
dec escreve: “Na primeira linha 
dos flagelos destruidores, natu-
rais e independentes do homem, 
devemos listar a peste, a fome, as 
inundações, as intempéries fatais 
às produções da terra” e mencio-
na – trecho digno de nota neste 
momento – que o homem encon-
trou na ciência as condições para 
amenizar esses desastres.
Os grandes flagelos causados por 
vírus, que tantas vezes dizimaram 
parcela substancial da humani-
dade, foram endemias, como são 

chamadas as epidemias espalha-
das geograficamente e de longa 
permanência. As endemias virais 
de maior duração foram a varíola, 
que ceifou 300 milhões de vidas 
por vários séculos, e o sarampo 
que, também durante séculos, 
causou 200 milhões de mortes. 
Por outro lado, algumas pande-
mias (epidemias geograficamente 
espalhadas, mas de duração mais 
curta) foram marcantes pelo gran-
de número de baixas causadas 
em curtíssimo tempo, como é o 
caso da chamada gripe espanhola 
(Influenza), causada pelo H1N1, 
outro coronavírus hoje muito 
conhecido: em menos de 2 anos, 
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Vírus também são expres-
sões da vontade do Cria-
dor. Como deixar de ad-

mirar esses agentes minúsculos, 
invisíveis ao microscópio ótico, 
capazes de se replicar às custas 
de material genético alheio? Sua 
estratégia de preservação é tão 
simples que se limita à multipli-
cação contínua às custas de ma-
quinário genético do hospedeiro. 
Embora criaturas de Deus, são 
deturpadores de processos que não 
lhes pertencem: tomam células de 
assalto e lhes subvertem as funções 
originais. Como, então, admirá-
-los? Aprendemos com Jesus que 
lucrar com o esforço alheio, escra-
vizando criaturas à nossa vontade, 
não cabe na Moral Cristã. 
Por isso, causam-nos contrarie-
dade, repulsa, indignação. Que-
remos distância deles; e ultima-
mente, devido ao coronavírus 
SARS-CoV-2 – que desencadeia a 
síndrome respiratória COVID-19 
– queremos distância até dos hu-
manos. Como compreender esse 
aparente contrassenso, tão estra-
nho perante a Justiça Divina?
Na 3ª parte de O Livro dos Es-
píritos, Kardec enumera as Leis 
Morais, dentre as quais a Lei de 
Destruição. No início do capí-
tulo os Espíritos explicam que a 
destruição, como lei da Natureza, 
destina-se a induzir transforma-
ções regeneradoras que têm por 
objetivo a renovação e o melho-
ramento dos seres vivos. Nas 
questões 737 a 741, sob o título 
“Flagelos Destruidores”, explicam 
que o objetivo desses flagelos 
é justamente agilizar as nossas 
transformações. Em comentário 
com o qual finaliza a seção, Kar-

entre 1918 e 1919, foram mais de 
50 milhões de mortes.
E cá estamos nós, majoritariamen-
te enclausurados, hesitando entre 
respeitar todas as criaturas de 
Deus e, contrariamente, eliminar 
solenemente algumas delas, com 
o intuito de poupar muitas vidas 
humanas. Não foi a nossa 1ª pan-
demia; provavelmente não será 
a última. Na condição de espíri-
tos belicosos, ainda estamos em 
guerra, e a que se trava agora é de 
todos contra o inimigo comum. 
Melhor assim, mas logo teremos 
superado a grande batalha e vol-
taremos a expor as amplas cisões 
que ainda imperam na sociedade. 
Quem, dentre nós, vai sobreviver à 
crise? Os que tiverem mais méritos? 
Não nos iludamos com isso... como 
explicam os Espíritos, os grandes 
flagelos destruidores têm função 
transformadora, e o confinamento 
que o SARS-CoV-2 nos impõe é 
indutor de novos hábitos e posturas 
diante da vida e da humanidade. 
Pode representar o início de gran-
des mudanças comportamentais.
O fato de maior interesse, na crise 
ou na calmaria, é que somos imor-
tais e, como nos lembra André 
Luiz, cada um tem a sua própria 
conta na Justiça Divina. Cuidemos 
bem da nossa, sem vacilar no oti-
mismo e na prudência, com calma 
e sempre contando com a ciência.
Wilson Aires Ortiz
Presidente da SEOB

