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ESSES PEQUENINOS GRANDES SERES
Por Cecília Fazzini, com colaboração de Michele Alves e Maria Consolação
Um novo tempo entre os seres encarnados já vem sendo organizado por crianças que estão nascendo nos dias atuais. Sem qualquer
distinção de raça, credo e posição social, chegam ao nosso convívio espíritos de maior vivência, mais maduros e evoluídos moralmente.
Sobre a infância - Questão 379 de O Livro dos Espíritos: O
Espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto?
“Ele pode ser mais desenvolvido, se mais progrediu. São
apenas os órgãos ainda imperfeitos que o impedem de
se manifestar. Age em razão do instrumento do qual se
serve.”

Ana Luiza Siscart Toledo, educadora e trabalhadora do
GSMN, confia que espíritos mais evoluídos estão chegando ao
nosso convívio. “Encontram-se melhor preparados para auxiliar no processo de transformação da Terra, dotados de princípios firmes de amor, educação, caridade, fraternidade, liberdade, justiça, solidariedade, paz, igualdade, entendimento.” Daí,
a importância de investir na educação das crianças de todas
as faixas etárias, com sensibilidade, cuidado, amor, exemplificando sempre. Ana observa que a limitação no corpo material
não apaga as tendências anteriores que apenas estão adormecidas e que passam a receber novos ensinamentos e princípios.
Juliano Fagundes, antropólogo, que atua no Espiritismo na
FEEGO – Federação espírita do Estado de Goiás, identifica que
obras da literatura espírita, como Transição Planetária e Renascer de uma Nova Era, ambas de Manoel Philomeno de Miranda,
psicografadas por Divaldo Pereira Franco, trazem explícita a visão sobre o tema. Além dos Espíritos advindos de outras galáxias, com o intuito de nos fazer avançar moral e materialmente,
e que ocorre em menor grau, “há a procedência interna, que
ocorre em maior grau, ou seja, nós mesmos, encarnando de
retorno, mais experientes, mais conscientes de nossos deveres
e mais alinhados à Lei do Progresso”.
Fagundes ressalta que esses espíritos originários de outras
galáxias, “não são seres perfeitos e precisarão ser educados
normalmente, pois ainda são passíveis de queda”. Na interpretação do antropólogo, a qualidade da existência está em evolução. Nunca houve no mundo tão pouca fome, tão poucas
epidemias e tão poucas guerras em comparação ao passado.
Ele atesta que estamos mais organizados e conscientes. Do
seu observatório, ele afirma que “a humanidade está percebendo que a paz é mais vantajosa em todos os aspectos”.
Fagundes acredita que “novas” mentes estão mudando o
mundo. No entanto, para perceber isso melhor, “precisamos
nos distanciar da influência da grande mídia, que é cética, pessimista e sensacionalista, e buscar fontes de informação e pesquisa sérias”. Outra evidência, observa, é o número de médiuns
que vem aumentando vertiginosamente, e até mesmo as reli-

giões tradicionais sentem o impacto desse “novo” ser.
O que deveríamos ensinar a esse ser humano que o ajude,
a sobreviver e progredir? De que tipo de habilidades ele vai
precisar para compreender o que está acontecendo à sua volta e percorrer o labirinto da vida?, questiona Fagundes. Na prática, para que essas crianças sejam acolhidas é preciso oferecer
cursos de evangelização e estimular laços, desde tenra idade,
com os postulados cristãos.
Para a psicóloga Tatiana Peres, “os estudos espíritas têm
demonstrado que as crianças, atualmente, nascem com o
espírito mais evoluído, considerando, inclusive, que estamos
passando por uma fase de transição”. Peres lembra que o pensamento segue em permanente evolução e que cada geração
parte do ponto de onde a anterior alcançou. Uma vez que o
Planeta deixará de ser de provas e expiações para ser de regeneração, as novas gerações de encarnados refletem esse
imperativo.
Ao mesmo tempo em que o domínio da tecnologia não é,
nem de longe, um desafio para esses novos seres, a psicóloga
constata que os recém-chegados têm dificuldades de se relacionar com as outras pessoas e lidar com questões emocionais.
“Há um enorme potencial intelectual mal aproveitado, mais
conflitos entre razão e emoção e adultos frágeis ensinando as
crianças”, esclarece.
O interesse da criança se reflete na literatura:
A revista Crescer (Editora Globo) seleciona, há 13 anos,
com as ajuda de um júri especialmente formado para esse
fim, os 30 melhores livros infantis publicados a cada ano. A
lista dos escolhidos em 2018 revela uma predominância de
assuntos relacionados às lutas contemporâneas e a questões sociais, temas de interesse cada vez maior dos pequenos. Questões de gênero e diversidade; vida e morte, chegadas e despedidas, uma espera às vezes ansiosa, às vezes
vagarosa, estão em destaque.
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A sociedade e as novas gerações do terceiro milênio
Evangelização da criança

