BOLETIM INFORMATIVO SEAL
Boletim mensal editado por

SOCIEDADE ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ
Rua Rodolfo Antonio Rigoso, 156 - Bairro São Miguel
89700-000 - Concórdia - S.C. - Brasil.
Internet: http://www.seal.org.br
Contato: seal@seal.org.br
Quarta-feira, 30/04/2014 - nº 83 - Ano IX

O ESPÍRITA NA EQUIPE
Emmanuel

Numerosos companheiros estarão convencidos de que
integrar uma equipe de ação espírita se resume em
presenciar os atos rotineiros da instituição a que se
vinculam e resgatar singelas obrigações de feição
econômica. Mas não é assim. O espírita, no conjunto
de realizações espíritas,
é uma engrenagem inteligente com o dever de
funcionar em sintonia
com os elevados objetivos da máquina.
Um templo espírita não
é simples construção de
natureza material. É um
ponto do Planeta onde
a fé raciocinada estuda
as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser. Lar
do esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada coração que lhe compõe a
estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na
sustentação da obra em si. Não bastará frequentar-lhe
as reuniões. É preciso auscultar as necessidades dessas mesmas reuniões, oferecendo-lhes solução. Respeitar a orientação da Casa, mas também contribuir, de
maneira espontânea com os dirigentes, na extinção

de censuras e rixas, perturbações e dificuldades, tanto
quanto possível no nascedouro, a fim de que não se
convertam em motivo de escândalo. Falar e ouvir
construtivamente. Efetuar tarefas consideradas
pequeninas, como sejam sossegar uma criança,
amparar um doente, remover um perigo ou fornecer
uma explicação, sem
que, para isso, haja
necessidade de pedidos diretos. Sobretudo,
na organização espírita,
o espírita é chamado a
colaborar na harmonia
comum, silenciando
melindres e apagando
ressentimentos, estimulando o bem e
esquecendo omissões
no terreno da exigência
individual.
Todos nós, encarnados e desencarnados, comparecemos no templo espírita no intuito de receber o concurso dos Mensageiros do Senhor; no entanto, os
Mensageiros do Senhor esperam igualmente por
nosso concurso, no amparo a outros, e a nossa cooperação será sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender.
XAVIER, Francisco Cândido e VIEIRA, Waldo. Estude e Viva. Pelos
espíritos Emmanuel e André Luiz. 4ª ed. Rio de Janeiro: FEB, 1978

Encontro dos educadores espíritas de Santa Catarina
Em Blumenau, nos dias 17 e 18 de maio, a FEC promoverá uma ótima oportunidade para a confraternização e principalmente uma reflexão dos trabalhadores
espíritas.
Objetivos Específicos:
1. Elencar as principais influências, problemas e desafios que afetam o evangelizando na atualidade.
2. Perceber que muitas destas situações estão refletidas
na sala de evangelização.
3. Conscientizar da necessidade de nos aproximarmos
do evangelizando compreendendo o mesmo em sua
realidade íntima.

4. Mostrar que o conhecimento espírita é poderoso
agente transformador quando colocado em prática
através do autoconhecimento.
5. Apresentar ferramentas que auxiliem o
evangelizador e o evangelizando nesta jornada a
caminho do homem de bem.
6. Estimular o evangelizador à vivência do Espiritismo em seu dia-a-dia e ao constante aperfeiçoamento
de suas práticas educativas, como forma de se tornar
um agente de mudança nos jardins da vida.
Mais informações em: http://fec.org.br/index.php/biografias/
item/479-eneesc-2014
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AGENDA MAIO/2014
17 – Palestra com Cosme Massi: O Livro dos Espíritos: sua profundidade e simplicidade, no Clube 29
de Julho, às 20 horas.
18 – Seminário com Cosme Massi: A moral espírita,
no Clube 29 de Julho, às 9 horas.
17 e 18 - ENEESC - Encontro Educadores Espíritas de
SC, em Blumenau.

