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ética, bom senso e respeito à liberdade de pensar. Esse traba-
lho é, portanto, ato de caridade e também uma das missões 
da casa espírita, assim como a formação de trabalhadores em 
escola, cursos e vivência prática no trabalho de assistência es-
piritual a seus frequentadores.  

 Boas práticas para a boa nova – São muitas as maneiras 
de se levar a mensagem relevante da doutrina e torná-la aces-
sível a um público crescente.

Desde a Grécia antiga, o teatro tinha a função de divulgar 
questões sociais e políticas, religiosas etc. Para a atriz Ana Rosa 
Corrêa – que fez o papel de Laura na película “Nosso Lar” – e 
participou em diversas novelas e filmes com tramas relaciona-
das à mensagem do espiritismo - são formas de grande eficá-
cia para tornar mais conhecida a doutrina. Ela, que dirige, pro-
duz e patrocina atualmente a peça teatral “Violetas na Janela” 
(baseada na obra de Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho), há 22 
anos em cartaz, é uma entusiasta do tema. Espírita convicta, a 
atriz, que já viajou com a peça até para o exterior, relata já ter 
sido abordada nas ruas por pessoas que assistiram ao espetá-
culo. “Quem não conhece a Doutrina tem sempre muitas dúvi-
das: para onde vamos após a morte do corpo? A reencarnação 
existe?” No cinema, além da superprodução “Nosso Lar”, atuou 
entre outros em “A Vida Continua” e “A vida de Chico Xavier”. 
Foram incontáveis participações em novelas que abordam o 
tema do espiritismo, a começar pela versão original de um íco-
ne da dramaturgia na TV: a novela “A Viagem” – na antiga Rede 
Tupi. “O interesse das pessoas só aumenta e surgem novas 
gerações. A divulgação por intermédio do cinema, TV e teatro 
ajuda a elucidar o que é o espiritismo codificado por Allan Kar-
dec”, destaca Ana Rosa. 

Se o Mestre Jesus atravessou montanhas, vales, mares e 
desertos, acompanhado de seus seguidores, para levar ensi-
namentos a um mundo incrédulo, o que dizer sobre, nos tem-
pos atuais, a tarefa de divulgar a doutrina espírita? Na era da 
informação veloz dos meios virtuais, essa responsabilidade 
aumenta. A propósito, no livro Estude e Viva, ditado pelos Espí-
ritos Emmanuel e André Luiz, psicografado por Chico Xavier e 
Waldo Vieira, há uma frase que reflete o compromisso da pro-
pagação da fé raciocinada: “a maior caridade que podemos fa-
zer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação”.

Compartilhar conhecimento é premissa da conduta cris-
tã. Mas, o próprio Allan Kardec alertou em suas obras que a 
convicção não se impõe. A meta passa a ser a de disseminar 
as ideias, informações e conhecimentos na sociedade, com o 
objetivo de torná-los públicos e agregar o referido conteúdo a 
favor da evolução individual e coletiva. 

A concepção de que a propaganda da doutrina visa con-
quistar adeptos já foi condenada por Kardec. O precursor do 
espiritismo sempre pregou que o objetivo não é atingir a casa 
dos milhões de seguidores se estes não alcançarem a profun-
didade doutrinária. O princípio básico de qualquer iniciativa 
de comunicar essa corrente de fé é, no entender do codifica-
dor, a consciência espírita. Em outras palavras, difundir a es-
sência desse saber é causa que precisa ser abraçada por todos, 
sob o caráter evangelizador e embasado em conceitos claros e 
encadeados e não em mera propaganda. 

A transmissão do que é o espiritismo, concordam líderes da 
doutrina, dá-se pela via da comunicação – sejam livros, as artes, 
palestras, projetos na mídia ou redes sociais. Tudo dentro da 

Cena de Kardec, o filme

A FÉ RACIOCINADA E PROPAGADA 
por Cecília Fazzini
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EDITORIAL
Continuar o caminho.

Mais um ano se inicia. Mais propostas, sonhos, desejos.
No editorial de janeiro de 2018, falamos do balanço do ano 

que se findou, não para a crítica apenas ao que se deixou de 
fazer, mas para apropriar-se do que foi feito. Hoje, olhando 
para este Novo Ano, para o tanto de dias a percorrer, acredito 
importante perguntar como queremos fazê-lo.

Colocando-nos como cidadãos do mundo, como servido-
res de um Mestre que se fez humilde e simples para se doar a 
nós, a pergunta que se põe é: como penso e me vejo servindo?. 
Nas palavras de Emmanuel, Deus nos concede a cada dia, uma 
página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocar-
mos nela corre por nossa conta. Em um contexto de globali-
zação onde está muito presente a cultura da indiferença e do 
descarte, temos a fé cristã que nos impele a construir novos 
laços de solidariedade e convivência. 

Temos a escolha de colocar a nossa mão para o trabalho ou 
não, mas sempre lembrando que é evangélico sair de nossa 
zona de conforto. No livro Palavras de Vida Eterna, na mensa-
gem “Ajudemos também“, Chico Xavier, novamente pelo espí-
rito de Emmanuel, fala que “não basta rogarmos a intervenção 
do céu, em favor dos outros, com frases benfeitas, a fim de que 
venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo é 
necessário fazer de nossa parte, quanto nos seja possível, para 
que o bem se realize”.

