
de é hoje muito maior, porque 
compreendemos mais e melhor o 
complexo funcionamento do cor-
po. Por outro lado, o Evangelho 
– roteiro luminoso para o com-
portamento do Espírito diante da 
vida eterna – que nos oferece, há 
dois milênios, preciosidades na 
forma de exemplos e sugestões, 
não foi ainda devidamente apre-
ciado e aproveitado.
O fato é que muitas das escolhas 
individuais que temos que fazer 
precisam de tempo para amadu-
recer. Inegavelmente, a humani-
dade ainda está na fase em que 
as coisas físicas merecem maior 
atenção, inclusive as enfermida-
des que causam sofrimento ao 
corpo material. É interessante 
notar que o tempo tem várias 
escalas próprias: a Terra, cuja 
idade é da ordem de 4,5 bilhões 
de anos, hoje é dominada pelo 
homo sapiens sapiens, que é o nome 
científico usado para denominar 
a subespécie que caracteriza o 
homem moderno. Somos uma 
subespécie relativamente jo-
vem: “apenas” 40 mil anos se 
passaram desde que os corpos 
humanos atuais se estabeleceram 
como roupagem material para 
as nossas reencarnações. Isso é 
menos de um centésimo milési-
mo da idade do planeta. Diante 
desses números, o intervalo de 
cerca de um século e meio que 
transcorreu desde a afirmativa de 
Kardec sobre a revolução moral 
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Desde o início da pande-
mia, esta página tem sido 
dedicada ao momento 

singular que estamos vivencian-
do. Em abril abordamos o tema 
“Pandemias”; em maio falamos 
sobre o conhecimento sistemati-
zado no artigo “Ciência da Vida”; 
em junho perguntamos: “Já posso 
sair?”. Para quem, como nós, se 
interessa pelos aspectos espiri-
tuais da vida, é evidente que os 
grandes desafios impostos por 
uma pandemia são ensejos para 
mudanças.
Notemos então que, no primeiro 
capítulo de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, Kardec indica que 
a Doutrina Espírita seria capaz 
de consolidar uma aliança entre a 
Ciência e a Religião. Diz ele: 
“É toda uma revolução moral que se 
opera neste momento e que trabalha 
e aperfeiçoa os espíritos. Após ser 
elaborada durante mais de dezoito 
séculos, ela chega à sua plena reali-
zação e vai marcar uma nova era da 
Humanidade.”
Ora, observando o mundo com 
um mínimo de atenção, é até 
natural que se pergunte: onde e 
quando essa revolução estaria 
ocorrendo? Afinal, não parece 
haver no mundo aceitação con-
sensual da Ciência ou do Cristia-
nismo como diretrizes seguras 
para o comportamento humano 
diante dos desafios da vida.
Dos avanços da Ciência em 
frentes variadas, muitos ocorre-
ram em favor da saúde do corpo: 
aprendemos a curar muitas do-
enças; tornou-se possível intervir 
diretamente em vários órgãos 
para eventuais reparos ou mesmo 
substituições. Nossa longevida-

que está em curso, corresponde a 
um breve instante. 
É natural que tenhamos pressa: 
queremos vacinas, tratamentos, 
um mundo melhor... mas nada 
disso virá antes da hora; van-
tagens não cairão do céu; nada 
vai prosperar sem investimentos 
múltiplos, incluindo recursos 
materiais, pessoal bem formado e 
tempo. No decorrer da nossa his-
tória, sempre avançamos a partir 
de enfrentamentos, conquistas, 
superações. Será assim também 
para os sucessos que estão por vir.
Somos uma imensa comunidade 
– algumas dezenas de bilhões de 
espíritos – e a todos deve interes-
sar o resultado positivo. Todos 
precisamos contribuir; quem 
não estiver na frente de batalha 
pode e deve oferecer a sua cota. 
Há necessidade permanente de 
paciência, boa vontade, atitudes 
construtivas, obediência à lei e à 
ordem, reconhecimento e respeito 
pelo conhecimento estabelecido. 
Além disso, cada um pode doar 
à nossa causa comum as suas 
melhores vibrações.
Examinando o quadro a partir 
dessa perspectiva, vemos que há 
muito por fazer, a começar pelas 
mudanças expressivas de atitude 
mental e comportamento prático. 
De fato, como disse Kardec, há 
uma revolução moral em curso, 
cuja duração pode ser abreviada 
se a humanidade aderir maci-
çamente e com convicção.



