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Essa máxima, candeeiro da Doutrina Espírita e guia da fé cristã, 
resume o ensinamento do Mestre Jesus, de amar ao próximo 
como a si mesmo, única via para o espírito. E motiva pessoas, 
que encontram no bem feito ao outro, a razão para acordar 

todas as manhãs, arregaçar as mangas e trabalhar. E o próprio 
Evangelho ensina com simplicidade: “para fazer o bem é preciso 

sempre a ação da vontade”.

Sabemos que são inúmeros os trabalhadores do nosso 
GSMN que se dedicam a ajudar aos que estão em situação 
menos privilegiada ou vulnerável. Quisemos aqui trazer um 
exemplo de fora, para ilustrar a importância do trabalho dura-
douro e permanente em benefício do outro e mostrar como po-
demos fazer a diferença na vida das pessoas que necessitam 
de atenção, de carinho e de amor. E também para dizer que 
o Jornal Fraterno Maria de Nazaré é um espaço aberto para 
a divulgação de iniciativas dos colaboradores da Casa em be-
nefício do outro, não com intuito de propagar o que estamos 
fazendo (afinal, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua 
direita; Mateus 6:3), mas para que nos incentivem a nos de-
dicarmos, cada vez mais, ao trabalho voluntário de apoio ao 
próximo. (Equipe Editorial)

O BEM QUE O BEM FAZ

Zona Leste da capital paulista. É lá que estão localizadas as 
58 unidades de atendimento autônomo do BOMPAR, a marca 
de uma obra filantrópica que nasceu há 70 anos, batizada com 
o nome de Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, no bair-
ro do Tatuapé.  De início, um clube de mães que desabrochou 
com o olhar mais atento a crianças e adolescentes. 

Exemplo do quanto a solidariedade, se multiplicada e con-
duzida com amor incondicional, pode produzir: o BOMPAR 
acolhe diariamente 12 mil pessoas, entre crianças, adolescen-
tes, jovens e suas famílias, população em situação de rua e 

idosos. A iniciativa social mantém convênio com a Prefeitura 
do Município de São Paulo e conta com 1.300 funcionários e 
cerca de 200 voluntários. 

Do total de unidades, quatro são de atendimento à popu-
lação em situação de rua, das quais duas funcionam 24 horas, 
uma destinada apenas a homens; outra, a famílias, além de 
uma unidade itinerante que transita por pontos da cidade 
levando atendimento de saúde e cuidados com a higiene 
pessoal.

Trabalhar na obra há 45 anos, dos quais 10 como voluntária, 
“agrega muito porque é o que a minha fé abraça. Consigo realizar 

ações, porque a fé sem obras é uma fé morta”, classifica Darcy 
Finzato, secretária do BOMPAR.

O BOMPAR seria apenas mais uma instituição de ajuda ao 
próximo não fosse o esforço de incansáveis colaboradores. Um 
trabalho conjunto que se traduz na tarefa de cada integrante 
que faz essa obra acontecer.

Livro dos Espíritos - Pergunta   879 - "Qual seria o caráter do 
homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza?

"O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois praticaria 
também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há a 

verdadeira justiça."

O OLHAR PARA O PRÓXIMO

Sandro Ruiz, citado como exemplo de dedicação ao pró-
ximo por dirigentes do BOMPAR, é graduado em filosofia e, 
atualmente, aluno da faculdade de Serviço Social. Chegou ao 
BOMPAR há duas décadas. Acredita e coloca em prática a sua 
máxima “a vida só faz sentido quando a gente cuida do outro”. 

Ele, que antes mesmo de integrar a equipe da entidade já 
atuou como agente comunitário, orienta que esse trabalho 
pede uma dose extra de sensibilidade. “É importante estar ao 
lado do necessitado, é muito válido doar recursos, fazer cam-
panhas de arrecadação, porém é vital estar junto, tentar enten-
der o universo da pessoa.” 

Sandro salienta que cada um tem sua história, que vale ser 
escutada livre de qualquer preconceito. “Se alguém chegou a 
uma situação extrema de ajuda, pode fazer o caminho de vol-
ta e resgatar seu destino”, confia, recorrendo a um pequeno 
trecho da música “O Sal da Terra” (Beto Guedes):

Sandro Ricardo Ruys - Coordenador

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO (capítulo xv do evangelho segundo espiritismo) 
por Cecília Fazzini 

...Vamos precisar de todo mundo
Um mais um é sempre mais que dois
Pra melhor juntar as nossas forças
É só repartir melhor o pão
Recriar o paraíso agora
Para merecer quem vem depois...



EDITORIAL
Caridade em tempos de crise

Quase sempre, quando se ouve a palavra crise ou crise 
econômica, tende-se a recuar. Observam-se atitudes de qua-
se bloqueio e proteção como se estivéssemos ameaçados 
por algo que pode nos destruir. Parece que nossas mãos se 
fecham, nosso coração se retrai....

