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MENSAGENS ESPÍRITAS E SUAS CAUTELAS
por Michele Alves

Objetivando o bem comum, as mensagens mediúnicas
promovem, por meio de linguagem elevada e nobre, a paz, a
união e a perseverança, incentivando o trabalho no bem e a
vivência do Evangelho do Mestre Jesus.
Dessa forma, o entendimento das mensagens espíritas
deve ser baseado nas obras de Allan Kardec, que em uma delas, O Livro dos Médiuns, esclarece que a mediunidade é faculdade humana natural, inerente a todo ser humano, independentemente de crença ou religião, pela qual se estabelecem
relações entre encarnados e desencarnados.
Também baseando-se nas escrituras de Kardec, Vera Cristina Marques de Oliveira Millano, diretora da Área de Divulgação da Federação Espírita de São Paulo - FEESP, alerta para a
importância de estarmos atentos ao teor das mensagens mediúnicas, que devem estar de acordo com o nível de evolução
do espírito desencarnado comunicante.
"O importante é sempre estarmos cautelosos diante dessas
mensagens, para não nos deixarmos iludir por espíritos que
não têm compromisso com a verdade, desconfiar sempre daqueles que se apresentam pomposamente, utilizando-se de
nomes respeitáveis para se fazer acreditar, ditando mensagens
estranhas e em tons proféticos, elogios ao círculo no qual se
manifestam e que se recusam à análise das suas mensagens",
explica Vera.
O alerta vale para os médiuns, uma vez que, para assegurar
o objetivo descrito no início deste texto, é fundamental que
haja “educação” da faculdade mediúnica, preparar-se para esta

função tão importante, não se deixando ser enganados, a fim
de que as mensagens sejam úteis para a construção do bem
universal.
A mensagem deve revelar elevada sabedoria e moral, passando por análise rigorosa, independentemente do médium
que a recebeu. Na análise deve-se levar em conta a linguagem,
o grau de evolução do espírito, a bondade e a afabilidade, características muito importantes e próprias de espíritos superiores.
O item 10, capítulo 19, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, diz: “Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem
o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem
as suas instruções".
Em outras palavras, é cuidar para que essas comunicações
tenham caráter universal e conteúdo moral elevado.
Vera Cristina ressalta ainda, "o espírita tem o compromisso de ler e estudar as obras de Kardec e de Chico Xavier, pois
elas revelam as infinitas possibilidades de recebermos dos
Benfeitores Espirituais da humanidade um manancial imenso de informações esclarecedoras sobre mediunidade, além
de nos oferecer amparo, consolo e recursos valiosos para nos
precaver da influência dos espíritos que desconhecem o amor,
como também para nos ajudar na vivência do Evangelho de
Jesus".
Aí está a importância do lema: "Espíritas! Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo".

EDITORIAL

É BOM SABER

Acolher e acolher.

Zilda Gama.
Por Marcelo Carreto*

Ser verdadeiramente um grupo socorrista é a nossa missão
diária. É infinito o desejo de todos que participam ativamente do Grupo Socorrista Maria de Nazaré de manter a conduta
fiel e alinhada aos ensinamentos da Doutrina Espírita. Ajudar,
auxiliar, proteger, prover do necessário o clamor daqueles que
necessitam do amparo espiritual. Estamos cientes de que não
haveria verbo suficiente para significar a grandiosidade da força empreendedora para o bem, quando a inspiração é o Mestre Jesus. E assim seguimos.
Prosseguir com nosso trabalho espiritual torna-nos mais
responsáveis e plenos. Na nossa Casa, as tarefas de receber e
atender o próximo implicam no elevado compromisso com o
acolhimento permanente aos assistidos que almejam conforto espiritual. Mas se complementam com o incentivo e convite
à participação na Escola de Aprendizes do Evangelho, realização de cursos de aperfeiçoamento mediúnico e, sempre que
há necessidade, reciclagem com os trabalhadores, voltada ao
aprimoramento dos passes. Toda e qualquer ação se dá, invariavelmente, para consolidar ainda mais, em nosso Grupo, os
ensinamentos de Jesus. O nosso foco é e será a evolução interior de todos. Por isso, trabalhadores do GSMN, confiem na
obra e tornem-se arautos da mensagem cristã!
Cientes de que nossa vocação, desde a criação do GSMN, é
a de ser uma casa socorrista, também não nos furtamos à missão de assistir nossos irmãos no amparo material – razão de
empreendermos energia e voluntariado para colaborar com a
nossa Unidade de Assistência Social (UAS), buscando auxiliar,
proteger e prover do necessário os grupos de pessoas (gestantes e crianças) que são permanentemente atendidos naquela
unidade.
A nossa orientação é estarmos, sem qualquer titubear,
atentos ao acolhimento dos necessitados, seja do corpo ou da
alma.
Na Unidade de Assistência Espiritual, prosseguimos no
atendimento cercado de muito amor àqueles que vêm em
busca de alívio para suas dores físicas e espirituais, socorrendo
a todos com os tratamentos, as palestras, uma palavra amiga
e motivando o assistido a descobrir um Jesus mais próximo, o
Mestre a quem se pode recorrer a qualquer momento e que é
fonte de iluminação do nosso caminho. Como um grupo socorrista, o GSMN é uma casa espírita, com a missão ampla de
ser, na prática, um espaço receptivo a todos, independente de
sua fé. Nosso abraço fraterno!
Edna Leite de Araújo
Dirigente dos Trabalhos Espirituais