Para iluminar o mundo

Estamos no terceiro milênio, época tão esperada, quando muitos acreditavam que num piscar de olhos as mudanças ocorreriam, a vibração do planeta seria mais leve, pequenas ações fariam da Terra um outro lugar. Como se num
passe de mágica tudo se tornasse bom, bonito e luminoso.
Mas não é dessa forma que as coisas ocorrem – é necessário o esforço de cada um para que as mudanças sejam
implantadas. Segundo Divaldo Franco, a humanidade já
desenvolveu o intelecto e precisa agora desenvolver a moralidade, e a primeira escola desses espíritos é o lar.
Na pergunta 379 do O Livro dos Espíritos, Allan Kardec
afirma que o espirito de uma criança pode ser até mais desenvolvido que o de um adulto; e, na pergunta 380, afirma
que, na criança, a inteligência é bastante limitada, e que a
idade faz amadurecer a razão. Cabe a nós termos a sensibilidade para distinguir quem são esses que chegam!
E nesse tempo de amadurecimento se ressalta a importância e a necessidade da presença de adultos exemplificadores de condutas morais mais sólidas. Inúmeros educadores apontam a importância do papel dos pais na educação
dos filhos – a escola escolariza, informa, podendo sem dúvida ser uma parceira, mas a educação cabe aos pais.
Muitas famílias encontram maiores desafios para educar
seus filhos. Precisamos reafirmar que os pais são agentes de
renovação, não prescindindo da paciência de quem planta
um carvalho e não um eucalipto.
Educar é exercer uma autoridade (não autoritarismo),
para que se aprenda o limite, para que se aprenda a ser
ético. É ter mais tempo para estar junto. É não querer tirar
todos os obstáculos da vida dos filhos para que não sofram.
Um pai não pode se tornar refém de alguém que ele orienta e cria. Leandro Karnal, historiador e palestrante, destaca
que quem se subordina às crianças e jovens e tem sobre
eles responsabilidade é leviano. Rubem Alves, psicanalista,
educador e escritor, em sua sabedoria, aponta que toda ostra só produz pérola se houver um grão de areia em seu interior que a irrite, a pérola é produzida para evitar esse algo
cortante.
Francisco de Assis, quando já se encontrava bastante
doente, disse a seus discípulos: “preguem o Evangelho, se
necessário utilizem palavras”. Relevante essa afirmação
porque o testemunho é a explicação do Evangelho. Transcrevendo palavras de Haroldo Dutra: “O propósito do Evangelho na essência, não é trazer o conhecimento intelectual.
Aliás, se existe apenas o conhecimento, ainda se está na sala
de espera. Evangelizar é formar seres humanos. Evangelizar
é trazer a humanidade representada pelo Cristo, projeto de
Deus para o ser humano”.
Antes de perguntarmos o que nós esperamos dos novos
espíritos do terceiro milênio, precisamos responder o que
nós estamos oferecendo.
Celia Perrella Scarabel – Conselheira do GSMN

