
 
Correio do Bem – Ano 1, Nº 2 – São Carlos, fevereiro de 2016 

Boletim mensal da Associação Espírita Obreiros do Bem 

 

“Espíritas! amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o segundo.” (O Espírito de Verdade) 

 
 

Para refletir... 

 

 

Convite à Definição 

 

“Eis agora vós que dizeis... amanhã.” – (Tiago, 4:13). 

 

O desânimo exsuda tóxico deprimente e destruidor. 

A indiferença é o anestésico da desdita. 

A dúvida pode ser comparada à fumaça que perturba 

a visão. 

A incerteza produz distonia perniciosa à paz. 

A suspeita dilata a insegurança, estabelecendo 

contágio perigoso e molesto. 

No entanto, o convite do Evangelho à definição é 

claro: 

“Eis agora!” – proclama Tiago. 

Não somente hoje, mas seguramente, agora. Agora 

é o instante azado da definição de propósitos. 

O convite para a resolução libertadora das paixões 

ultrajantes é ensancha que merece reflexão, sem 

dúvida, todavia é, também, diretriz irreversível a ser 

seguida. 

Por toda parte pululam aflições e desaires, 

multiplicando-se, complexas, as desditas, mas a 

edificação moral nas linhas austeras do Cristianismo 

que jaz à margem, tem regime de urgência, é inadiável. 

Define-te cristão e, se possível, espírita, atestando-o 

através dos atos salutares. 

Decidido à superação das imperfeições e resolvido à 

sublimação, começa, agora, a programática renovadora, 

partindo dos pequenos compromissos negativos a que 

te vinculas, de modo a prosseguires, seguro, pela senda 

feliz, – a do dever reto nobremente exercido – a única 

que produz alegria e paz reais.  

Definição é atitude de maturidade espiritual. 

Realiza-a, agora. 

Joanna de Ângelis 

 

(Fonte: FRANCO, D. P. Convites da Vida, cap. 11.) 

 

Dep. de Assistência Social (DAS/SEOB) 

 Ano Novo, velhos problemas 
que pedem soluções urgentes.  
 Vamos aproveitar este espaço 
para divulgar algumas ações do 
DAS/SEOB. Traçamos metas 
abrangentes, no intuito de alcançar o maior número 
possível de irmãos necessitados de socorro. Contando 
com a ajuda de todos estamos certos de que 
atingiremos uma boa parte dos nossos objetivos. 
 Nossos objetivos  iniciais para 2016:   
 - vamos iniciar o ano com a campanha de 
arrecadação de material escolar para as crianças de 
famílias assistidas pelo Grupo Pão Fraterno e que 
participam da Evangelização da casa. Nosso objetivo é 
suprir as necessidades de material e uniforme de 20 
crianças. Como não temos ainda a lista de material das 
escolas, vamos começar arrecadando cadernos, lápis, 
borrachas, canetas esferográficas, réguas, pastas com 
elástico, estojos e mochilas, sendo que esses dois 
últimos podem ser usados, desde que estejam em bom 
estado. Assim que tivermos uma relação completa 
iremos afixar em nossos quadros de aviso. 
 - faremos visitas às famílias dessas crianças para 
verificar as necessidades e elaborar planos individuais 
para melhor auxílio a cada uma delas. Nossa meta é 
visitar todas as famílias e iniciar o trabalho com socorro 
imediato das necessidades básicas.  
 - vamos continuar a campanha de arrecadação de 
alimentos para a Sociedade São Carlense de Combate 
ao Câncer. 
 - criaremos o grupo ZUM ZUM ZUM da 
Solidariedade, com o objetivo de formar uma Rede de 
informação entre os centros espíritas de São Carlos. A 
ideia dessa Rede é criar um espaço para o 
compartilhamento de informações sobre itens para 
doação, agilizando assim o encaminhamento a quem 
esteja necessitando daquele item.  
 - realizaremos Campanhas com o objetivo de 
arrecadar recursos. 
 Se você simpatizou com nossas atividades e quer se 
juntar a nós é só entrar em contato conosco pelo e-mail 
– luciaortiz@uol.com.br. Sua colaboração será sempre 
muito bem vinda.  
 
