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150 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo
Neste mês de abril, o movimento espírita comemora os
150 anos do lançamento do livro O Evangelho Segundo
o Espiritismo.
Publicado em 1864, sua primeira edição teve o nome
de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais
tarde, devido às observações do editor de Kardec, PierrePaul Didier e também de outras pessoas, o nome foi
alterado para O Evangelho segundo o Espiritismo.
Na Revista Espírita daquele mesmo mês, em sua primeira página, Kardec
insere uma nota falando sobre o novo livro:
“Esta obra é para uso
de todos. Dela podem
todos haurir os meios
de conformar com a
moral do Cristo o respectivo proceder. Aos
espíritas oferece aplicações que lhes
concernem de modo
especial. Graças às
r e l a ç õ e s
estabelecidas,
doravante e permanentemente, entre os homens e o
mundo invisível, a lei evangélica, que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente impelido a pô-la em prática, a conselho de

seus guias espirituais. As instruções que promanam
dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu
que vêm esclarecer os homens e convidá-los à imitação do Evangelho.”
O Evangelho Segundo o Espiritismo compõe-se de
28 capítulos, dos quais 27 dedicam-se às explicações
dos ensinamentos de Jesus, bem como suas concordâncias com o Espiritismo. O último capítulo traz
uma série de preces espíritas.
A leitura e o estudo
dessa obra são imprescindíveis a todos
que realmente aspiram por um mundo
de paz e amor, uma
família estruturada
em princípios e valores
morais
e
consequentemente
uma sociedade justa e
melhorada.
Deve ser o livro de
cabeceira de todo espírita, para ser lido diariamente, estudado em grupos e também em nossos lares, semanalmente, na prática já consolidada e
conhecida como Evangelho no Lar. E, o mais importante, vivenciado em nosso dia a dia.

ERJE 2014 - Encontro Regional de Jovens Espíritas
Com o objetivo central de estimular no jovem a vontade de conhecer e vivenciar o Evangelho, como caminho para a construção do Reino de Deus no próprio
coração, a Federação Espírita Catarinense realiza, no
período de 18 a 20 de abril, o Encontro Regional de
Jovens Espíritas, em Concórdia.
O evento deverá reunir jovens da região oeste do estado (UREs 2ª, 10ª, 11ª, 12ª e 16ª) além das cidades
de Erechim e Passo Fundo, RS.
Mais informações no site da SEAL ou
http://www.erje.com.br/oeste/
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AGENDA ABRIL/2014

NOTÍCIAS

09 - Palestra com Izaias Claro, 20 horas na Fundação
Municipal de Cultura
10 - Reunião da Comissão Regional Sul CFN / FEB,
em Campo Grande - MS
11 a 13 - 4º Congresso Espírita Brasileiro FEB, em
Campo Grande - MS
18/04 - 157º Aniversário de lançamento de "O Livro
dos Espíritos" - Dia Nacional do Livro Espírita
24 - 69º Aniversário da FEC-Federação Espírita
Catarinense.
26 - ETRAMESC - Encontro Trabalhadores
Mediunidade SC VPEM, em Blumenau - SC.

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão, no mês de abril, o
livro "O homem de bem",
do autor Richard Simonetti.
O próximo é o nosso caminho para Deus.
Todo bem que lhe fizermos
nos aproximará do Senhor.
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

A Vice-presidência da Área de Estudos e Prática da
Mediunidade, da Federação Espírita Catarinense, realizará no próximo dia 26 de abril, o Encontro de Trabalhadores da Mediunidade de Santa Catarina,
ETRAMESC 2014.
O evento será no Centro Universitário Leonardo da Vinci,
UNIASSELVI, em Blumenau e as atividades serão no
sábado das 9h às 19h.
Este ano o tema será: "O Momento Mediúnico da Humanidade Terrena" e teremos
como coordenadores do evento Divaldo Franco da
Bahia, Suely Caldas Schubert, de Minas Gerais,
Carmem Lúcia Martins e Sidney Lourenço de Santa
Catarina.
Mais informações no site da FEC: http://fec.org.br/
index.php/destaques/item/448-etramesc-2014

"Eu vim para cumprir a vontade de
meu Pai..." Jesus (Jo, 6:38)
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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 135)- Há no homem alguma outra coisa
além da alma e do corpo?
“Há o laço que liga a alma ao corpo.”

a)- De que natureza é esse laço?
“Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre

o Espírito e o corpo. É preciso que seja assim para
que os dois se possam comunicar um com o outro.
Por meio desse laço é que o Espírito atua sobre a
matéria e reciprocamente.”
O homem é, portanto, formado de três partes essenciais:
1º — o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e
animado pelo mesmo princípio vital;
2º — a alma, Espírito encarnado que tem no corpo a sua
habitação;
3º — o princípio intermediário, ou perispírito, substância
semimaterial que serve de primeiro envoltório ao Espírito e
liga a alma ao corpo. Tal, num fruto, o gérmen, o perisperma
e a casca.
Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed.

FEB. 2005.