Com a palavra, os pequeninos. O que as crianças da nova
geração, com idade entre 5 e 8 anos, sentem e pensam da
existência terrena e o que planejam realizar?
Ana Júlia – 7 anos
De ar compenetrado, mas sorriso fácil, raciocínio claro e ágil,
vive na comunidade Alba, Zona Sul paulistana. Zela pelo bem-estar dos colegas com quem convive na UAS–GSMN. Afirma
já ter visto os amigos recentes em outros lugares, em outros
tempos. “O amor pode ser ensinado, até para as pessoas que
discriminam as outras”, recomenda. No futuro, quer viver de
forma amorosa e distribuir alegria, buscar um mundo sem racismo, sem bullying. “Quero ser professora de matemática”, planeja. Quando tiver filhos, vai orientá-los a não machucar outras
crianças e sempre vai proteger as suas. “Quero que no mundo
as pessoas sejam amigas. Que demonstrem mais amor.”
Gabriel – 7 anos
Sensível, esportista de carteirinha, com a infância protegida
por condições sociais que favorecem seu crescimento, conserva o olhar sobre o próximo. Faz planos: “Eu já jogo futebol, né,
então quando eu crescer vou continuar jogando futebol”. Mas
conta que, na escola, chutou a bola muito forte e esta bateu
na coordenadora. “Fiquei com medo que ela brigasse, fui pedir
desculpas, mas ela não falou nada, foi embora pra sala. E eu
fiquei muito triste comigo. Acho que os adultos precisam perdoar as coisas que a gente faz sem querer”, opina. “Acho que
quando eu crescer, vou perdoar às crianças e ajudar a cuidar
delas.”
Rafaela - 5 anos
De inteligência precoce, família de classe média, cercada de
atenção, Rafaela faz parte da geração que nasceu com o forte
desejo de transformar o mundo. Entre as preciosidades de seu
raciocínio infantil carregado de sabedoria ela dispara: “Eu acho
que saí da barriga da mamãe pra trabalhar... Pra ajudar os moradores de rua, salvar as pessoas... todas. O mundo que estou
pensando seria mais feliz, se todos tivessem casa, famílias, com
crianças brincando...”. Ela lembra da exposição na escola, em
que aprendeu que as crianças que têm amor são mais inteligentes. “Tinha o cérebro [imagem] de uma pessoa sem amor e
o de uma com amor. São bem diferentes”, constata.
Pedro Henrique - 8 anos
De brilho no olhar, irrequieto e muito empenhado em brincar, Pedro, um filho da metrópole, vive em situação de baixa
renda e vulnerabilidade social, na comunidade Alba. Para ele
“o mundo é um lugar legal, bom pra brincar. Bonito, porque foi
Deus que fez pra gente ficar e morar”. Quer ser policial, para
enfrentar ladrões, casar, ter quatro filhos (dois meninos e duas
meninas), ter uma casa, um carro, uma moto. “Minha vida vai
ser alegre, tudo bem bonito”, prevê, numa inocência carregada
de cicatrizes, mas com uma dose a mais de confiança de que as
coisas se transformam.
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EM RESUMO - CADERNO ESPECIAL DE ARTIGOS
JESUS E AS CRIANÇAS
Walderez Nosé Hassenpflug*

Os evangelistas foram pródigos em descrever cenas tocantes em que o Mestre Jesus traz seus preciosos ensinamentos
a todos aqueles que chegavam até Ele, espontaneamente.
Nessa época, crianças e mulheres não gozavam da mesma valorização social dada aos homens. No entanto, Jesus não se
esqueceu delas, como relatam Marcos e Mateus.
Marcos conta que Jesus chegara a uma cidade e se vira cercado por uma multidão interessada em ouvi-Lo. Terminada a
pregação, algumas mães sentem-se encorajadas a aproximar-se Dele com seus filhos ao colo, com a intenção de que Jesus
os abençoasse. Os discípulos ficaram irritados e reclamavam,
afirmando que elas estavam importunando o Mestre. Para
surpresa geral, Jesus pede: "Deixem vir a mim as crianças, não
as impeçam; pois o Reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: Quem não receber o Reino de
Deus como uma criança, nunca entrará nele". Em seguida, toma
as crianças nos braços, impõe as mãos sobre suas cabeças e as
abençoa.
Que cena maravilhosa: Jesus, rodeado de crianças, abraçando-as amorosamente e abençoando a cada uma delas e
afirmando serem elas exemplo a ser seguido pelos adultos
que pretendessem entrar no Reino de Deus. Que choque para
os que estavam ali reunidos. O que lhes poderia ensinar uma
criança sobre o Reino dos Céus? No entanto, Jesus declara que
o Reino de Deus pertence àqueles que se assemelham a uma
criança. Não é a criança que tem de se assemelhar ao adulto, é
o adulto que precisa se tornar semelhante a uma criança, para
entrar no Reino dos Céus.
Que semelhança seria essa? Jesus, profundo conhecedor
de nossos espíritos, referia-se a características de que as crianças são portadoras, como simplicidade, humildade, confiança
em quem as ama. Estas são as chaves que abrem a porta do
Reino dos Céus. E, quando entrarmos nesse Reino, que o recebamos como uma criança recebe um presente muito desejado, com o mesmo sentimento de alegria, entusiasmo, gratidão