NOTÍCIAS
Cosme Massi em Concórdia
Nos próximos dias 17 e 18 de maio, Cosme Massi
estará em Concórdia, realizando palestra e Seminário.
Natural de Três Rio-RJ, residente em Curitiba-PR,
Cosme é Doutor em Lógica e Filosofia da Ciência pela
Universidade de Campinas (Unicamp), Assessor da
Reitoria da Universidade Positivo (UP) de Curitiba-PR.
Foi Presidente da União das Sociedades Espíritas
Intermunicipal de Marília-SP, coordenador doutrinário
da Sociedade Espírita Renovação, de Curitiba-PR e
idealizador do GEAK (Grupo de Estudos Allan Kardec)
e do IPEAK (Instituto de Pesquisas Espíritas Allan
Kardec). É autor do livro “O Ponto de Vista Kardequiano”
e “Virtudes: um diálogo introdutório”.

Quando o Evangelho penetra o Lar, o
coração abre mais facilmente a porta
ao Mestre Divino. (Emmanuel)
Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão, no mês de maio, os livros "Asas da
Liberdade", da autora Célia Xavier de Camargo e
"Recomeçar", do
autor Adeilson
Sales.
Interessados em
aderir ao Clube
podem procurar os
representantes
abaixo relacionados:
Sociedade Espírita André Luiz - Concórdia - SC.
Centro Espírita Casa do Caminho - Concórdia - SC.
Centro Espírita Pioneiro da Luz - Piratuba - SC
Centro Espírita Amor e Fé - Itá - SC
Centro Espírita Chico Xavier - Seara – SC.
Grupo Estudo Espírita - Ipumirim - SC
EXPEDIENTE - nº 83 - abril/2014 - ANO VIII - (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. Jornalista Responsável: Paula Biazus (02420-DRT/SC).
Internet: http://www.seal.org.br - contato: seal@seal.org.br
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ATIVIDADES SEAL

LIVRARIA SEAL

Segunda-Feira
14horas - Estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo
e Irradiação.
14horas - Atendimento a Gestantes e Bazar
19h30m – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE
Quarta-feira
19h30m - Atendimento Fraterno, Livraria e Biblioteca
19h30m - Evangelização infantojuvenil
20horas - Palestra pública e aplicação de passes
Quinta-feira
19h30m – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE
Sábado
09horas - Evangelização infantojuvenil em Nova Brasília.
13h30m – Juventude espírita
17horas – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE
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
A ALMA
Questão 136)- A alma independe do princípio
vital?
“O corpo não é mais do que envoltório, repetimo-lo
constantemente.”

a)- Pode o corpo existir sem a alma?
““Pode; entretanto, desde que cessa a vida do cor-

po, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda
não há união definitiva entre a alma e o corpo; enquanto que, depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica
pode animar um corpo sem alma, mas a alma não
pode habitar um corpo privado de vida orgânica.”

b)- Que seria o nosso corpo, se não tivesse alma?
“Simples massa de carne sem inteligência, tudo o
que quiserdes, exceto um homem.”
Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed.

FEB. 2005.

PROMOÇÃO DO MÊS DE MAIO

Todos os livros de
Richard Simonetti
em estoque com
desconto de 20%
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

03/05- Sáb
07/05- Qua
10/05- Sáb
14/05- Qua
17/05- Sáb
21/05- Qua
24/05- Sáb
28/05- Qua
31/05- Sáb

Neli Armiliato
Joaquim Pedro Bicca
Dóres Anton
Aldir R. Perozin
Cosme Massi
Thiago Saliba
Cláudia Fontoura
Amber Port (Biba)
Amanda Bicca

TEMA

O uso da palavra
A bênção do trabalho
Mães
Dimensões Espirituais do Centro Espírita
O Livro dos Espíritos: sua profundidade e simplicidade.
Pedi e Obtereis
Caridade, virtude por excelência
Tema Livre
Corpo, instrumento do Espírito