 “Em todos os instantes, reconhecer-se na presença 
invisível de Jesus, que nos ampara nas obras do Bem 
Eterno. Aceitou-nos o Cristo de Deus desde os 
primórdios da Terra”. 

(Conduta Espírita, Perante Jesus, pelo Espírito de 
André Luiz.) 
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Desvendando a Codificação 

                 

 

O trabalho 
 

 A medida do trabalho imposto a cada Espírito, 

encarnado ou desencarnado, é a certeza de ter 

realizado escrupulosamente a missão que lhe foi 

confiada. Ora, cada um tem uma missão a cumprir: 

este, numa grande escala, aquele em escala menor. 

Entretanto, relativamente, as obrigações são todas 

iguais e Deus vos pedirá conta do óbolo posto em 

vossas mãos. Se ganhastes uma vantagem, se 

dobrastes a soma, certamente cumpristes o vosso 

dever, porque obedecestes à ordem suprema. Se, em 

vez de ter aumentado este óbolo o tivésseis perdido, é 

certo que teríeis abusado da confiança que o vosso 

Criador tinha depositado em vós; por isso, sereis tratado 

como um ladrão, porque tomastes e não restituístes; 

longe de aumentar, dissipastes. Ora, se, como acabo de 

dizer, cada criatura é obrigada a receber e dar, quanto 

mais, espíritas, tendes de obedecer a essa lei divina, 

tanto mais esforço deveis fazer para cumprir este dever 

perante o Senhor, que vos escolheu para partilhar seus 

trabalhos e vos convidou à sua mesa. Pensai, meus 

irmãos, que o dom que vos é dado é um dos soberanos 

bens de Deus. Não vos envaideçais por isto, mas 

envidai todos os esforços para merecer este alto favor. 

Se os títulos que poderíeis receber de um grande da 

Terra, se os seus favores são algo de belo aos vossos 

olhos, tanto mais vos deveríeis sentir felizes com os 

dons do senhor dos mundos; dons incorruptíveis e 

imperecíveis, que vos elevam acima de vossos irmãos e 

para vós serão a fonte de alegrias puras e santas! 

 Mas quereis ser os seus únicos possuidores? Como 

egoístas, quereríeis guardar só para vós tanta felicidade 

e alegria? Oh! não; fostes escolhidos como depositários. 

As riquezas que brilham aos vossos olhos não são 

vossas, mas pertencem a todos os vossos irmãos em 

geral. Deveis, pois, aumentá-las e distribuí-las. Como o 

bom jardineiro que conserva e multiplica suas flores, e 

vos apresenta no rigor do inverno as delícias da 

primavera; como no triste mês de novembro nascem 

rosas e lírios, assim estais encarregados de semear e 

cultivar em vosso campo moral, flores de todas as 

estações, flores que desafiarão o sopro do aquilão e o 

vento sufocante do deserto; flores que, uma vez 

desabrochadas em seus pedicelos, não passarão nem 

jamais murcharão; mas, brilhantes e vivazes, serão o 

emblema da verdura e das cores eternas. O coração 

humano é um solo fértil em afeição e em doces 

sentimentos, um campo cheio de sublimes aspirações, 

quando cultivado pelas mãos da caridade e da religião. 

 Oh! não reserveis apenas para vós esses 

pedúnculos sobre os quais crescem sempre tão doces 

frutos! Oferecei-os aos vossos irmãos, convidai-os a vir 

saborear, sentir o perfume de vossas flores, a aprender 

a cultivar os vossos campos. Nós vos assistiremos, 

encontraremos regatos frescos que, correndo 

suavemente, darão força às plantas exóticas, que são 

os germes da terra celeste: Vinde! trabalharemos 

convosco, partilharemos vossa fadiga, a fim de que 

também possais acumular esses bens e deles fazer 

participar outros irmãos, em caso de necessidade. Deus 

nos dá e nós, reconhecidos por seus dons, os 

multiplicamos o mais possível. Deus nos incumbe da 

nossa própria melhoria e da dos outros; cumpriremos 

nossas obrigações e santificaremos sua vontade 

sublime. 