pelo seu benfeitor.
O papa João Paulo II nos ajuda a compreender o que é se
assemelhar a uma criança. “Na criança, há algo que nunca poderá faltar em quem deseja entrar no Reino dos Céus. Ao Céu, estão destinados aqueles que são simples como as crianças, quantos são cheios de confiante abandono, ricos de bondade e puros
como elas. Só esses podem encontrar em Deus um Pai, e tornarem-se, por sua vez e graças a Jesus, igualmente filhos de Deus. “
Já Mateus nos conta que, em outra ocasião, os discípulos
perguntaram a Jesus “quem é o maior no Reino dos Céus?”. Certamente, esperavam que o Mestre escolhesse um deles para
se sentar no lugar de honra, à Sua direita, quando fosse declarado o Messias e coroado como rei de Israel. Mas Jesus chama
uma criança, coloco-a no meio deles e diz: "Eu lhes asseguro
que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças,
jamais entrarão no Reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no Reino dos céus”.
Mais uma vez, o Mestre coloca a humildade como a chave-mestra com a qual abriremos a porta do Reino de Deus. Só é
simples, bom, puro quem é humilde. E acrescenta: "Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas
se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em
mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço
e se afogar nas profundezas do mar”. (Mateus 18:1-6)
Jesus afirma que receber uma criança é o mesmo que recebê-Lo, uma vez que ambos formam uma unidade. Também
deixa explícito que quer as crianças junto Dele. E alerta sobre
as consequências que sofre alguém que coloca qualquer empecilho. Simbolicamente, essa atitude seria o mesmo que arquitetar o seu próprio fim, morrer para o mundo. Esse alerta
coloca sobre os nossos ombros adultos a responsabilidade de
orientar, amparar, cuidar de cada criança para que encontre
Jesus e se torne enraizada no seu amor. É um alerta para pais,
família, grupos religiosos e sociedade, como um todo. A Humanidade evoluirá a partir da educação, do cuidado que as
crianças receberem. A esperança de que o mundo melhore a
cada geração está depositada na educação esmerada de suas
crianças.
Segundo o espiritismo, a infância desempenha um papel
de suma importância no desenvolvimento da criança. Uma
nova encarnação é a demonstração inequívoca da misericórdia divina. Com o esquecimento de quem fomos, no passado,
temos a oportunidade de construir uma nova vida. A infância
permite ao espírito ganhar um tempo indispensável para atuar e rever formas equivocadas de pensar.
É importante considerar que, talvez, as crianças não conheçam Jesus simplesmente pela razão. Nesse processo, elas se
sentirão tocadas pelo amor do Mestre por meio da sua sensibilidade, da sua intuição, da memória afetiva que trazem de
outras encarnações, quando o Mestre lhes foi apresentado.
Muitas delas terão a sensação de que já O conheceram. Será

apenas um reencontro jubiloso, que os adultos podem lhes
proporcionar.
Como enfatiza Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida:
“A juventude pode ser comparada a esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice
será a chegada ao porto... Todas as fases requisitam as lições dos
marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar
a viagem com êxito desejável”.
Jesus estará conosco nessa viagem, dando-nos força e coragem para agir, visando a construção de um mundo melhor
para todos. Bem-vindo, Mestre, ao nosso barco!
*Trabalhadora e palestrante do GSMN

A CURIOSIDADE DA CRIANÇA E A
IMPORTÂNCIA DE SUAS PERGUNTAS
Juliana Machina*

A infância é a fase das grandes descobertas, é quando as
perguntas surgem, e os adultos são pegos de surpresa, vendo-se obrigados a responder sobre assuntos que, em muitos
casos, não se sentem confortáveis em falar.
Dependendo da pergunta, pode despertar nos adultos
cenários catastróficos, e o medo de não saber o que falar ou
como falar, faz com que, muitas vezes, a resposta não condiga
com o que a criança quis saber. Então, aquele frio na barriga
surge, e o rosto fica corado. Quem nunca passou por isso, não
é mesmo?!
Isso, por que lemos as perguntas feitas pelas crianças de
acordo com nosso prisma das coisas, baseados em nosso conhecimento e experiência de vida, e não com o olhar da criança que ainda não tem a quantidade de informações que o
adulto já possui. A criança está constantemente descobrindo
o mundo a seu redor e, a cada novo conteúdo, dúvidas surgirão.
Sobre isso é importante ter em mente que a idade da criança representa um ciclo do seu desenvolvimento, dentre outras
coisas, isso significa dizer que sua capacidade de entendimen-

