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Jornal Fraterno
P u b l i c a ç ã o  d o  G r u p o  S o c o r r i s t a  M a r i a  d e  N a z a r é

FIQUE ATENTO!!!

Dia 4 de agosto inicia-se uma nova turma do 

Curso Básico de Espiritismo. Aulas todas as 

terças-feiras  às 14h30 ou às 20h.

Inscreva-se!

EDITORIAL - SEMPRE SOCORRISTAS

Queridos irmãos,
Mais uma conquista do nosso Grupo So-

corrista Maria de Nazaré: um canal de comu-
nicação de grande importância para que se 
consolide ainda mais a união de todos os 
trabalhadores, o nosso Jornal Fraterno. 

Vamos ressaltar que a nossa Casa sem-
pre foi infinitamente abençoada, porque 
trabalhadores e assistidos comungam do 
mesmo objetivo, o de evoluir pela trans-
formação interior. Ao trabalhador da casa, 
a nossa mensagem permanente: a de sen-
tir que o Maria de Nazaré é a oportunida-
de de trabalhar pelo próximo, proposta 
que amplia em todos a responsabilidade 
de servir com amor extremo e dedicação. 
E lembrar que esse empenho tem o reco-
nhecimento do Plano Espiritual, numa es-
cala multiplicadora de bênçãos!

Foi esse mesmo objetivo que levou o 
grupo Maria de Nazaré a se alicerçar nas 
Escolas de Aprendizes do Evangelho, para 
a formação de trabalhadores evangeliza-
dos, fazendo-os despertar para o senti-
mento puro da Caridade.

Atingir as metas propostas não foi e 
nunca será tarefa fácil, por isso somos gra-

tos primeiramente aos trabalhadores mais 
antigos, encarnados e desencarnados, que 
nos proporcionaram esta oportunidade 
singular de nos abrigarmos num lar espí-
rita, onde fomos acolhidos de forma amo-
rosa e por uma obra comprometida com a 
evolução espiritual, fazendo-nos entender 
que nesse local encontraríamos o remédio 
para nossos males.

Pouco a pouco fomos formando esta 
grande família que somos hoje. Um a um, 
dando o melhor de si para ajudar àqueles 
que nos procuram e são a razão de ser da 
nossa Casa, a qual se solidifica cada vez mais, 
graças ao empenho de todos. O assistido 
que chega ou frequenta o Maria de Nazaré 
se sente acolhido plenamente e atendido 
em suas necessidades, graças à proteção 
espiritual com que se recebe a todos. 

O novo jornal tem, portanto, a finali-
dade de ser um canal de comunicação 
voltado ao trabalhador, com informações 
e serviços extensivos aos assistidos, estrei-
tando, assim, esse sentimento de Fraterni-
dade, nosso laço maior. 

Edna Leite de Araújo – Dirigente dos trabalhos espirituais

PALAVRAS DA DIRETORIA
Comprometimento

Ser indicada para presidir esta Casa foi, a 
princípio, uma grande surpresa e preocupação, 
para em seguida ter clareza da responsabilida-
de que estaria assumindo: dar continuidade 
ao trabalho sério e incansável de diretorias 
anteriores que a construíram e a mantiveram 
até hoje.

Tarefa que abraçamos com determinação, 
contando com o auxílio dos diretores também 
eleitos, que não têm poupado esforços na de-
dicação ao GSMN, e de centenas de colabora-
dores voluntários que dedicam parte do seu 
tempo ao trabalho nesta casa, na assistência 
espiritual, no Bazar e na Livraria. Reconhece-
mos também os relevantes serviços prestados 
por colaboradores voluntários que oferecem 
seu tempo e conhecimento aos assistidos da 
Casa 1, na região da comunidade da Alba. 

Sabemos da importância do nosso Grupo 
para cada um de nós, como trabalhadores que 
aqui exercitam seu quinhão de amor ao próxi-
mo, e para todos os assistidos que buscam aco-
lhimento e amparo. 

Pensando em promover maior integração 
entre todos, criamos este nosso Jornal Frater-
no, que terá entre suas funções dar conheci-
mento de nossas ações e de tudo que aconte-
ce no GSMN.

Confiando no apoio do Plano Superior, ca-
be-nos fazer bem a nossa parte. Mas é neces-
sário que façamos sempre mais!

Agradecemos e contamos com a colabo-
ração de todos. Precisaremos de cada coração 
dedicado e cada mão estendida para o traba-
lho a benefício desta Casa que leva o nome de 
Maria , mãe do nosso Mestre. 

Célia Scarabel – Presidente do GSMN

ALLAN KARDEC

“Reconhece-se o verdadeiro Espírita 

pela sua transformação moral, e 

pelos esforços que faz para domar 

suas más inclinações.”

Evangelho segundo o Espiritismo Cap. XVII item 4.