O homem encontrou na 
ciência as condições para 
amenizar esses desastres



Com uso da tecnologia, grupos mantêm 
trabalhos na SEOB

NOTÍCIAS

Nunca a tecnolo-
gia uniu tanto as 
pessoas como nos 

últimos dias, após a forte 
recomendação de isola-
mento social. O combate 
ao atual coronavírus tem 
estimulado diversas ações 
de união e solidariedade 
pelo país e pelo mundo. 
Na SEOB não foi diferente 
e muitos grupos decidiram 
enfrentar os desafios de 
compreender a tecnologia 
– e ensinar a quem tem 
mais dificuldade – justa-
mente para poder dar con-
tinuidade aos trabalhos. 
“Na semana em que ain-
da não havia restrições 
governamentais, mas já 
existia a indicação de que 
talvez tivéssemos que 
parar, passamos a testar 
algumas plataformas online 
para reuniões, procurando 
entender qual delas atendia 
nossas necessidades, já pen-
sando em não parar”, conta 
Amanda Murgo, coordena-
dora do Núcleo de Estudo 
e Pesquisa do Evangelho 
(NEPE) – Cartas de Paulo. A 
decisão foi tomada em con-
junto com todos os coordenadores 
dos 2 Núcleos da SEOB. 
Outros grupos também continuam 
na ativa com reuniões online, entre 
eles o NEPE – Estudo do Evange-
lho, o Grupo Neide Gandolfi e o 
Grupo Cairbar Schutel, que sus-
pendeu a prática mediúnica, mas 
manteve os estudos. O Atendi-
mento Fraterno das quartas-feiras, 
o Grupo Grão de Mostarda e o 
Grupo de Irradiação Mental têm 
feito preces, vibrações e irradia-
ções à distância no horário em que 
os trabalhos já ocorriam.

Novas formas de apoio
O Grupo Seareiros do Bem, além 
de fazer as vibrações, tem dado 
apoio individualizado às pesso-
as, por meio de contato telefôni-
co e WhatsApp. O Grupo Me-
diúnico Amor Fraterno também 
aderiu às reuniões online para 
estudar; semanalmente propõe 
a discussão de 2 mensagens de 
Emmanuel, através de áudios do 
WhatsApp, e também faz vibra-
ções pelos espíritos que seriam 
atendidos se houvesse reunião.
O Grupo Irmãos de Maria (GIM) 

é outro que não parou em 
nenhum momento. Os es-
tudos passaram a ser pela 
internet; na última semana 
de março, a reunião online 
contou com 19 participan-
tes. Aos sábados, fazem 
irradiações aos enfermos 
e leitura do Evangelho. 
Em busca de driblar os 
problemas, os trabalha-
dores encontraram nova 
forma de suprir as visitas 
presenciais, temporaria-
mente. 
“Inicialmente visitamos 
uma voluntária afasta-
da por motivo de saúde 
utilizando chamada de 
vídeo por WhatsApp; 
agora faremos alguns 
ajustes para oferecer essa 
opção para os enfermos 
que têm esse recurso. 
Já para aqueles que não 
têm, estamos telefo-
nando para saber como 
estão, orientando que 
façam Evangelho no Lar 
e informando que eles 
continuam em nossas 
preces, feitas às quintas 
e aos sábados. Com isso, 
diminuímos a distância”, 

relata a coordenadora do GIM, 
Vanessa Adriana Jarina.
Os trabalhadores da Evange-
lização têm procurado manter 
contato com os pais dos fre-
quentadores, estimulando o 
Evangelho no Lar e verificando 
as demandas de cada um. Já a 
mocidade tem realizado os es-
tudos por videoconferência. E o 
Coral Affetto voltou a se reunir 
pela internet semanalmente e 
está preparando uma surpresa 
para divulgar nas redes sociais 
da SEOB em breve.

