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PROJETO NOVA BRASÍLIA - INAUGURAÇÃO
Está marcada para o próximo dia 15 de fevereiro a inauguração da nossa sede no Bairro Nova Brasília. Atualmente a obra está em fase de pintura e acabamento.
A partir dessa data, as atividades sociais da SEAL estarão concentradas naquele Bairro, devendo ser intensificadas, com atendimento a crianças, jovens e suas famílias.

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 FEVEREIRO/2014

NOTÍCIAS

01 – DIJ - Reunião de Planejamento
02 – Eleição da Diretoria da FEC – Federação Espírita
Catarinense para o triênio 2014-2016
08 - Reunião do Conselho Federativo Estadual (CFE) FEC, em Florianópolis - 9h às 17h30min
08 - Posse da nova Diretoria Eleita triênio 2014-2016
08 – DIJ - mutirão de organização
15 – Inauguração da Sede em Nova Brasília
17 – Reinício Estudo Sistematizado do Evangelho – 14h
17 – Reinício ESDE – 19h30min
17 – Início novo Grupo ESDE – 19h30min
19 – Reinício atividades da Evangelização
21 – Reinício ESDE – 19h15min
22 – Reinício ESDE – 17h
17 – Reinício Estudo Sistematizado do Evangelho –
17h15min
22 – Reinício das atividades de Evangelização em Nova
Brasília.

NOVO GRUPO DE ESTUDO SISTEMATIZADO
A partir do dia 17 de fevereiro, terá início um novo
grupo de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.
Interessados podem inscrever-se na Secretaria da SEAL
ou através do site www.seal.org.br. O estudo acontecerá das 19h30min às 21 horas.
O ESDE é um programa de estudo metódico, contínuo
e sério da Doutrina Espírita, a ser realizado em grupo
privativo, fundamentado nas cinco obras básicas de
Allan Kardec - O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o
Inferno e A Gênese.

As mais eloquentes e exatas testemunhas de
um homem, perante o Pai Supremo, são as
suas próprias obras. ( Jesus - Livro Jesus no
Lar, Neio Lúcio/F.C. Xavier )

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do
Livro Espírita União receberão,
no mês de fevereiro, o livro
A grande espera, romance
do venerável Eurípedes
Barsanulfo, psicografado pela
médium Corina Novelino.
Em estilo singelo e claro,
vazado em termos didáticos,
facilmente assimilável a todas
as idades, essa obra
descortina uma intrigante página da passagem do
Nosso Excelso Mestre pelo planeta.
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

EVANGELIZAÇÃO
As aulas de evangelização Infantojuvenil reiniciarão
neste mês. As turmas das quartas-feiras, a partir do dia
19 e as turmas dos sábados, a partir do dia 22. Estas,
já na nova sede, no Bairro Nova Brasília.
Evangelização Espírita Infantojuvenil é toda a atividade
voltada ao estudo da Doutrina Espírita e à vivência do
Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem.
Sua ação visa:
- promover a integração do evangelizando consigo
mesmo, com o próximo e com Deus;
- proporcionar o estudo da lei natural que rege o Universo e da “natureza, origem e destino dos Espíritos
bem como de suas relações com o mundo corporal”
(Allan Kardec, O que é o Espiritismo, Preâmbulo);
- oferecer ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como ser integral, crítico, consciente,
participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do Universo, agente de transformação de seu meio, rumo à
toda perfeição de que é suscetível. (Cecília Rocha e
equipe. Currículo para as Escolas de Evangelização
Espírita Infantojuvenil. 4. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro:
FEB, 2011.)
" ... educar uma criança
e um jovem à luz do
Espiritismo é semear
luz pelos caminhos do
futuro ..."
( Vianna de Carvalho )

EXPEDIENTE - nº 80 - janeiro/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
20horas - 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

PROMOÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO
As circunstâncias que envolvem o retorno à Vida Espiritual. Valiosa contribuição para a
superação dos temores e
angústias que afligem o
homem quando cogita da
morte.

Tratando da origem e
destinação dos Espíritos, o
autor contribui para a superação do temor causado pela
pouca familiaridade com o
assunto.

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
O autor aborda um dos mais
graves e subestimados problemas humanos: a obsessão, o
domínio exercido pelos maus
Espíritos.