Grupo Socorrista Maria de Nazaré
FDJ - Fraternidade dos Discípulos de Jesus
Atendimento Espiritual
R. Vapabussu, 272. Jd. Aeroporto

Horário de Funcionamento
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
Ensaio do Coral GSMN: 4a feira 20h



É uma reunião fraterna entre membros do lar, sob o amparo de 
Jesus, onde busca-se unir os familiares, proporcionando-lhes uma vi-
vência mais tranquila, elevando o padrão vibratório da família.

Roteiro sugerido para o Evangelho no Lar
1. Escolher um dia e uma hora da semana;
2. Fazer uma prece simples e espontânea;
3. Fazer a leitura (sequencial ou aleatória) de um trecho de “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo”, sempre em voz alta.
4. Fazer comentários breves sobre o trecho, buscando a essência 

dos ensinamentos para sua aplicação na vida diária.
5. Fazer vibrações (emitir sentimentos) pelo lar onde o Evangelho 

está sendo estudado, para os presentes, seus parentes e amigos e 
também para:

 a) Paz na Terra;
 b) Implantação e vivência do evangelho em todos os lares;
 c) Entendimento fraternal entre as religiões;
 d) Cura ou melhoria dos enfermos do corpo ou da alma;
 e) Incentivo dos trabalhadores do Bem e da Verdade;
 f) Para você e familiares.

6. Relembrar sempre que é dever de todos os que procuram viver 
o Evangelho, concorrer para o bem, sem esmorecimento.

7. Pode-se deixar água filtrada para ser fluidificada durante a reu-
nião, devendo esta ser bebida por todos os familiares, ao término do 
Evangelho.

8. Prece de encerramento: agradecer a Deus e a Jesus e seus Men-
sageiros do Bem, pelos ensinamentos recebidos pela colaboração e 
companhia diárias.

Referências Bibliográficas  
(estes livros encontram-se disponíveis em nossa livraria)
COMPRI, Maria Tonietti. – Evangelho no Lar “à luz do Espiritismo”  
(Edições Feesp, 10ª Edição, 1996).
DIVERSOS, Autores - Entendendo o espiritismo 
(Editora Aliança, 2ª Edição, 2001).
KARDEC, Allan - Evangelho Segundo o Espiritismo, 1886 (Trad. Evandro 
Noleto Bezerra, Editora FEB, 1ª Edição, 2008).
XAVIER, Francisco Cândido - Os Mensageiros - pelo Espírito André Luiz, 
1944. (Editora FEB, 45ª Edição, 2007). 

EM RESUMO
O Que é o Evangelho no Lar? Por que fazê-lo?
 por Ricardo Onishi

Equipe responsável pelo trabalho com gestantes, comandada por Jani-
ra Giordano há 23 anos, comemora o encerramento de mais uma turma

Em 15 de junho, 37 futuras mamães residentes no entorno da Casa 
1  festejaram o encerramento do semestre com a equipe de 10 volun-
tárias que, semanalmente, realiza encontros com as assistidas, para 
orientação, troca de informações e confecção de roupinhas de bebê.

Além das gestantes e das trabalhadoras, estiveram presentes co-
laboradoras, como Dona Mariazinha, ou Maria Auxiliadora Trancoso, 
que, aos 92 anos, faz roupinhas de tricô para serem incluídas no kit 
que cada gestante recebe ao final do período. 

Um kit, aliás, bem completo. Além de roupinhas para o dia a dia do 
bebê e fraldas, a gestante recebe um kit-saída da maternidade, pro-
dutos de higiene para a criança e para a mãe, alimentos e um kit-ma-
ternidade da mamãe, com camisola e toalha de banho. 

Ao final, ainda participam de um sorteio de produtos para o bebê 
doados por trabalhadores do GSMN ou por pessoas que conhecem e 
admiram o trabalho que é realizado pelo grupo.

À ESPERA DO BEBÊ
Grupo das Gestantes encerra mais uma turma 
por Maria Consolação da Silva

1 - D. Mariazinha, há 6 anos tricotando para os bebês. 2 - Janira, feliz 
com mais uma etapa cumprida. 3 - A assistida Bruna Paloma, ansiosa 
pela chegada do bebê. 4 - Trabalhadoras comemoram com uma selfie.
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Fonte: http://espitirinhas.blogspot.com.br/               imagens cedidas por Wilton Pontes 



Elas trabalham firme para transformar pessoas
Conheça quem são e o que pensam as dirigentes da  

ESCOLA DE APRENDIZES DO EVANGELHO

Eliane Leite Minhoto - Diretora - Período noturno. Começou a 
trabalhar como Servidora em 1983 – frequenta a Casa desde 1978. 
Como boa leitura sugere: Paulo e Estevão – Emanuel.