Jesus (Mateus 5. 13-16) coloca: “Vós sois o sal da terra. Ora, 
se o sal perde seu sabor, com que se salgará? Vós sois a luz do 
mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica 
escondida. Assim também brilhe vossa luz diante das pessoas, 
para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que 
está nos céus“. Atentemos para a forma como Jesus nos traz 
essa bem aventurança: Vós Sois. O Mestre nos fala do agora e 
não de um futuro, de onde se vislumbre que deveremos ser o 
sal da terra e a luz do mundo. VÓS SOIS! Somos o sal da terra 
e a luz do mundo. Devemos fazer a diferença e não esperar 
o momento certo, o momento certo é agora. Agora que nos 
cabe servir. “Caridade ensinada melhora os ouvidos. Caridade 
praticada aprimora o coração.” (Emmanuel)

O psicólogo Tal Ben-Shahar, autoridade mundial em como 
ser feliz, afirma que faz parte da natureza humana e está cien-
tificamente comprovado que nos sentimos felizes por levar o 
bem ao outro, por deixar o outro contente. Palavras que vêm 
do nosso Mestre, de sábios e de estudiosos podem ser luzes a 
nos guiar para o compromisso de solidariedade e fraternidade 
com o próximo. 

Finalizando, gostaríamos de deixar o agradecimento de 
toda a Diretoria a cada trabalhador que nos ofertou a con-
fiança e a sustentação para o trabalho. Foi pela participação e 
pelo que cada um ofereceu que pudemos dar continuidade à 
proposta de servir, principalmente na nossa Unidade de Assis-
tência Social. Lembrando sempre que uma casa espírita sem o 
trabalho social é manca.

Excelente 2019!!! 

É BOM SABER
As reuniões para os estudos do Espiritismo em Paris.
Por Michele Alves

Celia Regina Perrella Scarabel
Presidente da Diretoria

A vida daquele que ensinou a humanidade a amar e
dividiu a História em antes e depois 

Como eram essas reuniões? Por que eram chamadas de se-
cretas?

Era o século 19, e as comunicações eram lentas em qual-
quer lugar do mundo, mesmo em Paris, capital de um país já 
bastante desenvolvido para a época. Não diferentes poderiam 
ser as comunicações com os espíritos.

À época, as reuniões que eram realizadas em torno de me-
sas – as famosas mesas girantes – eram feitas nos casarões de 
famílias abastadas da alta sociedade, às quais o atento profes-
sor Hippolyte Rivail, o nosso Allan Kardec, por ser um profissio-
nal de alta classe, era convidado sempre. E ele aproveitava es-
sas reuniões para observar, aprender, entender e tirar dúvidas.

Algum tempo depois, em 1º de abril de 1858, Kardec fun-
dou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, para aprofun-
dar-se nesses conhecimentos, realizar sessões de estudos res-
tritas aos sócios e a convidados autorizados pelos membros da 
Sociedade. Por isso eram tidas como "reuniões secretas".

Nessas reuniões, destinadas ao estudo dos fenômenos me-
diúnicos e realizadas em dias e horários marcados com os só-
cios, eram feitas perguntas aos espíritos comunicadores para 
o entendimento dos fenômenos. Posteriormente, perguntas e 
respostas eram divulgadas na Revista Espírita, que começara a 
circular na mesma data da fundação da sociedade, e em livros 
que compõem a codificação do Espiritismo e são a base para o 
entendimento da doutrina. 

ERRATA
Nota da redação: Seguindo as diretrizes dadas por Allan Kardec, pu-
blicadas na Revista Espírita, em 1858, o Jornal Fraterno Maria de Nazaré, 
busca acolher observações, esclarecer dúvidas e se pautar pelo respeito 
ao ponto de vista de cada colaborador. Por um lapso na comunicação, 
no entanto, o segundo parágrafo do artigo “O homem de bem”, de Leo-
nardo Vaitkunas, 19ª edição, foi publicado de forma diferente da escrita 
pelo seu autor, a quem pedimos desculpas. O correto é: Aqui podemos 
interpretar que o homem de boa vontade é o homem de bem, pois o 
verdadeiro homem de bem é aquele que serve com boa vontade. Que é 
benevolente para com todos sem distinção de raça e de crença, pois vê e 
sente a todos como verdadeiros irmãos.