Programa “Apadrinhe uma Criança” UAS/GSMN - com uma
pequena doação mensal, cada um de nós pode contribuir
para a transformação do futuro de nossa juventude. O valor arrecadado destina-se à Unidade de Assistência Social
– UAS/GSMN, na Comunidade Alba. Veja no site: http://
www.uas-gsmn.org/apadrinhe-uma-crianca

(Juiz de Fora, 11 de março de 1878 – Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1969)

Aos 24 anos de idade, ao perder os pais, Zilda assumiu os
cuidados de cinco irmãos menores e, posteriormente, de outros cinco sobrinhos órfãos. Profissionalmente, foi professora e
diretora de escola.
Ainda jovem, começou a perceber a presença de espíritos.
Recebeu mensagens de seu pai e de sua irmã já falecidos, que
a aconselhavam e a consolavam nos momentos difíceis de
provação pelos quais estava passando.
Em 1912, recebeu uma mensagem assinada por Allan
Kardec. Após essa manifestação, o Codificador propiciou-lhe
outros ensinamentos, os quais vieram à luz na obra Diário dos
Invisíveis, em 1929.
Em 1916, seus benfeitores espirituais informaram-lhe que
psicografaria uma novela, o que a deixou bastante surpresa. O
Espírito Victor Hugo passou então a escrever por seu intermédio. Em pouco tempo, a primeira obra – Na Sombra e na Luz –
estava completa. Posteriormente, sob ação do mesmo Espírito,
sucederam-se Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema
e Almas Crucificadas, todos publicadas pela Federação Espírita
Brasileira. Zilda foi a pioneira, no país, a receber tão vasta literatura do mundo espiritual.
Outros títulos vieram a público pela sua mediunidade: Solar de Apolo, Na Seara Bendita, Na Cruzada do Mestre e Elegias
Douradas. Além disso, organizou O Livro das Crianças, Os Garotinhos, O Manual das Professoras e O Pensamento.
Nota: os livros de Chico Xavier, Há dois mil anos, 50 anos
depois, e Paulo e Estevão vieram a lume após o médium manifestar o desejo de psicografar romances e memórias, ao tomar conhecimento dos livros de Zilda Gama. Em 1936, pediu a
Emmanuel que também pudesse psicografar livros do gênero.
Emmanuel alegou que Chico não estava no mesmo nível de
concentração que a médium. Chico comprometeu-se com
Emmanuel a, no prazo de três anos, estar dentro de um campo
de concentração aceitável para que isso fosse possível.
(*) Marcelo Carreta frequentou a Escola de Aprendizes do Evangelho –
na Turma 91 – antes de mudar-se para Porto Alegre, sua cidade natal. Trabalhou no Grupo Socorrista Maria de Nazaré, entre 2013 e 2016.
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EM RESUMO - CADERNO ESPECIAL DE ARTIGOS
SOBRE A VAIDADE ESPIRITUAL
Antônio Carlos Saher

Recentemente, os espiritualistas viram-se atordoados com
as notícias sobre um famoso médium envolvido em escândalos sexuais. Entre os espíritas já se sabia que aquele médium
não os representava nas suas práticas, e a FEB – Federação
Espírita Brasileira logo se manifestou: João de Deus não é espirita! Geraldo Campetti, vice-presidente da entidade, que visitou a Casa Dom Inácio de Loyola e conheceu João de Deus,
nos anos 1980, afirma que presenciou cirurgias com cortes e
percebeu a força mediúnica do médium. Mas explica que a
mediunidade pode ser perdida se estiver relacionada ao personalismo e à vaidade.
Já vimos isto antes. Alguns outros médiuns extraordinários
se perderam pela vaidade, pelo sexo ou pela corrupção.
Ao longo do nosso processo de aprendizado vimos que a
vaidade é responsável pelo maior índice de fracasso dos médiuns, e somos orientados a combater este sentimento que
pode nos levar à falência espiritual.
Mas qual é o limite da vaidade? Em Eclesiastes 1:2, por
exemplo, encontramos “Vaidade, das vaidades, tudo é vaidade”. Para bom entendedor, isto basta... não há tolerância, pois
de todos os pecados, este talvez seja o mais deletério e o que
mais pode destruir corações, relacionamentos, caráter, conduta etc.
Para o grande Huberto Rohden a pior de todas é a VAIDADE ESPIRITUAL.
Segundo ele, “a vaidade espiritual é praticada quase sempre por pessoas que são extremamente engajadas numa determinada corrente religiosa! Elas têm uma falsa impressão de
serem melhores do que as outras pessoas, de ter um coração
privilegiado aos olhos de Deus, pensam que seus esforços
serão recompensados com um céu de pompas após a morte,
pensam que determinadas atividades desempenhadas nos
grupos são exclusivas suas, ou seja, se forem feitas por outras
pessoas ou deixadas de fazer por elas, então deixarão de ser
eficazes”. Estas pessoas sentem uma necessidade enorme de
ser reconhecidas como religiosas e, por vezes, “santinhas”, o
que faz a beleza da espiritualidade se tornar banal, fútil, superficial, pequena.
Para Rohden, “a grande beleza da espiritualidade está no
silêncio, na contemplação, na simplicidade e na humildade”.
Quem nutre essas virtudes pode ser considerado verdadeira-

