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A ESPERA DO BEBÊ - FÉ NA VIDA! por Cecília Fazzini

Programa de saúde, orientação e acolhida às gestantes no GSMN

 “Colocar a candeia acima do alqueire”. Assim Ana Cláudia Freire 
Zirlis, enfermeira com graduação em saúde pública e especializada 
em educação perinatal, define o trabalho voluntário que desenvolve, 
a cada semestre, com grupos de cerca de 40 gestantes. Este, parte das 
atividades do programa “Esperando o Bebê”, desenvolvido na Casa 1, 
do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, na comunidade Alba, na cidade 
de São Paulo. Guiada pelos ensinamentos do Evangelho, Ana se diz 
recompensada se conseguir tornar luz aquilo que sabe “e contribuir 
para que cada mulher desempenhe com amor e consciência o papel 
que lhe foi confiado”.

As aulas acontecem às segundas-feiras, entre 14 e 16 horas, conci-
liadas com outras atividades igualmente importantes como trabalhos 
manuais feitos pelas próprias gestantes para o enxoval de seus bebês, 
leitura e reflexão de textos que despertam para nova conduta frente 
à busca da espiritualidade. 

 “Tento mostrar à gestante que tudo tem um sentido que traduz o 
princípio inteligente do Criador.” 

Na imagem acima, momento de interação entre Viviane, Shir-
lei, Ana Samara, Cintia, Jerusa, Graziele, Larissa, Paloma, Kátia, Le-
tícia, Ana Cláudia... Elas integram o time de alunas do curso de 
gestantes e compartilham opiniões a respeito do quanto é va-
lioso o trabalho oferecido ao grupo. Conforto emocional e espi-
ritual é o principal benefício que essas mulheres em compasso 
de espera de um filho reconhecem receber ao término do atendi-
mento semanal do GSMN. 

O Programa 

Estudos da OMAEP (Organização Mundial das Associações para 
Educação Pré-Natal) – que destacam o quanto o período anterior ao 
nascimento influencia nossas vidas – baseiam os trabalhos. Ana Freire 
afirma que a meta é promover uma gravidez consciente. Sob o título 
Nove meses para gestar, Nove passos para Acolher e Orientar, o progra-
ma se divide nas etapas:

Estou Grávida e Agora?: fase da aceitação, voltada ao equilíbrio 
emocional.

Gestando – Cuidando das Emoções: respeito próprio, descanso, 
técnicas de relaxamento e bem-estar.

Gestando – Cuidando do Corpo: sinais e sintomas da gravidez,

alimentação.

Riscos para Saúde Mãe & Bebê: como álcool, fumo ou outras drogas 
afetam a gestação. 

Amamentação – Por que e como amamentar?: coleta, armazenamento e 
doação do leite humano.

Preparando-se para o Parto: exercícios e ensinamentos para o trabalho de 
parto.

Bebê – Por que o Choro?:  identificar tipos de choro.  
Incentivo ao vínculo: colo e desenvolvimento afetivo.

Cuidando do Bebê – Banho e Curativo do Coto Umbilical: cuidados bási-
cos nos primeiros dias de vida. 

Voluntárias e gestantes comungam o mesmo objetivo



EDITORIAL
Quando o silêncio é mais importante
por Nanci Premero - Secretária do Conselho Diretor do GSMN

 “...infelizmente, muitas pessoas ainda não compreendem a maneira saudável 
de comportar-se em determinados lugares onde se apresentam(...) (e) mesmo 

quando membros das instituições que deveriam preservar, tornam-se 
palradoras, movediças, inquietas, olvidando-se das atitudes coerentes com as 

propostas que ali são apresentadas e devem transformar-se em realizações 
edificantes...” – Manoel Philomeno de Miranda, no livro Entre os dois 

mundos, de Divaldo P. Franco.

A frase acima me leva a pensar na nossa Casa. É muito bom estar ali, 
entre irmãos que comungam o mesmo ideal. E a vontade de falar, abra-
çar é grande. Mas uma Casa Espírita não interrompe o seu trabalho em 
nenhum momento, é um hospital de almas, um pronto-socorro que 
funciona 24 horas por dia, e utiliza-se de todos os recursos para ajudar 
espíritos sofredores, especialmente os nossos. 