Faz-se necessário não sintonizarmos nem nos contaminar-
mos pelas vibrações e energias de desesperança que nos en-
volvem, já que estamos imersos nessa atmosfera. Em momen-
tos assim é preciso trazer o olhar sobre nós mesmos, refletir 
sobre o nosso papel no mundo e o sentido que estamos dan-
do à vida. Rever, de forma carinhosa, mas firme, como abraça-
mos os ensinamentos do Mestre e o que fazemos dos talentos 
que nos foram dados. 

Mister se faz arejar o conceito sobre Caridade evitando o 
risco de ter a visão circunscrita ao conceito de caridade apenas 
material e, com isso, tolher a nossa atuação junto ao irmão do 
caminho, que pode estar na nossa família, no nosso trabalho, 
na nossa cidade, enfim, na grande seara do Mestre. O Evange-
lho nos oferece que a caridade se faz de muitas maneiras, ca-
ridade em pensamentos, em palavras e em ações. São Vicente 
de Paulo (LE - Lei de Justiça, Amor e Caridade capítulo11) nos 
traz: ”Sede caridosos, praticando não apenas a caridade que 
tira do bolso a esmola que dais friamente àquele que ousa pe-
dir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas”. Infor-
túnios discretos e ocultos aos quais a generosidade pode aju-
dar, sem ser pedida. O acolhimento, a palavra amiga, o olhar 
amoroso.

Podemos também acompanhar notícias em jornais, revis-
tas, nas mídias sociais sobre pessoas e jovens que realizam 
trabalhos de auxílio ao próximo pela doação de seu tempo, 
contando histórias para as crianças, visitando asilos, doando 
seus cabelos para se fazerem perucas àqueles em tratamento 
quimioterápico, enfim, as oportunidades estão ao nosso redor.

Bezerra de Menezes afirma: “A crise pede avanço. E se a cri-
se chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e 
seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e 
paz”.

São tantas as formas de servir! Se tivermos principalmente 
o coração aberto saberemos chegar ao próximo.

Celia Perrella Scarabel – Presidente do GSMN

A educação completa de uma criança inclui, além da 
formação acadêmica, conhecimentos espirituais, indepen-
dentemente de religião. Conhecimentos esses que trarão 
desenvolvimento do amor a Deus e ao próximo, estimulan-
do noções de ética, respeito, boas ações e caridade, desde a 
infância.

O nosso Grupo Socorrista desenvolve trabalhos para o pú-

MUITO PRAZER!
Cuidando de nossas crianças!
por Michelle Alves

blico infantil com tratamentos e palestras todos os sábados, 
a partir de 9h30. Uma equipe incansável de colaboradores 
está sempre pronta para ajudar nessa importantíssima tarefa. 
Cabe aos pais ou responsáveis, porém, estimularem a criança 
para o contato com a espiritualidade e para o conhecimento 
da existência do Mestre Jesus, seus exemplos e ensinos.

Dentre os trabalhadores da casa que atuam na interação 
com a criançada, estão as evangelizadoras Daisy dos Santos 
Silva de Souza e Andreia Lucia Ferreira. Ambas preparam au-
las especiais para crianças até 12 anos de idade, e também 
para adolescentes até 18 anos incompletos. A partir dos 8 
anos, as crianças podem ser  atendidas também às quartas-

-feiras, às 19h30, quando também são atendidos os jovens.
Daisy, que trabalha na casa há 20 anos, tem o Espiritismo 

como equilíbrio em sua vida, e diz que “essa é uma oportuni-
dade de crescimento espiritual, de se conhecer e de se tornar 
uma pessoa melhor olhando o outro com os olhos do cora-
ção”.

Andreia iniciou seus trabalhos no P4 em 2011, e também 
o realiza com muito amor e carinho. “Agradeço a honra de 
poder trabalhar com as crianças, apresentando a elas os ensi-
namentos do nosso Mestre Jesus”, declara.

O trabalho com crianças requer grande amor e paciência, 
virtudes que todos temos condições de ter, bastando apenas 
força de vontade. Andreia dividiu conosco uma frase de An-
dré Luiz, do livro Sinal Verde: “Toda criança é um mundo es-
piritual em construção ou reconstrução, solicitando material 
digno a fim de consolidar-se”. 

Daisy dos Santos Silva de Souza 

Andreia Lucia Ferreira



EM RESUMO - CADERNO ESPECIAL DE ARTIGOS
AS BEM AVENTURANÇAS  
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos

por Walderez Nosé Hassenpflug

Dentre as nossas necessidades fisiológicas, são a fome e a 
sede, segundo Maslow, que exercem a maior pressão para se-
rem satisfeitas. Se isso não acontece, somos invadidos por sen-
sações de desconforto, fraqueza e dificuldade para atender às 
demais carências. São necessidades que precisam ser constan-
temente atendidas e quanto mais fortes forem, maior a urgên-
cia em satisfazê-las.

