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PROJETO NOVA BRASÍLIA
Acompanhe a evolução 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.

ELEIÇÕES NA SEAL

CONFRATESC 2013

Em 17 de Outubro foi realizada Assembleia Geral para
eleição dos novos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
Os associados presentes elegeram o novo Conselho
Deliberativo, que ficou assim composto:

Será realizada no dia 16 de novembro a Confraternização dos Trabalhadores Espíritas de Santa Catarina
- CONFRATESC.
O encontro tem como tema "Acolher, consolar, esclarecer e orientar". O local do evento será no Centro de
Eventos - Rua Fulvio Aducci, 757, Estreito –
Florianópolis.
Horário: das 14h às 19h15 (sábado)
Mais informações: lusavi3@hotmail.com e
jeanramos@hotmail.com ou telefones: 48 9967 9337
- 48 9971 4926.

Titulares:
Aldir Perozin
Amanda Bicca
Dóres Anton
Joaquim Pedro Bicca
Juliano Grando
Neli Armiliato
Thiago Saliba

Suplentes
Anete Battistella
Cláudia Fontoura
Daniela Faganelo

Na oportunidade, os Conselheiros empossados escolheram entre si os novos presidentes e vice-presidente,
do próprio Conselho e da Diretoria Executiva. Como presidente, foi reeleito Joaquim Pedro Bicca, enquanto
Dóres Anton assumiu a vice-presidência.
O Conselho Fiscal ficou assim constituído:
Titulares:
Dineva Garlet
Gládis Perotoni
Sheila Silveira

Suplentes
Flávia Somacal
Tranquilo Rizelo
Joice Horn
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AGENDA NOVEMBRO/2013

NOTÍCIAS

04 a 08 - 8º. Movimento Você e a Paz em Concórdia
09 e 10 - Conreje em Concórdia.
16 – CONFRATESC - Confraternização dos Trabalhadores Espíritas de SC, em Florianópolis

CONREJE 2013

Clube do Livro Espírita União
– Primeiro ano de atividades
Neste mês, o Clube do Livro Espírita União, completa
seu primeiro ano de atividades.
Foi criado em novembro de 2012, numa associação
de diversos grupos espíritas da região, com o objetivo
de divulgar a Doutrina Espírita e gerar recursos financeiros para custear as diversas atividades do movimento espírita regional.
Nesse período, o Clube angariou 205 assinaturas,
tendo distribuído 2.355 livros. Conta, atualmente, com
167 associados ativos.
Ao tempo que agradece o esforço de todos os colaboradores, os responsáveis pedem uma atenção especial pois que neste mês um grande número de assinaturas estão vencendo e é importante que sejam encaminhadas as renovações. Os valores e condições de
pagamento permanecem os mesmos.

Nos dias 09 e 10 de novembro, será realizada a Confraternização Regional de Jovens Espíritas com o tema
"Paulo fala aos jovens", na Escola Básica Deodoro, em
Concórdia. O evento, organizado pela 11ª. URE, tem
como objetivo integrar os jovens espíritas e aprofundar
o conhecimento dos ensinamentos doutrinários, tendo
como base o livro "Paulo e Estevão para jovens leitores". O autor do livro, Adeilson Salles, estará presente,
em um momento de debate com os participantes.
Poderão participar do encontro jovens com idades entre
13 e 21 anos, com conhecimento básico da doutrina
espírita. O valor da inscrição é 25,00 e servirá para
custear a alimentação dos adolescentes nos dias do
evento.

Clube do Livro - Livro do Mês
Os participantes do Clube do Livro Espírita União
receberão, no mês de Novembro, o livro Energia
dos Chakras - Saúde e
Autotransformação, de Alírio
de Cerqueira Filho, pela
Editora Espiritizar.
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

8º. Movimento Você e a Paz
Entre os dias 04 e 08 de novembro, acontecerão diversas atividades integrantes do Oitavo Movimento Você
e a Paz em Concórdia. Nessa semana, Adeilson Salles,
escritor de diversos livros espíritas, realizará palestras
a crianças, adolescentes e professores de escolas de
nossa cidade, discorrendo sobre o tema 'Paz'. No dia
07/11, Adeilson participará do Projeto Palavras, no
Memorial Atílio Fontana, evento no qual serão declamadas, pelo escritor e outros participantes, poesias
envolvendo a temática. No dia 08/11 acontecerá o Ato
Público do MVP, no teatro da Fundação Municipal de
Cultura. Na ocasião, haverá palestra com Adeilson,
apresentações musicais e entrega do Troféu Você e a
Paz. A entrada é franca.

EXPEDIENTE - nº 78 - outubro/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

BIBLIOTECA E LIVRARIA

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

A Biblioteca da SEAL aceita doações de
livros espíritas para ampliação do acervo.

O LIVRO DOS ESPÍRITOS
ANJOS E DEMÔNIOS
Questão 130)- Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica
que essa crença esteja na tradição de quase todos os
povos?
“Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de
toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia Espíritos que tinham atingido o grau supremo.
Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos
os tempos.”

Questão 131)- Há demônios, no sentido que se dá a
esta palavra?

“Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas,
porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres
destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram
no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes.
São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo
um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio
das abominações que praticam em seu nome.”
Allan Kardec. - O Livro dos Espíritos. 86 ed.