to é relativa à sua idade, ou à sua fase de desenvolvimento. A
cada etapa desse ciclo, a criança vai elaborando mais temas e
aprendendo mais coisas, ou seja, ela está agregando àquelas
capacidades já adquiridas anteriormente.
Para melhor ilustrar, coloco aqui dois exemplos:
O primeiro trata de uma criança de sete anos, que, assistindo à TV junto com os pais, viu a cena do jogador Neymar,
chegando à delegacia de polícia de muletas para testemunhar
sobre uma denúncia que havia sofrido. O menino, grande admirador do futebol e tendo Neymar como um de seus ídolos,
logo pergunta aos pais o que havia acontecido.
Na maioria dos casos a tendência dos pais é se preocupar
em como dizer para a criança que o jogador sofreu tal acusação. Como explicar para o filho o que é estupro? E por que o
ídolo dele fizera isso? Quantas preocupações uma simples pergunta pode causar...
Por isso, antes de logo querer responder a pergunta baseada no que adultos entendem, é importante, primeiro, compreender bem o questionamento da criança, pedindo que ela elabore melhor sua pergunta e chegando à real dúvida. Os pais
podem se surpreender e ver que era muito mais simples do
que pensavam. Neste caso, a mãe respondeu ao garoto que o
Neymar havia se machucado e por isso estava de muletas. O
menino ficou satisfeito e a família voltou a ver TV.
Aqui não se sugere que se esconda algo da criança, mas
sim que responda de acordo com sua pergunta e, portanto,
com o quanto daquele conteúdo já fora processado.
O segundo exemplo é um caso de suicídio ocorrido num
condomínio residencial de São Paulo. As mães do condomínio
partilhavam da posição de que deveriam esconder de seus filhos o ocorrido e estavam acordadas quanto a isso. Pois entendiam que assim os protegeriam. Não duvido que esta seria a
posição de boa parte dos pais em qualquer outro lugar.
No entanto, é uma percepção distorcida. Esconder temas
críticos das crianças, como o suicídio, não as protege, não as
orienta e não é assim que se evitam novos casos. Esses temas
mais críticos precisam ser ditos, sim, às crianças e explicados,
levando sempre em conta sua capacidade de entender e compreender a complexidade. E para os pais que sentem dificuldade em abordar isso com os filhos, vale a procura por um
profissional da saúde como um psicólogo para apoiá-los. O
psicólogo saberá a melhor forma de abordar o tema junto à
criança e orientá-la.
O que se deve ter em mente é a importância do diálogo
em família, uma vez que esta é o primeiro grupo social de que
fazemos parte, é nela que criamos laços de confiança e proteção. E é onde a criança precisa saber que pode pedir ajuda, não
sendo culpabilizada, mas, acolhida e orientada.
Não há fórmula mágica para falar com as crianças, o que se
deve ter em mente é estar sempre à disposição e ter um trato
acolhedor e de orientação. Desta forma estará se construindo
um elo de confiança com o qual a criança saberá que pode
contar.
Não se faz necessário precipitar-se nas respostas. Pergunte,
questione e peça que a criança explique o que ela quer saber,
assim, além de evitar situações embaraçosas, consegue-se estimulá-la a se comunicar mais e melhor.
*Psicóloga

REFLEXÕES SOBRE A EAE
Por Maria Célia Picolo*
"As portas do céu permanecem abertas. Nunca foram cerradas.
Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa de asas de
amor e sabedoria”. (Emmanuel)
Queremos ser felizes. Viemos ao mundo para ser felizes.
Mas precisamos compreender que a felicidade não é uma "estação" e sim uma forma de viagem. E a maneira como realizarmos a nossa viagem é que trará ou não felicidade à nossa vida.
Nesta busca ansiosa pela felicidade, optamos por prazeres
e soluções imediatas, como a falsa alegria, e nos distanciamos
do verdadeiro sentido da vida, a nossa evolução.
Passamos por casas de oração de toda ordem, na esperança de solucionar nossas dores (sempre buscando soluções a
jato), e em todas nos sentimos frustrados, pois não é assim que
as coisas se dão.
Nosso Mestre Jesus, nos diz: "Ide e instruí-vos!". E aí está a
chave. Sim, busquemos o conhecimento das Leis Divinas, para
que, tendo a compreensão dessas Leis, possamos vivenciá-las,
exemplificá-las; só assim começaremos a trilhar um caminho
melhor, além do imediatismo das soluções.
E eis que, num determinado momento da nossa busca pela
realização interior, surge uma luz: somos apresentados à EAE
– Escola de Aprendizes do Evangelho, cuja finalidade é a transformação moral, é nos levar a aprender "com" Jesus a seguir
seus ensinamentos.
Dentro desse processo, iniciamos um mergulho nas profundezas de nosso ser, aprendendo a aceitar nossos vícios e
defeitos, para, então, transformá-los em atitudes melhores,
que contribuam para tornar nossa “viagem” mais produtiva e
tornar mais eficaz a nossa busca da felicidade verdadeira.
São tantos os nossos defeitos, podemos pensar... mas, lembremos: somos criaturas caminhando em direção ao Pai. Vamos substituir o homem velho por um novo homem, mais
consciente, mais coerente, mais caridoso, mais amoroso e mais
fraterno.
É hora de entendermos que a vida não é uma via de mão
única. O "outro" me faz, mas eu também faço ao “outro” e a
mim mesmo. As influências existem, e são de toda ordem, mas
sou eu o responsável por minha trajetória. A transformação
deve ocorrer, e depende de mim, sou eu que devo desejá-la e
lutar por ela.
E a EAE vem em nosso socorro; em nome de Jesus, vai mostrando-nos, conduzindo-nos a caminhos mais claros, para conquistas espirituais importantes e reavaliação do nosso modo
de estar no mundo.
Em vez de exigir a mudança do "outro", como é comum
fazermos, sem olhar para nós mesmos, passamos a compreender as Leis Eternas e a vivê-las. A EAE nos proporcionará o
conhecimento da verdade!
"Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará" (Jesus).
Diariamente, temos mil oportunidades, novas chances de
fazer diferente. Sem esperar que o outro "mude", e sim mudando nós, exemplificando. Inúmeras vezes, precisamos apenas