Jesus se utiliza dessas necessidades tão humanas para nos 
fazer refletir sobre uma fome e sede de outra natureza: a espi-
ritual. 

Declara o Mestre que serão abençoados aqueles que senti-
rem fome e sede de justiça. Serão fartos, quando a busca pela 
justiça for tão imprescindível e vital quanto aplacar a fome e a 
sede do corpo físico.  Seremos fartos quando a prioridade da 
nossa vida for “buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a 
sua justiça” e quando vivermos de acordo com os mandamen-
tos desse Reino. Justiça é o fundamento de todos os manda-
mentos e virtudes.  (Salmo 119:172)

Amós, profeta do Antigo Testamento, já anunciava que um 
dia a humanidade sentiria fome e sede de Deus: “Eis que estão 
chegando os dias... em que mandarei a fome sobre toda esta 
terra: não simplesmente a fome por comida, nem a sede de 
água; mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da Palavra 
do Senhor” e “sede de Deus, do Deus vivo”. Esses tempos che-
garam com Jesus.

Ele se utiliza dessa carência tão humana e cotidiana para nos 
afirmar que “nem só de pão viverá o homem, mas de toda pa-
lavra que sai da boca de Deus”. Somos espíritos, e a palavra de 
Deus é o alimento que nos mantém “vivos” em espírito; vibran-
tes e atuantes. E somos, também, filhos e herdeiros de Deus, 
um Pai soberanamente bom e justo, como afirma Paulo: “Se so-
mos filhos, então também somos herdeiros; herdeiros de Deus 
e coerdeiros com Cristo”. Herdamos do Pai Suas qualidades 
em potencial que, como sementes, um dia eclodirão na nossa 
consciência, despertando em nós o desejo de sermos bons e 
justos como Ele. Mas, antes, temos de instalar em nós a fome e a 
sede de Deus. Surge então em nós um anseio, um clamor, uma 
imperiosa necessidade de sermos íntegros, de pensar, sentir 
e agir com justiça, retidão e honestidade. Esse anseio, porém, 
nunca será inteiramente satisfeito, pois, quanto mais conhecer-
mos Nosso Pai, mais e mais aumentará em nós nossa fome e 
sede por Ele. 

No entanto, não podemos interpretar que a fome e a sede 
de justiça de que trata Jesus sejam um incentivo para julgar-
mos os atos do próximo, uma vez que Ele afirma que não veio 
julgar o mundo, mas salvá-lo. Não julgar não significa omitir-se, 
fechar os olhos para as injustiças, os erros; pelo contrário, sig-
nifica abominar os erros, as injustiças, lutar pelos direitos, mas 
acolher com misericórdia quem erra, quem comete injustiças. 
Essa sede de justiça deve ser voltada mais para nós do que para 

o próximo. Quem tem sede busca dessedentar-se; é o primeiro 
e grande beneficiado.

Ter sede de Deus é assumir – por amor e obediência ao Pai 
– uma atitude justa, reta, digna perante Ele e toda a sua criação. 
Não basta compreender ou falar em justiça para sermos cha-
mados “justos”, precisamos agir com justiça, como nos adverte 
São Tomás de Aquino: “não somos chamados justos pelo fato 
de conhecermos corretamente alguma coisa... Somos, ao con-
trário, chamados justos pelo fato de agirmos com retidão”.

No plano humano, justiça significa dar a cada um o que lhe é 
de direito; justiça, no plano divino, é “dar a cada um segundo as 
suas obras”. Dar a Deus o que lhe é devido: “amá-Lo de todo o 
coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e com 
todo o nosso entendimento”; e, por amar o Pai, amar também a 
Jesus, pois ambos formam uma unidade como afirmou o Mes-
tre: “Eu e o Pai somos um”.  Amar a Jesus é amar a nós mesmos 
e ao próximo da mesma forma como nos amou: “Amai-vos uns 
aos outros como eu vos amei”. 

Reconhecendo a imensa distância que nos separa desse 
ideal, manter viva a esperança de que um dia – se nos manti-
vermos fieis ao propósito de agir de acordo com a vontade do 
Pai – seremos saciados. Basta abrir a porta do nosso coração e 
convidá-Lo a entrar na nossa vida: “Eis que estou à porta e bato: 
se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua 
casa e cearei com ele e ele comigo”. Cear com Jesus é fazer a 
vontade do Pai: “Minha comida consiste em fazer a vontade do 
Pai e consumar a sua obra”.

Sim, já somos bem-aventurados, pois temos em Jesus um 
Mestre de amor e misericórdia, que nos acolhe e nos nutre com 
incomensurável ternura e amor, nos fortalecendo para viver de 
acordo com o que o Pai espera de nós desde sempre: “que pra-
tiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente 
com o teu Deus“. (Mq.6:8).