Manoel Philomeno diz também “...caso haja silêncio que induz ao re-
colhimento interior, à meditação, à prece, aos pensamentos salutares, 
cria-se o  clima psíquico e saudável para o mister a que se propõe seus 
organizadores”. Aprendemos, no Curso de Médiuns, que devemos dar 
o menor trabalho possível ao Plano Superior. Assim, o cumprimento 
amoroso pelo olhar, pelo sorriso, pela vibração emitida ao nosso irmão 
deve ser um hábito de comportamento.

Também de nada adianta deixarmos de externar em palavras todo 
o nosso alvoroço interior se o exteriorizarmos em pensamentos, cujos 
fluídos darão aos nossos benfeitores espirituais o trabalho imenso de 
anular. Suely S. Caldas, em uma de suas obras, nos diz que quando vie-
rem à nossa mente pensamentos não condizentes com o ambiente de 
nosso Grupo, devemos substituí-los pelo pensar amoroso, de acordo 
com os trabalhos que estivermos realizando; devemos cuidar para que 
a “briga mental” não se instale em nós.

Dr. Bezerra de Menezes também dá seu alerta aos adeptos da Gran-
de Doutrina, recomendando o máximo respeito pelas assembleias es-
pirituais, não deixando penetrar a frivolidade, a maledicência, o ruído 
que podem atrair entidades hostis do invisível que poderão influir nos 
trabalhos. 

Portanto, criemos o hábito salutar de nos entregar totalmente aos 
trabalhos, mantendo o silêncio exterior e interior, cooperando com 
nossos irmãos espirituais no socorro aos necessitados, como bem diz o 
nosso Hino. Por outro lado, a Casa Espírita, onde Jesus é saudado como 
o modelo e guia, longe de ser um lugar enfadonho e de caras fechadas, 
deve ser um local de saudável alegria pelos ensinamentos consolado-
res que nos dá.

Lembremos: o ambiente da Casa Espírita é reflexo do quanto aque-
les que a frequentam a veem como um hospital de almas, e estejamos 
lá de forma respeitosa, mantendo-nos não só em silêncio, como tam-
bém, em oração.

Sirvamos de exemplo a todos que buscam nossa Casa. 

EM RESUMO
Sede Perfeitos 
por Dalva Dacolina

Caracteres da perfeição

Amai os vossos inimigos; fazei o bem aos que os odeiam e orai pelos que vos 
perseguem e caluniam. – Porque, se somente amardes os que vos amam, que 
recompensa tereis disso? [...] Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o 

vosso Pai Celestial. (Mt. cap. V – vv. 44, 46-48)

“Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito” – esta máxima 
deve ser tomada ao pé da letra? Seria possível pressupor que o ser 
humano, no atual estágio de existência, poderia atingir a perfeição 
absoluta? 

Entendemos que essas palavras devam ser consideradas no senti-
do da perfeição relativa. Mas, então, em que consiste a perfeição para 
nós, seres sabidamente ainda com um longo caminho a trilhar para 
atingir a elevação?

Jesus nos dá a resposta: consiste “em amarmos os nossos inimigos, 
em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos 
perseguem”. Mostra Ele, desse modo, que a essência da perfeição é 
a caridade na sua mais ampla acepção, porque esta implica todas as 
outras virtudes.

O espírito do homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. 
Por isso, nós temos a tendência de sempre almejar o melhor, não nos 
acomodar com o menos. Queremos, invariavelmente, o mais. O sofrí-
vel, o regular e o bom não satisfazem as nossas aspirações. Desejamos 
a perfeição. Essa sede do melhor é o incentivo que nos motiva à luta 
sem tréguas pela aquisição do bem e do belo infinitos.

E assim, marchamos de etapa em etapa, de estágio em estágio, tri-
lhando a senda interminável da perfectibilidade, em obediência ao su-
blime imperativo: “Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é Perfeito”. 

Eis o senso máximo da vida!  

é uma

OSILÊNCIO  prece

Explicando rapidamente, a Cromoterapia é o tratamento e a cura 
pelas cores, muito utilizado no Plano Espiritual em suas colônias, sana-
tórios, prontos-socorros etc. 

As cores possuem qualidades específicas, que produzem efeitos di-
ferenciados, ou seja, calmantes, repousantes, refrescantes ou, ao con-
trário, excitantes e irritantes, gerando bem ou mal-estar. Podem bene-
ficiar ou prejudicar.