NOTÍCIAS

Mesmo em meio à pan-
demia e em pleno 
isolamento social, a 

SEOB conseguiu promover a 
Assembleia Geral Ordinária, no 
dia 12 de julho de 2020, e elegeu 
nova Diretoria para o biênio 
2020/2022. A Assembleia foi re-
alizada virtualmente pela plata-
forma Google Meet. Na ocasião, 
também foram eleitos o Conse-
lho Fiscal e o Conselho Delibe-
rativo, para mandatos de dois e 
três anos, respectivamente. 
Segundo o Estatuto Social, po-
dem participar da Assembleia 
Geral Extraordinária todos os as-
sociados em dia com suas obri-
gações associativas. A sessão do 
dia 12 contou com a presença de 
33 participantes, que elegeram 
os 7 membros da Diretoria:

Mas percebo que a cada Dire-
toria constituída, as ações são 
sempre lineares, porque todos 

aprendemos com 
os antecessores a 
manter o diálogo 
e a Doutrina Espí-
rita como base das 
atividades. Conti-
nuaremos assim”, 
afirmou Karina, 
em entrevista ao 

Correio do Bem.
Para ela, o desafio não é exclu-
sividade da presidência, mas 
sim, social. “Cada um de nós 
tem dificuldades pessoais, mas 
a sociedade vive momentos de 
adversidades coletivas e, a meu 
ver, a educação do espírito nun-
ca se mostrou tão urgente. Por 
isso, penso que o movimento 
espírita, como um todo, preci-
sará debruçar-se nessa temática, 
a começar pela importância 
da Evangelização Infantil e da 
Mocidade Espírita, perpassando 
por debates como preconceitos 
de várias (des)ordens, racismo, 

igualdade e amor ao próximo, 
assuntos para os quais os fun-
damentos da Doutrina Espírita 
nos capacitam diariamente, in-
centivando o diálogo amoroso, 
inclusivo e esclarecedor, rumo 
à regeneração do Planeta”, 
ressaltou.

SEOB elege nova Diretoria para a gestão 
2020/2022

Presidente: Karina Granado 
Vice-presidente: Clovis Isberto Biscegli
Diretor de Patrimônio: Ubirajara Nagliate
1º Secretário: Sérgio Murilo de O. Benedicto
2º Secretário: Adriano Maschetto
1º Tesoureiro: Celso Martins Filho
2º Tesoureiro: Wilson Aires Ortiz

Esta é a 2ª vez que uma mulher 
assume a presidência da Casa. 
“Frequento a SEOB desde que 
me mudei para São Carlos, 
em 1998. Comecei assistindo 
às palestras públicas, fui con-
vidada a participar do COEM 
e, fazendo tantos amigos, fui 
envolvida no trabalho da Casa. 
Estou na Diretoria desde 2006, 
a convite da querida Romana 
Baffa Gonçalves. De lá para cá, 
o contato e o aprendizado de 
todos que integram a SEOB, 
sejam trabalhadores ou frequen-
tadores, deram-me segurança 
para colaborar na presidência. 

CASA FECHADA, 
CORAÇÕES ABERTOS

A nova Diretoria da SEOB 
decidiu manter a casa fechada 
para as atividades presenciais, 
em virtude da pandemia do co-
ronavírus. Contudo, os grupos 
de estudo seguem firmes de for-
ma virtual, e as ações nas redes 
sociais foram intensificadas 
no último mês, com palestras 
semanais. 
No dia 16 e agosto (domingo), 
ainda ocorrerá o Acordes para 
o Evangelho, evento mensal da 
casa que promove um momento 
musical, seguido de palestra 
sobre o Evangelho de Jesus. A 
palestra do dia 16 será conduzi-
da por Amanda Murgo. 



NOTÍCIAS

Eleito em Assembleia, Conselho Deliberativo 
constitui Mesa Diretora

Composto por 11 membros 
efetivos e 4 suplentes, o 
Conselho Deliberativo (CD) 

da SEOB também foi eleito duran-
te a Assembleia Geral Ordinária 
do dia 12 de julho. No triênio 
2020-2023 o CD terá os seguintes 
integrantes: Alexsandro Claudi-
no dos Santos, Amanda Murgo, 
Antonio Almeida da Silva Neto, 
Claudio Aparecido Alves, Danie-
le Santini Jacinto, Eurídice Oliva 
Pereira Novo, Glaucius Oliva, 
Joseleine Carvalho, Lúcia Cunha 
Ortiz, Maria Isabel C. G. Vaz e 
Regina Amélia Baffa Gonçalves. 
Como suplentes foram eleitos 
Álvaro Macedo da Silva, Marcio 
Novo, Otaciro Rangel Nascimen-
to e Rogério Vargas.
No dia 18 de julho, o CD fez sua 
primeira reunião, durante a qual 
instituiu a Mesa Diretora, con-
forme estabelecido no Estatuto 
Social da SEOB. A reunião virtu-
al elegeu Amanda Murgo como 
presidente, Alexsandro Claudino 
vice-presidente e Daniele Jacinto 
secretária.
Tal eleição é uma formalidade 
necessária para fins organizacio-
nais. “Mas é importante ressaltar 
que, efetivamente, somos um 
grupo todo coeso e desejoso do 
trabalho no bem, independente-
mente das posições que estamos 
ocupando temporariamente”, 
destacou Amanda, que não hesi-
tou em aceitar essa tarefa.
“A primeira razão que me levou 
a aceitar a tarefa é que desde 
2003, a SEOB me acolhe e me 
oferece todas as condições de 
crescimento, aprendizado e 
cuidado espiritual, e eu tenho 
um desejo muito sincero, até por 
imensa gratidão pelo bem que 
recebo, de colaborar com a nossa 