FANATISMO RELIGIOSO

por Norma Haddad

Não existe religião perfeita. Todas elas procuram o caminho 
certo. E nós praticamos aquela que nos toca mais de perto, res-
pondendo às nossas dúvidas, às nossas incertezas.

Portanto, é importante que evitemos a forma de fanatis-
mo que se caracteriza pela devoção incondicional exaltada e 
completamente isenta de espírito crítico, já que, em geral, o 
fanatismo religioso vem acompanhado da intolerância em re-
lação às demais crenças. Devemos respeitar a todas as crenças, 
pois cada pessoa se encontra naquela que mais a completa e 
gratifica.

A atenção deve ser redobrada, tendo em vista que o fana-
tismo agregou-se à superstição. É extremamente frequente 



A PARÁBOLA DO BOM SAMARITANO

por Nanci Premero

Tudo que Jesus dizia ou fazia trazia reflexões a respeito da 
conduta moral do homem perante as leis de Deus. Em cada 
parábola, encontramos sempre dois sentidos: o que se refe-
re aos costumes da época em que Jesus viveu e o significado 
espiritual que iria prevalecer para o futuro. Isso dava a chance 
àquele que estivesse ouvindo de entender de acordo com a 
sua compreensão.

A Parábola do Bom Samaritano surgiu de um questiona-
mento – Quem é o meu próximo? (Evangelho Segundo Lucas 

– cap. 10, versículos de 25 a 37; e Evangelho Segundo o Espiri-
tismo – Cap. XV, item 2). Vamos a ela:

Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para colocar Je-
sus à prova e lhe perguntou: “Mestre, o que preciso fazer para 
herdar a vida eterna?”.

“O que está escrito na Lei?”, respondeu Jesus. “Como você 
a lê?”

Ele respondeu: “‘Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu 
coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo 
o seu entendimento’ e ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’”.

Disse Jesus: “Você respondeu corretamente. Faça isso, e vi-
verá”.

Mas ele, querendo justificar-se, perguntou: “E quem é o 
meu próximo?”.

Em resposta, disse Jesus: “Um homem descia de Jerusalém 
para Jericó, quando caiu nas mãos de ladrões que o despo-
jaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-
morto. Aconteceu, em seguida, que um sacerdote descia pelo 
mesmo caminho e tendo-o percebido, passou do outro lado. 
Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o 
considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samarita-
no, que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, 
e tendo-o visto, derramou óleo e vinho em suas feridas e as 
enfaixou; e tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o 
a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou dois 
denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cui-
dado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu 
vos restituireis no meu regresso”.

depararmos com pessoas cuja apaixonada adesão a uma cau-
sa avizinhas-se do delírio.

Nós, espíritas, devemos estar ainda mais atentos, pois cada 
um de nós costuma ter suas explicações para as “aparições”, 
para o sobrenatural, ou mesmo para fatos comuns da nossa 
vida diária. É necessário que tenhamos responsabilidade, que 
estudemos cada vez mais, que estejamos sempre alertas.  Por 
isso, a importância das escolas, que nos dão conhecimentos, 
que nos afastam do fanatismo, com esclarecimentos baseados 
em fatos comprovados e aceitos pelas investigações.

O nosso destino está pré-elaborado pelas nossas vivências 
passadas. Nós somos os artífices do nosso próprio destino. A 
nossa “superstição” maior deveria ser: Se eu viver corretamen-
te, exemplificando os ensinamentos da doutrina que abracei, 
doutrina esta que segue os ensinamentos de Jesus, agindo e 
não apenas falando, terei uma vida plena e gratificante.

“Qual destes três vos parece ter sido o próximo daquele 
que caiu nas mãos dos ladrões?” “Aquele que teve misericórdia 
dele”, respondeu o perito na lei.

“Ide, pois, e fazei o mesmo”, lhe disse Jesus.
Samaritano era o judeu nascido na região da Samaria, que 

ficava entre a Galileia, onde estava situada Nazaré, e Judá, 
onde ficavam Jerusalém e o Grande Templo. As duas regiões 

– Samaria e Judá – rivalizavam-se. Os samaritanos eram des-
prezados e até perseguidos pelos judeus ortodoxos da região 
de Judá. Para ir da Galileia a Judá, o caminho mais curto era 
atravessar a Samaria, e Jesus fazia esse caminho sempre. E foi 
justamente um samaritano que Ele escolheu para ser o perso-
nagem desta parábola. 

Para melhor analisá-la, recorremos a Caribar Schutel e Hu-
berto Rohden e ao livro O Redentor, de Edgard Armond.

A doutrina de Jesus se baseia em dois grandes contrários: o 
orgulho e a humildade; e as personalidades mais importantes 
de todas as parábolas são sempre os pequenos, o povo subju-
gado pelas castas dominantes.

