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Matéria e Espírito

Uma vez descritos os 
Atributos do Criador e 
A criação do Universo, 

discutidos, respectivamente, 
nas edições 39 (março/19) e 
40 (abril/19) deste periódico, 
seguimos estudando o resumo 
preparado por Kardec:

“Os seres materiais constituem o 
mundo visível ou corporal e os seres 
imateriais, o mundo invisível ou 
espírita, quer dizer, dos Espíritos.” 

Conhecidas as virtudes de 
Deus e a extensão da Sua Obra, 
o passo seguinte é definir os 
componentes do Universo que, 
conforme relata Kardec a par-
tir das respostas que obteve, 
podem ser catalogados como 
pertencentes a dois grandes 
grupos: os visíveis e os invisí-
veis. À primeira vista tem-se a 

impressão de que o mundo dos 
Espíritos é não apenas invisível 
como também imaterial. Uma 
conclusão apressada nos levaria 
a considerar o Espírito como 
sendo uma abstração, algo que 
não pode ser tocado ou ouvido. 
Mais adiante veremos que não 
é o caso, e que o significado 
de “imaterial” na resposta dos 
Espíritos refere-se a um con-
traste com o que consideramos 
“material”, ou seja, com aquelas 
coisas que podem ser percebi-
das pelos sentidos ordinários do 
corpo humano, principalmente 

pela visão e pelo tato. 
A Questão 22 de O Livro dos 
Espíritos trata justamente dessa 
“materialidade”: na pergunta, 
Kardec cita uma ideia corri-
queira de matéria, como sendo 
aquilo que tem extensão, é im-
penetrável e pode impressionar 
os nossos sentidos. Os Espíritos 
aceitam a definição com ressal-
vas e rotulam-na como incom-
pleta, típica do nosso ponto 
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de vista limitado. Em seguida 
antecipam que a matéria existe 
em estados que ainda ignora-
mos, que podem ser tão etéreos 
e sutis que não nos causariam 
qualquer impressão, isto é, que 
os nossos sentidos não pode-
riam perceber. O codificador 
pede então uma definição, e 
recebe esta: “A matéria é o laço 
que retém o Espírito; é o instru-
mento de que ele se serve e, ao 
mesmo tempo, sobre o qual exerce 
a sua ação”. Na questão seguin-
te, Kardec pergunta: “Que é o 
Espírito?”; a resposta é direta e 
simples: “O princípio inteligente 
do Universo”. 

Os Espíritos também informam 
que Inteligência e Espírito não 
são sinônimos; que a Inteligên-
cia é um atributo essencial do 
Espírito, e que essa indissocia-
bilidade faz com que ambos se 
confundam num princípio co-
mum, como se fossem a mesma 
coisa.

Vemos, assim, que a principal 
característica da matéria não 
é ser visível ou tangível, mas 
sim a de servir, de auxiliar, de 
ser objeto da ação do Espírito 
que, na verdade, é o ingrediente 
central da Criação. 

“O Espírito é o 
princípio inteligente 

do Universo”

Esta seção trata, de modo 
sequencial, dos temas contidos 
na síntese da Doutrina Espírita 
que se encontra na seção VI 
da Introdução de O Livro dos 
Espíritos (LE).

VOCÊ SABIA?

Nosso jornal traz notícias sobre 
as atividades realizadas pela 
Casa. Aqui você fica sabendo 
como realizar um trabalho volun-
tário ou colaborar com o centro 
espírita. Confira nesta edição: 
Curso de Formação de Evange-
lizadores (pág. 2); Montagem de 
cestas para doação (pág. 4).



SEOB recebe grupo Canto do Canto no 
Acordes para o Evangelho

Quem esteve presente na 
edição de abril do Acor-
des para o Evangelho 

pôde conferir uma apresentação 
diferente. Isso porque a intro-
dução musical que precede a 
palestra ficou a cargo do Canto 
do Canto, um coral ligado ao 
Grupo Espírita Irmão Batuíra.
Criado há 20 anos, o Canto do 
Canto teve início com apenas 
três pessoas, após um pedido 
da espiritualidade para melho-
rar o ambiente onde ocorre-
riam as palestras. Prontamente, 
Yara Rayel Assumpção se dis-
pôs a retomar seu contato com 
a música e assumiu a missão, 
ao lado da irmã Jacy Rayel e da 
mãe, Wanda Faria Rayel, que já 
não acompanha mais o coro. 
“A formação do grupo mu-
dou muito desde o início, mas 
nosso objetivo é o mesmo: 
promover um ambiente mais 
espiritualizado. Para isso nos 
dedicamos muito, pois sabe-

mos que cada música é uma 
prece”, relatou Yara, que antes 
de iniciar esse trabalho, só 
tinha tido um breve contato 
com o violão, havia 15 anos. 
Atualmente, é a arranjadora do 
grupo.