mente espiritualizado.
Lembramos que religiosidade e espiritualidade são completamente diferentes. Alguém pode ser extremamente religioso e não ser espiritualizado e vice-versa. Os vaidosos espirituais são muito religiosos, mas nunca espiritualizados. E a
maior parte dos vaidosos espirituais são também hipócritas,
pois não vivem na vida real o que falam e pregam. Rezam muito, vão aos templos, mas são incapazes de ser amorosos com
a família. Vão a diversas reuniões e grupos, mas, na menor discussão, explodem de raiva e falam palavras agressivas. Pagam
o dízimo e fazem várias ofertas, mas não ajudam os familiares,
não investem em livros, viagens e outros prazeres com a família. Em resumo, negligenciam a vida real para viver de forma
fantasiosa dentro das igrejas, templos, grupos e comunidades.
Isso é a vaidade espiritual.
Em grupos religiosos, há um tipo de vaidade ainda mais
perigoso e condenável. A vaidade do poder. Existe mesmo
uma luta pelo poder nas associações em que a política exerce
uma influência significativa? Sem dúvida que sim, pois é tipo
sepulcro caiado, muito fácil de encontrar. O amor neurótico
pelo poder e pelo “controle” está presente na maioria das relações humanas e comunidades, invadindo muitas das entidades religiosas. Esta doença quase subconsciente exerce forte
influência sobre as maiores associações internacionais de teosofistas e sobre grupos ao redor do mundo. A ilusão do poder
político e do “prestígio pessoal” está longe de ser incurável. Há
uma complexa rede de causas e efeitos emocionais, operando
sob a aparência de fenômenos externos como a ambição pessoal, o orgulho “espiritualizado”, a ilusão de “parecer um santo
diante dos outros” e outras moléstias semelhantes.
Uma visão psicanalítica de Karen Horney pode ajudar a
identificar e compreender a fragilidade pessoal sob a máscara
“politicamente correta” usada por alguns líderes de movimentos esotéricos. Ela escreve: “A ânsia de poder constitui, antes
de mais nada, proteção contra a carência de defesas, a qual
(…) aparece como um dos elementos básicos da angústia.
…O neurótico tanto desejará subjugar os outros como tentará
dominar a si próprio. Ele experimenta premente necessidade
de impressionar, ser admirado e respeitado”.
Essa tendência, é claro, não se limita aos líderes de associações com metas altruístas. Existe, pelo menos potencialmente,
em cada grupo humano, sejam quais forem os seus objetivos,
e em todos os seus integrantes, não só entre os líderes. Os
espiritualistas, no entanto, podem ser mais conscientes do
problema, como conclui Huberto Rhoden “... espiritualidade
verdadeira é aquela que nos torna mais humanos, que nos faz
sair do nosso casulo para irmos ao encontro dos nossos irmãos,
que nos torna mais serenos, mais amorosos, mais compassivos,
mais altruístas, mais humildes, mais simples, mais atenciosos
às pequenas coisas da vida”.

MEDIUNIDADE E ESPIRITISMO
Por Edson Outtone
O Livro dos Médiuns
ensina: “todo aquele que
sente num grau qualquer,
a influência dos Espíritos é,
por esse fato, médium. Essa
faculdade é inerente ao homem; não constitui privilégio exclusivo. Raras são as
pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode,
pois, dizer-se que todos são,
mais ou menos, médiuns”.
A mediunidade não se manifesta de maneira uniforme, em
alguns é quase imperceptível, em outros é bem caracterizada,
com manifestações, muitas vezes, desde a infância. Mediunidade não é sinônimo de santidade e, infelizmente, nem todos
os médiuns se preparam adequadamente para lidar com ela.
Em razão de alguns resultados positivos ganham notoriedade
e passam a ser tratados como seres excepcionais, deixando-se levar pelos elogios e facilmente se colocam no olimpo dos
deuses da vaidade.
Joana D´Arc adverte, em O Livro dos Médiuns, “as faculdades de que gozam os médiuns lhes granjeiam os elogios dos
homens. As felicitações, as adulações, eis, para eles, o escolho.
(...) Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao
vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em
guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho”.
Ao ignorar que a mediunidade é instrumento para servir ao
próximo e, ao mesmo tempo, amenizar os seus próprios comprometimentos pessoais pretéritos, agravam seus comprometimentos com as leis divinas.
A prova mais natural de que todos somos médiuns está
na relação dos encarnados com seus anjos de guarda como
também com obsessores. Há ainda os que enxergam campos
magnéticos (aura), veem vultos e ouvem ruídos estranhos, outros sentem arrepios e incômodos físicos em determinados
ambientes ou na presença de certas pessoas, como há os que
colaboram nas curas de doenças. São sensações e percepções
que variam de pessoa para pessoa conforme a própria constituição física, mas nada justifica seu endeusamento, pois não
são seres especiais e sim Espíritos com algumas faculdades
naturais concedidas por Deus para redenção de seus erros se
a utilizam para aliviar o sofrimento humano.
O desespero das doenças incuráveis leva as pessoas a procurarem quem possa curá-las, sem se preocupar com o que
devem conhecer para conseguir a própria cura. O conhecimento das causas das doenças e das possibilidades de cura
é muito mais importante do que delegar a alguém tal poder.
Jesus nunca arrogou a si a cura dos doentes, mas sempre alertava “a tua fé te curou”. O Evangelho segundo o Espiritismo, no
capítulo V, trata das causas das aflições, e o capítulo XIX aborda
as questões da fé, sua leitura e compreensão podem ajudar a
passar pelas agruras das doenças alcançando o resultado possível, conforme as leis de Deus.

