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PROJETO NOVA BRASÍLIA
A construção está quase concluída. Demorou bem mais do que esperávamos, mas já dá para afirmar que o
reinício das atividades com as crianças e jovens do Bairro Nova Brasília, em 2014, será na sede nova.
Veja novas fotos da obra:

Quem estiver interessado em colaborar financeiramente ou com material de construção 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.

Grupo de Estudos de Férias
Nesse período de férias, quando os grupos regulares de Estudo da Doutrina Espírita estão em recesso, o
Departamento Doutrinário da SEAL oferece uma opção àqueles que queiram continuar estudando ou mesmo
tomar os primeiros contatos com os conceitos espíritas.
Aos sábados, das 17h15 às 18h15, funcionará o Grupo de Férias, apresentando temas como: aborto, morte,
mediunidade, perdão e autoperdão, etc.
Não é necessária a inscrição prévia. Todos estão convidados.
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AGENDA JANEIRO/2014

Resolução para o Ano Novo

25 – Reunião Extraordinária do Conselho Federativo
Estadual, em Florianópolis, na sede da FEC

Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino...
Somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a
manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias.
Muito embora disponhamos de recursos infinitos de
escolha para assumir gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente, estamos constrangidos a optar por um só caminho, de cada vez, para
expressar os desígnios pessoais na construção do destino.
Conquanto possamos caminhar mil léguas, somente
progredimos em substância avançando passo a passo.
Daí, a importância da existência terrena, temporária e
limitada em muitos ângulos porém rica e promissora
quanto aos ensejos que nos faculta para automatizar o
bem, no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para os outros.
Decisão é necessidade permanente.
Nossa vontade não pode ser multipartida.
Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas
almas, a frutificarem bênçãos de alegria ou lições de
reajuste no próprio íntimo.
Vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto
desânimo é sinal de doença.
Certeza no bem denuncia felicidade real e confiança
de hoje indica serenidade futura.
Progresso é fruto de escolha.
Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção.
Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino...
Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável.
Guardas contigo tesouros de experiências acumulados
em milênios de luta que podem crescer, aqui e agora,
a critério do teu alvitre.
Recorda que o berço de teu espírito fulge longe da existência terrestre.
O objetivo da perfeição é inevitável benção de Deus e
a perenidade da vida constitui o prazo de nosso
burilamento, entretanto, o minuto que vives é o veículo
da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo a horário certo e revelando condições próprias, no
ilimitado caminho da evolução.
Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino...

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do
Livro Espírita União receberão,
no mês de Janeiro, o livro O
Cântico das Virtudes, do Espírito Adália, psicografia de Afro
Stefanini II, pela Editora
Espiritizar.
Interessados em aderir ao Clube podem procurar os representantes abaixo relacionados:
Sociedade Espírita André Luiz
Centro Espírita Casa do Caminho
Centro Espírita Pioneiro da Luz
Centro Espírita Amor e Fé
Centro Espírita Chico Xavier
Grupo Estudo Espírita

Concórdia - SC.
Concórdia - SC.
Piratuba - SC
Itá - SC
Seara – SC.
Ipumirim - SC

Autor: André Luiz
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Da obra: Opinião Espírita
EXPEDIENTE - nº 78 - dezembro/2013 - 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

PROMOÇÃO DO MÊS

Segunda-Feira
14horas - Estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo
e Irradiação. ( recesso )
14horas - Atendimento a Gestantes e Bazar
19h30m – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE
Quarta-feira
19h30m - Atendimento Fraterno, Livraria e Biblioteca
20horas - Evangelização infantojuvenil ( recesso )
20horas - Palestra pública e aplicação de passes
Sexta-feira
19horas – Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita-ESDE
Sábado
09horas - Evangelização infantojuvenil ( recesso )
13h30m – Juventude espírita ( recesso )
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
OBJETIVO DA ENCARNAÇÃO
Questão 132)- Qual o objetivo da encarnação dos
Espíritos?
“Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação; para outros, missão.
Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas
as vicissitudes da existência corporal: nisso é que está a
expiação. Visa ainda outro fim a encarnação: o de pôr o
Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na
obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo,
toma o Espírito um instrumento, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele
ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta.”

A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do
Universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa
mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de
se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da
Providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na Natureza.
Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed.

FEB. 2005.

Apenas R$ 20,00 cada
Triunfo da Imortalidade:
"O livro apresenta uma coletânea de instruções ministradas nos últimos 8
anos,agora apresentada ao público leitor,afim de contribuir,de alguma
forma,para que os trabalhadores espíritas dedicados ao ministério mediúnico
reconforte-se e reflitam em torno do seu conteúdo."