Desta, podemos tirar como ideia central que a separação 
de classes, segundo os conceitos humanos, não prevalece 
espiritualmente, e nenhum valor tem para o julgamento de 
Deus. Trazendo-a à nossa rotina, podemos considerá-la como 
as oportunidades de ajudar que deixamos passar e a dificulda-
de de identificar o nosso próximo mais próximo.

Sempre temos a teoria bem decorada, mas, muitas vezes, 
não temos a prática, ficamos presos ao nosso cotidiano e dei-
xamos a vida passar sem perceber o quanto podemos ser úteis. 
Pode ser alguém que encontramos no elevador, na calçada, 
no coletivo, a quem deixamos de dirigir um olhar amoroso; 
pode ser aquele que está com vontade de se achegar a nós e, 
na nossa correria, nem notamos. Muitas vezes, aquele sorriso 
contido deixa de fazer um bem enorme.

Temos de olhar também dentro do nosso lar e de nossa fa-
mília. Na maioria das vezes, é ali que o nosso abraço, o nosso 
olhar faz toda a diferença. A dificuldade aumenta quando a 
doença visita nosso lar. Dificuldade por um lado; por outro, é 
a oportunidade de praticarmos a caridade, porque não temos 
opção a não ser ajudar, conforme as nossas forças. E a força 
vem na hora precisa.

A pergunta que sempre está presente é a mesma do Doutor 
da Lei – que é o nosso próximo, como podemos identificá-lo? 

– esse questionamento sempre vai existir quando titubearmos 
em ajudar. A reflexão deveria ser – Será que isso importa? O 
mais importante não é ajudar, arregaçar as mangas e traba-
lhar em função do outro, nos esquecendo de nossa pequenez? 
O início da prática da caridade está em esquecermos de nós 
mesmos por alguns instantes. Certamente, reconheceremos 
quem é o nosso próximo e saberemos como atuar. O impor-
tante é estarmos dispostos a isso. 

A parábola nos lembra que, como o Sacerdote e o Levita,  
a maioria dos que conhecem toda a teoria do Evangelho não 
consegue parar e ajudar àquele que necessita. Moramos numa 
cidade que inibe nossas ações pelo medo e pelas circunstân-
cias. O que fazer? É essa pergunta que sempre me faço. Nesses 
momentos, é preciso deixar que o coração dite as normas de 



conduta e realizar o que ele pedir. A ajuda do alto não nos falta 
quando estamos prontos para ajudar. Não é o conhecimento 
que aciona em nós a chavinha do ajudar. Ele nos leva a enten-
der o quanto é bom ser bom, mas vai depender de nós realizar 
o que a nossa razão já entendeu.

Mas esta parábola abrange um espaço maior do que a nos-
sa vida cotidiana, como bem nos ensina Cairbar Schutel. Va-
mos entendê-la no âmbito universal: 

O viajante ferido é a humanidade saqueada de seus bens 
espirituais e de sua liberdade. É o que estamos vivendo, nosso 
mundo é invadido pelos bens materiais e ilusões, somos rou-
bados de nós mesmos, esquecemos o verdadeiro ser que so-
mos – o espírito. 

O Sacerdote e o Levita são os líderes religiosos que, em vez 
de tratarem dos interesses da comunidade, tratam dos interes-
ses dogmáticos e cultos de suas igrejas exteriores. Podemos 
dizer que é muito mais fácil falar do que realizar. 

O Samaritano é o próprio Jesus que veio atender as nossas 
necessidades espirituais. O azeite é o símbolo da fé, o combus-
tível que deve arder nessa lâmpada que dá claridade para a 
vida eterna, o Cristianismo vivo. É como se Jesus passasse em 
nossas feridas o azeite que cura e alimenta. Os dois denários 
significam a caridade e a sabedoria. A história de Jesus nos 
deu a sabedoria, a confiança e nos ensinou a prática da carida-
de. O hospedeiro representa os que receberam a sua doutrina 
para cuidar da humanidade sofrida. Podemos nos considerar 
esse hospedeiro. 

Todos nós recebemos de Jesus sua sabedoria e seu ensina-
mento maior, amar o próximo. E, sabedores disso, temos con-
dição de ajudar, começando pelo nosso pequeno mundo. De 
nada adianta querer curar a humanidade inteira se não con-
seguimos saber como ajudar a nossa pequena humanidade, 
aquela que nos pede ajuda todos os dias. Nós recebemos os 
denários e sabemos como nos conduzir, busquemos a força 
dentro de nós para que nossa fé se torne operosa e que nossas 
obras sejam do bem.

A morte é uma transição do mundo físico para o mundo 
espiritual. Podemos afirmar que ela é uma separação, um re-
torno à vida espiritual. É o chamado desencarne ou passagem; 
quando deixamos o corpo material e retornamos ao Plano Es-
piritual.