Como o Espiritismo marcou sua vida? “Com a formação dentro 
da Doutrina Espírita, a partir do início da Escola de Aprendiz do Evan-
gelho, já comecei a me sentir transformada. Fé é a palavra que traduz 
essa marca na minha vida.”

Na opinião de Eliane Minhoto: 
“As pessoas estão mais imediatistas. Cabe a nós mostrar que a pró-

pria Doutrina orienta que tudo é paulatino e a seu tempo.”
 “O aluno vai se transformando na essência, a própria aparência 

dele transborda isso. É o formar e transformar pessoas.” 
“Os futuros Discípulos de Jesus devem ter capacidade para olhar e 

sentir a necessidade do próximo.”

Marilda Bezner Martinez - Diretora - Período tarde. Ingressou 
como colaboradora em 1993 – frequenta a Casa desde 1989. Indica 
o livro: Lírios de Esperança – Wanderley Oliveira – pelo espírito de 
Ermance Dufaux.

Como o Espiritismo marcou sua vida? “Venho de lar católico e 
fui acompanhar minha mãe a uma casa espírita quando tinha 12 
anos. A Escola de Aprendizes modificou minha vida. E foi a Doutrina 
que me trouxe resposta para muita coisa. Sou espiritualmente mais 
madura hoje.”

Na opinião de Marilda Bezner:
“Todas as necessidades precisam ser acolhidas. As modificações 

na sociedade são abrigadas com amor nesta Casa, desde o primeiro 
contato com o assistido.”

“Na Escola, o aluno evolui por completo, se torna mais amoroso, 
atencioso, mais aberto.”

“Os jovens do curso mostram que serão Discípulos aplicados e 
comprometidos, inclusive porque buscam mais conhecimento e de 
forma espontânea.” 

MUITO PRAZER!
Voluntárias do GSMN 
por Cecília Fazzini

Doação simples e prática. Aqueles cupons fiscais – sem vínculo 
com CPF - esquecidos sobre o balcão do caixa ou abandonados no 
fundo da bolsa são fonte de recursos para o Maria de Nazaré. 

Como proceder:
- Junte as notas fiscais em que não houve vínculo ao CPF;
- Deposite em uma das duas urnas do Maria de Nazaré; 
– Observe sempre a data da nota - válidas até o dia 20, após encer-

rado o mês da sua emissão; 
- Notas de combustíveis somam pontos para sorteios da NFP, outra 

forma de crédito;
- Os créditos, quando computados ao CPF e lançados, também po-

dem ser transferidos ao Maria de Nazaré, via sistema da Secretaria da 
Fazenda Paulista. 

Atenção: Nunca solicite nota fiscal com o CNPJ da Casa, prática res-
trita às compras efetivas da entidade.

Digitação voluntária - O Maria de Nazaré conta com 19 digitado-
res. O trabalho demanda de duas a três horas semanais, em média, 
por pessoa. Para se habilitar a esta função é necessário cadastro no 
sistema da Nota Fiscal Paulista, que fornecerá uma senha pessoal e in-
transferível. Mais informações sobre como participar com Alexandra 
comissaofinancas@gsmn.org.br.

TRANSPARÊNCIA
Credite-se!  
por Cecília Fazzini

Eliane Minhoto    Marilda Bezner

A cada edição, o Jornal Fraterno contará um pouquinho 
 da história da nossa Casa

O GSMN foi efetivamente constituído em 1º de novembro de 1970, 
mas, para entendermos a sua história, vamos voltar um pouquinho 
no tempo...

Em 1963, José Klors Werneck, dirigente do Centro Espírita Seara 
Bendita, solicitou à Federação Espírita do Estado de São Paulo – FE-
ESP alguns trabalhadores para implantar a assistência espiritual e a 
Escola de Aprendizes do Evangelho na casa. Dentre os 22 trabalhado-
res escalados por Edgard Armond, então secretário da FEESP, estava 
Carmen Diva de Meneses Martins – a nossa D. Carmen.

Alguns anos depois, com a consolidação dos atendimentos na 
casa, José Klors julgou que não precisaria mais dos trabalhadores vin-
dos da FEESP. Desligado do Seara Bendita, o grupo se reuniu para dar 
origem ao Grupo Socorrista Maria de Nazaré. “Tudo tem um propósi-
to maior, talvez a dispensa tenha ocorrido para que nascesse a nossa 
Casa”, filosofa D. Carmen...

NOSSA HISTÓRIA
Nossa história em capítulos
por Maria Consolação da Silva 

Fonte: http://espitirinhas.blogspot.com.br/               imagens cedidas por Wilton Pontes 
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Chá Junino teve muita comida gostosa e farto sorteio de prendas

Quer coisa melhor do que comemorar as festas juninas na compa-
nhia de amigos e companheiros de trabalho com quitutes gostosos, 
belas prendas, bazar e muita animação? A Comissão de Eventos do 
Maria de Nazaré, coordenada por Dalva Dacolina, com experiência de 
décadas realizando encontros sociais para os frequentadores da casa, 
sabe que nada como uma festa para animar e promover a confraterni-
zação do grupo. “Mais importante que o retorno financeiro, é a união 
que resulta desses encontros”, afirma Dalva.