A mediunidade, uma faculdade natural, é ainda desconhecida da maioria dos homens. Todo adepto do Espiritismo, com
mediunidade ostensiva ou não, deve frequentar cursos teóricos e práticos antes de iniciar os trabalhos mediúnicos e fazer
a sua evangelização em cursos em que conhecerá os ensinamentos de Jesus e será motivado para aplicá-los na conduta
diária. Sem tal preparação e modificação interior, o médium
correrá o risco de descambar para obsessões descontroladas
que redundarão em grandes males a si e aos necessitados.
Recentemente o Brasil foi abalado por denúncias de crimes
praticados no exercício da mediunidade. Tais fatos comprovam
o despreparo de pessoas que desprezaram os ensinamentos
de Jesus e desvirtuaram o trabalho mediúnico, privilegiando
seus defeitos morais em detrimento da caridade. Pelo mal causado responderão por seus crimes perante a justiça humana,
sem contar com o agravamento de seus débitos com a justiça
divina. Jesus ensinou que “o escândalo há de vir, mas ai daqueles que derem motivo a ele”, alertando os incautos das consequências do desprezo no cumprimento das leis divinas.
Os textos bíblicos são ricos em alertas quanto aos falsos
doutores e mestres que se aproveitam do desespero, inocência e desconhecimento das pessoas para fins escusos. Os Evangelhos de Mateus, Marcos, João citados no capítulo XXI de O
Evangelho Segundo o Espiritismo, explicam a existência daqueles que exploram os fenômenos espíritas em proveito próprio,
passando-se por enviados de Deus.
A grande referência de médium que atendia a todos os
quesitos de mediunidade é Chico Xavier, que desde a infância teve de lidar com os fenômenos mediúnicos e nunca tirou
qualquer proveito pessoal. Constituiu-se em exemplo de mediunidade aliada à humildade, fé, resignação, trabalho, dedicação, amor ao próximo. Psicografou mais de 400 obras e doou
todos os recursos da venda dos livros a instituições beneficentes, sempre atendendo ao ensinamento crístico “dai de graça
o que de graça recebeste”. Morreu pobre de bens materiais,
mas rico de bens espirituais, pois sempre atendeu a outro ensinamento do Mestre “guardai os verdadeiros tesouros no céu,
onde o ladrão não rouba, traças não corroem e a ferrugem não
corrompe”.
Dr. Bezerra de Menezes, em psicografia de Chico Xavier, ensina: “Mediunidade com Jesus é serviço aos semelhantes. Desenvolver esse recurso é, sobretudo, aprender a servir. Quem
desejar a verdadeira felicidade há de proporcionar felicidade
aos outros; quem procure a consolação, para encontrá-la, deverá consolar os mais desditosos da humana experiência”. E
continua ensinando: “dar e receber, ajudar para ser amparado,
esclarecer para conquistar a sabedoria e devotar-se ao bem do
próximo para alcançar a divindade do amor. Eis a lei que impera, igualmente, no campo mediúnico, sem cuja observação, o
colaborador da Nova Revelação não atravessa os pórticos das
rudimentares noções de vida eterna. Espírito algum construirá
a escada de ascensão sem atenção às determinações do auxílio mútuo”.
“Em suma, ser médium no roteiro cristão é dar de si mesmo
em nome do Mestre. E foi Ele que nos descerrou o véu da realidade de que somente alcançam a vida verdadeira aqueles
que sabem dar a existência em favor de todos os que se constituem seus tutelados e filhos de Deus na Terra.”