Colabore, mantendo em dia sua anuidade.
Triunfo da Imortalidade
O presente livro é uma coletânea de instruções ministradas nos últimos oito anos, agora apresentadas ao
público leitor, a fim de contribuir, de alguma forma,
para que os trabalhadores
espíritas dedicados ao ministério mediúnico reconfortem-se e reflitam em torno
do seu conteúdo. Contribuições valiosas em torno das
reuniões mediúnicas sérias
têm sido apresentadas aos
interessados, sendo esta
mais uma pequena
oferenda de ternura e de
amor.
Divaldo Pereira Franco ( Médium )
João Cléofas ( Ditado por )
Editora: FERGS

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.

FEB. 2005.

CALENDÁRIO DE PALESTRAS
DATA

PALESTRANTE

02/11- Sáb
06/11- Qua
09/11- Sáb
13/11- Qua
16/11- Sáb
20/11- Qua
23/11- Sáb
27/11- Qua
30/11- Sáb

Anete Battistella
Dóres Anton
Joaquim P. Bicca
Thiago Saliba
Wagner Casagrande
Joaquim P. Bicca
Cláudia Moro
Amber Port (Biba)
Cláudia Fontoura

TEMA

Comemoração dos mortos
Da volta do Espírito à vida corporal
O Centro Espírita e a desobsessão
A ira
Conexão com Deus
Os falsos profetas
Você falou com ela?
A Boa Nova
A alma após a morte

Estudo Sistematizado de O Evangelho Segundo o Espiritismo
Segunda: 14 horas e Sábado: 17h15min - ( Aberto ao Público )
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Honrando nossos mortos
Conta-se que um homem colocava flores sobre o túmulo
de um parente, quando viu outro homem colocar um
prato de arroz na lápide ao lado.
De forma desdenhosa, lhe perguntou:
O senhor acha mesmo que o defunto virá comer o
arroz?
Mais do que depressa, respondeu o interpelado:
Certeza absoluta. No mesmo momento em que o seu
vier cheirar as flores.
O diálogo parece agressivo. Mas o que ressalta é a
falta de respeito que temos uns para com a forma de
pensar e agir dos outros.
Estamos sempre prontos a criticar, sem nos darmos conta de
quantas vezes não estaremos
nós sendo tolos em algumas das
nossas atitudes.
Criticamos o vizinho porque
coloca alimentos sobre o
túmulo, pois guardamos a certeza de que, aquele que
adentrou a aduana da morte,
não virá se servir deles.
No entanto, não atentamos que
nós mesmos estamos acendendo velas e oferecendo flores.
Seria de nos indagarmos: cera
queimada iluminará o caminho
da consciência de quem se
encontra na Espiritualidade?
O perfume das flores que
deixamos sobre o túmulo alcançará a alma onde se
encontre, dizendo-lhe que a recordamos?
Também mostramos a nossa ignorância quanto a
culturas diferentes da nossa.
Por que uns colocam alimentos sobre os túmulos,
enquanto outros acendem velas e oferecem flores?
Por que alguns vão ao túmulo para orar pelos seus
mortos, por vezes, vindo de muito longe para assim os
homenagear?
Por que outros tantos não comparecem aos cemitérios
senão para providenciar os cuidados devidos com o
túmulo e oram em suas casas, em seus templos?
Por que uns honram a morte e outros cantam a Imortalidade?
Isso ocorre porque os homens, na Terra, nos encontramos em estágios evolutivos bem diferentes uns dos
outros.

Alguns de nós ainda trazemos o atavismo de eras
passadas, quando os antigos entendiam que deviam
aos mortos todos os cuidados de quando estavam
sobre a Terra.
Por isso, os alimentavam periodicamente, levando
guloseimas e bebidas aos seus túmulos, que tinham
lugares próprios para isso.
Alguns, libertos desse costume, honramos a morte
com outros atavios.
Finalmente, outros de nós, tendo ouvido a voz do
Pastor da Galileia, que ressurgiu da morte, atestando
da Imortalidade do Espírito,
entendemos que quem morre,
prossegue vivo e atuante.
Aprendemos que o Espírito
sopra onde quer, como disse
Jesus, e assim compreendemos que não se faz imperioso
ir aos cemitérios para dialogar
com nossos mortos.
O diálogo acontece pelo
pensamento, e os fios sublimes
da oração são o melhor
intercâmbio.
Qual a escada bíblica de Jacó,
onde os anjos subiam e desciam dos céus à Terra, enviamos
as nossas vibrações de saudade, nossos abraços espirituais,
recordando-os, nas imagens
vivas da nossa mente.
E, tranquilos, com eles nos encontramos, enquanto o
sono físico nos recupera as forças.
Vamos ao seu encontro, arrefecemos um pouco a
grande noite da saudade e formulamos votos de logo
mais nos reencontrarmos, outra vez, na Espiritualidade.
Tudo reside no entendimento de cada um.
Por isso, respeitemos as manifestações diversas das
nossas quanto à morte.
Mas, de nossa parte, continuemos a dar mostras de
que somos os discípulos do Mestre da Imortalidade,
Jesus Cristo, que nos legou uma tumba vazia, a fim
de que O recordássemos sempre glorioso, na ressurreição do Espírito imortal.
Redação do Momento Espírita.

Amanhã serão diferentes as circunstâncias
de tempo, modo e lugar.
(Joanna de Ângelis)