Mas, todo este processo implica preocupações naturais ao 
ser humano.

Pensar no desencarne nos traz angústias, dores e medos, 
tudo porque não temos o domínio desse processo. É o medo 
do desconhecido.  Dúvidas surgem: será que continuarei 
como sou agora? Pensarei como penso agora? Meus pensa-
mentos continuarão?

Em contrapartida à “benção do esquecimento” das nossas 
encarnações proporcionada pelo Pai, ficamos com a angústia 
de enfrentar o desconhecido. Essa angústia é inevitável, pelo 
vazio que ela nos deixa, pelo relacionamento que é tempo-
rariamente quebrado. A separação, para quem desencarna, é 

libertação; para os que ficam, é tristeza que só o tempo e o 
esclarecimento curam.

Só a busca do conhecimento sobre como as coisas se pro-
cessam entre os dois mundos, material e espiritual, é que nos 
trará paz e tranquilidade. Busquemos esse conhecimento que 
o Plano Espiritual nos proporciona pela Doutrina Espírita. Isto 
nos dará mais segurança, confiança e fé.  Busquemos os en-
sinamentos sobre as leis universais que governam a tudo e a 
todos.

No momento da morte, a alma se liberta, rompendo os la-
ços que a mantêm presa ao corpo e, num processo de tran-
sição, vai, lentamente, adquirindo a consciência de seu novo 
estado. É a partir desse momento que o espírito pode encon-
trar seus entes queridos e seus afins, tudo de acordo com seu 
merecimento. Esse processo pode ser sofrido ou não, depen-
dendo da reforma íntima realizada. Se vivermos serenamente 
também morreremos serenamente.

Não devemos, portanto, temer a morte. Ela é a porta de en-
trada no mundo espiritual. E, se não devemos temer a morte, 
não devemos procurá-la ou desejá-la, por mais que estejamos 
passando por situações aflitivas e difíceis. O corpo humano 
é uma dádiva sublime de Deus, e só por vontade Dele é que 
podemos deixá-lo. Devemos aproveitar ao máximo a oportu-
nidade da encarnação para o nosso aprendizado e aperfeiço-
amento.

Observamos ainda, que o sofrimento é do espírito e não 
do corpo, pois este é matéria que se torna inerte no proces-
so de decomposição. Os espíritos vinculados aos prazeres da 
vida material, muito apegados a bens e a pessoas, sentirão o 
sofrimento do desligamento (corpo/espírito); neles, a morte é 
vista como uma perda irreparável, uma sensação de destrui-
ção, pois desconhecem sua própria imortalidade. Mas aqueles 
que já estão mais desapegados da matéria, que têm o conhe-
cimento, estes sim, terão uma passagem serena.

É natural que o espírito encarnado se apegue a alguma coi-
sa, às suas preferências. É aconselhável que nós nos apegue-
mos às virtudes, aos bons pensamentos, às boas palavras, às 
boas ações, para que gozemos da paz e evitemos desilusões 
e sofrimentos futuros, porque a morte nos colocará irremedia-
velmente diante de nossa própria consciência. 

Dependerá do que plantamos o que iremos colher, do es-
forço e perseverança que tivermos na plantação, na nossa dis-
posição de dividir com o próximo o que colhermos. É a lei de 
ação e reação, em que a semeadura é livre, mas a colheita é 
obrigatória.

A morte é uma consequência natural do viver. 

Na sequência das encarnações o Espírito busca o seu aper-
feiçoamento e sua elevação espiritual conservando sempre 
a sua individualidade. Viver dignamente, com simplicidade, 
humildade e paz de espírito, fazendo o bem que puder, sem 
vícios, sem orgulho, procurando desapegar-se de tudo o que 
está ligado à matéria... O Espiritismo nos mostra que a morte é 
o término de uma viagem de trabalho para evolução espiritual.   
Término de uma viagem de aprendizado na escola terrestre.

Como nos esclarece Joanna de Ângelis, “Ninguém conse-

SOBRE A MORTE

por Ivani Vaitkunas



É BOM SABER
Jornalistas a serviço da Doutrina
por Maria Consolação da Silva

LIVROS &CIA - RESENHA
O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade por J. Herculano Pires 
– Organizado por Célia Arriba
por Maria Consolação da Silva

guirá driblar a morte, por mais que o intente”.  Mas podemos 
e devemos nos esforçar para voltarmos ao Mundo Maior em 
melhores condições.

Não devemos nos preocupar com o desencarne. Devemos 
trabalhar sempre nosso aprimoramento espiritual para apro-
veitar ao máximo esta viagem de trabalho para que, quando o 
desencarne chegar, possamos falar “dever cumprido”.

Sabemos que o corpo é transitório e o ser que somos no 
corpo é permanente, portanto a morte não existe.