TRABALHAR É PRECISO
Por Marcelo Ferreira*
O poeta português Fernando Pessoa disse que “navegar é
preciso”. Kardec, em O Livro dos Espíritos, capítulo 3, referente
às Leis Morais, nos explica que em nosso trilhar evolutivo “trabalhar é preciso”. Apresenta a “Lei do Trabalho” como um caminho ao progresso na busca do desenvolvimento espiritual.
Apesar de parecer um percurso lógico para lapidarmos nossas
habilidades e potencialidades, a história demonstra que a necessidade da labuta foi entendida, em determinados momentos, de forma muito diferente da apresentada pela doutrina
espírita.
A palavra trabalho vem do latim “tripalium” – “tri” (três) e
“palum” (madeira) –, traduzida como três paus, um instrumento de tortura utilizado pelo império romano. Neste conceito,
a palavra apresenta uma carga de punição, de castigo para
quem necessita passar por determinado sofrimento. O trabalho é visto como um fardo a ser carregado pelos menos privilegiados e agraciados de Deus.
O trabalho também é identificado como uma maldição,
oriunda do pensamento de que fomos punidos pelo “pecado
original”, quando Adão e Eva, expulsos do paraíso, tiveram de
se alimentar com o suor do próprio corpo. A reflexão de que
o casal desfrutava de todos os privilégios do Jardim do Éden e,
pela sua falha de conduta, foi destinado ao trabalho árduo, ao
enfrentamento das intempéries de um planeta hostil, leva ao
pensamento de que trabalhamos porque pagamos pelo erro
cometido.
A maioria das sociedades foi estruturada sob o conceito
de que os mais fortes, militar, financeira ou intelectualmente,
direcionam as regras e criam diretrizes às quais os mais fracos
ficam submetidos. Este sentimento de servidão do mais fraco
deu origem aos sistemas escravocratas. Desde tempos remotos, como nos relatos da história do povo hebreu no Antigo
Testamento ou nas páginas de nossa história em que povos
africanos foram submetidos a trabalhos forçados, verificamos
na imposição do trabalho uma carga de castigo, de tarefa a ser
realizada pela opressão.
Percebemos, desta forma, o desenvolvimento do pensamento de que trabalho significa a perda da liberdade. Patrícios no império romano, a nobreza da Europa medieval e, posteriormente, a burguesia que se fortalece no renascimento
comercial, utilizavam-se de escravos e proletários que entendiam o trabalho na sua essência morfológica, isto é, o tripalium que caracteriza a tortura e o castigo de perder a liberdade.
Desde a sua origem, a palavra traz a noção de ser um martírio
baseado na posição de uma condição de inferioridade diante
do opressor.
No entanto, Platão em suas obras O Banquete e A República
apresenta a palavra póiesis como significado de “criação”, de
“ação”. O trabalhador se entende construtor, produtor: ao criar,
se recria a cada momento em que desempenha no trabalho
sua potencialidade de construção de seus valores intelectuais
e morais.
Neste entendimento, o trabalho não está associado a valores financeiros, cargos hierárquicos, tempo ou espaço, mas

apenas à vontade de criar e se recriar. No poema citado, Fernando Pessoa complementa seu pensamento de que navegar
é preciso com a frase “viver não é preciso”, a necessidade está
em criar. Podemos entender este pensamento do ato da criação relacionada ao trabalho em sua mais sublime essência na
filosofia de vida dos grandes Espíritos.
Jesus foi o exemplo vivo e prático da Lei do Trabalho, viveu
para o serviço ao próximo. Condenou a lei mosaica que obriga
a não trabalhar aos sábados (Lucas 13:14 e 15), demonstrando
que o Pai trabalha (cria) constantemente. Bezerra de Menezes entendia a póiesis de ser médico, dedicando sua vida aos
necessitados, e demonstra o desapontamento com colegas
que trabalhavam focados no objetivo da conquista material,
mencionando que esses não são médicos, mas negociantes
de medicina.
A Doutrina Espírita demonstra que o trabalho não é exclusividade de nosso plano terrestre e que, em orbes superiores,
a espiritualidade trabalha incessantemente pela harmonia do
Universo. Em oposição ao pensamento da punição do pecado
original, Kardec explica que, mesmo nos planos mais aperfeiçoados, existe a necessidade do trabalho, nos quais este assume natureza diversa e relativa ao grau de desenvolvimento
alcançado, e que nas esferas mais evoluídas, a ociosidade seria
um suplício (LE q.678).
Neste contexto, podemos entender o trabalho como caminho para lapidação de virtudes, pois não basta viver baseados nos prazeres e na busca de desejos, mas é necessário criar,
produzir, isto é, trabalhar. O trabalho, portanto, não deve ser
entendido somente como meio para obter sustento ou ampliar bens materiais, mas como construção de valores morais
obtidos no relacionamento com o próximo. É no desenvolvimento da “Educação Moral” que consiste a arte de formar os
caracteres, criando hábitos.
Kardec, educador por profissão, explica que a “educação é
o conjunto de hábitos adquiridos e somente uma educação
bem entendida pode curar as chagas sociais da ´desordem´
e da ´imprevidência´”. É o trabalho analisado como processo
educacional no aprendizado do amar ao próximo como a si
mesmo. Semelhante ao exemplo do Rabi da Galileia que veio
à carne para servir e não para ser servido, a doutrina explica,
ao contrário do que os livros de história demonstram, que o
forte deve trabalhar pelo fraco, com o pensamento do dever
associado ao serviço da sociedade, exercitando a lei da caridade. (LE q.685a).
Pela análise dos conceitos apresentados pelo Espiritismo
sobre a importância do trabalho como processo evolutivo do
Espírito, podemos assumir a necessidade de entender a labuta
pela póiesis de Fernando Pessoa, quando nos diz que “Cada
vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a
evolução da humanidade”. A essência da alma, isto é do Espírito encarnado que anima um corpo, dá-se pelo trabalho neste
plano, na lapidação de nós mesmos, pela extinção do egoísmo e na construção de um planeta regenerado.
“A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas
não se agigantou sem o concurso de sementes pequenas.”
*Diretor de Ciência, Filosofia e Religião da FEESP
Federação Espírita do Estado de SP