Amanhecer de Uma Nova Era:
"Com este título promissor – "Amanhecer de uma nova era" –, o nobre
Espírito Manoel Philomeno de Miranda, referindo-se à transição planetária
pela qual passa o nosso planeta, não só do ponto de vista geológico, mas
especialmente no que diz respeito aos aspectos moral e espiritual, esclarece-nos que espíritos evoluídos procedentes de outras dimensões descem
às sombras da Terra atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuírem
em benefício dos seus irmãos da retaguarda, no grande e decisivo momento em que poderão ascender a outros planos para fruírem as bênçãos da
harmonia cósmica."
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

TEMA

01/01- Qua
04/01- Sáb
08/01- Qua
11/01- Sáb
15/01- Qua
18/01- Sáb
22/01- Qua
25/01- Sáb
29/01- Qua

Joaquim P. Bicca
Juliano Grando
Aldir R. Perozin
Amanda Bicca
Amber Port (Biba)
Anete Battistella
Thiago Saliba
Aldir R. Perozin
Dóres Anton

O Evangelho em nossas vidas
Caridade, a virtude por excelência
Ano Novo - Proposta para renovação
O uso da palavra
Tema Livre
Os talentos que Deus nos deu
A Felicidade
Dimensões Espirituais do Centro Espírita
Apego e Libertação
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Iniciando um novo ano
Toda vez que o ano vai chegando ao fim, parece que
todos vamos manifestando cansaço maior.
Seja porque as festas se multipliquem (são formaturas,
casamentos, jantares de empresas), seja porque já nos
vamos preparando para as viagens de férias de logo
mais.
De uma forma ou de outra, é comum se escutar as
pessoas desabafarem dizendo que desejam mesmo
que se acabe logo o ano.
Quem muito sofreu, deseja que ele se acabe e aguarda dias novos, de menos dores.
Quem perdeu amores, deseja que ele se acabe de vez,
na ânsia de que os dias que virão consigam trazer esperanças ao coração esfacelado pelas ausências.
Quem está concluindo algum curso e deu o máximo de si, deseja
que os meses que se anunciam
cheguem logo, para descansar de
tanto esforço.
E assim vai. Cada um vai pensando no ano que se finda no sentido
de deixar algo para trás. Algo que
não foi muito bom.
Naturalmente, muitos são os que
veem findar os dias do ano com
contentamento, pois eles lhe foram
propícios. Esses, almejam que os dias futuros reprisem
esses valores de alegria, de afeto, de coisas positivas.
Ano velho, ano novo. São convenções marcadas pelo
calendário humano, em função dos movimentos do planeta em torno do astro rei.
Contudo, psicologicamente, também nos remetem, sim,
a um estado diferente.
Como Deus nada faz, em Sua sabedoria, sem um fim
útil, também assim é com a questão do tempo como o
convencionamos.
Cada dia é um novo dia. A noite nos fala de repouso. A
madrugada nos anuncia oportunidade renovada.
Cada ano que finda nos convida a deixarmos para trás
tudo de ruim, desagradável que já vivenciamos, permitindo-nos projetar planos para o futuro próximo.
Por tudo isso, por esta ensancha que a Divindade nos
permite a cada trezentos e sessenta e cinco dias, nesta
Terra, pense que você pode melhorar a sua vida no
ano que se anuncia.
Comece por retirar de sua casa tudo que a atravanca.
Libere-se daquelas coisas que você guarda nos armários, na garagem, no fundo do quintal.

Coisas que estão ali há muito tempo, que você guarda
para usar um dia. Um dia que talvez nunca chegue.
Pense há quanto tempo elas estão ali: meses, anos...
Esperando.
São roupas, calçados, livros, discos antigos, utensílios
que você não usa há anos. Libere armários, espaços.
Coisas antigas, superadas são muito úteis em museus,
para preservação da memória, da evolução da nossa
História.
Doe o que possa e a quem seja mais útil.
Sinta o espaço vazio, sinta-se mais leve.
Depois, pense em quanta coisa inútil você guarda em
seu coração, em sua mente.
Mágoas vividas, calúnias recebidas, mentiras que lhe
roubaram a paz, traições que o
deixaram doente, punhais amigos
que lhe rasgaram as carnes da
alma...
Alije tudo de si. Mentalmente, coloque tudo em um grande invólucro e imagine-se jogando nas
águas correntes de um rio caudaloso que as levará para além, para
o mar do esquecimento.
Deseje para si mesmo um ano
novo diferente. E comece leve,
sem essa carga pesada, que lhe destrói as possibilidades de felicidade.
Comece o novo ano olhando para frente, para o alto.
Estabeleça metas de felicidade e conquistas.
Você é filho de Deus e herdeiro do Seu amor, credor
de felicidade.
Conquiste-a. Abandone as dores desnecessárias, pense no bem.
Mentalize as pessoas que são amigas, que o amam,
lhe querem bem.
Programe-se para estar mais com elas, a fim de, fortalecido, alcançar objetivos nobres.
Comece o ano pensando em como você pode influenciar pessoas, ambientes, com sua ação positiva.
Programe-se para vencer. Programe-se para fazer
ouvidos moucos aos que o desejam infelicitar e avance.
Programe-se para ser feliz. O dia surge. É ano novo.
Siga para a luz, certo que com vontade firme, desejo
de acertar, Jesus abençoará as suas disposições.
É ano novo. Pense novo. Pense grande. Seja feliz.
Redação do Momento Espírita.