 Espíritas, é a vós que me dirijo. Preparamos o vosso 

campo; agora agi de maneira que todos que 

necessitarem possam fruir largamente. Lembrai-vos de 

que todos os ódios, todos os rancores, todas as 

inimizades devem desaparecer diante de vossos 

deveres: instruir os ignorantes, assistir os fracos, ter 

compaixão dos aflitos, defender os inocentes, lastimar 

os que estão no erro e perdoar aos inimigos. Todas 

essas virtudes devem crescer em abundância no vosso 

campo, e deveis implantá-las nos dos vossos irmãos. 

Recolhereis uma ampla colheita e sereis abençoados 

por vosso Pai, que está nos céus! 

 Meus caros filhos, quis dizer-vos todas essas coisas, 

a fim de vos encorajar a suportar com paciência todos 

aqueles que, inimigos da nova doutrina, buscam vos 

denegrir e vos afligir. Deus está convosco, não o 

duvideis. A palavra de nosso Pai celeste desceu ao 

vosso globo, como no dia da criação. Ele vos envia uma 

nova luz, luz cheia de esplendor e de verdade. 

 Aproximai-vos, ligai-vos estreitamente a ele e segui 

corajosamente o caminho que se abre à vossa frente. 

Santo Agostinho 

 

(Fonte: KARDEC, A. Revista Espírita, junho de 1866.) 
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O Evangelho por Emmanuel 

Firmeza e constância 

 

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e 

constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, 

sabendo que o vosso trabalho não é vão.” – Paulo (1 

Coríntios, 15.58). 

 

 Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se 

ao êxtase improdutivo. 

 A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos 

corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro 

paredes do santuário doméstico, entre vigílias de 

adoração e pensamentos profundos acerca dos 

mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o 

conjunto da vida é Criação Universal de Deus. 

 Fé representa visão. Visão é conhecimento e 

capacidade de auxiliar. 

 Quem penetrou a “terra espiritual da verdade”, 

encontrou o trabalho por graça maior. 

 O Senhor e os discípulos não viveram apenas na 

contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode 

sustentar-se sem o banho interior de silêncio, 

restaurando as próprias forças 

nas correntes superiores de 

energia sublime que fluem dos 

Mananciais Celestes. 

 A prece e a reflexão 

constituem o lubrificante sutil em 

nossa máquina de experiências 

cotidianas. Importa reconhecer, 

porém, que o Mestre e os 

aprendizes lutaram, serviram e 

sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho 

estabelece incessante trabalho para quantos lhe 

esposam os princípios salvadores. 

 Aceitar o Cristianismo é renovar-se para as Alturas e 

só o clima do serviço consegue reestruturar o Espírito e 

santificar-lhe o destino. 

 Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas 

advertências e avisos, escrevendo aos coríntios, 

encareceu a necessidade de nossa firmeza e 

constância nas tarefas de elevação, para que sejamos 

abundantes em ações nobres com o Senhor. 

 Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, 

abrir novos horizontes ao conhecimento superior e 

melhorar a vida, onde estivermos, é o apostolado de 

quantos se devotaram à Boa Nova. 

 Procuremos as águas vivas da prece para lenir o 

coração, mas não nos esqueçamos de acionar os 

nossos sentimentos, raciocínios e braços, no progresso 

e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, 

compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes 

para a edificação de seu Reino em toda a Terra. 

Emmanuel 

 

(Fonte: XAVIER, F. C. Fonte Viva, cap. 69.) 