Repertório
Formado por Maristela Cid 
Gigante, Bernardete An-
dreucci, Maria José Azevedo, 
Leda Azevedo Cantú, Ro-
naldo Campos, Yara e Jacy 
Rayel, o grupo tem um reper-
tório inspirado nas músicas 
de João Cabete, compositor e 
instrumentista espírita, nasci-
do em 1919, em São Paulo.
Cabete escreveu mais de 200 
composições, interpretadas 
por diversos corais. Além das 
músicas desse compositor, o 
repertório do Canto do Canto 
inclui ainda outras canções, 
tais como, “Do Brasil para 

o Mundo inteiro”, de César 
Tucci, e “As cores do vento”, 
trilha do filme Pocahontas. 
Claro que para fazer uma 
bela apresentação, como foi 
a do Acordes para o Evan-
gelho, é preciso ensaiar. Para 
tanto, o grupo se reúne todas 
as terças-feiras. E às quintas, 
às 19h30, canta no Grupo Ir-
mão Batuíra para preparar o 
ambiente para a reunião que 
ocorre a partir das 20h. 
Para ver a apresentação reali-
zada no Acordes para o Evan-
gelho acesse: www.facebook.
com/obreirosdobem.

MÚSICA

Curso de formação de evangelizadores tem 
inscrições abertas

EVANGELIZAÇÃO

Com o objetivo de promo-
ver uma troca de infor-
mações e experiências, 

a SEOB realizará mais uma 
edição do curso de formação de 
evangelizadores espíritas. Os 
encontros ocorrerão nos dias 
18 de maio e 08 de junho (sába-
dos), das 14h15 às 17h.
O tema desta edição será 
“Programa e Metodologia” e 

foi definido por sugestão das 
próprias evangelizadoras que 
participaram da edição an-
terior, realizada no segundo 
semestre de 2018. A intenção 
é oferecer ferramentas para o 
trabalho de evangelização nas 
casas espíritas. 
“Essa troca de experiências 
é muito valiosa, porque uma 
coisa é estudarmos o conteúdo 

nos livros – o que também é 
importante, mas outra coisa, é 
ter esse conteúdo complemen-
tado por vivências reais, capa-
zes de indicar caminhos para as 
questões que aparecem no dia a 
dia”, explicou a coordenadora 
do trabalho, Lúcia Cunha Ortiz.
As inscrições para o curso 
podem ser feitas pelo e-mail 
luciaortiz@uol.com.br.



ENTREVISTA

Retidão e transparência são essenciais no 
trabalho da tesouraria

Se administrar as finanças 
pessoais pode parecer difícil 
para muitas pessoas, ima-

gine administrar as finanças de 
uma entidade que, muitas vezes, 
depende de parcerias e doações?! 
É tarefa para poucos! A Asso-
ciação Espírita Obreiros do Bem 
(SEOB) conta com dois tesourei-
ros na Diretoria: Celso Martins 
Filho e Manoel Polo Lopes.
Tudo tem que ser feito com reti-
dão e transparência. E o trabalho 
dos tesoureiros deve andar em 
consonância com a Diretoria. 
Ou seja, além de ter habilidade 
com administração financeira, os 
tesoureiros devem estar alinha-
dos com os princípios doutri-
nários que regem a casa para 
poder direcionar a verba às ações 
adequadas.
Um trabalho que exige presença, 
atenção e dedicação. Por vezes, 
é necessário um conhecimento 
específico, daqueles que os anos 
ajudam a construir. E sempre um 
cuidado dobrado, já que os te-
soureiros não estão lidando com 
suas finanças pessoais, mas com 
dinheiro da instituição. 
Enfim, são muitas as nuances 
que envolvem esse cargo. Nesta 
edição do Correio do Bem você 
confere uma entrevista com 
Celso Martins Filho, 1º tesoureiro 
da SEOB, e vai ficar sabendo um 
pouco mais sobre as finanças do 
Centro Espírita que frequenta.
 
Desde quando o senhor integra a 
Diretoria da SEOB?
Foi mais ou menos em 2003. Na-
quele ano fui convidado a inte-
grar o quadro de voluntários da 
extinta cozinha artesanal, que era 
uma das fontes de recursos para 
as despesas. Naquela época aten-
díamos em torno de 80 famílias 
com a doação de cestas básicas, o 
que consumia uma boa parte das 

receitas. O convívio mais próxi-
mo com os membros da diretoria 
foi um dos principais fatores para 
um convite a participar da dire-
toria administrativa na eleição 
seguinte, onde permaneço até 
hoje, lá se vão mais de 15 anos.

Que tipo de conhecimento e/ou bene-
fício, esse trabalho te trouxe?
Participar da direção da casa 
espírita é importante na aquisi-
ção de experiência. É gratificante 
na medida em que assumir tal 
responsabilidade é oportunidade 
de crescimento. Não tem preço 
observar os vários grupos de 
trabalho, as várias atividades, 
todos trabalhando em harmonia. 
O maior benefício é a alegria do 
dever cumprido.

Quais são os principais desafios do 
cargo de tesoureiro de um centro 
espírita?
Não diria desafio, mas o dever de 
trabalhar com retidão e transpa-
rência administrando os recursos 
que entram, sem desperdícios, 
procurando sempre garantir 
o necessário para o equilíbrio 
financeiro, o que só é possível se 
estivermos atentos e em constan-
te sintonia com os demais mem-
bros da diretoria.

