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Não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da Humanidade. 

 
 

CRÔNICA 

Reencontros 

De quando em quando, gosto de me encontrar comigo 
mesmo - na zoeira do trânsito, na calada da noite, 
durante o banho que asseia e tranquiliza. São 
momentos preciosos, as vezes de exercício, balanço e 
reflexão, como sugere Santo Agostinho no Livro dos 
Espíritos (LIVRO III, CAP. XII - Conhecimento de si mesmo); 
outras vezes de pura cautela, procurando respostas 
antecipadas para problemas típicos de quem ainda não 
tem controle pleno da situação.  

Sempre que um desses reencontros ocorre entre o 
Natal e o Ano Novo, invariavelmente me pergunto: que 
lições ficaram do ano que passou? O que esperar do 
que virá? As respostas são conhecidas: como Deus é 
Amor e Justiça, tudo tem razão de ser; os problemas 
são lições desafiadoras que preciso compreender e 
superar, e que me ajudam a crescer para poder 
enfrentar melhor os desafios do próximo ano.  

Gosto dessa fé raciocinada proposta por Kardec, que 
reafirma a estratégia de Jesus de mostrar, sempre, a 
lógica das Leis Divinas, asseverando que está ao nosso 
alcance compreendê-las plenamente. 

Recentemente, num desses encontros comigo mesmo, 
o tema foi uma poesia escrita há mais de 30 anos, cuja 
mensagem coloca todo ser humano como protagonista 
da história. Tratam-se dos versos da canção Semente 
do Amanhã, de Gonzaguinha, que diz o seguinte: 

Ontem um menino que brincava me falou 

Que hoje é semente do amanhã... 

Para não ter medo que este tempo vai passar... 

Não se desespere não, nem pare de sonhar 

Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs... 

Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar! 

Fé na vida, fé no homem, fé no que virá! 

Nós podemos tudo, nós podemos mais 

Vamos lá fazer o que será 

 

Que notável poder de síntese! Uma narrativa completa 
em tão poucas linhas! 

Aos poucos vamos compreendendo o sentido da 
existência: ontem, hoje, amanhã se sucedem; dias, 
anos, encarnações... são ciclos da vida. Dias sombrios 
que parecem intermináveis, horas assustadoras 
permeadas por momentos de felicidade fugidia... tudo 
passa. 

A gente cresce e vai percebendo que o equilíbrio é 
essencial, que a riqueza não está no possuir, mas no 
entender que sabedoria não é herança, é conquista.  

Que a colheita não é mero acaso, mas consequência do 
plantio. Que um Espírito lúcido pode indicar caminhos, 
mesmo quando o seu corpo ainda está criança.  

Vai notando também que a fé cega limita o passo, que a 
vida é a escola do Espírito, que o erro requer reparo e 
corrigenda, mas é o caminho para o acerto. Vai 
entendendo, enfim, que a construção dos dias melhores 
que queremos viver não é questão de milagre ou 
decisão divina; é tarefa nossa e, nesse aspecto, já 
estamos atrasados.  

Enfim, em 2019 e nos anos vindouros, vamos lá fazer 
de nós mesmos o que ainda não somos, mas 
precisamos vir a ser.  

 

Wilson Aires Ortiz  
Presidente da SEOB

 

    

 

 

 

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 em dinheiro ou cheque. E também há outras formas 
de contribuir. Confira na entrevista com o presidente (pág. 3) e no trabalho realizado pelo DAS (pág. 4). 
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Festa de confraternização da Evangelização reúne cerca de 60 pessoas 

A tradicional festa de fim de ano da Evangelização, 

realizada no dia 8 de dezembro, reuniu cerca de 60 

pessoas no salão principal da SEOB. Com o objetivo de 

congregar evangelizadores, evangelizandos e seus 

familiares, a confraternização contou com apresentação 

do Coral Affetto, ligado à Casa, e uma mostra dos 

trabalhos realizados durante o ano. 

A Evangelização trabalha com pessoas de todas as 

idades. “Nós temos turmas que acolhem desde 

gestantes e bebês – porque a ideia é que a mãe já 

comece a participar assim que recebe a notícia da 

gravidez, até os avós, grupo chamado de avogelização, 

passando pelas crianças, pelos pais e pela mocidade 

espírita”, explicou Lúcia Ortiz, coordenadora do 

Departamento de Família, ao qual a Evangelização está 

ligada. As turmas são separadas por idades. 

O trabalho também atende crianças assistidas pela 

SEOB. Duas vans são responsáveis por buscar a 

meninada. Coordenada por Joseleine Carvalho, a 

Evangelização ocorre todos os sábados, das 18h15 às 

20h. E o encaminhamento das atividades é sempre 

decidido em conjunto. “Não tomamos nenhuma decisão 

unilateralmente, procuramos sempre trabalhar em 

harmonia para que tudo ocorra da melhor maneira 

possível”, explicou Lúcia.  