EM RESUMO - CADERNO ESPECIAL DE ARTIGOS
O ESPIRITISMO NAS TELENOVELAS BRASILEIRAS

Por Marcos Meigre* 

Quem liga a televisão para acompanhar novelas, sabe que 
não é novidade encontrar abordagens religiosas conduzindo 
as narrativas ficcionais. No entanto, vem chamado a atenção 
de críticos e da audiência o recente fenômeno das “telenove-
las espíritas”, que se tornou um filão crescente e encontrou 
na TV Globo o grande espaço para difusão. Num breve re-
cuo histórico, podemos situar a telenovela A Viagem, exibida 
pela TV Tupi entre outubro de 1975 e março de 1976, como a 
desbravadora do espiritismo na televisão. Uma década antes, 
em 1966, a mesma emissora produziu e exibiu Somos Todos 
Irmãos, com teor espiritualista, mas com menor repercussão. 
Deste pontapé nas primeiras décadas da TV até os dias atu-
ais, uma série de obras já tematizaram o espiritismo e a maior 
parte delas o fez de maneira tangencial: ora uma trama secun-
dária com aparições de espíritos, ora pequenos casos ligados 
aos protagonistas para tratar de plano espiritual, vida após a 
morte e reencarnação. Aconteceu, por exemplo, em Páginas 
da Vida, de 2006, em que uma jovem desencarna, mas surge 
para os filhos na condição de espírito.

Casos como o de Páginas da Vida também foram vistos em 
outras obras, como Amor à Vida e América. Mas tanto a crítica 
televisiva como a audiência estão atentas a um novo jeito de 
visibilizar o mundo espiritual, não como trama paralela, mas 
sim como mote central e principal eixo norteador de diver-
sos melodramas. Nesse sentido, a versão da novela A Viagem, 
produzida pela TV Globo em 1994, como remake da mesma 
trama de Ivani Ribeiro, é até hoje um divisor de águas: reme-
morou o sucesso da antiga produção ao passo que desbravou 
um caminho até hoje repercutido. Com orientação de Hercu-
lano Pires, Ivani Ribeiro propôs uma obra altamente didática e 
com viés claramente instrutivo sobre o universo do espiritis-
mo. Em termos de fidelidade doutrinária, esta continua sendo 
a principal referência no segmento audiovisual. Nos anos 1990, 
Anjo de Mim sucedeu o fenômeno A Viagem em 1996 e trouxe 
o espiritismo novamente ao centro da ficção – porém, sem a 
mesma projeção. 

Se nas primeiras décadas o movimento espírita não era 
corrente dominante na maior parte das tramas, dos idos de 
2005 em diante houve uma profusão de tramas especifica-
mente assentadas no filão do espiritismo. Em 2005, Alma Gê-
mea abordou a reencarnação de uma personagem em busca 
de seu grande amor; no ano seguinte, O Profeta foi ao ar, como 
remake de trama anterior já exibida na TV Tupi, mediante o 
enorme sucesso alcançado pelo filão espírita com Alma Gê-
mea. Como o diálogo entre as mídias é um processo poroso, 
pode-se considerar as interações entre TV e cinema que, à 
época, vivia o que se convencionou denominar de “primeira 
onda espírita”, com longas assentados numa clara militância 
espírita, tais como Chico Xavier – o filme, Bezerra de Menezes 

– o diário de um espírito, As mães de Chico Xavier, Nosso Lar, E 

a vida continua, O filme dos espíritos. 
Com a notória consolidação na década de 2000, a atual 

década viu florescer inúmeras obras espíritas na TV, seja para 
abordar a reencarnação como mote central, seja para apre-
sentar aspectos do plano espiritual, da mediunidade e dos 
fenômenos comunicacionais entre os planos material e espi-
ritual. Amor Eterno Amor, Escrito nas Estrelas, Alto Astral, Além 
do Tempo e a atual Espelho da Vida são os principais nomes 
do segmento. Em termos doutrinários, é possível identificar 
pontos problemáticos na abordagem assumida pelas tramas 

– com falhas estruturais ao simular contatos espirituais, com 
equívocos ao explicitar aspectos da reencarnação e com gra-
ves erros ao conduzir processos mediúnicos/regressão de vi-
das passadas. No entanto, se os percalços não nos passam invi-
síveis, também não podemos ignorar os inúmeros ganhos que 
estas mesmas tramas produzem para a consolidação, difusão 
e propagação da doutrina espírita. A telenovela é um fenô-
meno comunicacional direcionado ao diálogo com as maio-
rias sociais, assentada no melodrama como matriz fundante 
para ofertar ao público aspectos da conformação cultural da 
sociedade. O que se vê na telenovela é o que se vê nos debates 
das ruas, das famílias, entre as pessoas na vida cotidiana. Se o 
espiritismo tem assumido centralmente a condução de uma 
série de melodramas, é sinal de que a religião se encontra num 
novo patamar de visibilidade sociocultural, tendo superado o 
momento desbravador do passado (altamente necessário) 
para atingir a maturidade de abordar a doutrina com novas 
nuances, sob novos formatos e evidenciando novas lógicas de 
organização cultural no presente. 

Consolidado ao ponto que se observa nos dias atuais, o es-
piritismo parece ter se adaptado de modo favorável ao ritmo 
de produção teleficcional e é possível pensarmos que certa-
mente novas tramas virão para adensar as discussões, provo-
car reflexões doutrinárias, motivar novos estudos sobre a área, 
despertar curiosos e, assim, fazer do espiritismo cada dia mais 
uma doutrina viva e socialmente compartilhada. 

*Jornalista formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV-
-MG). Doutorando e mestre em Comunicação Social pela Universida-
de Federal de Minas Gerais (UFMG), desenvolvendo pesquisas sobre 
a produção televisiva nacional, atualmente focado nos estudos da 
relação entre telenovela e religiosidades. 

