
 
Todos temos, dentro 
de cada um de nós, 

uma inesgotável fonte 
de luz 
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Venha nos conhecer! Barsa: 53 anos multiplicando amor com Jesus! 
 

 
 

 

 

 

 

Edição especial 

EURÍPEDES: 

132 ANOS DO 

APÓSTOLO DA 

CARIDADE E DA 

MEDIUNIDADE 
 

 

Agenda de atividades da S.E.E.B 

Venha nos conhecer! Barsa: 53 anos multiplicando amor com Jesus! 
ESTUDO/SEGUNDA 

Às 14h00min às 15h00min 

PALESTRA PÚBLICA/SEGUNDA 
Às 14h00min às 15h00min 

TRATAMENTO/QUARTA 
Às 20h00min às 21h30min 

ESTUDO/TERÇA 
Às 20h00min às 21h30min 

PALESTRA PÚBLICA/SEXTA 
Às 20h00min às 21h30 

TRATAMENTO/DOMINGO 
Às 10h00min às 11h15min 

ESTUDO/DOMINGO 
Às 10h00min às 11h15min 

PALESTRA PÚBLICA/DOMINGO 
Às 10h00min às 11h15min 

CCA – LAR DA CRIANÇA/TELECENTRO S.E.E.B 
Rua Major Emiliano da Fonseca, 300 

Endereço Social: Rua Alex Carrel, 123 – Vila Pereira Barreto – Pirituba – CEP: 02993-070 



 

 

 

MAS É CLARO... 
Por Roberto Cerqueira Dauto 

 

 

Realmente a vida é 

composta de inúmeras 

situações que, muitas 

vezes, 

desconhecemos. 

Temos, diante da 

nossa caminhada, 

apenas uma vaga noção sobre os reais 

sentidos da vida e os verdadeiros 

significados das nossas experiências físicas, 

sociais, morais e espirituais. No entanto, 

devemos prosseguir sempre no caminho do 

bem que nos foi orientado e exemplificado 

na figura viva do Mestre dos Mestres, Jesus 

de Nazaré.  

O Espiritismo Redivivo é a Ciência 

Religiosa que nos ajudará a conquistar novos 

desafios e objetivos interiores e exteriores. 

Com Ele teremos a oportunidade de 

compreender nossas dificuldades, nossas 

mazelas, nossas conquistas, nossas 

desavenças, nossas experiências. 

Através dos preceitos evangélicos do 

Cristo, à Luz da Doutrina Espírita, o homem 

tem a oportunidade de renovação interior e 

evolução moral e intelectual. E neste sentido, 

queridos irmãos, que somos a luz que 

produzimos, a livro que escrevemos, a casa 

que construímos, o alicerce que 

arquitetamos.  

Portanto, sejamos coerentes com as 

nossas ações e nossas atitudes para, quem 

sabe, merecer o que vem depois. Assim com 

o tempo conheceremos e entenderemos os 

reais sentidos da vida e teremos a 

consciência cada vez pautada no verdadeiro 

Amor que nos ensinou o Mestre Jesus.  

Muita paz a todos! 
 

Graça e luz, mas sempre com Jesus... 

 

PALESTRAS E PROGRAMAS 
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ENTREVISTAS – REPÓRTER BARSA 

Samaritano – Quando a Doutrina Espírita chegou a sua vida? 

Lúcia – Eu comecei na Doutrina Espírita aos 33 anos. Minha vida estava complicada. Eu tinha dois 

irmãos alcoólatras que moravam comigo, com seis filhos para cuidar, pois eram pequenos e um 

marido que bebia muito, imagine como eu estava toda perturbada.  

 

Samaritano – Relate alguma situação interessante que você já viveu diante da 

Doutrina Espírita. 

Lúcia – Eu assisti a uma 

palestra e fiquei maravilhada. 

Daí por diante, fui me 

interessando cada vez mais 

pelos ensinamentos porque 

fazia muito bem para o meu 

equilíbrio. 

 

Samaritano – O que a 

Doutrina Espírita tem feito 

de bom em sua vida e sua 

evolução? 

Lúcia – A Doutrina fez tudo de 

bom na minha vida e faz até 

hoje. Trouxe-me paz e equilíbrio para mim e minha família. Só tenho que agradecer esta 

oportunidade em minha vida. 

 

Samaritano – Qual o trabalho que você desempenha na S.E.E.B? 

Lúcia – Faço parte das equipes da fluidoterapia e coordeno uma sala de estudos aos domingos. 