SAÚDE E ESPRITUALIDADE
Por Margareth Rosa Cavalcanti
Com o início de um novo ano, traçamos inúmeros planos
e, para concretizá-los, além de determinação, precisamos do
grande alicerce chamado saúde. Se não a tivermos, todos ou
quase todos os projetos de vida se tornam inalcançáveis.
Infelizmente, constata-se que o número de doentes é cada
vez maior, isso nos leva à reflexão sobre o conceito de saúde
dentro da visão espiritual. Saúde não é simplesmente a ausência de doenças, como rotineiramente pensamos, mas o estado “normal” de todos os seres. Nosso corpo foi projetado para
funcionar em harmonia e sincronização perfeitas, ele tem a
capacidade de se regenerar, autorregular, autoequilibrar e se
adaptar às variadas circunstâncias e ambientes em que vive.
Da mesma forma como a saúde representa o equilíbrio dinâmico do corpo, a doença é entendida como o desequilíbrio.
O adoecimento não é um evento, mas um processo iniciado
com a desarmonização espiritual, é o desequilíbrio somatizado no corpo físico. Para suprimirmos as enfermidades, não
basta que se encontre a cura, mas é essencial eliminar a causa. A desarmonia da alma é desencadeada por diversos fatores, como por exemplo, experiências de vidas passadas, onde
plantamos sementes danosas que hoje nos obrigam a colher
seus frutos amargos, por meio de dores de todos os matizes.
Além das experiências passadas, as causas são, em grande parte, consequências desta vida.
No livro Modernidade e Ambivalência, Bauman discorre
sobre a Modernidade Líquida e Sólida, em que a sociedade
vive numa angustiante ambiguidade, geradora de inúmeras
consequências emocionais, devido às enormes alterações
econômicas, políticas e sociais. Cabe ressaltar que, a Modernidade Líquida, predominante nos dias atuais, é fluida, ou seja,
apresenta em si pouca estabilidade, devido às rupturas nos estilos de vida. Com isso, a impermanência de relacionamentos
e valores trazem incontáveis sentimentos e transtornos como
insegurança, ansiedade, depressão, medo, entre outros. Tudo
isso adoece a alma e, consequentemente, o corpo.
Hipócrates dizia que o poder interior de cura é a maior força de que dispomos para chegar à saúde. Pela transformação
interior, podemos localizar nosso potencial e, assim, promover
a maior cura, que é a da alma. Enquanto isso não ocorre, o desequilíbrio do espírito irá atingir o corpo, que é uma válvula de
escape para drenar o trauma que acumulou para si. Se conseguíssemos praticar apenas um ensinamento de Jesus: “Amar o
próximo como a si mesmo”, promoveríamos a restauração de
todos os nossos males.
No livro Passes e Radiações, Edgard Armond ressalta que o
corpo humano é um universo em miniatura, formado de energia condensada em células vivas e inteligentes, agrupadas em
colônias de hierarquias vibratórias diferentes, que se especializam para formar órgãos, aparelhos e sistemas, cada qual com
suas características, movimentos e finalidades próprios. Soma-se a este universo, a presença de milhares de bactérias, vírus
e fungos que vivem e evoluem dentro de nós. Podemos assim
fazer um paralelo com o Macrocosmo, onde o universo é o corpo de Deus; os planetas e as estrelas, Seus órgãos; e cada ser

vivo, parte das células deste corpo Divino. É o Microcosmo e o
Macrocosmo integrados em perfeita harmonia.
À vista disso, corrobora-se que, por nossos pensamentos,
emoções e ações, influenciamos diretamente cada célula que
atua dentro de nós. Se não houver consonância entre elas, não
será possível conquistar a harmonia do todo. Esta harmonia
pode ser representada pelo “Reino de Deus” delineado por Jesus, onde se encontra a plenitude da alma.
O Reino de Deus é, para nós, como um minúsculo grão de
mostarda. Com o crescimento espiritual, ele vai tomando grandes proporções em nosso interior. Então, a grandeza desse Reino preenche os espaços que eram ocupados pelos desequilíbrios, fazendo com que estes se tornem cada vez menores, até
que desapareçam completamente. Assim nos tornamos vazios
de desequilíbrios e preenchidos de virtudes e, ao sentirmos a
grandeza do Reino de Deus em nós, compreendemos o verdadeiro significado do amor, que é a plenitude do Espírito.