Com as mãos que se dá o passe ou com a corrente, vai a “onda co-
lorida”, levando virtudes curativas que operam as mutações desejadas 
para o restabelecimento orgânico. A Cromoterapia é utilizada tanto 
nos desligamentos de envolvimentos espirituais, quanto na cura de 
problemas físicos. 

A cor em si mesma não é elemento decisivo para as curas, mas com-
pleta e reforça o emprego de outros recursos menos delicados. 

VAMOS RECORDAR
Afinal, o que é Cromoterapia?
por Eliane Minhoto



COM A PALAVRA
Em caso de dúvida pode perguntar

A partir de agora, o Jornal Fraterno manterá a seção: “Com a Palavra”, 
espaço para que trabalhadores, alunos e assistidos pela Casa possam 
encaminhar perguntas relacionadas exclusivamente aos temas: Dou-
trina Espírita – ensinamentos e prática – e Dinâmica/características 
da Casa. As dúvidas serão encaminhadas a um dos responsáveis pelo 
GSMN, respondidas e publicadas, se possível, na edição mais próxima. 
Nosso contato: jornalfraterno@gsmn.org.br 

MUITO PRAZER!
A fé move montanhas
por Michele Alves

Ivani Luiza Dalecio Vaitkunas   

A fé traz uma força enorme à vida dessa trabalhadora do GSMN. Fre-
quentando a Casa há mais de 30 anos, Ivani Luiza Dalecio Vaitkunas che-
gou para tratamentos, quando ainda não sabia que tinha mediunidade, 
muito menos que essa seria uma tarefa muito importante para ela.

Trabalhadora assídua, é dirigente do tratamento de P3B, às segun-
das-feiras, à noite; dirige uma turma da Escola de Aprendizes, às terças-
-feiras, à tarde; trabalha no tratamento do P3A, às quartas-feiras, à tarde; 
e dá aulas no Curso Teórico de Médiuns, às quintas-feiras, à noite.

Quando fez o curso de Aprendizes do Evangelho, não tinha a me-
diunidade desenvolvida. Foi a partir do curso de médiuns que desco-
briu e aprendeu a desenvolver a vidência. Logo que terminou o curso, 
foi designada para trabalhar no P3B. “No começo eu não gostava, tinha 
medo, e quis sair”, diz. Mas ficou, e isso já dura vários anos, tempo em 
que aprendeu a controlar o dom e a gostar do trabalho.

Ivani conta que o Espiritismo é tudo em sua vida. Há alguns anos, 
sofreu um AVC, mas isso não a abalou, apoiando-se na doutrina e em 
sua fé para seguir em frente e ficar totalmente curada.

Hoje ela transmite essa mesma fé aos seus aprendizes. “Gosto muito 
de dar aulas no Curso Teórico de Médiuns, porque todos saem diferentes 
de quando começaram, e isso é muito gratificante.” Ivani sempre indica 
como leitura aos aprendizes, a série de livros de André Luiz, psicografa-
dos por Chico Xavier. “Lá tem todo o ensinamento necessário”, afirma. 

NOSSA HISTÓRIA • 3º CAPÍTULO
Os primeiros atendidos vieram para ficar
por Maria Consolação da Silva

Ao contrário da maioria das casas espíritas, o GSMN iniciou suas ati-
vidades prestando assistência social. Só mais tarde, passou a fazer tam-
bém atendimento espiritual.

Arlette Moreno Sallowicz, trabalhadora da Casa e primeira pessoa a 
ser atendida pelo Grupo, junto com seu irmão Roberto Moreno, tam-
bém um incansável colaborador do GSMN, nos conta: “Em meados de 
1972, eu e Roberto soubemos, pela minha sobrinha Inês Assumpção, 
que um pequeno grupo de médiuns recém-saídos do Seara Bendita, 
estava formando uma nova casa de atendimento espiritual”.

As reuniões ocorriam no subsolo de um imóvel do Grupo Razin, 
então dirigido por Nei Prieto Peres, e Arlette diz lembrar bem que lá 
estavam: Carmen Diva, Itaboray Martins, Jaime Ferreira e Idelvia Motta, 
entre outros, e lembra que o “trabalho já trazia as características do nos-
so Maria de Nazaré”. E finaliza: “Roberto e eu sentimos tanto carinho, 
amor e acolhida, que, a partir daquele momento, entendemos que fi-
caríamos nessa Casa até quando a vida nos permitisse”. 