Finalizando, citamos um trecho de um poema de Santo 
Agostinho:

“A morte não é nada.
Eu somente passei
para o outro lado do caminho...

Você que aí ficou, siga em frente,
a vida continua, linda e bela
como sempre foi.”

"Os Médiuns vêm para dar provas de que o mundo espiritual é 
uma realidade! Nós temos um objetivo, nós temos uma missão 

a cumprir... " (Jorge Rizzini)
De forma bem discreta ou abertamente, são incontáveis 

os jornalistas que professam o Espiritismo. Dentre os que se 
destacam na intensa divulgação da Doutrina, estão Herculano 
Pires e Jorge Rizzini.

J. Herculano Pires (1914-1979) é considerado um dos gran-
des defensores e estudiosos da Doutrina. Começou a escrever 
poemas ainda criança e, aos 16 anos, publicou seu primeiro 
livro de contos. Muito jovem, já colaborava com jornais e re-
vistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Aos 26 anos, tinha seu 
próprio jornal, em Marília, SP. Após mudar-se para São Paulo, 
em 1946, atuou como repórter, redator, cronista, crítico literá-
rio e radialista. Ele costumava dizer que sofria de “grafomania” 
ou mania de escrever, o que provam seus 81 livros, vários de-
les, em parceria com Chico Xavier. 

Espírita desde os 22 anos, Pires não se conformava em ver, 
de um lado, o Espiritismo sendo duramente atacado; de outro, 
defendido apaixonadamente, concluindo que, em sua maio-
ria, nem atacantes nem defensores sabiam do que falavam. 
“Os adversários partem do preconceito e agem por precipita-
ção. Os espíritas formularam uma ideia pessoal da Doutrina, 
um estereótipo mental a que se apegaram.” E dedicou a maior 
parte sua vida à tarefa de “explicar” o Espiritismo de forma lógi-
ca e racional. Além dos livros, manteve, durante 20 anos, uma 
coluna sobre a Doutrina nos Diários Associados, com o pseu-
dônimo de Irmão Saulo; durante quatro anos escreveu, no 
mesmo jornal, a coluna “Chico Xavier pede Licença”; foi criador 
e apresentador do programa “No Limiar do Amanhã”, na Rádio 
Mulher; além de diretor fundador da revista Educação Espírita.

Jorge Rizzini (1924 - 2008), por sua vez, nasceu em uma fa-

mília espírita, e sua mediunidade manifestou-se já na infância. 
A partir de 1950, passou a participar ativamente do Movimen-
to Espírita e empregou todas as suas habilidades como escri-
tor, jornalista, radialista, publicitário e médium de psicografia 
e música mediúnica para propagar e defender o Espiritismo, 
trabalhando ao lado de Chico Xavier, Yvonne A. Pereira e do 
próprio Herculano Pires. 

Além da autoria de inúmeros livros, Rizzini lançou o primei-
ro programa espírita, na TV Cultura de São Paulo, "Em Busca 
da Verdade"; publicou a revista "Kardequinho" para o público 
infanto-juvenil, produziu diversos documentários cinemato-
gráficos sobre fatos e personalidades espíritas, divulgou mú-
sicas compostas por espíritos de compositores desencarnados 
e promoveu festivais de música mediúnica. 

Um resgate de trechos do programa 
No Limiar do Amanhã, da rádio 

Mulher, apresentado por J. Hercu-
lano Pires, na década de 1970, e 
retransmitido por outras rádios.
O programa idealizado e apre-

sentado por J. Herculano, que fi-
cou no ar durante quatro anos, de-
dicava-se a receber perguntas de 
ouvintes e respondê-las no ato. Os 
últimos minutos eram reservados à 
leitura de um trecho do Novo Tes-

tamento, aberto aleatoriamente por alguém que estivesse no 
estúdio ou pelo próprio apresentador, que, em seguida, o ex-
plicava aos ouvintes.

Justamente esses comentários é que foram resgatados e 
organizados em livro, por Célia Arriba. Como Herculano expli-
cava o trecho do Evangelho, ao vivo, sem preparação, pode-
mos constatar a bagagem de conhecimentos da Doutrina Es-
pírita e das próprias Escrituras que ele possuía. Nenhum tema 
ali aberto, mesmo os mais delicados e polêmicos, deixou de 
ser tratado por ele, com coerência e clareza. 

Pires esclareceu e fundamentou episódios de difícil enten-
dimento, situando-os no contexto da época em que foram 
escritos. Alguns, mesmo situados historicamente, podiam nos 
parecer incompreensíveis. Porém, Herculano trouxe as mensa-
gens mais herméticas para a nossa realidade, de forma a que 
pudéssemos entender o Evangelho e crer – crer no que é cla-
ro, no que é evidente, no que não deixa margem para dúvida, 
porque tem uma explicação lógica. 

