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ANO V

Ano novo, felicidade nova

Quando, no finalzinho 
de dezembro, encontra-
mos alguém conhecido, 

invariavelmente desejamos Boas 
Festas e Feliz Ano Novo. É até 
comum listarmos os tipos de feli-
cidade, desejando que o novo ano 
venha repleto de saúde, alegria e 
dinheiro... não é assim? Fazemos 
isso distraidamente, sem ter que 
planejar. 
Ora, vamos então raciocinar jun-
tos: se a troca do ano na folhinha 
causar tudo isso de bom para você 
só porque eu formulei esse desejo, 
deve haver algo bem errado com 
a Justiça Divina, não é mesmo?! 
Afinal, que poderes, que conheci-
mento tenho eu – ou qualquer um 
de nós – para decidir como será o 
próximo ano? Seria um ano igual-
mente bom e feliz para todos, ou 
melhorzinho para alguns e pior-
zinho para outros? É claro que, ao 
formular esses votos de felicidade, 
somos movidos por cortesia, por 
educação. 
Apesar de não podermos garantir 
a felicidade alheia, está ao nos-
so alcance transformar os anos 
novos em anos felizes... a solução 
passa pela renovação do nosso 
conceito de felicidade. Cada um 
tem seus próprios desejos, suas 
vontades, suas metas, mas... 
muitas vezes, nada disso com-
bina com aquilo que a vida nos 
apresenta no dia-a-dia: desafio 
em cima de desafio, coisas a fazer 
que não são as que queremos fa-
zer... enquanto isso, as coisas que 
queremos ter e os personagens 
que gostaríamos de ser parecem 
sempre mais distantes. 
É urgente pensar sobre isso: a 
Justiça Divina garante que a cada 

um será dado segundo as suas 
obras – que são as nossas ações e 
omissões. Não estamos na vida a 
passeio, mas a serviço. O que nos 
cumpre é trabalhar na solução de 
problemas pendentes, que não 
surgiram por causa da distração 
de Deus ou dos nossos anjos pro-
tetores, mas porque são nossos de 
fato. Resolver esses problemas, 
superar essas pendências, nisso 
consiste a verdadeira razão de ser 
desta existência... e de muitas das 
que virão no futuro. Não é tarefa 
simples, nem rápida. Tristemente 
para nós, temos ainda enorme 
dificuldade para entender isso 
completamente, encampando a 
ideia e trazendo-a para o cotidia-
no. Mais do que dizer que en-
tendemos, é preciso mostrar que 
entendemos, fazendo.
Outro exemplo de como somos 
distraídos e quanto ainda certos 
atos infelizes nos fazem felizes: na 
virada do ano – de todos os anos – 
a grande atração tem sido os fogos 
de artifício. Uma pequena fortuna 
é empregada na sua aquisição e 
montagem – nas grandes cida-
des, são grandes fortunas – para 
termos minutos sonoros e lumi-
nosos... muitos minutos... muito 
sonoros... muito luminosos... 
Os nossos animais de estimação 
sofrem com o ruído – enlouque-
cedor para muitos deles – como 
também sofrem muitos dos 
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nossos irmãos em humanidade, 
para os quais um prato de comida 
faltará porque tanto dinheiro foi 
destinado às festas barulhentas 
e luminosas. Isso faz pensar nos 
primórdios da humanidade, antes 
de dominarmos o fogo e os calen-
dários, quando a vida era frágil 
e breve, e as luzes no céu eram 
temidas, porque muito perigosas. 
Entre uma luta e outra, provavel-
mente a gente se entreolhava e 
sonhava com um futuro lumino-
so em que, finalmente, seríamos 
muito felizes. Agora que somos 
capazes de controlar as luzes do 
céu, uma parcela expressiva da 
civilização terrena se entreolha 
e, extasiada, dá a entender que 
finalmente somos felizes... mesmo 
que por alguns minutos...
Não há dúvida: é urgentíssimo 
que pensemos em reformular o 
nosso conceito de felicidade. É 
preciso renovar. O que seria da 
vida – e de nós mesmos – sem 
renovação? Aproveitemos o 
marco simbólico da virada do 
ano, da mudança no calendário, 
para darmos início a um novo 
ciclo, em que estejamos dispostos 
a entender a mensagem de Jesus, 
estudando e compreendendo o 
Evangelho, sem o quê seremos, 
nós mesmos, como os anos velhos: 
nem novos, nem felizes.
Wilson Aires Ortiz
Presidente da SEOB
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Teatro da Evangelização emociona público
NOTÍCIAS