Faço parte da equipe das mães da creche e em todos os eventos da casa eu participo. 

 

Samaritano – O que é a S.E.E.B para você? 

Lúcia – Eu não saberia viver sem essa casa, sem a Doutrina, sem os amigos espirituais que já 

fazem parte da minha vida. 

 

Samaritano – Deixe aqui um recado aos leitores do Jornal Samaritano: 

Lúcia – Aos amigos da Sociedade eu peço que não deixem de participar dos trabalhos e dos 

estudos da doutrina que só nos faz evoluir espiritualmente, leia e continue divulgando o Jornal 

“Samaritano” da nossa querida Casa. 
 

INDICAÇÃO DE LEITURA BIMESTRAL 

 
 



 

EURÍPEDES BARSANULPHO 
Por Jorge Rizzini 

  

 

 Começara Eurípedes 

Barsanulpho 

observar-se fora do 

corpo físico, em 

admirável 

desdobramento, 

quando, certa vez, à 

noite, viu a si 

próprio em 

maravilhosa volitação. 

Embora inquieto, como que arrastado pela 

vontade de alguém num ato de amor, subia, 

subia... Queria parar, e descer, reavendo o seu 

corpo, mas não conseguia. Possuía forma leve, 

respirando num oceano de ar mais leve ainda. 

Viajou, viajou, à maneira de pássaro 

guiado, até que se reconheceu em um campo 

verdejante. Reparava na formosa paisagem, 

quando, não longe, avistou um homem que 

meditava, envolvido por doce luz. Como que 

magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. 

Houve, porém, um momento que parou, 

trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não 

avançasse mais. E, num deslumbramento e 

contentamento, reconheceu-se na presença do 

Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra 

imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como 

intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. 

Recordou as lições do cristianismo, os 

Templos do Mundo, as homenagens prestadas ao 

Senhor, na literatura e nas artes, e a mensagem 

d'Ele a ecoar entre os homens, no período de 

quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do 

momento, começou a chorar... Grossas lágrimas 

banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem 

e ergueu os olhos, humilde. 

Viu, porém, que Jesus também chorava... 

Tomado por repentino sofrimento, por ver 

o Mestre chorar, desejou fazer algo que pudesse 

reconfortar o Amigo Sublime. Afagar-lhe as mãos 

ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus 

pés... Recordou, no entanto, os tormentos do 

Cristo, a se perpetuarem nas criaturas que até 

hoje, na Terra, lhe atiram incompreensão e ironia. 

Nessa linha de pensamento, não se conteve. 

Abriu a boca e falou suplicante: - Senhor, 

por que choras? 

Porém, Jesus não respondeu. Mas 

desejando certificar-se de que era ouvido, 

Eurípedes falou, novamente:  

 - Choras pelos descrentes do mundo?  

 Enlevado, o missionário de Sacramento 

notou que Cristo lhe correspondia agora ao olhar. 

E, após um instante de atenção, respondeu com 

uma voz doce: - Não, meu filho, não sofro pelos 

descrentes aos quais devo amar. Choro por todos 

os que conhecem o Evangelho, mas não o 

praticam... 

 Eurípedes não saberia descrever o que se 

passou então. Como se caísse em profunda 

sombra, ante a dor que a resposta lhe trouxera, 

desceu, desceu... e acordou no corpo de carne. Era 

madrugada, levantou-se e não mais dormiu. 

E, desde aquele dia, sem comunicar a 

ninguém a divina revelação que lhe vibrava a 

consciência, entregou-se aos necessitados e aos 

doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo 

até a morte.  

 

A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS 
Por Evandro 

 

Porque será que se 

pede ao final das 

entrevistas do atendimento 

fraterno para que se faça os 

cursos da casa? Será que as 

palestras e o passe não 

bastam? 

 A característica mais marcante da Doutrina 

Espírita é que é talvez uma das poucas religiões que 

embora reconheça a influência de Deus e dos 

espíritos em nossa vida, deixa claro que nós somos 

senhores de nosso próprio destino e que apenas a 

reflexão e a consequente mudança é que podem 

modificar a nossa própria realidade tanto nesta vida 

quanto no após-vida quanto na próxima. 

 Embora as palestras e os romances 

também sejam importantes ferramentas para se 

conhecer a Doutrina e fomentar nossa reflexão, o 

curso é vital, pois pelo seu caráter didático e 

progressivo ele dá uma visão panorâmica da 

Doutrina que apenas assistir às palestras ou ler 

romances jamais poderá dar. 