perdoar, este ato tão sublime, magnânimo, ensinado por Jesus
e que nos proporciona uma leveza interior, uma paz. Mas deve
ser o perdão verdadeiro, profundo, aquele que nos faz esquecer completamente todas as ofensas.
A EAE proporciona o estudo para entender as verdades
eternas. Passo a passo, vamos deixando para trás defeitos e viciações que alteram nosso psiquismo, que trazem males para
o corpo e para a alma. É o homem velho se transformando,
aquele que, com "vendas" nos olhos, só via a si mesmo. São
mudanças necessárias para seguirmos Jesus, afinal, Ele espera
por nós há quanto tempo?
*Trabalhadora do GSMN

MUITO PRAZER
Por Michele Alves

Experiência de aprendizado

Da esquerda para a direita, Rogério, Célia e Edson

Na última assembleia para eleição da atual diretoria executiva do GSMN, nossa instituição ganhou novos membros, e três
diretores foram designados para tratar exclusivamente dos assuntos relacionados à Unidade de Assistência Social (UAS), da
qual cuidamos com tanto amor.
Edson Arré, que também fez parte da gestão anterior, está
dando continuidade aos projetos de manutenção e reforma
da sede da UAS. Um trabalho árduo e de muita responsabilidade, mas que ele realiza com muita competência e responsabilidade. Junto com ele estão Célia Bergamini Savarese e Rogério
Augusto Vieira da Silva, que estão responsáveis pela administração da UAS: Celia, como diretora administrativa; Rogério,
como 2º vice-presidente.
Célia divide com o trabalho realizado no tratamento do P3A, as atenções com os afazeres da UAS. “É uma oportunidade
grandiosa de aprendizado, espero estar à altura das tarefas.” E
completa: “com o Espiritismo, a vida ficou mais leve, os problemas continuam a existir, mas passaram a ser aprendizado”.
É nesta mesma sintonia, que Rogério agora divide seus
trabalhos no tratamento do P3-B, com a administração da
UAS. Ele frequenta a casa há 10 anos e comenta que se sente
muito agradecido por essa nova oportunidade de colaboração. Afirma que o apoio da coordenação anterior está sendo
fundamental. “O espiritismo é uma doutrina onde encontrei
respostas para muitos questionamentos, quebra de dogmas e
me ajudou no autoconhecimento”, completa.
Com esse “time” podemos dizer que a nossa Unidade de Assistência Social está em ótimas mãos!

UAS-GSMN
Por Maria Consolação

Ciclo de Palestras na UAS
Teve início,
em setembro,
mais uma atividade dirigida
às famílias das
crianças assistidas pela UAS: o
Ciclo de Palestras - cuidados
com a saúde.
Coordenado pelo trabalhador do GSMN, o médico Pasquale Savarese (que também é responsável pela orientação e consultoria aos pais das crianças da UAS), este programa abordará
as variadas questões sobre a prevenção de doenças e contará
com a colaboração de outros profissionais da saúde.
A primeira palestra abordou os cuidados com a higiene do
corpo e a higiene bucal. Dr. Pasquale contou com a participação de oito palhaços da ONG Presente Alegria, que, voluntariamente, tornaram a atividade muito mais divertida.

grande aliada na formação de crianças e adolescentes. A cozinha, ao se tornar um espaço didático, constitui um dos cenários ideais para transmissão também de conhecimentos de
matemática, biologia, economia e de responsabilidade com o
meio ambiente.

