldir Roberto Perozin, vicepresidente.

EXPEDIENTE - nº 126 - novembro/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.
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
PARECENÇAS FÍSICAS E MORAIS
Questão 207) - Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral?
“Não, que diferentes são as almas ou Espíritos de uns
e outros. O corpo deriva do corpo, mas o Espírito não
procede do Espírito. Entre os descendentes das raças
apenas há consanguinidade.”
a) - Donde se originam as parecenças morais que
costuma haver entre pais e filhos?
“É que uns e outros são Espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores.”
Questão 208) - Nenhuma influência exercem os
Espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste?
“Ao contrário: bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os Espíritos têm que contribuir para o
progresso uns dos outros. Pois bem, os Espíritos dos pais
têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados, se vierem a falir no seu desempenho.”

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

02/12 SÁB
06/12 QUA
09/12 SÁB
13/12 QUA
16/12 SÁB
20/12 QUA
23/12 SÁB
27/12 QUA
30/12 SÁB

Wagner Casagrande
Juliano Grando
Joaquim P. Bicca
Dóres Anton
Daniela Oliva
Roseli S. Mior
Aldir R. Perozin
Anete A. Battistella
Palestra em vídeo

TEMA

Saúde das relações familiares
Perdão
Planejamento pós-reencarnatório
As dores da alma
Pluralidade das existências
Ansiedade, o mal do século?
Divino Natal
Ano novo – Água viva
Palestra em vídeo
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O    al
Ei, você, aonde vai com tanta pressa?
Eu sei que você tem pouco tempo...
Mas, será que poderia me dar uns minutos da sua
atenção?
Percebo que há muita gente nas ruas, correndo como
você.
Para onde vão todos?
Os shoppings estão lotados...
Crianças são arrastadas
por pais apressados, em
meio ao torvelinho...
Há uma correria generalizada...
Alimentos e bebidas são
armazenados...
E os presentes, então?
São tantos a providenciar...
Entendo que você tenha
pouco tempo.
Mas, qual é o motivo
dessa correria?
Percebo, também, luzes
enfeitando vitrines, ruas,
casas, árvores...
Mas, confesso que vejo pouco brilho nos olhares...
Poucos sorrisos afáveis, pouca paciência para uma
conversa fraternal...
É bonito ver luzes, cores, fartura...
Mas seria tão belo ver sorrisos francos...
Mais gratidão...
Mais carinho...
Mais compaixão...
Talvez você nunca tenha notado que há pessoas que
oferecem presentes por mero interesse...
Que há abraços frios e calculistas...
Que familiares se odeiam, sem a mínima disposição
para a reconciliação.
Mas, porque você me emprestou uns minutos do seu
precioso tempo, gostaria de lhe perguntar novamente: Para que tanta correria?
Em meio à agitação, sentado no meio-fio, um mendigo, ébrio, grita bem alto: Viva Jesus. Feliz Natal!

E os sóbrios comentam: É louco!
E a cidade se prepara... Será Natal.
Mas, para você que ainda tem tempo de meditar sobre
o verdadeiro significado do Natal, ouso dizer:
O Natal não é apenas uma data festiva, é um modo de
viver.
O Natal é a expressão da caridade...
E quem vive sem caridade desconhece o encanto do
mar que incessantemente
acaricia a praia, num vai-evem constante...
Natal é fraternidade...
E a vida sem fraternidade é
como um rio sem leito,
uma noite sem luar, uma
criança sem sorriso, uma
estrela sem luz.
Mas o Natal também é
união...
E a vida sem união é como
um barco furado, um pássaro de asas quebradas,
um navegante perdido no
oceano sem fim.
E, finalmente, o Natal é pura expressão de amor...
E a vida sem amor é desabilitada para a paz, porque
em sua intimidade não sopra a brisa suave do amanhecer, nem se percebe o cenário multicolorido do crepúsculo.
Viver sem a paz é como navegar sem bússola em noite
escura... É desconhecer os caminhos que enaltecem a
alma e dão sentido à vida.
Enfim, a vida sem amor... Bem, a vida sem amor é mera
ilusão.
Que este Natal seja, para você, mais que festas e troca
de presentes...
Que possa ser um marco definitivo no seu modo de
viver, conforme o modelo trazido pelo notável Mestre,
cuja passagem na Terra deu origem ao Natal...
Redação do Momento Espírita.