Estudo Sistematizado de O Evangelho Segundo o Espiritismo
Segunda: 14 horas e Sábado: 17 horas - ( Aberto ao Público )
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Mães Solteiras
É um fenômeno mundial. No planeta inteiro, há milhares
de anos, bilhões de mulheres encaram a maternidade
sozinhas.
Hoje até se tornou moda: mulheres independentes e financeiramente estáveis optam por criar os filhos sozinhas.
Mas, na maior parte das ocasiões, a maternidade solitária
não é fruto de uma escolha.
Sim, ser mãe solteira é também amargar o abandono, a
confiança traída. É encarar o futuro assustada, muitas
vezes sem sequer ter saído da adolescência.
Como se sabe, na adolescência e na juventude, tudo
parece ser maior, mais intenso e mais profundo do que
realmente é.
Por isso, os mais jovens se
apaixonam e imaginam que
vão morrer de amor. Quando rompem um namoro,
acreditam que jamais
encontrarão alguém melhor.
E as brigas familiares assumem proporções de tragédia.
Tudo isso é preciso ter em
mente quando se analisa a
questão das mães solteiras,
da gravidez na adolescência e das crises que envolvem tais situações.
É óbvio que uma gestação
na adolescência não é a
situação ideal. Ela atrasa
estudos, interrompe sonhos
e planos, gera momentos de
desconforto.
Mas o que fazer diante do
fato concreto? E quando
uma filha revela que está
grávida, que atitude tomar?
Diante de uma gravidez, os
pais entram em pânico e as
filhas se desesperam ou se
revoltam. Instala-se o caos.
É bem humano e natural
que seja assim. É que criamos expectativas a respeito dos
outros.
Os pais esperam que as filhas cursem uma Universidade,
consigam um bom emprego, namorem, casem-se e constituam uma linda e harmoniosa família.
Por sua vez, as filhas também traçam planos, que às vezes
até coincidem com o dos pais. Mas elas também desejam
ser felizes, conseguir independência, ter um lar para
chamar de seu, com algum conforto e muita alegria.

São projetos. Mas a vida tem surpresas pelas curvas do
caminho. E a mais comum situação é ver os sonhos
desaparecerem como bolhas de sabão.
E nessas ocasiões vem a pergunta: Como agir? Como
ser solidário e bom com a filha grávida, sem deixar de
chamá-la à responsabilidade própria?
As respostas a essas questões envolvem duas palavras:
amor e sabedoria. Amor para compreender que a filha
atravessa um momento delicado.
Muitas vezes foi abandonada, está sem chão, sem
suporte. Desnorteada, não consegue ver o futuro. Pensa
apenas na gravidade da situação, nos momentos
próximos em que terá nos braços um filho.
E ela mesma é pouco mais
que uma criança...
Para os pais, a hora é
igualmente difícil. Abalados, decepcionados,
choram e brigam,
externando a dor interna.
Mas são mais maduros.
É a hora de ganharem
forças para amparar a f ilha
necessitada.
E ajudar a filha mãe solteira não é assumir as
responsabilidades dela
nem a educação do neto.
Auxílio, nesse caso, é
orientação, apoio psicológico e material, estímulo a
continuar os estudos,
cuidar do próprio filho e
seguir em frente.
Por vezes fazemos tempestade em copo d´água.
Ao contrário do que muita
gente pensa, é possível ter
filhos, estudar, trabalhar e
concretizar todos os
sonhos.
É lógico que tudo será
mais trabalhoso e difícil,
mas não é impossível. A dificuldade é conseqüência da
invigilância.
Para isso, basta que alguém - pais, namorado, irmão,
amigo, parente - faça uma pequena corrente de
solidariedade e dê apoio.
Não se trata de assumir o papel da mãe nem suas
obrigações. Isso jamais. Trata-se de pequenos gestos que
farão toda a diferença no futuro.
Pense nisso!
Redação do Momento Espírita.