É uma obra útil para ser lida em reuniões espíritas, nas nos-
sas casas com nossos familiares. Por terem sido transcritos li-
teralmente como foram ditos no ar, os comentários, às vezes, 
ferem a norma culta da língua portuguesa, mas essa lingua-
gem coloquial é que faz com que a obra seja muito apropriada 
para essas reuniões em que o propósito principal é entender 
melhor a mensagem do Mestre Jesus e a Doutrina Espírita.



COLUNA SOCIAL
por Maria Consolação da Silva

VEM AÍ O 2º JANTAR DANÇANTE DO GSMN
Reserve a data! Colabore com o Grupo Socorrista Maria de 

Nazaré e divirta-se.
O evento, que promete muita alegria, música, dança e co-

mida boa acontece em 25 de março, um sábado, a partir das 
19h30. O local é o Clube Armênio, na Avenida Prof. Ascendino 
Reis, 1450, Moema.

A música ficará por conta da Banda Moment’s; o jantar será 
preparado pelo Bufê Terra & Mar. Bebidas (água, refigerante e 
cerveja) estão incluídas.

Os convites estão à venda na Livraria e Edgard Armond, no 
piso inferior da nossa casa. 

CURTAS!!

Início das aulas – Não esqueçam! As aulas dos cursos de 
Aprendizes do Evangelho, às terças-feiras; e de Médiuns, às 
quintas-feiras, sempre às 15 horas e às 20 horas, recome-
çaram nesta primeira semana de março. Esperamos vocês 
para mais um ano de muito aprendizado e evolução.

Voluntários para a Nota Fiscal Paulista – O ano de 2016 
foi de grande trabalho para nossos digitadores. Foram ca-
dastrados 65% de cupons a mais do que no ano de 2015. 
Esse volume aumentou, porém, o número de voluntários 
ainda é baixo para a quantidade de notas que recebemos. 
E, para não perdê-las, o Nazaré vem solicitar a possibilida-
de de mais voluntários para essa tarefa que é tão valiosa 
para a casa. Doe um pouquinho do seu tempo! A Comis-
são de Finanças, coordenada por Alexandra Freitas, está à 
disposição para ensinar novos voluntários a utilizarem as 
ferramentas para esse cadastro de notas. Informações: co-
missaofinancas@gsmn.org.br

LIVRARIA E BIBLIOTECA CIRCULANTE 
 EDGARD ARMOND INDICA

Antologia da Caridade – Psi-
cografia de Francisco Cândido 
Xavier, diversos Espíritos – O 
prefácio de Emmanuel resume 
a obra: “Onde a caridade apare-
ce, aí está a presença de Deus”. 
Editora Ideal.

Fabiano de Cristo, o Peregrino 
da Caridade – Roque Jacintho – 
Casos da existência de Fabiano 
de Cristo, com histórias curtas, 
num estilo elegante e gostoso 
de ler, inspiradas pelos espíritos 
de Bezerra de Menezes e Bitten-
court Sampaio. Editora Luz no 
Lar, 80 páginas. 

Princípios de uma Nova Ética – 
Pietro Ubaldi – Uma visão mais 
profunda de Deus que, sendo 
um Deus de amor, está presen-
te na vida de seus filhos, como 
sensação sublime. A velha ética 
dos teólogos e filósofos é ana-
lisada e passa-se a entender 
que, por haver diversos graus 
de evolução, a cada um corres-
ponde um tipo de ética. Editora 
Fundápu, 260 páginas.

O Homem Mais Inteligente da 
História – Augusto Cury – Lan-
çamento – Conta a história de 
um psicólogo e pesquisador 
que desenvolveu uma teoria 
inédita sobre o funcionamento 
da mente e a gestão da emo-
ção. Ao sofrer uma terrível per-

da pessoal, ele vai para Jerusalém participar de um 
ciclo de conferências e é confrontado com uma 
pergunta surpreendente: Jesus sabia gerenciar a 
própria mente? O pesquisador, ateu convicto, vai 
tendo suas crenças colocadas em xeque e passa 
por uma grande transformação, ao mergulhar na 
biografia de Jesus, constante no Livro de Lucas. 
Editora GMT, 272 páginas.
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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

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

ESPIRITIRINHAS FONTE http://espitirinhas.blogspot.com.br/ IMAGENS CEDIDAS POR Wilton Pontes

Nota Fiscal - Seu cupom vale muito para nós!!

Coloque uma Caixa para Recolhimento dos cupons fiscais 
em seu estabelecimento ou indique o de um amigo

escreva para comissaofinancas@gsmn.org.br

Seja um Digitador Voluntário Deposite sua Nota/Cupom Fiscal em caixinhas com 
identificação do Grupo Socorrista Maria de Nazaré

Anuncie Aqui! 
Sua empresa em nosso jornal.
Escreva para: jornalfraterno@gsmn.org.br