A apresentação da peça 
de teatro realizada pela 
Evangelização para 

marcar o encerramento dos 
trabalhos em 2019 emocionou o 
público. Baseada em uma lição 
do livro Boa Nova, ditado pelo 
espírito Humberto de Campos e 
psicografado por Chico Xavier, 
a peça “Joana de 
Cusa” contou com 
a participação de 
vários integrantes 
da Evangelização, 
principalmente do 
Grupo de Pais. 
“Ficamos meio ner-
vosos na hora, mas 
foi uma experiência 
muito interessante. 
Além disso foi um 
trabalho diferente 
que integrou mais 
o Grupo de Pais. 
Foi gratificante ver o empenho 
de todos na produção da peça”, 
comentou Rogério Vargas, que 
representou Jesus.
A peça foi escrita por Adriano 
Runho, com a colaboração de 
Fabio Gerlach.
Depois dos tradicionais comes 

e bebes, a festa 
foi encerrada 
com a entre-
ga de kits de 
Natal para as 
crianças as-
sistidas e uma 
cesta básica 
especial para 

suas famílias. 
A Evangeliza-
ção retomará 
as atividades 
no dia 8 de 
fevereiro, às 
18h15. 

Coral Affetto canta na Santa Casa

Após a apresentação no 
Acordes para o Evange-
lho de dezembro e ainda 

em clima de Natal, o Coral 
Affetto participou das ativida-
des de confraternização de fim 
de ano dos pacientes do setor de 
Hemodiálise da Santa Casa de 
São Carlos. 
A música “Então é Natal”, de 
John Lennon / Yoko Ono, que 
ficou famosa no Brasil na voz da 
cantora Simone, foi a que mais 
emocionou os pacientes das 
diferentes alas da Hemodiálise. 

Os coralistas também ficaram 
bem felizes com a experiência. 
“Achei que foi uma das melho-
res apresentações do Coral Af-
fetto. E foi, sinceramente, a que 
mais gostei de participar. Isso 
porque eu sempre tive vontade 
de levar música aos hospitais”, 
comentou André Camargo, vio-
loncelista do grupo.
Essa participação inaugura uma 
nova modalidade de apresenta-
ção do Coral Affetto: cantar em 
hospitais, abrigos para idosos, 
creches etc. “Foi muito interes-

sante ver a reação dos pacientes. 
Ao longo de 2020 pretendemos 
realizar várias atividades como 
essa”, afirmou Wilson Ortiz, 
diretor do Coral.



NOTÍCIAS

COEM encerra ano letivo com estudo,          
reflexões e confraternização

O encerramento do ano 
letivo do COEM 2019 
contou com momentos 

de estudos e reflexão, além de 
uma descontraída confrater-
nização entre os participantes. 
O estudo do COEM de terça à 
tarde ficou a cargo de Amanda 

Murgo, da SEOB.
Já na turma de quinta à noite, 
a palestra foi conduzida por 
Ricardo Vieira, da Casa Espíri-
ta Pequeninos de Jesus. Foram 
momentos de profunda refle-
xão. E a todos os participantes 
foi reforçada a importância de 

realizar, promover e sempre 
participar de algum trabalho na 
seara de Jesus.
As turmas do COEM retor-
narão no dia 11 de fevereiro 
(terça-feira), às 14h, e no dia 13 
(quinta-feira), às 20h.

SEOB tem novo Grupo de Estudos e Prática 
Mediúnica

No segundo semestre de 
2019, a SEOB passou a 
contar com mais duas 

atividades semanais: o Grupo 
de Estudos sobre Espiritismo 
e Arte, coordenado pelo presi-
dente da casa, Wilson Ortiz, e 
o Grupo de Estudos e Prática 
Mediúnica Amélie Boudet, 
coordenado por Otaciro Rangel 
Nascimento.
A edição anterior (nº 48) do 
Correio do Bem, já disponível 
em nosso site, trouxe mais 
detalhes sobre o primeiro tra-
balho. Nesta edição, você ficará 
sabendo como é o trabalho do 
novo grupo de práticas mediú-
nicas da Casa. 