 Além disso, os cursos da nossa casa 

buscam incentivar a participação dos alunos com 

comentários o que enriquece as aulas dando um 

novo enfoque e aproximando a Doutrina do nosso 

dia a dia. 

  

 

O tratamento com o passe é importante, pois tem 

um efeito calmante que nos auxilia a pensar mais 

friamente e dá alento, mas apenas a compreensão 

do que gera a situação e a consequente reflexão e 

mudança é que propiciarão a melhoria real da nossa 

realidade. 

 Amplie seus horizontes, estude! 

 

 

 
 

BAZAR DO DIA DAS MÃES 
 

DIA 05 E 06 DE MAIO 

 
VENHA FAZER AS COMPRAS DO DIA 

DAS MÃES AQUI CONOSCO! 
 

Informações: 
S.E.E.B 

 



 

 
 

 

ALLAN KARDEC E ESPIRITISMO – CRIANÇAS DE 02 A 05 ANOS 
 

Era uma vez um dia que as cadeiras e as mesas começaram a andar, falar, movimentar como se fosse gente grande. Um 

homem muito inteligente chamado Allan Kardec, perguntou para as mesas começaram a andar, falar, movimentar como se 

fosse gente grande. Um homem muito inteligente chamado Allan Kardec, perguntou para as mesas e cadeiras quem estava 

as fazendoelas mexerem e falarem? Adivinhem o que elas responderam: não são as cadeiras que falam ou andam, nem as 

mesas, mas sim nós os espíritos. Ninguém vê a gente, mas nós é que fazemos as cadeiras e as mesas mexerem. Assim 

Allan Kardec escreveu vários livros sobre os espíritos. Surgiu então o Espiritismo. Até a próxima meninada! - Técnica de 

estudo: fantoche, teatro de caixa e bonecos com linhas, gravuras etc. 

 

REENCARNAÇÃO – CRIANÇAS DE 05 A 10 ANOS 
 

Vó Adélia calmamente aguardava a chegada de seu netinho, no vai e vem de sua cadeira de balanço e antes que o 

relógio grande da sala entoasse sua canção anunciando às 5 horas da tarde, o pequeno Jonas adentrou a casa trazendo na 

volta da escola uma mochila repleta de intrigantes "novidades".  

- Vó, hoje no recreio, eu vi um gato cair de cima do telhado, levantar e sair andando sem um arranhão; a Julhinha 

disse que é porque os gatos têm sete vidas e eles morrem e vivem, morrem e vivem... É verdade vó? Eu também quero 

isso para mim; viver após a morte. Dona Irene, meio tonta, diante de tanta energia e repetição, esclareceu: - Filho querido 

nós temos essa oportunidade de após a morte permanecer vivos, afinal o Espírito é eterno, e após uma estadia no plano 

espiritual retornamos à vida, com a feliz possibilidade do aprendizado contínuo, e não só sete vezes e sim sete vezes 

setenta, ou seja, quantas vezes forem necessárias.  Após terminar a frase, fixou o olhar em Jonas, que permaneceu calado; dizendo com os olhos que não entendera nada. 

Dona Irene, diante do fato, propôs uma de suas estórias: "Numa aldeia simples, uma criança ao percorrer uma área próxima à mata, encontrou um lindo e 

desprotegido filhote de gato, e com muito amor no coração, levou a frágil criatura para dentro de sua casa e a alimentou, e a afagou dia a dia. 

Com o passar dos dias; o pequeno gato crescia cada vez mais e seu pai o orientou que não se tratava de um gatinho e sim de um filhote de leão; seria, portanto, 

perigoso manter o animal junto à família.  A criança de nome Carlos, havia se apegado demais ao pequeno leãozinho e esse parecia ser tão dócil e domesticado que acabou 

por convencer seu pai a mantê-lo por perto. Os meses se passaram e o filhotinho cresceu e se tornou 

um leão adulto e eis que em certo dia, não contendo seus instantes; num momento de ira 

descontrolada, o leão veio a ferir de morte o jovem Carlos.  Momentos depois, tomou razão do que 

havia ocorrido e desesperado, o leão, refugiou-se na mata densa; não perdoando a si próprio, por ter 

atacado aquele que o criou. E viveu triste, infeliz, até que um dia veio a desencarnar na mais absoluta 

solidão. Ao acordar no mundo dos espíritos, teve a oportunidade de rever o tão querido Carlos que 

como antes o acariciou e acalentou; mesmo assim, o leão não se perdoava a si mesmo. 