Videoconferência do NEPE - Estudo do Evangelho

Videoconferência do NEPE - Cartas de Paulo

Videoconferência do Coral Affetto
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Auxílio e solidariedade propiciam adaptações 
tecnológicas

Quando os integrantes 
do NEPE – Cartas de 
Paulo foram consulta-

dos sobre a continuidade dos 
trabalhos online, aderiram 
prontamente à ideia, 
então, a coordenação 
dividiu as tarefas de 
auxílio àqueles que 
tivessem dificuldade 
no processo devido à 
tecnologia. O grupo 
conta com 15 pessoas, 
dentre as quais Fanny 
Quaglio, de 93 anos, 
que também tem par-
ticipado das reuniões 
virtuais.
“Antes do período da 
restrição social, fui 
com o meu marido até 
a casa da Fanny para ensiná-la 
como funcionam as videoconfe-
rências. Depois fizemos vários 
testes de casa para ela treinar 
aceitar chamadas, ver e ouvir 
as pessoas e, então, ela ficou 
bem autônoma nesse processo. 
E para quem já estava adaptado 
à tecnologia, passamos orienta-
ções básicas sobre a plataforma 
escolhida, horários etc.”, conta 
Amanda Murgo, coordenadora 
do grupo. 
Fanny, que participa de outras 
atividades da casa também pela 
internet, disse que não foi tão 
difícil adaptar-se à nova forma 
de estudo. “Se bem utilizada, 

a tecnologia só nos ajuda. Para 
mim foi um grande benefício, 
porque eu estou em um grupo 
de altíssimo risco, e consigo ficar 
em comunicação com vocês, en-

tão, entro no grupo online com a 
maior alegria”, comenta. 
Para ela, nunca é tarde para se 
aprender algo. “Não importa a 
minha idade, importa a minha 
disposição e sei que tenho muito 
o que aprender, faço questão de 
aceitar o que é novo. Na vida, 
tem muita idade aquele que acha 
que não tem mais nada para 
fazer”, ressalta. 
A crise nos coloca diante de 
novos desafios e nos impulsiona 
a buscar alternativas e transfor-
mar a rotina para cumprir nossa 
missão. Com isso, nos tornamos 
mais fortes e, muitas vezes, iden-
tificamos mudanças positivas em 

nós. Então, já podemos pensar 
no próximo desafio: “precisamos 
garantir que as nossas transfor-
mações impliquem em melhorias 
definitivas” destaca o presiden-

te da SEOB, Wilson 
Ortiz.
Conteúdo 
No NEPE – Cartas de 
Paulo, que ser reú-
ne às terças-feiras, a 
maioria dos integran-
tes optou pela conti-
nuidade do conteúdo 
estudado presencial-
mente. “Nós estamos 
seguindo a linha dos 
versículos da Carta de 
Paulo aos Filipenses, 
que temos estudado 
há cerca de um ano e 

meio. E é incrível ver como ela é 
adequada ao momento pelo qual 
passamos”, diz Amanda.
Já no NEPE – Estudo do Evan-
gelho, que se reúne às quartas, 
o conteúdo foi substituído pelo 
livro “Pensamento e Vida”, de 
Chico Xavier e Emmanuel. “O 
Artur e a Flávia escolheram esse 
livro como mais uma ferramen-
ta para nos ajudar a enfrentar 
esses momentos da reclusão, da 
quarentena, tentando entender 
os mecanismos do pensamento 
e tudo o que a Doutrina Espírita 
nos ensina sobre esse assunto 
para lidarmos melhor com a 
situação”, finaliza Amanda. 