“Mais do que vivenciar a prática culinária, o ato de
preparar uma receita leva a criança a se conscientizar da importância de uma boa alimentação, a refletir sobre questões
financeiras e de economia e a observar cuidados de higiene.
Deste modo, o objetivo deste trabalho é também levar a criança a assimilar conceitos e modificar comportamentos.” Renata
lembra ainda que o ato de manobrar utensílios, como saco de
confeitar, batedor de claras etc., ajuda a desenvolver a coordenação motora das crianças.
As oficinas de confeitaria são realizadas quinzenalmente, às
quartas-feiras, a partir de 8h30, em quatro turnos. O público é
composto de crianças de 6 anos a 14 anos e 9 meses.

UAS comemora o Dia da Criança

Que a vida seja mais doce...
Socialização, trabalho em grupo,
cooperação e divisão de tarefas são
alguns dos valores
propostos pelas
oficinas de confeitaria que estão
sendo ministradas
às crianças e adolescentes assistidos pela nossa Unidade de Assistência Social,
pela trabalhadora do GSMN e confeiteira Renata Gomes.
“Ao mesmo tempo, as crianças começam a receber noções de
medidas e porcentagens, a observar a importância da programação do tempo para cumprir cada tarefa, da responsabilidade com o espaço e a limpeza”, propõe Renata.
A confeiteira lembra que a culinária vem se tornando uma

Com churrasco, maçãs do amor e pipocas oferecidos pelo
trabalhador do GSMN, Ivan Cardamone; bolo, oferecido pela
padaria Primícia; refrigerantes, oferecidos pelo aluno da EAE,
Orlando Peccilli; e outras gulodices bem ao gosto da garotada,
além de muitas brincadeiras, jogos e danças, foi comemorado
o Dia da Criança na UAS-GSMN.
Pebolim e uma mesa de Air Game contribuíram para tornar o
dia mais especial. Para completar, a meninada se divertiu com
o carrinho de rolimã e bolas de tênis levados pelo Ivan. No
controle de tudo, além dos funcionários da UAS, estavam os
voluntários, trabalhadores do GSMN, a quem a direção da UAS
agradece.

LIVRARIA E BIBLIOTECA CIRCULANTE
EDGARD ARMOND INDICA

LIVROS & CIA - RESENHA
por Maria Consolação

Causa e Origem dos nossos males
–– Juliano P. Fagundes* – EME Editora
Estimulando a Espiritualidade
nas Crianças: Atividades Práticas e
Simples Para Cultivar a Autoestima,
o Amor e a Fé nas Crianças – Dra.
Peggy Joy Jenkins (vencedora do
Golden Balloon Award, da UNICEF,
pela contribuição desta obra para
o bem-estar da criança) –
Ajuda pais e educadores a estimularem a mente aberta da criança, seu coração cheio de compaixão e sua criatividade vibrante.
Crianças que desenvolvem um
equilíbrio saudável entre mente e espírito são mais capazes
de responder aos desafios da vida. Educativo, o livro oferece
uma série de atividades para estimular a criança a desenvolver compaixão, autoconfiança, integridade e gratidão, além
de aprender sobre o poder do pensamento e da palavra, a
força da imaginação e a sabedoria do coração, ajudando-a
a compreender que seu mundo é mental e espiritual, e que
tudo o que se manifesta em sua vida é a expressão material
de suas crenças. Editora Pensamento – 200 páginas.
Espiritismo Para as Crianças – Cairbar Schutel – apresenta, de forma didática, o espiritismo para as crianças,
abordando os temas Deus, imortalidade da alma, oração, reencarnação,
entre outros. Jovens e crianças, pais e
responsáveis terão a oportunidade de
conhecer o pensamento progressista
de Cairbar, entendendo que ele não
se preocupava apenas com o corpo,
mas, principalmente, com o espírito
imortal que o habita. Editora Clarim –
64 páginas.
Prática Pedagógica na Evangelização - Vol. 1 – Walter Oliveira
Alves – conhecimentos pedagógicos indicados para o evangelizador do terceiro milênio. Totalmente didático, com mais de
100 ilustrações e planos de aula
aprovados na prática por diversos evangelizadores, facilita o
propósito de quem se dedica ou
pretende dedicar-se à tarefa da
evangelização espírita infanto-juvenil. Conta com a colaboração de centenas de evangelizadores de todo. IDE Editora – 304 páginas.

