
tantes oficiais do Espiritismo em 
setor algum da política humana. 
Por isso mesmo, não preten-
demos discutir aqui mudanças 
na política ou nos políticos; as 
transformações a que aludimos 
não se referem aos outros, go-
vernantes ou legisladores, mas a 
nós mesmos, os eleitores. 
Como o voto é obrigatório em 
nosso país, muitos enfrentam 
este período como quem car-
rega um fardo indesejado do 
qual gostaria de se desfazer o 

quanto antes. Afinal, quem se 
interessa de fato por conhecer 
os candidatos? Como avaliar 
as suas propostas e apurar-lhes 
as realizações anteriores? Que 
meios usar para saber se são 
verídicas as suas credenciais 
e sinceras as suas promessas? 
Terão capacidade para realizar o 
que propõem?
Da mesma forma que criamos 
e mantemos perfis em redes so-
ciais, que nos afiliamos a grupos 
variados e que nos engajamos 
em campanhas contra a dissemi-
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Na edição passada con-
versávamos aqui so-
bre a revolução moral 

preconizada por Kardec. Cada 
um de nós tem uma parcela 
essencial nessa admirável tarefa, 
qual seja, a de realizá-la em si 
mesmo, a partir das atividades 
cotidianas mais simples. Na 
fase atual, temos ainda uma 
notável dificuldade de assumir 
a nossa parte. Muitos, insegu-
ros quanto ao que fazer, ainda 
preferem as velhas crenças, nas 
quais alguém assume a voz de 
comando e dita a receita para 
a vitória. Mas o sucesso assim 
obtido, quando vem, é passa-
geiro. Como já percebemos, a 
mudança duradoura requer de-
cisão individual para enfrentar e 
superar o próprio comodismo. 
Uma atividade que, de tão fre-
quente, chega a parecer cotidia-
na, é o nosso reencontro bienal 
com as urnas. Dentro de alguns 
dias, a despeito da pandemia 
decorrente da COVID-19, te-
remos eleições municipais. No 
livro Conduta Espírita, André 
Luiz prossegue em seu mi-
nistério de nos trazer notícias 
esclarecedoras sobre o plano 
espiritual, oferecendo-nos su-
gestões sensatas sobre como agir 
em situações corriqueiras. No 
capítulo denominado “Nos em-
bates políticos”, dentre outras 
recomendações, ele sugere que 
mantenhamos distância do par-
tidarismo extremado, esclarece 
que o discernimento é o cami-
nho para o acerto e nos lembra 
de que, a rigor, não há represen-

nação de notícias falsas – afinal, 
as fake news são fofocas eletrô-
nicas que não queremos com-
partilhar – podemos destinar 
algumas horas para conhecer 
os candidatos e escolher os que 
melhor possam representar as 
nossas próprias ideias e aspira-
ções. Esquivar-se dessa tarefa é 
como que isolar-se do mundo, 
afastando-se das tentações para 
evitar o pecado. Já tentamos isso 
no passado, e o resultado foi um 
grande fracasso, pois as falhas 
morais são nossas, e não do 
mundo. A capacidade de resis-
tir aos impulsos que queremos 
evitar decorre da decisão pesso-
al de fazê-lo e do enfrentamento 
incessante dos maus hábitos 
pela vontade convicta. Não é 
tarefa fácil, mas é nossa; indis-
pensável e inadiável. 
No mesmo capítulo, André Luiz 
recomenda que cada um escolha 
os seus candidatos aos postos 
eletivos segundo os ditames da 
própria consciência. Que seja 
assim então. Usemos a consciên-
cia exercitando o discernimento 
para praticar a recomendação 
de João: Meus bem-amados, não 
acrediteis em todos os Espíritos, 
mas provai se os Espíritos são de 
Deus, pois muitos falsos profetas se 
têm levantado no mundo (João, 1ª. 
Epístola, 4:1).



ASSISTÊNCIA SOCIAL

DAS prepara cesta especial de Natal

Embora estejamos em um 
ano atípico, em que, pos-
sivelmente, as reuniões 

familiares serão reduzidas, Natal 
é momento de celebração. E para 
viabilizar um período mais farto 
para as famílias assistidas, o DAS 
(Departamento de Ação Social/
SEOB) está preparando cestas 
especiais de Natal. 
Além dos tradicionais itens, 
como arroz, feijão, farinha, 
sardinha etc., a cesta conterá, 
ainda, algumas guloseimas como 
panetone, pêssego em calda, 
goiabada, ameixa seca, uva pas-
sa, castanhas, creme de leite, leite 
condensado, chocolates, bolos, 
biscoitos, entre outros. Ao todo, 
18 famílias serão beneficiadas.
Os itens para compor as cestas 
podem ser doados até o dia 10 de 
dezembro. Você pode contribuir 
de diferentes formas, confira o 
quadro abaixo.
A entrega será especial, pois 
o DAS vai juntar as cestas de 
novembro e dezembro, mais os 

presentes das crianças (apadri-
nhadas por voluntários) e as gu-
loseimas. Tudo será entregue às 
famílias no dia 12 de dezembro.

Balanço

Nos meses de agosto, setembro 
e outubro, o DAS distribuiu 672 
litros de leite, 28 cestas grandes 
e 6 cestas extras, além de ter via-
bilizado a doação de um fogão, 
dois botijões de gás e um enxoval 
para bebê, incluindo carrinho e 
banheira. Além disso, o DAS in-
termediou uma doação da SEOB 
para a Associação S.O.Sopão, que 
oferece marmitas para mora-
dores de rua. Com a suspensão 
temporária dos trabalhos de 
atendimento pelo Posto de Rua 
Eurípedes Barsanulfo, julgamos 
oportuno fazer uma contribuição 
financeira eventual para a ma-
nutenção das atividades daquela 
Associação.
“Nós procuramos atender 
também outras demandas que 
chegam ao longo dos meses ou 

algum pedido de alguém que 
esteja precisando de ajuda. Nesse 
caso, verificamos as reais neces-
sidades e, se tivermos condições 
de ajudar, nos mobilizamos para 
isso”, explicou Lúcia Cunha Or-
tiz, coordenadora do DAS.

NOVA PERIODICIDADE

Com tantas mudanças ocorren-
do no mundo, em especial agora, 
em decorrência do isolamento 
social, o acesso aos conteúdos 
digitais cresceu drasticamente. 
Nossas redes sociais – Facebook 
e Instragram – têm sido atuali-
zadas com mais frequência, tudo 
para informar e não deixar de-
samparados os frequentadores de 
nossa casa, enquanto as ativida-
des 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. Será assim para 
sempre? Não sabemos 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 detalhes 
e de modo mais aprofundado as 
notícias mais importantes da 
SEOB.

COMO CONTRIBUIR

• Fazendo sua doação para a conta da SEOB e compartilhando o 
comprovante pelo whatsapp (16) 99608-2629, indicando o destino 
daquele valor;

• Deixando os produtos na salinha da Evangelização (caso você tenha 
a chave da SEOB);

• Entregando-os na casa da Vanilda (caso você a conheça);
• Enviando-nos uma mensagem pelo facebook.com/obreirosdobem 

ou pelo Direct do Instagram @seob_oficial.