ATIVIDADES

As informações sobre os dias e horários em que as atividades ocorrem estão disponíveis 
no site da SEOB, em https://www.seob.org.br/programacao-semanal 
(basta usar a câmera de seu celular para ler o QRCode ao lado). 
Se você deseja participar de alguma reunião pública virtual, por favor, mande uma 
mensagem pelo WhatsApp (16) 99119-2552.



ASSISTÊNCIA SOCIAL

E agora, José? Como ficam as doações?*

E agora, José? A festa aca-
bou, a luz apagou, o povo 
sumiu, a noite esfriou, 

e agora, José? Como ficam as 
doações?
A Justiça determinou, o governo 
de São Paulo acatou, a SEOB 
fechou. Ninguém foi, ninguém 
doou. E como ficam as famílias 
atendidas?
E agora? O José está sem mulher, 
está sem discurso, está sem cari-
nho, está em isolamento social. 
E como fica a nossa responsabili-
dade em ajudar?
A noite esfriou, o dia não veio, o 
bonde não veio, o riso não veio, 
não veio a utopia e o isolamento 
social continuou. E agora, você? 
O que acha que juntos podemos 
fazer?

Pensar no José, sozinho no 
escuro, qual bicho-do-mato, sem 
teogonia, sem parede nua para 
se encostar, sem cavalo preto 
que fuja a galope, ele marcha, 
José! José, para onde?
E agora, você? Sem a doce pala-
vra das palestras, sem o passe, 
sem a sua biblioteca, sem a sua 
presença... lembra-se de sua 
essência? Aquela do coração, 
do auxílio, da doação. Está na 
Doutrina que acreditamos: fora 
da caridade, não há salvação. 
E agora, você? O José depende de 
nós. São 16 famílias atendidas que 
estão a sós. E agora, como montar 
a cesta básica se não houve doa-
ção? Ah, se houvesse colaboração. 
É isso, José! Esta pode ser a 
solução. Talvez, José, você não 

COMO COLABORAR?

Em tempos de isolamento so-
cial, as contribuições são mais 
bem-vindas do que nunca 
porque muitas das famílias 
assistidas estão sem renda. O 
momento nos impede de rece-
ber mantimentos e separá-los 
para entrega, neste período, 
em especial, as doações de-
vem ser feitas em dinheiro ou 
cheque, por meio de depósito 
bancário.
Com o valor recebido, os 
voluntários comprarão as 

Soneto antiviral
(W. Ortiz)

Vírus são divinos, como homens
e meninos, como as pedras do chão.
Vírus são divinos, mas... cuidado!
Desgovernados, mudam destinos.

Vírus são de Deus, como os meus olhos
e as mãos, os animais, a plantação.
Vírus são de Deus, mas não têm pudor,
Fagulha simples, sórdido invasor.

Coisa diminuta, não te quero
nem presa a mim, nem livre ao largo,
nem teu tempero de gosto amargo.

Ouço o médico virologista
e os cientistas que te estudaram
e já me indicam como enfrentá-lo.

esteja sozinho no escuro, qual 
bicho-do-mato, sem teogonia, 
sem parede nua para se encos-
tar. Talvez encontremos união e 
força para te ajudar. 
A equipe do DAS está pronta 
para trabalhar. Formada por 
evangelizadores e pais, continua 
a operar. Já conhece as famílias, 
os endereços, sabe do que vão 
precisar. E sabe bem onde entre-
gar. Só falta, José, reunir os man-
timentos para poder te levar. 
* Texto inspirado no poema “E agora, 
José”, de Carlos Drummond de Andrade

cestas para distribuição. As 
contribuições são fundamen-
tais para a manutenção desse 
trabalho. Ao fazer sua doação, 
por favor, compartilhe o com-
provante pelo whatsapp 
(16) 99608-2629.
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