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PROJETO NOVA BRASÍLIA
Finalmente chegou o dia tão esperado! O dia 22 de fevereiro deste ano ficará marcado pela inauguração da
sede da SEAL no Bairro Nova Brasília.
Foi um evento simples, mas muito emocionante. Trabalhadores, colaboradores, evangelizandos e seus familiares reuniram-se em prece, agradecendo a Deus e aos bons Espíritos pela oportunidade do trabalho. Em seguida, todos foram convidados a conhecer a Casa que a partir de agora, centraliza as tarefas do Departamento de
Assistência e Promoção Social Espírita da Sociedade Espírita André Luiz.

Quem estiver interessado em colaborar com o Projeto pode procurar a Secretaria da Casa para aderir à
Campanha ou obter mais informações. Doações podem ser feitas, também, através da conta corrente
nº 3.354-5, agência 0410-3, do Banco do Brasil.
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AGENDA MARÇO/2014
13 – Assembleia Geral da SEAL – Prestação de contas
do exercício de 2013
22 -Encontro Assistência Social Espírita de Santa
Catarina - EASESC
30 – Palestra com Nazareno Feitosa, às 10 horas, no
Centro Espírita Casa do Caminho
31 - 145º Aniversário de desencarnação de Allan Kardec

NOTÍCIAS
EASESC 2014
O 4º Encontro de Assistência Social Espírita de Santa
Catarina este ano será na região norte do estado.
Acontecerá na Sociedade Espírita Samaritanos de Maria
– SESMA, localizada na rua Alzira Adélia de Santana,
180, na cidade de Joinville/SC e terá apoio da 6ª URE.

Palestra com Nazareno Feitosa

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão, no mês de março,
o livro "Uma luz dentro da noite", romance de Antonio Lúcio
pelo Espírito Luciano Messias.
Nós ainda não podemos ver...
Mas é de Porto Esperança que
o socorro vem, como as
mãos de Jesus, a curar e trazer consolo.
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

Dia 30/03, 10 horas, no Centro Espírita Casa do Caminho em Concórdia.
Nazareno Feitosa, natural de Fortaleza, reside
atualmente em Brasília,
onde é funcionário público. Tem formação em
Direito e Administração e
iniciou o curso de psicologia.
Compõe a equipe de
Divulgação da FEDF Federação Espírita do
Distrito Federal. É expositor espírita, monitor de ESDE - Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita na Comunhão Espírita de Brasília
e tem ministrado aulas de Estudo Sistematizado do
Evangelho Segundo o Espiritismo e de EADE - Estudo
Aprofundado da Doutrina Espírita.
Participa também do Estudo, Educação e Desenvolvimento da Mediunidade e também ministra aulas
sobre O Livro dos Médiuns.
É dedicado estudante do Evangelho de Jesus, das obras
de Allan Kardec, André Luiz e Emmanuel.

EXPEDIENTE - nº 81 - fevereiro/2014 - ANO VII - (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
Sexta-feira
19horas – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE
Sábado
09horas - Evangelização infantojuvenil
13h30m – Juventude espírita
17horas – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE
17h15m - 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 134)- Que é a alma?
“Um Espírito encarnado.”

a)- Que era a alma antes de se unir ao corpo?
“Espírito.”

b)- As almas e os Espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa?
“Sim, as almas não são senão os Espíritos. Antes de
se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes
que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem.”
Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed.

FEB. 2005.

PROMOÇÃO DO MÊS DE MARÇO
Este livro nos permitirá o reencontro com fatos sublimes, inspirados pelos ensinamentos de Jesus, que nos
fazem transcender os limites da sensibilidade
humanizada.
Relembrando
os esforços
titânicos de 43
dos primeiros
cristãos do
mundo, que,
sob o pesado
fardo de provações dolorosas,
honraram seus
compromissos
e não deixaram
apagar
a
meridiana luz
do Evangelho.
Agradável ao
leitor comum, útil para os pesquisadores e indispensável na formação dos comunicadores espíritas, "Personagens da Boa Nova" é uma obra ímpar e rara no
gênero.
Autor: EQUIPE FEP
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

01/03- Sáb
05/03- Qua
08/03- Sáb
12/03- Qua
15/03- Sáb
19/03- Qua
22/03- Sáb
26/03- Qua
29/03- Sáb

Aldir R. Perozin
Thiago Saliba
Anete Battistella
Dóres Anton
Cláudia Fontoura
Joaquim Pedro Bicca
Neli Armiliato
Amber Port (Biba)
Roseli Salete Mior

TEMA

Carnaval na visão espírita
A Justiça e o Perdão
As Mulheres no Evangelho
A mulher na sociedade
Jesus, modelo de humildade
No reino do pensamento
Meu reino não é deste mundo
o amor e outras potências
Allan Kardec, o bom senso encarnado

Estudo Sistematizado de O Evangelho Segundo o Espiritismo
Segunda: 14 horas e Sábado: 17h15min - ( Aberto ao Público )
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Quem foi Kardec?
O seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denizard
Rivail, e ele foi um ilustre professor, na cidade de Paris,
na França.
Hippolyte nasceu no dia 3 de outubro de 1804, mesmo
ano em que Napoleão Bonaparte colocou sobre a própria cabeça a coroa de imperador francês.
Vinha de uma família de magistrados, isto é, juízes, que
moravam na cidade de
Lyon.
Muito jovem, Hippolyte foi
inscrito na célebre escola
de um dos maiores
pedagogos da História
humana: Pestalozzi.
Hipollyte conquistou o afeto e a confiança de seu
mestre, a ponto de auxiliálo com classes mais novas na escola de Yverdun,
na Suíça.
Depois desse convívio,
naturalmente despontou a
aptidão incomum para o
ensino e assim Hippolyte
construiu sua vida.
Era professor de matemática, francês, química, física, possuindo conhecimento de outras línguas, como o alemão. Escreveu
vários livros relativos ao ensino, tendo recebido prêmios importantes por suas criações literárias.
Em 1831, aos vinte e sete anos, casou-se com uma
mulher nove anos mais velha, Amélie Gabrielle Boudet,
também professora e poetisa, que o acompanhou para
o resto de sua vida.
Hipollyte era, assim, muito conhecido e respeitado.
Por volta de 1854, ouviu falar do fenômeno das mesas
girantes, moda muito comum, nos salões de festa da
Europa, num tempo em que não havia rádio, TV e cinema.
Não levou a sério a descrição de um amigo que se
deslumbrara ao ver as mesas se moverem sozinhas e
se comunicarem.
Aproximadamente um ano depois, Hippolyte resolveu
avaliar o fenômeno, já que era interessado em magnetismo.

Sua argúcia, entretanto, o fez perceber, onde a grande maioria via apenas uma diversão, um intrigante fato
natural.
Após árduos estudos, Hippolyte recebeu a resposta
por meio de comunicação pela mesa: Somos as almas dos homens que vivemos na Terra...
Em 18 de abril de 1857, ele lançou O livro dos Espíritos, com as respostas
a um grande número
de perguntas que haviam sido formuladas
aos Espíritos.
Para que a sua notoriedade não se impusesse sobre um trabalho que não julgava
seu, adotou o pseudônimo de Allan Kardec,
dando um grande
exemplo de humildade, pois o livro se tornou um best-seller da
época.
A Humanidade deve
muito a esse homem,
que retirou a religião do
domínio dos dogmas,
racionalizando a fé e
dando provas incontestáveis da realidade da vida após
a vida.
Redação do Momento Espírita.