O MEDO DA MORTE
Por Antônio Carlos Saher

Todos temos medo, porque é da natureza humana ter 
medo! Medo do escuro, da mula sem cabeça, medo de perder 
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O desequilíbrio emocional gera desconforto interior e esse 
desconforto afeta o nosso comportamental.

Esse desequilíbrio tem seu fundamento em duas situações 
que podem gerá-lo: acontecimento de algo repentino – num 
determinado momento, temos a segurança, o domínio da 
situação e, de repente, nos vemos privados desse domínio; 
e acontecimentos pequeninos de nossas vidas, das nossas 
emoções que agem tal qual o parasita que se instala em nosso 
emocional e que, normalmente, não nos damos conta e, quan-
do percebemos, o nosso desconforto é imenso.

O estudo da doutrina espírita nos ensina que a Lei do Equi-
líbrio é uma Lei Universal, sendo atributo do Criador, e que a 
evolução se faz com equilíbrio. Portanto, todo desequilíbrio é 
momentâneo e consequência da imperfeição do espírito que 
ali reina.

O mundo de hoje expressa o que são os seres humanos 
que o habitam. Se o mundo é hostil e violento, se a miséria 
campeia e se alastra, se a riqueza excessiva de uns poucos con-
trapõe à situação da maioria que ainda não tem o básico para 
uma vida digna, se o amor por enquanto está em desvanta-
gem face ao ódio, se grande parte ainda jaz na inconsciência 
de seus deveres mais essenciais para com os demais seres hu-

DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL 
E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Por Nanci Premero

o emprego, de ser assaltado... medo da vida e medo da morte. 
Ter medo de morrer é algo tão natural quanto a certeza 

de que todos nós partiremos um dia. Mas, o medo tem causa 
diferente para cada pessoa. Algumas têm medo de sofrer du-
rante o processo; outras, mais apegadas à vida, têm medo de 
deixar os entes queridos em situação difícil... 

É comum uma pessoa sentir medo quando precisa ou de-
seja fazer algo que nunca fez antes. É quando nosso incons-
ciente tenta nos proteger de eventuais perigos do desconhe-
cido. Ao sairmos da zona de conforto, muitos pensamentos 
aparecem em nossa mente. 

Algumas pessoas ficam paralisadas pelo medo do desco-
nhecido, o que faz com que percam a chance de evoluir na 
vida pessoal, profissional, social e financeira. Pensamentos de 
fracasso, de dúvidas, medo de se expor, causam ansiedade. 
Por isso, essas pessoas preferem evitar todos esses sentimen-
tos negativos e ficam paralisadas.

A insegurança diante do futuro, dos desafios da vida, das 
incertezas no trabalho, da afetividade; medo de não serem 
aceitas, de revezes financeiros, da solidão da velhice, da doen-
ça, da morte... Mas, tudo isto faz parte do processo da vida, e 
como já dizia o poeta: “... viver já é correr riscos…” .

Evidente é que, do que muitos têm medo mesmo é de não 
ter tempo para realizar tudo que queriam, de viver a vida ainda 
mais intensamente. Mas, entre todos, o maior medo talvez seja 
o da morte. Por isto, é preciso começar logo um treinamento 
mental para aceitar que morrer é algo natural. 

Quase todas as religiões e sociedades têm o conceito de 
que continuamos a existir, ou voltaremos a existir, após a mor-
te. Mas qual destas crenças é a verdadeira? Muitos duvidam 
que haja qualquer tipo de existência após a morte. Que dizer 
de você? Foi ensinado que a vida humana continua após a 
morte? Acredita nisso? Você tem medo da morte?

Grandes especialistas dizem que temos medo mesmo 
é de deixar de existir. Pessoas que dizem crer fortemente na 
vida após a morte têm, na verdade, medo de serem reduzidas 
a nada quando morrerem. Salomão, o rei, se referiu à morte 
humana como o fim definitivo, o que alguns talvez achem as-
sustador. No livro de Eclesiastes, escrito há três mil anos, ele de-
clara: “Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada 
sabem; para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem 
lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito 
desapareceram”. Ele acrescentou: “O que as suas mãos tiverem 
que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, 
para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não 
há conhecimento nem sabedoria”. — Eclesiastes 9:5, 6, 10

Mesmo para os espíritas, cuja essência da doutrina se ba-
seia na comunicação entre o mundo material e o espiritual, 
um sendo a continuidade do outro, este tema ainda causa 
estranheza. Conversar sobre o luto, a perda e até as questões 
relacionadas à espiritualidade é importante, entendendo as 
preferências dos seus familiares para quando o momento che-
gar e estando preparados psicologicamente para isso.

Os espiritualistas, não apenas os espíritas, dizem que sa-
bem o que acontece depois da morte, portanto a incerteza 
não pode causar angústia. Isto é crença! Discutia com uma 
amiga espírita outro dia sobre a diferença entre Crença e Fé! 
Este é um exemplo de crença. Acreditar na vida após a morte 

é acreditar em alguma coisa – isto é importante para moldar a 
vida neste sentido.