Na tarde de 12 de junho, 160 pessoas participaram do animado 
chá realizado no salão social do GSMN. Trabalhadores, colaboradores e 
visitantes tiveram oportunidade de bater papo com os companheiros, 
fazer novos amigos, participar do sorteio de dezenas de prendas e ad-
quirir objetos úteis e bonitos no Bazar Junino montado no salão. 

Arlette Moreno Sallowicz, também participante da organização dos 
eventos da casa “desde sua fundação”, como afirma, promete mais um 
encontro ainda este ano: “Já estamos pensando no Chá de Natal, com 
muita prenda e produtos natalinos no nosso bazar. Aguardem!” 

COLUNA SOCIAL - EVENTOS
Tarde divertida no Maria de Nazaré
por Maria Consolação da Silva

Visitantes lotam o salão social do Maria de Nazaré

 Esta edição contou com o apoio de:

 DURVALINO PICOLO Advogados Associados OAB 2320  

 “Mais de 31 anos de excelência em serviços”.

 Rua Zacarias de Góis, 1288 . São Paulo . SP . 04610-003
 tel. 11 5543.8555 . www.picoloadvogados.com.br

Você tem objetos como caixinhas, porta temperos, molduras e ou-
tros, e não vê mais utilidade? Traga ao Nazaré pois sabemos o que fazer 
com as peças. 

A casa tem uma oficina de artesanato onde trabalhadores colocam 
a criatividade para fora. Com pincéis e tintas, os objetos restaurados são 
doados ou vão para o bazar. Este é um trabalho extra, e não substitui o 
trabalho espiritual.

Trabalhadora do P2 à tarde, Rosa Leiko Zanchi faz parte da oficina 
desde 2001, todas as segundas-feiras à tarde. “Basta ter boa vontade e 
habilidade manual”, disse ela. 

VAMOS PARTICIPAR?
Mãos habilidosas na oficina de artesanato
Por Michele Alves

Nossa casa mantém uma livraria e uma biblioteca circulante, com 
um rico acervo, à disposição de todos os seus frequentadores. Funcio-
nando desde os anos 1980, a livraria oferece uma diversidade de obras 
interessantes, e chega a comercializar mais de 200 títulos por mês.

 Maria Célia Picolo, diretora adjunta e trabalhadora do P3A da tar-
de, além de responsável pela livraria, conta que há obras romanceadas, 
biográficas, livros de evangelização infantil e toda a Codificação Karde-
quiana. “Temos as obras de Edgard Armond, que enriquecem sobre-
maneira o nosso acervo”, ressalta ela. 

A livraria e a biblioteca dividem o mesmo espaço, no 3o subsolo, 
funcionando às 2a e 3a-feiras, das 20h às 21h, e às 4a-feiras, das 14h 
às 16h. Para retirar livros emprestados na biblioteca, é necessário apre-
sentar um comprovante de residência para a confecção da carteirinha.

Para as compras, além das formas tradicionais de pagamento com 
dinheiro e cheque, também são aceitos cartões de débito e crédito. “O 
nosso comprador leitor tem, assim, também a oportunidade de ajudar 
na manutenção da nossa casa”, completa Célia. 

LIVROS & CIA
Conheça a Livraria e Biblioteca Circulante Edgard Armond 
por Michele Alves

NOTÍCIAS DA CASA 1
Gente que cuida de gente 
por Cecília Fazzini

Amor e dedicação para acolher crianças de 6 a 12 anos, transformam 
a Casa 1 mantida pelo GSMN em espaço de convivência modelo 

Acolhimento. É esta a palavra que traduz a rotina de 50 crianças, di-
vididas entre os turnos da manhã e da tarde, com alimentação inclusa, 
na Casa 1. “O objetivo é ser um abrigo diferenciado e não uma escola, 
já que cada criança frequenta a sua no período em que não está aqui. 
Ser um porto seguro, onde os menores recebam carinho, noções de 
cidadania e disciplina, valores que levam pela vida afora”, explica Alayr 
Iaqueli, vice-presidente do GSMN. O projeto é, em 2016, atender um 
número ainda maior de crianças, muitas já inscritas numa fila de espera. 

“Cheguei à Casa 1 como gestante, há 16 anos, duas de minhas três fi-
lhas já passaram por aqui. O carinho extremo e as regras rígidas fazem a 
diferença desse lugar”, Rosana Tomás da Silva, mãe de Camily Vitória Tomás Barbosa, 
de 9 anos, assistida da Casa 1. 