Criado em agosto do ano 
passado, o grupo coordenado 
por Otaciro tem o objetivo de 
consolidar uma reunião de 
trabalho de assistência a es-
píritos desencarnados através 
do diálogo fraterno, usando os 
recursos mediúnicos e o desen-
volvimento dos participantes 
no entendimento do mundo 
espiritual. 
O primeiro estágio do trabalho 
é o estudo do tema mediunida-
de nas obras básicas da Dou-
trina Espírita. Oportunamente, 
porém sem prazo pré-definido, 
o grupo deve dedicar parte do 
tempo das reuniões à mani-
festação de espíritos desencar-

nados, através da psicografia e 
psicofonia. 
As reuniões ocorrem às sextas-
-feiras, mas o grupo é fechado, 
com participação restrita de 
pessoas admitidas, conforme 
os critérios de afinidade com o 
tema, experiência mediúnica 
e conhecimento profundo da 
Doutrina Espírita.
Serão estudadas, dentre outras 
obras, O Livro dos Médiuns, 
de Allan Kardec; Diálogos com 
a Sombra, de Hermínio Miran-
da; Missionários da Luz e Nos 
Domínios da Mediunidade, 
ambos de André Luiz e Chico 
Xavier.



REFLEXÃO

Examinemos a nós mesmos
AGENDA

Qualquer que seja o as-
pecto da vida que se te-
nha em mente, todo dia 

é propício para um autoexame. 
Aproveitemos a mudança no 
calendário como oportunidade 
para um balanço da vida.
Na mensagem Examinemos 
a nós mesmos, que integra o 
livro Opinião Espírita, André 
Luiz nos oferece uma reflexão 
sobre os aspectos essenciais 
que devemos incluir nesse 
balanço. Diz ele: 
O dever do espírita-cristão é tor-
nar-se progressivamente melhor. 
Útil, assim, verificar, de quando 
em quando, com rigoroso exame 
pessoal, a nossa verdadeira situa-
ção íntima. Espírita que não pro-
gride durante três anos sucessivos 
permanece estacionário.
Em seguida o amigo espiritual 
lista as características para as 
quais devemos estar atentos, 
procurando conquistar e apri-
morar:
Calma, compreensão, paz no lar, 
colaboração na seara do Senhor, 
Evangelho vivo nas próprias atitu-
des, disposição para servir volun-
tariamente, desapego.
Seguem-se então mais ques-
tões cruciais para a pretendida 

autoanálise:
Usamos mais os pronomes “nos”, 
“nosso” e “nossa” e menos os 
determinativos “eu”, “meu” e 
“minha”? Instantes de tristeza ou 
cólera estão mais raros? Menos 
remorsos? Desafetos e aversões? 
Desatenção e negligência? Estu-
dos mais profundos sobre a Dou-
trina que professamos? Entende-
mos a função da dor? Desavenças? 
Auxílio aos necessitados? Temos 
orado realmente? Nossos ideais 
evoluíram? A fé raciocinada con-
solidou-se com mais segurança? 
O verbo está mais indulgente, os 
braços mais ativos e as mãos mais 
abençoadoras?
Lembrando que o Evangelho 
deve ser sinônimo de alegria 
no coração, André Luiz per-
gunta: estás mais alegre e feliz 
intimamente, nestes três últimos 
anos?
A mensagem enfatiza então 
que a vida é dinâmica, que 
tudo evolui, e sugere que faça-
mos a escolha certa: o balanço 
oportuno nos momentos de 
paz pode nos livrar da ilusão 
de que tudo vai ficar bem sem 
o nosso esforço próprio. Se não 
mudarmos espontaneamente, 
a dor se fará presente para nos 
conduzir à mudança.

ACORDES PARA O EVANGELHO
Dia 19 de janeiro, 10h
Palestra com Sueli e música ao 
vivo com Sheila Lima.

EVANGELIZAÇÃO
Retorna dia 8 de fevereiro
Sábados, 18h15 - 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

GRUPO DE ESTUDO DAS OBRAS BÁSICAS
Segundas-feiras, 19h30

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

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

Retorna dia 11 de fevereiro
• Quintas-feiras, início às 20h 

Retorna dia 13 de fevereiro

NEPE
• Terças-feiras, 20h10 - 21h40  

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

Estudo do Evangelho

GRUPO IRMÃOS DE MARIA (GIM)
Apoio fraterno a pessoas com 
câncer e familiares
Quintas-feiras, 20h - 21h30