“Uma explicação antropológico-espírita sobre a origem de
nossos desvios morais. E por que temos dificuldade em
mudar nosso comportamento.”
Na contracapa do livro nos deparamos com
estas e outras perguntas: Qual o motivo pelo
qual, em meio a tantas
qualidades, também carregamos tantos defeitos?
Qual a razão de agirmos
sempre da mesma forma,
fazendo as mesmas escolhas? Por que falhamos
tanto em fazer o certo,
sem aprender com nossos erros?... E, em seguida,
vem a recomendação:
“Se você já se fez algumas
dessas perguntas, então este livro é para você”.
Ou seja, é para todos nós. O autor recorre a fatos históricos, a grandes descobertas antropológicas “ventiladas sob
o sopro renovador da doutrina dos espíritos, que nos mostram que o mesmo pilar sobre o qual construímos nossas
mais valiosas qualidades, também sustentou os mais infelizes aspectos do nosso ser”, para nos dar, de forma inteligível,
a resposta para estas e para muitas outras questões.
Logo no primeiro capítulo, Fagundes afirma que “somos
espelho de nosso passado”, e nos leva a um passado tão
longínquo quanto nossa mente nos permite, para mostrar
justamente de onde vêm os nossos males.
Como é natural, ou deveria ser, ao nos darmos conta de
que somos o que fizemos e fazemos, sentimos o impulso de
procurar uma saída, a da evolução moral, ética e espiritual.
Seguindo o panorama fundamentado em fatos e em
estudos científicos, chegamos a temas perenes (embora alguns sejam percebidos apenas agora), que são graves chagas morais e sociais: a fofoca; conforto e ansiedade; individualismo, consumismo e vaidade social; preconceito racial e
social; preconceito de gênero; ditadura da magreza; drogadição, entre outros.
Em meio às narrativas de fatos e pesquisas, Juliano Fagundes nos lembra tudo aquilo que nós, espíritas, já devíamos ter assimilado e incorporado, os ensinamentos da doutrina codificada por Allan Kardec, que já abordava de forma
ousada para época, século XIX, todos esses temas.
*Juliano Fagundes é antropólogo, médium de psicofonia e psicografia.
Atua na FEEGO – Federação Espírita do Estado e Goiás.

EXPEDIENTE
Jornal Fraterno Maria de Nazaré, uma publicação do Grupo Socorrista Maria de Nazaré
Conselho editorial:
Celso de Freitas Neto, Celia Bergamini Savarese, Edson Arré, João Carlos Alba,
Maria das Graças Pellerin, Michele Silveira Alves, Nelson Aparecido Alves,
Norma Goussain Haddad, Raymundo Bekner, Ricardo de Arins Ehlke e Rogério Vieira da Silva
Jornalista responsável: Maria Consolação da Silva – Mtb nº 32906
Editora: Maria Consolação da Silva
Repórteres: Cecilia Fazzini e Michele Alves
Apoio: Aldo Roschel, Antônio Carlos Saher e Sônia Junqueira
Fotografias: Cibele Botter, Maria Consolação e Sérgio Furtado
Projeto gráfico: Lilia Goes
Diagramação: Marize Kaminski
Marketing: Christiano Bem
Colaboraram com esta edição: Ana Luíza Siscarti Toledo, Juliana Machina,
Márcia Penha, Maria Célia Picolo e Walderez Nosé Hassenpflug

Grupo Socorrista Maria de Nazaré – Rua Vapabussu, 272
Jd. Aeroporto – São Paulo – SP CEP 04632-010
www.gsmn.com.br : : E-mail: jornalfraterno@gsmn.org.br
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
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CURTAS
Chá de Natal 2019
Reserve a data: 6 de dezembro, sexta-feira, a partir das
14 horas. Os convites podem ser adquiridos na Livraria
Edgard Armond, no 1º subsolo, e na banca colocada à
entrada do prédio. O Chá se realizará no 2º subsolo da
nossa casa, na Rua Vapabussu, nº 272 - Jardim Aeroporto.
Prepare-se para se divertir e concorrer a prendas maravilhosas!
Confraternização dos Trabalhadores
Uma agradável e festiva oportunidade de nos reunirmos,
conhecermo-nos melhor, trocar ideias e nos divertirmos.
A Confraternização dos Trabalhadores do GSMN será
em 28 de novembro (quinta-feira), a partir das 20 horas,
no piso de entrada dos assistidos. Contamos com a presença de todos nesse dia de união e agradecimento por
tudo que vimos recebendo da nossa bendita casa.
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
Nota Fiscal Paulista
Você pode doar suas notas fiscais para o GSMN de duas
formas: doação direta (cadastrando a entidade no Programa da Secretaria de Fazenda no seu celular) ou colocando seus cupons fiscais (sem CPF) nas urnas dispostas
na casa. Outra forma de apoiar a causa é participar da digitação das notas ficais sem CPF. Os interessados devem
enviar mensagem para comissaofinancas@gsmn.org.br
aos cuidados de Alexandra Freitas. Colabore!