OBJETIVO DA ENCARNAÇÃO
Questão 133)- Têm necessidade de encarnação os
Espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho
do bem?
“Todos são criados simples e ignorantes e se instruem
nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo,
não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalhos,
conseguintemente sem mérito.”

a)- Mas, então, de que serve aos Espíritos terem
seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos
sofrimentos da vida corporal?
“Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida
são muitas vezes a consequência da imperfeição do Espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos.
Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem
ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses
defeitos.”
Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed.

FEB. 2005.

Apenas
R$ 15,00/cada
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

01/02- Sáb
05/02- Qua
08/02- Sáb
12/02- Qua
15/02- Sáb
19/02- Qua
22/02- Sáb
26/02- Qua

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

TEMA

Felicidade, onde encontrá-la?
Preconceito à Luz da Doutrina Espírita
A mensagem da imortalidade
A Dor em Nossas Vidas
A Educação da Infância
A Justiça e o Perdão
A mediunidade em nossas vidas
O Evangelho e a Dor

Estudo Sistematizado de O Evangelho Segundo o Espiritismo
Segunda: 14 horas e Sábado: 17h15min - ( Aberto ao Público )
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Isso também passará
O médium mineiro Francisco Cândido Xavier contou
que, num de seus dias de profunda amargura, solicitou
ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de
socorro à Maria de Nazaré, para que ela o consolasse,
já que seus problemas eram graves.
Após alguns dias, o benfeitor retornou dizendo-se
portador de um recado da mãe de Jesus.
Chico imediatamente pegou papel e lápis e colocou-se
na posição de anotar: Pode falar, tomarei nota de cada
palavra.
Emmanuel, benfeitor atencioso, lhe falou:
Anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o
seguinte recado:
"Isso
também
passará. Ponto final."
Chico tomou nota
rapidamente
e
perguntou ao benfeitor: Só isso?
E ele respondeu:
É, Chico. A Mãe
Santíssima pediu
para lhe dizer que
isso também passará.
Como Chico Xavier,
muitos de nós, quando visitados pela dor, gostaríamos
de receber uma mensagem individual de consolo.
Pensando que fomos esquecidos pela Divindade,
rogamos nos seja concedida uma deferência especial
por parte dos benfeitores espirituais.
Todavia, Deus tudo sabe e tudo vê. Nada acontece sem
Seu consentimento, basta que depositemos confiança
em Suas soberanas Leis.
Todas as coisas, na Terra, passam...
Os dias de dificuldades passarão...
Passarão também os dias de amargura e solidão...
As dores e as lágrimas passarão.
As frustrações que nos fazem chorar... um dia passarão.
A saudade do ser querido que se vai na mão da morte,
passará.
Os dias de glórias e triunfos mundanos, em que nos
julgamos maiores e melhores que os outros...
igualmente passarão.
Essa vaidade interna que nos faz sentir como o centro
do Universo, um dia passará.

Dias de tristeza... Dias de felicidade... São lições
necessárias que, na Terra, passam, deixando no
Espírito imortal as experiências acumuladas.
Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de
amargura, paremos um instante.
Elevemos o pensamento e busquemos a voz suave
da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente:
Isso também passará...
E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já
superadas, que não há mal que dure para sempre.
O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação,
às vezes parece que vai soçobrar diante da turbulência de gigantescas ondas.
São guerras, interesses mesquinhos,
desvalores...
Mas isso também
passará, porque
Jesus está no leme
dessa nau, e
segue com o olhar
sereno de quem
guarda a certeza
de que a agitação
faz parte do roteiro
evolutivo
da
Humanidade, e que um dia também passará.
Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro porque
essa é a sua destinação.
Assim, façamos a nossa parte o melhor que
pudermos, sem esmorecimento.
E confiemos em Deus, aproveitando cada segundo,
cada minuto, que agora, já não é mais o mesmo de
quando iniciamos a leitura e o de agora, também
passará...
Redação do Momento Espírita.

O EVANGELHO NO LAR
O Evangelho em casa, pelo menos uma vez por
semana, ser-vos-á uma fonte de alegrias e
bênçãos.
Renovemos o contato com os ensinamentos de
Jesus, tanto quanto nos seja possível, e não
somente o lar que nos acolhe se transformará
em celeiro de compreensão e solidariedade,
mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real.
Francisco Cândido Xavier / Batuíra