Mas para os céticos, que não acreditam na vida após a mor-
te, que não existe nada “do lado de lá”, é preciso tornar a vida 
ainda mais significativa, aproveitando todos os momentos de 
forma ainda mais intensa.

Para finalizar o tema na forma da Fé, lembro uma fábula 
do homem que perguntou a um velho sábio o que fazer para 
superar seus medos.  O velho sábio recomendou então que 
ele começasse a pensar como as ovelhas. 

Intrigado, o homem se perguntou: e o que pensam as ove-
lhas? 

Ao que o velho sábio respondeu: quando termina o dia e as 
ovelhas vão dormir, elas não se preocupam com o dia que está 
por vir. Apenas fecham os olhos e pensam assim: 

O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em 
verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.

Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por 
amor do seu nome.

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não 
temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu 
cajado me consolam.

Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus ini-
migos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda;

Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão to-
dos os dias da minha vida; e habitarei na casa do Senhor por lon-
gos dias. (Salmo 23) 



outro, e, de acordo com o conhecimento adquirido, viver pelo 
estudo e prática do Evangelho de Jesus.

“Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, 
prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de 
guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por 
melhoramos e educar-nos de vez que paz não é inércia e sim 
esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessante a servi-
ço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a 
defesa e a sustentação, porquanto muitas vezes, a tranquilida-
de coletiva jaz suspensa de um minuto de tolerância, de um 
gesto, de uma frase, de um olhar...”

“A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas 
não se agigantou sem o concurso de sementes pequenas.”  

manos – este é o mundo que idealizamos e construímos. Mui-
tos de nós estamos nos conscientizando de que as coisas não 
deram muito certo. Fizemos opções terrivelmente desastrosas. 
Tantos foram os atalhos que escolhemos, que agora está difícil 
retornar a estrada certa.

O ser humano, todavia, tem notáveis poderes e, se assim 
o quiser, pode fazer uma correção de curso e evitar trágicas 
consequências de seus erros (gigantesco esforço).

O Tamulde (livro das leis e tradições judaicas) ensina que 
“não vemos as coisas apenas como são, mas também como 
nós somos”.  E como somos? Instáveis e desequilibrados.

A pouca evolução e maturidade espiritual da Humanidade 
terrena reflete-se no modo como o Criador é idealizado, no 
qual são projetadas as limitações e defeitos morais humanos.

O meu pensar e o meu fazer interferem no pensar e no 
fazer do outro – livre-arbítrio. Tenho a liberdade de pensar e 
concretizar o que penso, porém serei sempre responsável por 
isso e pelas suas consequências. Os outros são os outros e nós, 
você e eu, somos os outros dos outros.

Emmanuel nos explicava, já em 1952: “O homem perma-
nece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se 
de substância mental, em grande proporção. Toda criatura ab-
sorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos impon-
deráveis que lhe equilibram a existência. Estamos assimilando 
correntes mentais, de maneira permanente. De modo imper-
ceptível, ingerimos pensamentos, a cada instante, projetando 
em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos 
em nós mesmos”.

Tudo o que existe, o que vemos, percebemos, sentimos e 
até o que não vemos nem percebemos, existiu primeiro no 
pensamento.

Tudo o que o ser humano produz, bonito ou feio, útil e no-
civo, benéfico ou prejudicial, é fruto de seus pensamentos e 
ideias.

Os desequilíbrios físicos e emocionais (espirituais) cami-
nham juntos. Se o desequilíbrio começou no físico, temos 
como consequência o emocional abalado pela dor, pela não 
aceitação, pelo orgulho e por aí... Se o desequilíbrio começou 
no emocional, pelas descargas da emoção, o nosso físico ado-
ecerá. Está no desequilíbrio emocional a maioria das causas de 
nossas doenças.

São muitas as causas que nos desequilibram: um grande 
sofrimento, uma perda, um ressentimento muito grande, apa-
tia, tristeza, raiva, preguiça etc. Buscar ajuda, primeiramente 
em nós mesmos, demanda um sacrifício muito grande para 
nos melhorarmos.

O sofrimento não é a lição, a lição é a dificuldade a vencer 
e, quando não a aceitamos e nos revoltamos, aí é que surge o 
sofrimento, gerado pela nossa inconformação.

A doutrina consoladora nos dá força para prosseguirmos 
lutando pelo nosso próprio bem.

Às vezes nos perguntamos como trabalhar equilibrada-
mente instinto/emoção/razão. Podemos começar com uma 
frase de Paulo – Vivei em paz uns com os outros... A certeza 
de que somos espíritos eternos e a vida continua nos traz es-
perança, que nossa vida não é um castigo e sim uma neces-
sidade de evolução espiritual, somos espíritos milenares e o 
que levou séculos se consolidando não sairá de um dia para o 

O capítulo XXV do Evangelho Segundo o Espiritismo inicia-se 
com um importante ensinamento de Jesus: “Pedi e dar-se-vos-

-á; buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que 
pede recebe; e o que busca, acha; e a quem bate, abrir-se-á. Ou 
qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pe-
dir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um 
peixe, lhe dará uma serpente. Pois se vós outros, sendo maus, 
sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, 
que está nos Céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem.” 
(Mateus, VII: 7-11)

Tal passagem gera em muitos de nós questionamentos 
diversos: por que peço e nem sempre consigo o que desejo? 
Será que Deus não escuta as minhas preces? Por que preciso 
pedir se Deus tudo sabe e conhece o que me falta? Há, tam-
bém, os que, diante de um desejo ou necessidade, tentam 
barganhar com o Criador e prometem a Ele, caso alcancem a 

“graça” solicitada, o cumprimento de alguma promessa previa-
mente estabelecida, como se Deus agisse de acordo com os 
nossos caprichos.