Juventude Espírita 

Dinamizando o trabalho com as juventudes (Parte I) 
Sandra Borba Pereira 

 

 Por ocasião de um treinamento 
para evangelizadores de juventude, 
no Recife, nos foi solicitado 
trabalhar o tema ESTRATÉGIAS 
PARA DINAMIZAR A 

EVANGELIZAÇÃO DE JOVENS do modo mais prático 
possível. Os organizadores do referido treinamento 
estavam preocupados em abordar a temática sem a 
costumeira abordagem exclusivamente teórica haja 
vista que apesar de outros momentos na formação dos 
evangelizadores de juventude permanecia sempre a 
lacuna da sugestão prática. Devido a esta circunstância 
elencamos as sugestões de estratégias que podem ser 
utilizadas tendo em vista a dinamização do trabalho com 
jovens, colhidas da nossa experiência e da experiência 
de inúmeros companheiros. No Recife, apresentamos 
32 sugestões; em Natal, a partir da experiência de 
companheiros chegamos a 40 estratégias que 
apresentamos depois no Paraná. 
 Para o leitor relacionaremos as sugestões – já 
ampliadas – com breves comentários, lembrando que a 
lista pode e deve ser acrescida por todos os 
evangelizadores que buscam melhorar seu trabalho 
pedagógico. 
Grupo de Recursos: 
01. Poesia – Quem sabe escolher pode colher bons 
frutos com o uso de poesias. Tanto na literatura espírita 
como fora dela encontramos farto material reflexivo. 
Tomemos o exemplo do poema "A bruxa" - de Carlos 
Drummond de Andrade ou ainda "Etiqueta", também de 
sua autoria. Na primeira podemos trabalhar o tema 
solidão-amizade e através da última poderíamos 
explorar os efeitos da propaganda na "coisificação" do 
ser. 
02. Letra de Música – Encontramos ainda no eclético 
cancioneiro nacional muitas letras que podem ser 
usadas para motivar a discussão em torno de 
determinados temas. Lógico que cabe uma análise 
anterior e uma pesquisa do próprio gosto musical do 
grupo. Mais 02 exemplos: "Caçador de Mim", de Milton 
Nascimento se prestaria a uma boa discussão inicial 
sobre autoconhecimento e algumas letras dos grupos 
Paralamas do Sucesso ou Titãs servem às discussões 
de temas sociais. 
03. Reproduções de Pinturas – Material pouco ou 
quase nunca usado como recurso na evangelização. 
Quadros de extrema beleza e sentido de diversas 
escolas, serviriam para motivar a aula. Exemplos: a tela 
"Guernica" de Picasso, que retrata todo o horror da 
guerra serviria a um bom exercício de reflexão em torno 
da temática e a obra (todo ou parte) "A Criação" de 
Michelangelo ofereceria rico material para se discutir a 
"visão" do homem sobre Deus. 
04. Notícias ou Reportagens de Jornal ou Revista – 
Este é dos mais férteis e atuais recursos que 
poderemos utilizar nos estudos com nossos grupos. 
Atenção para a escolha da matéria e sua relação com o 
tema e possibilidade de exploração à luz da Doutrina 
Espírita. Não precisamos de exemplos, mas apenas 
lembrar que revistas como a SUPERINTERESSANTE e 
jornais como a FOLHA DE SÃO PAULO possuem 
muitas matérias aproveitáveis. (Continua...) 
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Cantinho da Criança 

A lição da bondade 

 

 Quando Jesus 
entrou vitoriosamente 
em Jerusalém, montado 
num burrico, eis que o 
povo, alvoroçado, vinha 
vê-lo e saudá-lo na 
praça pública. 