O planejamento é feito da mesma forma. Em 2019 a 

proposta é trabalhar com o livro Boa Nova, psicografado 

por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Humberto de 

Campos. “Normalmente faço um cronograma geral, que 

é levado para todos os evangelizadores numa reunião, 

onde eles podem e devem se manifestar. A ideia é que 

eles deem opiniões, emitam novas ideias, enfim, 

contribuam com seus olhares e experiências de modo a 

aprimorar o trabalho”, finalizou Lúcia. 

A Evangelização da SEOB retornará às atividades no 

dia 2 fevereiro, primeiro sábado do mês.  

Associação Espírita Obreiros do Bem completa 93 anos em janeiro 

Fundada em 16 de janeiro de 1926, a Associação 

Espírita Obreiros do Bem (SEOB) nasceu com o nome 

de Centro Espírita Maria de Jesus e tinha sede na Rua 

Padre Teixeira. Embora nome e endereço tenham se 

modificado, os princípios que norteiam os trabalhos da 

Casa continuam os mesmos: dedicar-se ao estudo, à 

prática e à divulgação da Doutrina Espírita, em seu 

tríplice aspecto – científico, filosófico e religioso – de 

acordo com a codificação de Allan Kardec e obras 

subsequentes, promovendo cursos, palestras, reuniões 

mediúnicas e estudos, além de outros meios ao seu 

alcance. E no mês de aniversário da SEOB, a diretoria 

anuncia à comunidade a implementação uma série de 

projetos de melhoria que vinham sendo estudados há 

tempos e foram iniciados em dezembro do ano passado 

(confira na entrevista com o presidente nesta edição). 

NOTÍCIA               
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Você já parou para pensar como um Centro Espírita é mantido? 

Ao frequentarmos um Centro Espírita, 

nem sempre nos atentamos a detalhes 

como a organização das atividades, a 

manutenção do prédio e o zelo para 

que as pessoas sintam-se acolhidas no local e tenham a 

oportunidade de evangelizar-se. O acompanhamento do 

trabalho e as decisões ao longo do ano ficam a cargo da 

diretoria – que é eleita pelos associados e atua de forma 

voluntária. Nesta edição do Jornal Correio do Bem, você 

confere uma entrevista com o presidente da SEOB, 

Wilson Aires Ortiz. 

- Quais são os principais desafios de se manter um 

centro espírita do porte da SEOB? 

A SEOB tem longa tradição na oferta de acolhimento 

fraterno e estudos que se constituem na essência de 

sua missão. E é sempre desafiador manter a casa 

limpa, cheirosa, acolhedora, arejada e iluminada, 

considerando que centenas de pessoas frequentam o 

prédio semanalmente. Igualmente desafiador é manter 

abertos, por meio dos coordenadores dos diferentes 

trabalhos da casa, canais de comunicação entre a 

administração e os trabalhadores. Não menos 

importante é estimular – sem impor regras rígidas ou 

exercer vigilância indevida – a atuação de todos os 

grupos segundo as diretrizes assentadas por Kardec.  

- Como as pessoas podem colaborar? 

Para fazer frente às despesas com manutenção do 

prédio, limpeza, iluminação e eventuais reparos, a casa 

conta com a colaboração de seus frequentadores, 

convidando-os a tornarem-se sócios, contribuindo todo 

mês com um valor estipulado pelo próprio associado. 

Além disso a casa estimula o trabalho voluntário na 

operação diária da secretaria e da biblioteca, no 

trabalho de montagem de cestas básicas de famílias 

atendidas pelo Departamento de Ação Social, na 

participação de grupos de passes, de visitas a 

enfermos, de atendimento a moradores de rua. Há 

ainda a possibilidade de doação de alimentos não 

perecíveis e itens de higiene para as cestas básicas. 

- O que os frequentadores da SEOB devem saber?  

A SEOB é umbilicalmente ligada à Doutrina Espírita, 

sistematizada por Espíritos Superiores sob a supervisão 

de Jesus, que teve em Allan Kardec um coordenador à 

altura dos desafios que a empreitada exigia. A meta de 

instituições alinhadas com a Doutrina Espírita não é 

converter os nossos irmãos em espíritas, nem tampouco 

oferecer-lhes curas milagrosas. Respeitamos todas as 

escolhas de quem queira submeter-se a alternativas 

centradas na mediunidade de alguém, mas não é essa 

a nossa maneira de agir. Como seguidores do Cristo, 

estamos empenhados em compreender que a 

semeadura e a colheita guardam entre si relação 

indissociável de causa e efeito. Aprendemos com Jesus 

que não é possível executar um mal feito e escalar outro 

espírito para realizar a correção. A tarefa de crescer 

espiritualmente é desafiadora e não pode ser 

terceirizada. Nosso foco está em entender mais e 

melhor a nossa própria condição de espíritos imortais, 

submetidos às leis que regem a vida e sujeitos às 

consequências de todas as nossas ações e omissões. 