casa, oferecen-
do meu traba-
lho para onde 
for necessário 
e atuando onde 
eu puder ser 
útil para retri-
buir ao menos 
um pouquinho 
o que tenho re-
cebido de todos 
os trabalhado-
res nesses 17 anos”, explicou.
A outra razão, segundo Aman-
da, é o arrastamento que sentiu, 
desde quando chegou à SEOB, 
pelo exemplo dos trabalhadores, 
que dedicam um tempo valioso 
de suas vidas para auxílio e aco-
lhimento às pessoas que chegam 
à casa cheia de dúvidas e dores a 
respeito da vida. “Que foi o que 
ocorreu comigo na época, quando 
meu avô desencarnou”, relatou.
A persistência dos trabalhadores 
e o reduzido número daqueles 
que se dispõem a ajudar lhe 
chamaram a atenção. “Inspiran-
do-me nesses que pavimentaram 
as vias por onde construí meu 

aprendizado, tão fundamentais 
no meu crescimento, senti-me 
tocada. Enfim, quero poder co-
laborar com esses trabalhadores 
que tanto admiro e a quem tanto 
devo! Esta é a principal razão”, 
finalizou. 
Para o Conselho Fiscal, que tem 3 
membros, os atuais conselheiros 
- Ludmila C. Schrocchio Andri-
ghetto, Antônio Carlos Rodri-
gues Adão e Francisco Castilho 
Alcaraz - foram reeleitos para o 
biênio 2020-2022. 
Além das eleições, a Assembleia 
virtual também teve apresenta-
ção, discussão e votação do 
balanço financeiro de 2019.

Palestra ao vivo pela internet com Amandinha

facebook.com/obreirosdobem

16/08/2020
Domingo 10h

Música: Coral Affetto e Orquestra de Violões
“Violão Bem Expresso”



ASSISTÊNCIA SOCIAL

Campanha possibilita compra de 360 cobertores 
para doação

A campanha reali-
zada pela SEOB a 
fim de arrecadar 

recursos para a compra de 
cobertores possibilitou a 
aquisição de 360 unidades 
para doação. As cobertas 
foram destinadas a sete 
entidades de São Carlos que 
realizam atendimento assis-
tencial, e também ao Posto 
de Rua. No total foram 
arrecadados e investidos 
R$ 3.922,00.
A iniciativa nasceu com o obje-
tivo de doar cobertas às famílias 
assistidas pelo Departamento 
de Ação Social (DAS) da SEOB. 
Como o isolamento social impos-
sibilitou o recebimento presencial 
de doações, a coordenadora do 
departamento, Lúcia Cunha Or-
tiz, em conjunto com a Diretoria, 

estabeleceu a campanha a fim de 
arrecadar valores para negociar 
a compra de lotes grandes e, as-
sim, reduzir o valor individual.
Desde o início ficou estabelecido 
que a arrecadação excedente seria 
convertida em cobertores para ou-
tras casas espíritas que fizessem 
atendimento social, bem como 
para o Posto de Rua e também 

para as casas de acolhimento 
de idosos de São Carlos.
Além das famílias auxiliadas 
pelo DAS/SEOB, as seguin-
tes instituições também rece-
beram cobertores: Associação 
Espírita Eurípedes Barsanul-
fo, Associação Espírita Bezer-
ra de Menezes, Associação 
Espírita Paz e Harmonia, Pão 
Fraterno André Luiz (grupo 
da sopa), Posto de Rua Eurí-
pedes Barsanulfo, Abrigo de 

Idosos Dona Helena Dornfeld, 
Cantinho Fraterno Dona Maria 
Jacinta. A entrega foi realizada 
ao longo da primeira sema-
na de julho.

Cobertores adquiridos pela SEOB

Prontos para entrega junto com as cestas.

NOVA PERIODICIDADE

Com tantas mudanças ocorrendo 
no mundo, em especial agora, em 
decorrência do isolamento social, 
o acesso aos conteúdos digitais 
cresceu drasticamente. Nossas 
redes sociais – Facebook e Ins-
tragram – têm sido atualizadas 
com mais frequência, tudo para 
informar e não deixar desampa-
rados os frequentadores de nossa 
casa, enquanto as atividades 
presenciais estão suspensas. 
Contudo, com a redução das 
atividades presenciais, também 
se reduziram as notícias e esse 
é um dos motivos pelos quais 
o Correio do Bem passa a ser 
bimestral a partir de agora. Será 
assim para sempre? Não sabe-
mos dizer, por ora. Mas a todo 
momento é possível ter acesso às 
decisões da casa em nossas redes 
sociais e no site. Aqui no jornal, 
serão registradas com mais deta-
lhes e de modo mais aprofunda-
do as notícias mais importantes 
da SEOB.