 Muitos supunham que o Mestre seria um dominador 
igual aos outros e bradavam: 
 - Glória ao Rei de Israel!... 
 - Abaixo os romanos!... 
 - Hosanas ao vencedor! ... 
 - Viva o Filho de David!... Viva o Rei dos Judeus!... 
 E atapetavam a rua de flores. 
 Rosas e lírios, palmas coloridas e folhas aromáticas 
cobriam o chão por onde o Salvador deveria passar. 
 O Mestre, contudo, sobre o animalzinho cansado,  
parecia triste e pensativo. Talvez refletisse que a alegria 
ruidosa do povo não era o tipo de felicidade que ele 
desejava.  

 Queria que ver o povo contente, mas sem ódio e 
sem revolta, inspirado pelo bem que ajuda a 
conservação das bênçãos divinas. 
 O glorificado montador ia, assim, em silêncio, 
quando linda jovem se destacou da multidão, abeirou-se 
dele e lhe entregou uma braçada de rosas, exclamando: 
 - Senhor, ofereço-te estas flores para o Reino de 
Deus. 
 O Cristo fixou nela os olhos cheios de luz e indagou: 
 - Queres realmente servir ao Reino do Céu? 
 - Oh! Sim... - disse a moça, feliz. 
 - Então - pediu-lhe o Mestre -, ajuda-me a proteger o 
burrico que me serve, trazendo-lhe um pouco de capim 
e água fresca. 
 A jovem atendeu prontamente e começou a 
compreender que, na edificação do Reino Divino, Jesus 
espera de nós, acima de tudo, a bondade sincera e fiel 
do coração. 

* * * 
Francisco Cândido Xavier 
Da obra: Pai Nosso 
Ditado pelo Espírito Meimei 

Avisos e lembretes 

 Como parte das atividades de estudo e divulgação 

da casa, a SEOB convida a todos para o evento: 

Palestra com Richard Simonetti 

Tema: A finalidade única da vida 

Data: 14 de fevereiro (domingo) 

Horário: 9h30min-10h30min 

A entrada é franca.  

Venha refletir conosco! 

 
 

 Neste mês, retornam às atividades do COEM na 

SEOB! As reuniões se destinam aos interessados em 

estudar a mediunidade e a sua prática à luz do 

Espiritismo e das finalidades superiores por ele 

estabelecidas. Seguem as datas de início dos grupos: 
 

 
 

 A Evangelização na SEOB retorna no dia 20 de 

fevereiro, às 18h15min, com as seguintes atividades: 

- Evangelização de bebês: gestantes e bebês de zero 

a dois anos. 

- Evangelização infantil: crianças e jovens de 3 – 14 

anos. 

- Avogelização: qualquer pessoa com 50 anos ou mais, 

que queira compartilhar suas experiências de vida. 

- Mocidade: jovens a partir de 15 anos. 

- Grupo de pais. 

Divulgação e contato 

Site: www.obreirosdobem.com.br 
Facebook: www.facebook.com/obreirosdobem 

Youtube: www.youtube.com/obreirosbem 
E-mail: obreiros.bem@gmail.com 

 

3º Encontro Sob a luz do Evangelho 

 

Tema: Desvelando o Evangelho: a 

obra de Kardec e Emmanuel 

Data: 05 de março (sábado) 

Local: A. E. Obreiros do Bem 
 

 

Programação: 

13h-14h: Recepção e acolhimento 

13h40min-14h: Abertura e coral "Canto do Canto" 

14h-15h: Palestra com Márcio Corrêa – O Evangelho 

por Kardec 

15h-16h: Grupos de estudo 

16h-16h45min: Coffee Break 

16h45min-18h15min: Seminário com Saulo César – O 

Evangelho por Emmanuel (1ª parte) 

18h15min-18h30min: Intervalo 

18h30min-19h30min: Seminário com Saulo César – O 

Evangelho por Emmanuel (2ª parte) 

19h30min-20h: Diálogo e perguntas 

 

Inscrições: pelo e-mail nepepaulodetarso@gmail.com 

ou na secretaria da casa. 

 

No dia, estaremos recolhendo alimentos não-perecíveis 

para doação. Agradecemos a todos que puderem 

colaborar! 

 