Jesus asseverou: “A cada um será dado segundo as 

suas obras”. Dois milênios depois entendemos, 

finalmente, esta expressão clara e direta da própria 

Justiça Divina. Mantemos as portas abertas para que 

todo e qualquer irmão que nos visite encontre opções 

para estudar em grupo a Doutrina Espírita e o 

Evangelho de Jesus. A mediunidade também deve ser 

estudada, não como peça central, mas apenas como 

um acessório, valioso instrumento de crescimento 

espiritual e de auxílio redentor para muitos. 

- Quais são os projetos para a SEOB em 2019? 

Há vários meses a diretoria vem estudando alternativas 

para implementar uma série de projetos prioritários, tais 

como instalação de um banheiro para pessoas com 

necessidades especiais, criação de um espaço com 

fraldário e chuveiro para emergências e melhorias na 

segurança do prédio. É com satisfação que informamos 

que a execução dessas obras já está em andamento. 

ENTREVISTA               
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DAS auxilia mais de 30 crianças 

Há pouco mais de 3 anos, reativamos o Departamento 

de Ação Social (DAS) da SEOB. Desde então, o número 

de assistidos aumentou, e temos até lista de espera. 

Iniciamos nosso trabalho com 16 crianças em situação 

de risco, indicadas pelo Grupo da Sopa, que reúne 

trabalhadores de várias casas espíritas. Após visita às 

famílias, decidimos auxiliá-las com uma cesta básica 

mensal. Além disso, as crianças passaram a participar 

da Evangelização. E assim temos feito desde então.  

Atualmente, 32 crianças assistidas, provenientes de 14 

famílias, participam da nossa Evangelização. Quem tem 

mais de 8 anos frequenta ainda a ONG Projetando o 

Futuro, que ensina computação, cidadania, música, 

inglês e artes. Em seguida, vai para a SEOB, onde 

recebe lanche, passes e aulas sobre os ensinamentos 

de Jesus. Já os menores de 8 anos vão direto para a 

Evangelização. Duas vans lotadas levam as crianças de 

volta para casa após os trabalhos, às 20h. 

Todos os meses as cestas são montadas com arroz, 

feijão, açúcar, fubá, farinha de mandioca, óleo, sal, 

farinha, leite, chocolate em pó, café, sardinha em lata, 

molho de tomate, macarrão, milho em lata, seleta de 

legumes, bolacha, gelatina, papel higiênico, sabonete, 

pasta dental e desodorante. Agradecemos a todos que 

têm nos ajudado nessa jornada e esperamos poder 

contar com vocês novamente. 

Abraços fraternos,  

Lúcia Cunha Ortiz - Coordenadora do DAS 

 

 
 

Confira o retorno das atividades 

Dia 08/01 (terça) - 20h: Grupo Seareiros do Bem 

Dia 08/01 (terça) - 20h: Grupo João Stella  

Dia 09/01 (quarta) - 20h: Grupo Perseverança 

Dia 09/01 (quarta) - 20h: Grupo Ana Neri 

Dia 10/01 (quinta) – 14h: Grupo Amor Fraterno 

Dia 14/01 (segunda) - 14h: Evangelho e passes 

Dia 15/01 (terça) - 20h10: NEPE (Núcleo de Estudo e 

Pesquisa do Evangelho) - Cartas de Paulo 

Dia 16/01 (quarta) - 20h: NEPE - Estudo do Evangelho 

Dia 16/01 (quarta) – 14h30: Grupo Irmã Scheila 

Dia 02/02 (sábado) - 18h15: Evangelização (adultos e 

crianças) 

Dia 04/02 – (segunda) – 19h30: Grupo de Estudo das 

Obras Básicas da Codificação Espírita. 

 

TIRINHA               
 

AÇÃO SOCIAL AGENDA AÇÃO SOCIAL 

EXPED IENTE :  PU BLI C AÇÃ O  M EN S AL  D A  ASS O CI A Ç ÃO  ESP Í R I TA  

OB REI RO S  DO  BE M -  WW W .S EO B .O R G .B R  

E-MAIL :  O B REI RO S . B EM@G M AI L .C O M  

FACEBOOK :  F AC E BO O K .C O M/O BR EI R O SDO BE M  

YOUTUBE :  YOU TU B E .C O M/ O B R EI RO SB EM  