UAS - GSMN
Adequação da Unidade de Assistência Social - GSMN
por Maria Consolação
Nossa UAS está necessitando de intervenções importantes
para se adequar às normas exigidas pela prefeitura e aos padrões de higiene e segurança estabelecidos para casas de assistência social. As reformas começaram em janeiro, pelo piso
inferior, onde ficam o refeitório, a cozinha, a despensa e a área
de serviço.
Entre outras medidas, está sendo trocado o piso do refeitório, cozinha e despensa e sendo impermeabilizado o piso da
área de serviço. Também está sendo construído um banheiro
com acessibilidade, trocadas as prateleiras de madeira por outras de ardósia e o tampo da pia por granito. Ainda na cozinha,
estão sendo construídas estações de trabalho separadas para
cada tipo de alimento e trocados os azulejos.
Tudo isto será feito ao longo do ano, aproveitando feriados
e finais de semana, para que não seja necessário interromper
o atendimento às crianças e às gestantes.
Mas ainda há muito mais a ser feito nos demais pisos. E
o mais urgente é cuidar da questão da acessibilidade, sem a
qual o bom funcionamento da UAS fica aquém do desejado,
além de ser uma exigência para que a casa se coloque como
possível beneficiada de programas públicos de parceria ou
convênio e de patrocínios em geral.

Projeto de acessibilidade
O projeto elaborado de forma voluntária pelo engenheiro
Edson Arré, diretor administrativo da diretoria do GSMN, prevê
a colocação de um elevador (rampas não são viáveis devido
ao tipo de construção e precária área livre); e construção de
mais dois banheiros com acessibilidade, um no térreo e um no
piso superior.
Para viabilização da obra, deverão ser criadas campanhas
exclusivas de arrecadação da verba necessária. Sugestões serão muito bem-vindas!

MUITO PRAZER!

CURTAS
Eleita e empossada nova diretoria executiva do GSMN - para o
mandato de março de 2019 a fevereiro de 2021:

Parte do time da esquerda para a direita: Celso, Mª das Graças, Michele
Norma, João, Edson, Celia e Rogério.

Presidente: Norma Thereza Goussain Haddad
1º Vice-Presidente: Celso de Freitas Neto
2º Vice-Presidente: Rogério Augusto Vieira da Silva*
1ª Secretária: Michele Silveira Alves
2ª Secretária: Maria das Graças Silva Pellerin**
1º Tesoureiro: João Carlos da Costa Alba
2º Tesoureiro: Raymundo Bekner Corrêa
1º Diretor Administrativo: Ricardo de Arins Ehlke
2º Diretor Administrativo: Celia Eliseti Bergamini Savarese*
1º Diretor de Patrimônio: Nelson Aparecido Alves
2º Diretor de Patrimônio: Edson Vilar Arré*
*Diretores responsáveis, exclusivamente, pela UAS.
**Responsável pela Livraria e Biblioteca Circulante Edgard Armond.

Doação de alimentos para a UAS - os alimentos não perecíveis
recebidos em doação de trabalhadores do GSMN e até de assistidos têm sido de grande valia para o equilíbrio das contas
da casa, permitindo que outras necessidades sejam atendidas.
Lembramos que, se cada pessoa doar 1kg de alimento por
mês, já ajudará a casa a atender boa parte da demanda no
atendimento.
Entre os alimentos necessários estão: arroz, feijão, lentilha.
grão-de-bico, farinha de milho, farinha de trigo, fubá, macarrão, molho de tomate, sal, leite de caixinha, açúcar, achocolatados, café e gelatina, entre outros.

Nota Fiscal Paulista – Seja um doador automático de créditos ao
GSMN! - Basta baixar o aplicativo disponível no site www.nfp.
fazenda.sp.gov.br em seu celular e escolher o Grupo Socorrista
Maria de Nazaré – CNPJ 43.309.145/0001-81 como entidade a
ser beneficiada. Após o cadastro, os cupons fiscais de todas as
compras em que você informar o seu CPF serão destinados ao
GSMN de forma automática. É possível trocar de entidade a
qualquer momento e até mesmo desativar a opção, caso deseje. Não utilize o CNPJ da entidade para suas compras. Importante: tanto o doador como a entidade participam dos sorteios
promovidos pelo programa. Sua participação é importante
para nossa casa. Agradecemos muito!