Muitas vezes, guiado por seus instintos inferiores, o encar-
nado julga que, para seu bem-estar e uma vida feliz, necessita 
de bens e vantagens materiais em detrimento dos valores es-
pirituais. Deus sabe que como filhos imaturos não temos a ca-
pacidade completa de discernir o que realmente nos faz bem. 
E, agindo sempre com vistas ao nosso pleno desenvolvimento 
espiritual nos envia Jesus para nos ensinar o verdadeiro signifi-
cado de pedir, buscar e bater. 

Somos imediatistas e, se dependesse apenas de nós, esta-
ríamos quase sempre a pedir saúde, conforto, bem-estar, um 
bom emprego com um bom salário, um bom carro, uma boa 
casa... e, por que não?, ganhar na loteria. Melhor seria que tudo 

“caísse do céu” para nós, sendo agraciados pela lei do menor 
esforço. O que aprenderíamos da vida se assim fosse? Prova-
velmente, seríamos como filhos mimados que têm de tudo e 
não sabem se virar com nada. Será que tudo que pedimos nos 
convém? Quantas vezes aquilo que em nossa estreita visão jul-
gamos ser essencial não é o motivo de nossa perdição?

Daí, a máxima do Evangelho: Ajuda-te e o Céu te ajudará, 

BUSCAI E ACHAREIS
Por Sônia Regina Neves Oliveira



Para encerrar o semestre e o atendimento a mais uma tur-
ma, reuniram-se, em 3 de dezembro, na Unidade de Assistên-
cia Social do GSMN, assistidas, voluntárias, estagiárias e convi-
dadas, para uma fraternal confraternização.

As 26 gestantes pre-
sentes, com idade entre 
15 e 46 anos, receberam 
o enxoval completo para 
o bebê, além de kit de 
produtos de higiene e 
alimentos. Além das pre-
sentes, outras 56 gestan-
tes que deram a luz an-
tes do término do curso ou que buscaram ajuda já às véspera 
do parto também receberam os enxovais, totalizando 82, no 
período.

Coordenadas por Janira Giordarno, as voluntárias encerra-
ram o ano sentindo-se gratificadas pela oportunidade do tra-
balho tão importante. 

Curso de informática e cidadania

Teve início em 1º de dezembro o primeiro módulo do Cur-
so de Informática e Cidadania na UAS-GSMN oferecido a mo-
radores da comunidade Alba, Vila Santa Catarina. 

O encontro mostrou que, além de estreitar os contatos da 
nossa instituição com a comunidade, é uma excelente oportu-
nidade de desenvolvimento pessoal e profissional dos inscri-
tos e uma oportunidade valiosa e impagável aos voluntários 
que se dispuseram a conduzir este programa. Um time de 

“feras” que conta com a economista Mirela Scarabel e com os 
alunos e trabalhadores do nosso grupo socorrista: Daniel Bor-
ba, professor de TI; Robison Takahashi, engenheiro, e Wagner 

UAS - GSMN
Programa de Assistência a Gestantes
Confraternização das futuras mamães
por Maria Consolação

princípio da Lei do Trabalho e, por consequência, da Lei do Pro-
gresso. Temos de merecer nossas conquistas. Sair da condição 
de mendigos espirituais sempre proferindo queixas, lamenta-
ções e insatisfações para a condição de construtores da própria 
felicidade. 

O Espírito Emmanuel nos afirma que o trabalho respeitável 
no bem deve preceder qualquer rogativa. O ato de pedir passa 
de uma posição passiva para ativa. Pedir não para informar a 
Deus as nossas necessidades, uma vez que Ele tudo sabe, mas 
para mostrar ao Criador que temos consciência do estágio 
em que nos encontramos e, conhecedores de nossas imper-
feições, definir onde queremos chegar. Se assim procedemos, 
Deus imediatamente age e jamais nos dará algo que nos traga 
prejuízo.

Assim, a prece adquire o valor de ferramenta poderosa, 
abrindo-nos o canal de comunicação com o Criador. Não a pre-
ce carregada de peditórios, mas a prece verdadeira, que nos 
entrega, conecta e sintoniza com o Pai. Pela prece verdadeira, 
nos apresentamos ao Criador como somos e, se temos o dese-
jo verdadeiro de melhorar, permanecemos serenos diante das 
tarefas que nos foram confiadas, entregamos a nossa vida nas 
mãos amorosas do Pai, na certeza absoluta de que Ele a condu-
zirá por caminhos seguros.