Tempos e tempos se passaram e focalizamos outra cena: O jovem Idiamim, separou-se de seus familiares da tribo africana e se deparou de repente com um grande e 

faminto tigre. Quase anestesiado, o jovem tremia, e se sentia incapaz de qualquer reação; quando surgiu a sua frente outro grande leão que enfrentou o tigre, afugentando-o 

Idiamim pensava, hoje não é meu dia, me livro de um tigre, mas me encontro com um leão, hoje é a minha perdição e então fechou os olhos em prece, aguardando o esperado, 

e para sua própria surpresa, alguns minutos depois, abriu os olhos e o leão estava deitado ao seu lado, como que o protegendo. Nesse mesmo instante, chegam seu pai e 

vários caçadores da tribo que ao verem a cena do leão junto ao menino, não tiveram qualquer dúvida e atiraram no leão que veio a desencarnar. Idiamim nem teve tempo de 

explicar o que realmente tinha acontecido. O leão, então retorna novamente ao plano dos espíritos, com a consciência em paz, na certeza de ter feito o melhor, e se perdoou a 

si próprio.  

E pode-se ainda ver, correndo pelos lindos campos espirituais, Carlos e seu amigo leão, que vivem em plena comunhão. Dona Adélia olha novamente os olhos de Jonas 

que agora revelam ter entendido a lição e ainda completa: - O gato que você viu hoje, pulou do telhado, ele é um bicho esperto e elástico, por isso as vezes se tem a 

impressão que ele morre, o que não é verdade.  Nenhum ser tem privilégios na criação. - Vó, agora me explica outras coisinhas: Porque o gato e o cão vivem feito cão e gato? 

Rindo, vó Adélia complementa:  - Essa, Jonas, é outra estória que fica para depois do jantar... - Técnicas de estudo: Ilustrativa.  
 

O FUTURO DE JOÃO NINGUÉM – ACIMA DE 10 ANOS 
 

Vamos hoje apresentar um companheiro bem intrigante, conhecido por todos da sua pequena cidade 

como João amanhã.  Esse apelido coube-lhe muito bem; e olha que não era porque o jovem João tinha um 

passo a frente, um pé no futuro; a razão era outra e bem diferente: - Joãozinho, dizia sua mãe, você tem 

teste na escola e não está bem no boletim, vai estudar menino!  

- Calma mãe, respondia, amanhã eu estudo, dará tempo. E quando em maior idade a oportunidade de 

trabalho chegado para o jovem João, a resposta que vinha era a esperada: - Amanhã, sem falta, marco a 

entrevista que esse emprego é bem interessante. E o amanhã chegava e novamente João promovia uma 

desculpa para si mesmo e para os outros. Amanhã, irei, não me sinto bem agora. Amanhã será um novo dia.  

E se alguém precisava de seu apoio, um consolo, um ombro amigo, João, se propunha a ajudar AMANHÃ. E se 

alguém contava com sua participação para resolução de uma questão, João atenciosamente se comprometia 

a tudo solucionar no dia de amanha.  E assim, um amanhã se seguiu a outro e todos da família e da cidade; 

passaram a não mais esperar bons frutos e presença de João amanhã. Se ele propunha auxiliar, todos não contavam com seu apoio. E o tempo assim passou, e incontáveis 

amanhas chegaram e passaram e João perdeu inúmeras oportunidades de progredir no seu trabalho; na sua família, espiritualmente. E enfim; focalizamos hoje, quase 

quarenta anos mais tarde; o maduro João, cabelos grisalhos, na praça da mesma cidade; e o interessante é que o seu apelido mudou; hoje todos o conhecem como João 

pretérito e há todo instante, quem dele se aproximar, o escuta lamuriando: - Ah se no meu passado, eu tivesse aproveitado melhor meu tempo, eu não estaria assim como 

estou. - Ah! Se há vinte anos, eu me esforçasse naquele meu trabalho; as coisas seriam diferentes. E assim, João pretérito fica inerte na praça horas e horas em guerra 

mental consigo mesmo, por Ter sido João Amanhã no dia de Ontem. Amigos, o tempo passa tão rápido para nós, vivamos o dia de hoje, como se não houvesse amanhã; 

trabalhemos, busquemos as oportunidades; sem lamentações, estudemos, aprendemos a amar. E se o dia de hoje, já for repleto de momentos difíceis, vivamos o hoje, na 

certeza de que virá, amanhã uma nova e bela manhã; renascendo junto com o sol, a possibilidade da felicidade que vem do dever cumprido. Técnicas de estudo: Ilustrativa. 

- -Técnicas de estudo: Ilustrativa.  