Já houve momento de não fechar as 
contas do mês na SEOB? Se sim, como 
a situação foi encaminhada?
Em todos esses anos em que 
participo como integrante da 
diretoria nunca houve um mês 
em que não pudéssemos honrar 
os compromissos financeiros. É 
bem verdade que já operamos no 
limite, mas superamos a dificul-
dade com a venda de pizzas, isso 
lá pelos idos de 2012.

O associado que quiser acompanhar 
as contas tem direito? De que forma a 
prestação de contas é realizada?
O associado é parceiro. Seria 
injusto cerceá-lo no seu direito, 
sonegando-lhe informações. 
Mensalmente as contas são apre-
sentadas na forma de balancetes 
em reunião de diretoria. Anu-
almente, conforme regra estatu-
tária, no mês de maio as contas 
são apresentadas para aprovação 
ou rejeição em assembleia geral 
ordinária, fórum que recomendo 
a participação de todos que qui-
serem saber sobre as movimen-
tações financeiras da associação 
durante o ano.

“O maior benefício 
é a alegria do dever 

cumprido”

VOCÊ SABIA?

É possível tornar-se um associado da SEOB. Para tanto, você pode 
estipular um valor para fazer uma contribuição mensal. Além disso 
a SEOB aceita doações esporádicas em dinheiro ou cheque. Contri-
buir com a manutenção de nossa casa é uma das formas de auxiliar 
a difusão da Doutrina Espírita.



AÇÃO SOCIAL

Você também conhece uma 
história assim?

AGENDA

A família está reunida. 
Um falatório só. Sabe 
como é, quando junta 

muita gente, é assim. Às vezes 
é preciso falar um pouco mais 
alto, em disputa com a TV ou 
com a música, para ser ouvido. 
Aos finais de semana é quando 
chega mais gente...
É possível ouvir de longe as 
risadas. Às vezes, uma brigui-
nha tira a paz do ambiente, mas 
logo tudo se ajeita. E a mesa 
fica farta. Ah, quanta comida! 
Às vezes o dia termina até com 
aquela pontinha de remorso 
por ter comido demais. Tudo 
bem, logo a rotina é retomada. 
E a vida segue. Com luta diária, 
disposição e fé. 
Essa cena é conhecida para 
muitos de nós, não é mesmo? 
Mas para tantas famílias de 
nossa cidade, ela só se torna 
realidade se houver aquela 
doação mensal de alimentos, 

feita pela comunidade. E você 
sabia que a SEOB fornece cestas 
básicas todos os meses para 
famílias carentes de São Carlos? 
As cestas são montadas com 
alimentos doados, e qualquer 
pessoa pode colaborar! 
Cada cesta inclui arroz, feijão, 
açúcar, fubá, farinha de man-
dioca, óleo, sal, farinha, leite, 
chocolate em pó, café, sardi-
nha em lata, molho de tomate, 
macarrão, milho em lata, seleta 
de legumes, bolacha e gelatina. 
Você também pode contribuir 
com papel higiênico, sabonete, 
pasta de dente, desodorante e 
absorvente.
Os itens podem ser entregues 
na sede do Obreiros do Bem. A 
montagem das cestas acontece 
uma vez por mês, numa noite 
de sexta-feira. E a entrega ocorre 
aos sábados. Colabore. Um sim-
ples gesto seu pode tornar uma 
história muito mais feliz. 

EVANGELIZAÇÃO
Sábados, 18h - 20h
• Bebês 

Gestantes e bebês até 2 anos;
• Evangelização infantil 

Crianças de 3 a 14 anos
• Mocidade 

15 anos em diante
• Avogelização 

Acima de 50 anos
• Grupo de pais

REPENSANDO A VIDA 
Segundas-feiras, 20h - 21h30

COEM (tarde ou noite)
• Terças-feiras, início às 14h
• Quintas-feiras, início às 20h

NEPE
• Terças-feiras, 20h10 - 21h40  

Estudo das Cartas de Paulo
• Quartas-feiras, 20h - 21h30 

Estudo do Evangelho

ACORDES PARA O EVANGELHO
Domingo, 5 de maio às 10h
Apresentação do Coral Affetto 
e palestra com Aristóteles Árabe.

CURSO PARA EVANGELIZADORES
Dias 18 de maio e 8 de junho
Horário: 14h15 - 17h
Tema: Programa e metodologia
Inscrições: luciaortiz@uol.com.br

7o ENCONTRO                                        
“SOB A LUZ DO EVANGELHO”
Domingo, 26 de maio
Horário: 8h30 - 18h
Seminário: Wagner Paixão
Palestra: Artur Valadares
Mesa-redonda e momentos 
artísticos

VOCÊ SABIA?

O Livreto das Atividades Abertas ao Público se 
esgotou, mas a Diretoria da SEOB já está providen-
ciando uma nova tiragem. Para mais informações 
sobre a casa, acesse nosso site: www.seob.org.br.