O Evangelho nos traz um roteiro de como pedir e nos diz: 
peçamos a luz que deve clarear o nosso caminho, a força para 
resistir ao mal, a assistência dos bons Espíritos, bons conselhos 
que jamais nos serão recusados. Emmanuel ressalta a impor-
tância do pedir e afirma que nos é lícito pedir um caminho de 
libertação de nossos velhos hábitos para sairmos da escuridão 
que nos afasta dos interesses eternos.

Após esse primeiro passo é necessário buscar! Sair da po-
sição inerte daquele que tudo espera receber e passar a agir, 
mobilizar seu esforço e sua vontade para obter o necessário à 
sua caminhada. Já diz o ditado popular: “Quem procura, acha!”. 
E Emmanuel nos alerta que precisamos estar atentos a fim de 
buscar o que realmente importa ao espírito a fim de não nos 
deixarmos enganar pelas ilusões do mundo. Bater, de acordo 
com o benfeitor espiritual, não significa mendigar e sim insistir, 
buscar quantas portas forem necessárias a fim de compreen-
dermos nossa natureza divina. Essa busca nem sempre vem de 
acordo com as nossas rogativas, mas o Pai dá sempre na me-
dida exata das nossas necessidades. Por isso, devemos seguir 
confiantes, muitas vezes chorando e sofrendo, mas firmes na 
tarefa e nos postos que nos foram confiados para que a nossa 
luta diária, sendo digna, nos abra os caminhos para a felicidade 
real.

Na obra Ajuda-te e o Céu te ajudará, ditada pelo Espírito 
Marta e psicografada por Frederico Menezes, a autora afirma 
que a providência divina é infalível: onde enxergamos castigo, 
há lição; onde entendemos solidão, há amparo; onde perce-
bemos indiferença, há socorro; onde captamos torturas, há 
maturação. Relata que torrentes de luz e oportunidades de 
felicidade se avolumam ao nosso redor aguardando que abra-
mos os nossos canais de sensibilidade e emotividade a fim de 
entrarmos em relação direta com o amor divino.

“O Senhor é meu pastor e nada me faltará!”, afirma Davi no 
salmo 23. Continuemos a pedir, buscar, bater, na certeza de 
que, em nossas lutas diárias, jamais estaremos sozinhos!  



CURTAS
Assembleia Geral Ordinária - nossa Assembleia Geral Ordinária 
está próxima! Será no dia 7 de fevereiro de 2019, quinta-feira, 
na sede do GSMN, às 19 horas, em primeira chamada, e às 20 
horas, em segunda chamada.

Na ocasião haverá eleição para a nova diretoria, apresentação 
dos resultados do ano de 2018, entre outras deliberações, por 
isso, é importante a presença dos trabalhadores da nossa casa. 

Início das Aulas dos Cursos - os cursos de Aprendizes do Evange-
lho terão início em 26 de fevereiro de 2019, terça-feira, 15 horas 
e às 20 horas, e o Curso de Médiuns, em 14 de março de 2019, 
quinta-feira, 15 horas e às 20 horas. 

Atenção  - já está em curso o novo sistema de doação auto-
mática de cupons fiscais. Para doar seus cupons para o GSMN, 
baixe o aplicativo do programa, disponível no site www.nfp.
fazenda.sp.gov.br

Ao escolher a entidade para a qual deseja fazer a doação au-
tomática, coloque os dados do Grupo Socorrista Maria de Na-
zaré – CNPJ 43.309.145/0001-81. 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 desati-
var 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 parti-
cipação é importante para nossa casa. Agradecemos muito! 

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

Gratidão talvez seja a melhor pa-
lavra para descrever Janira Luiza Gior-
dano, uma simpática senhora que no 
auge dos 33 anos de trabalho dedica-
dos à nossa bendita casa, sente-se feliz 
e realizada com as incumbências que desenvolve aqui.

"No Nazaré é onde eu encontro muita força, e sou extrema-
mente grata ao amor que recebo aqui, e também aos ensina-
mentos de Dona Carmem", contou Janira sorridente e até um 
tanto emocionada.

Janira é a responsável pelos trabalhos destinados às ges-
tantes, às segundas-feiras, uma tarefa que a faz se sentir rea-
lizada: "Eu quem estou aprendendo com elas", comentou ela 
se referindo às futuras mamães. A nossa entrevistada realiza 
ainda trabalhos às quartas-feiras, no bazar e na costura da nos-
sa casa.

Para ela, "o espiritismo é uma doutrina maravilhosa que 
nos oferece amor, passa segurança e é com ela que alcancei 
e alcanço muitas coisas boas em minha vida", completou. 

MUITO PRAZER!
Atos de amor e gratidão
por Michele Alves

Ruis Júnior (ou sim-
plesmente Júnior, 
como prefere ser 
chamado), consul-
tor de TI.

Com um pú-
blico nada homo-
gêneo, com idade 
entre 16 e 50 anos, 
sendo três homens 

e 14 mulheres, os nossos professores se desdobraram. São dia-
ristas, ajudantes gerais, vigilantes, autônomos e estudantes e, 
enquanto alguns tiveram a oportunidade de fazer o primeiro 
contato com um computador, outros já vieram com o pro-
pósito de ampliar conhecimentos para melhor aproveitar os 
recursos da tecnologia para, principalmente, ampliar oportu-
nidades de trabalho e/ou aumento de suas rendas.