Roberto Moreno Arlette Moreno Sallowcz   

É BOM SABER
Écho D’Além-túmulo – o primeiro jornal espírita do Brasil
por Michele Alves

Considerado um dos pioneiros 
do espiritismo no Brasil, o jornalista 
Luís Olímpio Teles de Menezes man-
tinha contatos com Allan Kardec 
e criou, na Bahia, o “Grupo Fami-
liar do Espiritismo”, com o intuito 
de estudar fenômenos espíritas e 
registrar fatos relevantes. Em de-
corrência, em 1869, lançou aquele 
que seria o primeiro jornal espírita 
do Brasil – Écho D’Além-túmulo – 
para registrar manifestações dos 
espíritos, artigos, sugestões de 
leitura e outros assuntos. Esse era 
o seu jeito de seguir o ideal que o 
norteava, de que “fora da caridade 
não há salvação”. 



Horário de Funcionamento GSMN
Ensaio Coral GSMN: 4ª-feira 20h
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 15h às 16h e 5ª-feira 20h às 21h

ESPIRITIRINHAS
Senhor, o que quereis que eu faça? 
por Ricardo Onishi

CURTAS!!

FUNCIONAMENTO NOS FERIADOS – O atendimento espiritu-
al do GSMN é ininterrupto. A Casa funciona em todos os feriados, in-
clusive Natal e Ano Novo – que coincidam com dias de tratamento.

TRABALHOS ESPIRITUAIS – Atenção colaboradores do GSMN, 
procurem chegar aos seus postos de trabalho espiritual, pelo me-
nos, 15 minutos antes da abertura do atendimento aos assistidos. 
Esses minutos devem ser de concentração e preparação para boa 
doação de amor ao próximo.

DeSpeDIDa
Em 9 de outubro, deixou-nos para seguir para o outro plano o cola-
borador José Cesarini Neto. Sua experiência em administração de 
construção foi de grande valia quando da edificação da sede do 
GSMN, com a qual colaborou, entre outras ações. Que ele repouse 
nos braços de nossa Mãe Maria de Nazaré!
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EXPEDIENTE

Livraria e Biblioteca Circulante Edgard Armond indica

Chico Xavier – Meus Pedaços do Espelho – Marlene Nobre – 
um relato de fatos e curiosidades sobre o médium, com quem a 
autora manteve amizade por 44 anos – Editora Fé – 464 páginas

Cura e Libertação – José Carlos de Lucca – palavras que ajudam 
o leitor a lidar com os problemas e libertar-se do círculo vicioso do 
sofrimento – Editora Intelitera – 240 páginas

Os Ângulos do Cristianismo – Admoestações de Jesus e os 
Ângulos do Espiritismo – Francisco Ferraz Batista – livro de grande 
valor histórico, filosófico e doutrinário, que analisa a história e os 
caminhos de Cristo – Editora FERGS – 296 páginas

LIVROS & CIA
Senhor, o que quereis que eu faça? 
por Ricardo Onishi

Paulo e Estevão (1941), um dos livros mais conhecidos e importantes 
de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, chega à sua 
42ª Edição, com mais de 600 mil exemplares.

Emmanuel nos relata os primórdios históricos da doutrina cristã, 
por meio de Paulo de Tarso, Estevão e demais apóstolos e seguidores 
de Jesus.

O autor nos leva a reconhecer o incansável trabalho de Paulo e a re-
lembrar que não haveria Paulo sem Estevão, o primeiro mártir do Cris-
tianismo, apedrejado e morto com consentimento do próprio Saulo 
(antigo nome do apóstolo Paulo, quando este ainda era um implacável 
perseguidor dos cristãos). 

Numa conversa entre amigos, nossa companheira de trabalho no 
GSMN, Malu Acedo, contou que, após a leitura dessa obra, tornou-se 
mais perseverante e confiante no amparo espiritual, despertando em 
si a vivência da doutrina, com humildade e fé.  Renata Gomes, outra 
companheira de trabalho na Casa, indica a leitura de Paulo e Estevão, 
pela narrativa da mudança de Paulo por amor a Jesus e a imensa fé que 
ele possuía. Vamos conferir?  

FONTE
http://espitirinhas.blogspot.com.br/

IMAGENS CEDIDAS POR 
Wilton Pontes
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