PROMOÇÃO DO MÊS DE ABRIL
Coletânea de instruções ministradas no período de 2004
a 2012 por João Cléofas, através de ligeiras mensagens na abertura das reuniões mediúnicas do Centro
Espírita Caminho da
Redenção, em Salvador, BA.
Orientações que contribuem para que os
trabalhadores espíritas
dedicados ao ministério mediúnico se
reconfortem e reflitam
em torno do seu conteúdo, repleto de
ternura e amor.
Alguns assuntos
comentados: Morte e
desencarnação,
Retorno ao passado cristão, Ignorância e dor, Labor com
os desencarnados, Lei de atração, Programação
espiritual, Vigilância mental, Transitoriedade física,
Labor mediúnico, Vibrações diferentes, Palavras e sentimentos, Simpatia e compaixão, Vazio existencial,
Compromisso responsável, Equilíbrio vibratório, Luz da
prece, entre outros.
João Cléofas (Espírito) - Divaldo Franco (médium)
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

02/04- Qua
05/04- Sáb
09/04- Qua
12/04- Sáb
16/04- Qua
19/04- Sáb
23/04- Qua
26/04- Sáb
30/04- Qua

Joaquim Pedro Bicca
Wagner Casagrande
Izaias Claro ( SP )
Anete Battistella
Thiago Saliba
Dóres Anton
Aldir R. Perozin
Amanda Bicca
Amber Port (Biba)

TEMA

O Evangelho segundo o Espiritismo
O Evangelho segundo o Espiritismo
Viva mais! Vença e previna a depressão.
Cristo Consolador
O Livro dos Espíritos / Evangelho
Não vim destruir a Lei
Dimensões espirituais do Centro Espírita
Pedi e Obtereis
A dança das energias

Estudo Sistematizado de O Evangelho Segundo o Espiritismo
Segunda: 14 horas e Sábado: 17 horas - ( Aberto ao Público )
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O livro luz
A história não é muito diferente de tantas outras que
trazem como pano de fundo o sofrimento...
Não importa o país, ou a língua que se fale, os sentimentos têm uma linguagem única.
Era inverno e a noite caía rápida e fria...
Aquele homem desesperado caminhava triste e só...
No peito, a dor da separação promovida pela morte da
esposa querida, dilacerava-lhe as fibras mais sutis dos
sentimentos...
A prova amarga do adeus vencera-lhe. E ele, que
sonhava com a felicidade de um matrimônio feliz e com
um futuro adornado pela presença dos filhos, não
passava agora de trapo humano, solitário.
As noites de insônia e
os dias de angústia
minaram-lhe as forças.
Faltava ao trabalho e o
chefe, reto e ríspido, o
ameaçava despedir.
A vida para ele não
tinha mais sentido, para
que teimar em ficar
vivo? - Pensava.
Sem confiança em
Deus, resolvera seguir
o caminho de tantos
outros, ante a fatalidade... iria suicidar-se.
Paris, a cidade luz,
estava envolta no manto escuro da noite, e um vento
gelado açoitava sem piedade.
Seguiu, a passos lentos, pelas ruas desertas e se
deteve um momento a contemplar o rio Sena...
Talvez a correnteza o levasse dali e silenciasse, em suas
águas escuras e profundas, o seu pensamento
aturdido...
Sim, essa seria a solução, pensou.
Dirigiu-se como um autômato até a ponte Marie, quase
apagada pela forte cerração e, ao apoiar a mão direita
na murada para atirar-se, sentiu que um objeto molhado caiu aos seus pés.
Surpreendido, distinguiu um livro que o orvalho
umedecera...
Tomou o volume nas mãos e caminhou, um tanto irritado, procurando a luz quase apagada de um poste
vizinho, e pode ler no frontispício: “esta obra salvou-me
a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito.”
Vinha assinado por um homem.

Mesmo um pouco indeciso, resolveu ler aquela obra
que, por suposto, havia salvado a vida de alguém que
pretendera, como ele, por termo à própria vida.
Já nas primeiras páginas encontrou motivos para viver e lutar, suportar com resignação e coragem os reveses da vida e refazer a esperança.
Leu o volume com dedicada atenção e resolveu
presenteá-lo a quem lhe havia propiciado aquele tesouro.
Era abril de 1860... e, numa manhã fria como tantas
outras na cidade de Paris, o professor Rivail recebe
em sua residência uma certa encomenda cuidadosamente embrulhada.
Abriu e encontrou
uma carta singela
com os seguintes
dizeres: “com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo,
bem como a sua
história, rogandolhe, antes de tudo,
prosseguir em suas
tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho
fortes razões para
isso.”
Em seguida o autor
da carta narra a história que acabamos de contar.
Allan Kardec, pseudônimo do ilustre professor francês
Hippolyte Léon Denizard Rivail, abriu a obra e leu em
seu frontispício: “esta obra salvou-me a vida. Leia-a
com atenção e tenha bom proveito.” E, logo após a
primeira assinatura de A. Laurent, dizia: “Salvou-me
também. Deus abençoe as almas que cooperaram
em sua publicação” assinado: Joseph Perrier.
Kardec, aconchegando o livro ao peito, entendeu a
sublime missão que lhe cabia como codificador da
Doutrina Espírita, mensageira de consolo e esperança para a humanidade sofrida.
Essa obra que conseguiu, com suas páginas de luz,
deter aqueles dois homens às portas do suicídio, veio
à lume no dia 18 de abril de 1857, e intitula-se O livro
dos Espíritos.
Equipe de Redação do Momento Espírita, história adaptada do livro “Espírito da Verdade, cap. 52 – Há um século.