As aulas ocorrem aos sábados, das 9h às 12h. 

Da esquerda para a direita: Júnior, Mirela, Daniel e Robison
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EXPEDIENTE

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 (par-
ticipam, exclusivamente, Discípulos da Escola de Aprendizes do 
Evangelho)
Ensaio Coral GSMN: 4ª-feira 20h



Uma profunda mudança paira no 
ar, dando prenúncio de que algo im-

portante está acontecendo... sob esta 
lógica, Irmão Virgílio traz detalhes 

sobre a transição planetária em curso.

Neste romance, Irmão Virgílio 
cita trechos do Apocalipse, de João 
Evangelista, e mostra de que forma as visões dadas ao 
Apóstolo já estão presentes em nossos dias.

O livro fala da corrupção, da ganância e da luta pelo po-
der por parte dos políticos e das atitudes que, como conse-
quência, geram ondas negativas que alimentam as forças 
do mal e propagam a pesada onda vibratória que envolve o 
planeta. Para confirmar que a Terra está vivendo a transição, 
evoca fatos do nosso dia a dia, ressaltando as conquistas 
tecnológicas como a televisão, os celulares, a Internet que, 
pelo mau uso que lhes é dado, contribuem sobremaneira 
para a inversão de valores e a propagação das negativida-
des.

No entanto, Ulisses, instrutor de Virgílio, alerta que nem 
tudo está perdido, pois tudo está previsto. Assim como 
grandes inteligências do mal atuam para impedir a evolu-
ção, inteligências poderosas estão atentas e atuantes para 
controlar e combater o mal. 

Ulisses chama atenção para a força magnética gerada 
pelos pensamentos de ódio, de mágoas, de inveja, de res-
sentimentos, enfim, pelos sentimentos negativos.

O livro traz um alerta aos espíritas e aos seguidores das 
demais religiões cristãs, ao descrever como os mensageiros 
do mal se infiltram em seus meios e, de forma muito sutil, 
em suas mentes.

Para finalizar, Virgílio descreve a visita ao planeta que re-
ceberá os terráqueos que não se prepararem para reencar-
nar na “Nova Jerusalém”, a Terra, e como se dará o processo 
de migração. 

LIVROS & CIA - RESENHA
A Nova Jerusalém – Pelo espírito Irmão Virgílio, psicografia de Anto-
nio Demarchi – Intelítera Editora  
por Maria Consolação

LIVRARIA E BIBLIOTECA CIRCULANTE 

EDGARD ARMOND INDICA

Filosofia e Espiritualismo

 Espiritualidade para corajosos: A 
busca de sentido no mundo de hoje – 
Luiz Felipe Pondé – Um guia sobre a 
fé. Crer ou não crer? Muito além da fé 
em qualquer religião, a espiritualidade 
é uma busca por uma conexão com 
algo maior, divino. Afinal, o ser huma-
no não precisa de respostas para tudo 

– ou precisa? A partir dessa busca, o autor escreveu esta 
obra, que como ele diz, não se trata de um tratado sobre 
espiritualidade e nem um manual traçando sua história. “É 
um livro que parte de uma intuição: a vida não tem senti-
do evidente, portanto, é necessário dar um sentido a ela...” 
Pondé discute se é preciso ter coragem para manter uma 
vida espiritual e qual é a relação da espiritualidade com a 
moral, a ética e as regras da vida cotidiana. Planeta Editora 

– 192 páginas. 

Kardec Para Mulheres – Rosana  
Voigt Silveira  – Coletânea dos princi-
pais textos e pensamentos de Allan 
Kardec sobre as mulheres. Baseando-

-se em detalhada pesquisa sobre os 
principais temas relevantes ao univer-
so feminino, oferece valioso esclare-
cimento pautado na filosofia espírita, 
para que as mulheres possam encon-
trar, nas obras de Kardec, o auxílio necessário para lidar, de 
forma prática, emocional e espiritual, com os obstáculos 
que surgem na experiência terrena. Editora Kardec Books | 
Nobilità – 384 páginas.

A Dimensão espiritual: Religião, 
filosofia e valor humano – John 
Cottingham – o autor apresenta 
um novo modelo para a filosofia 
da religião, que une aspectos emo-
cionais e intelectuais da experiên-
cia humana e abrange tanto pre-
ocupações práticas como teóricas. 
Mostra como uma concepção de 
mundo religiosa é bem mais com-

preendida não como um conjunto isolado de doutrinas, 
mas como intimamente associada à práxis espiritual e à 
busca por autoentendimento e crescimento moral. A bus-
ca religiosa requer uma certa franqueza emocional, mas 
pode ser perseguida sem sacrificar a integridade filosófi-
ca. O livro aborda tópicos centrais da filosofia da religião, 
incluindo a cosmologia científica e o problema do mal, a 
teoria da ética e a objetividade do bem, o pensamento 
psicanalítico, a autodescoberta e a virtude, a natureza de 
camadas múltiplas do discurso religioso e a relação entre 
fé e evidência.  Edições Loyola – 248 páginas.
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