Trabalho que traz felicidade.
por Michele Alves
Para Mércia Trindade, felicidade é
a palavra que resume o prazer de poder servir e contribuir com os trabalhos da nossa bendita casa de Maria
de Nazaré. Assídua trabalhadora do
nosso grupo socorrista, está sempre
pronta a auxiliar como pode, sempre
que é convocada.
Hoje, sua principal função é ser secretária, ou "tia de turma",
como são chamadas, carinhosamente, as assistentes de turma, do Curso de Aprendizes do Evangelho, às terças-feiras. "O
poder ajudar e ser útil em algo me proporciona uma enorme
felicidade. A troca de carinho que existe entre alunos, “tia” e
professor, é muito grande. É como se nos conhecêssemos há
muito tempo. É gratificante", afirma Mércia.
Além disso, às segundas-feiras, faz palestras nas salas de
espera dos tratamentos espirituais, participa das vibrações da
casa, às quintas-feiras, e do grupo de estudos, quinzenalmente.
Mércia entende que o espiritismo é um renascimento, uma
forma de conhecer e compreender a si próprio. "Aos poucos
vamos deixando o homem velho e enfermo que existe dentro
de nós, o homem que não compreende e, por não compreender, não aceita, para dar lugar ao homem que luta contra suas
próprias imperfeições e, com isso, vai deixando tudo de lado,
para, um dia, somente amar e auxiliar". Este é o verdadeiro sentido da frase "fora da caridade não há salvação".
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EDGARD ARMOND INDICA

Quem Tem Medo dos Espíritos? – Ricardo Simonetti – CEAC Editora

Mensagens vindas do Além

por Maria Consolação

Psicografia
como
prova jurídica – Ismar
Estulano Garcia – Traz
um apanhado de todos os julgamentos realizados no Brasil, até
a data da publicação
desta obra, em 2010,
em que foram aceitas
mensagens psicografadas apresentadas em
juízo, como prova da
inocência de acusados
de crimes. AB Editora–
435 páginas.

A obra integra uma coleção
de cinco livros do autor, em que
comenta temas de O Livro dos
Espíritos, de Allan Kardec. Em
cada um dos volumes, Simonetti discorre sobre um assunto
específico: no 1º volume, A Presença de Deus, fala das causas
primárias; no 2º, Quem Tem
Medo dos Espíritos, fala do
mundo espiritual; o 3º, Viver em
Plenitude, é uma sequência do
anterior; no 4º, A Constituição
Divina, aborda as Leis Morais; e no 5º, Um Jeito de Ser Feliz,
fala de esperanças e consolações.

Mensagens do Além –
Ricky Medeiros – Coletânea de mensagens do
Além sobre as relações
do Cosmo com os indivíduos, esclarecendo suas
conexões e seu destino
comum e a parte que no
Todo cabe a cada um. São
mensagens, em forma
de entrevistas, de diversos mentores (espíritos
especialmente iluminados), icônicos, de acordo
com a última encarnação,
como: um físico, um banqueiro, um poderoso fazendeiro
argentino, uma ambientalista, uma antropóloga, um gay
que explica que encarnou nesta condição para aprender a
ter coragem, um monge budista, e um ex-líder racista. Traz
também testemunho de espíritos que não são mentores:
um carrasco nazista, que ensina como nasce o ódio; um
rabino, antiga vítima desse carrasco, que fala do fanatismo religioso e do ódio nascido do medo, do egoísmo e da
mentira; um padre que fala sobre o sentido espiritual da
tolerância. Principium Editora – 192 páginas.

No Quem Tem Medo dos Espíritos, o autor utiliza-se de
uma linguagem clara e objetiva, especialmente esclarecedora aos iniciantes na doutrina ou aos que ainda têm alguma dificuldade para compreender os ensinamentos de
Kardec.
Em uma linguagem fácil, propõe-se a explicar algumas
perguntas de O Livro dos Espíritos, ilustrando seus comentários com fatos atuais e oportunos e com episódios pitorescos, quase sempre, bem humorados.
Desta forma, com leveza, leva o leitor a raciocinar sobre
questões importantes, que poderiam ser bem mais simples,
desde que bem entendidas, como, por exemplo: por que
tenho medo da minha própria espécie? Posso me degenerar espiritualmente, me tornar pior do que já sou? Por que
a reencarnação é tão importante para mim? E outras como:
a inutilidade da pena de morte; a diferença entre espírita e
“espiriteiro”, que Simonetti chama de papa-passes; o desencarne na infância; inversão sexual... e daí por diante.
Para os que já são versados na obra de Kardec, também
vale conferir, já que o autor, ao comentar determinadas perguntas, aproveita para introduzir temas, muitas vezes, espinhosos e de difícil aceitação para alguns.

Horário de Funcionamento do GSMN
Adultos: 2ª-feira 19h30 e 4ª-feira 14h30
Jovens (8 a 18 anos): 4ª-feira 19h30
Gestantes e crianças (0 a 12 anos): sábado 9h30
Palestra espírita com tratamento coletivo: 2ª-feira 20h às
21h e 4ª-feira 15h às 16h
Vibração Coletiva dos Discípulos de Jesus: 5ª-feira 19h45
(participam, exclusivamente, Discípulos da Escola de Aprendizes do Evangelho)
Ensaio Coral GSMN: 4ª-feira 20h

O Jornal Fraterno Maria de Nazaré contou com o apoio de:

