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JORNAL FRATERNO          MARIA DE NAZARÉ
Publ icação do Grupo Socorr ista  Mar ia  de Nazaré

MARIA: MÃE TERNA E ETERNA  

por D. Carmen Diva  entrevistada por Cecília Fazzini

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

Vibração Coletiva dos Discípulos de Jesus: 5ª-feira 
19h45 (participam, exclusivamente, Discípulos da 
Escola de Aprendizes do Evangelho)

De seu ventre nasceu Jesus; da devoção e perseverança ao 
Cristianismo, um modelo maior a ser seguido

Tomada por um misto de emoção, admiração e obser-
vação cuidadosa na busca por adjetivos que definam a 
grandiosidade da figura de Maria de Nazaré, Carmen Diva, 
fundadora e dirigente da nossa Casa, não se cansa de des-
tacar a importância máxima daquela que é a Mãe maior.  Ao 
se declarar seguidora incondicional de Maria, foi Dona Car-
men que, junto com os trabalhadores que lutaram pela cria-
ção do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, batizou a Casa 
com o nome da mãe do Cristo. Ela assinala as muitas graças 
obtidas: “em todos os momentos em que enfrentamos obs-
táculos, diante de decisões a tomar, nos reunimos e pedi-
mos, e Ela sempre vem em nosso auxílio”. Mas também se 
mostra atenta à grande responsabilidade que implica trazer 
o nome de Maria: “Temos que honrá-la e nunca, nunca mes-
mo, desapontá-la em nossos propósitos”.

Mas quem foi e quem é Maria de Nazaré? De pronto, 
Dona Carmen responde: “um espírito crístico da mesma li-
nhagem de Jesus. E não poderia ser diferente, já que abri-
garia em seu ventre o filho de Deus. Maria é exemplo de 
virtude, ternura, mãe, socorrista, confortadora. Maria não 
tem nenhum defeito comum em nós”. E ressalta a capacida-
de dEla em perseverar. No calvário de Jesus, além da digni-
dade de sua figura, aos pés da cruz reiterou sua fé extrema 
em Deus. “Não se afastou e não desviou um minuto sequer 
seus olhos do filho, para que Jesus entendesse que ela não 
havia fraquejado e que prosseguiria com a obra por Ele dei-
xada.” E assim se fez. 

Para a Doutrina Espírita o papel de Maria é de extrema 
magnitude. “Essa mulher, eleita pelo Espírito Santo para que 
o Cristo encarnasse, é referência do amor pleno, a maior das 
socorristas, que transpira suavidade, benevolência, sempre 
meiga no amparo dos necessitados.”

Que Assim Seja!
Para Dona Carmen, seguir os passos da Mãe das mães é 

uma consequência natural. “A atração que Maria exerce so-
bre nós, depois que a conhecemos, é imensurável, porque 
não conseguimos mais nos afastar.” Reitera que no GSMN, o 
compromisso precisa ser constante, para que Maria sempre 
olhe para os colaboradores da Casa com agrado. 

Ela não omite a forte expectativa de que o nosso Grupo 
atenda aos anseios da Mãe de Jesus: “penso que Maria es-
pera que nossa Casa seja servida por trabalhadores de co-
ragem, fé e livres de qualquer soberba. Maria é nossa mãe, 
nós a escolhemos como protetora e estamos ligados a Ela 
pelo serviço prestado e pela reforma íntima”.  

Maria, por Carmen Diva, em:
Uma palavra: Pureza e Amor
Uma lição: espírito de união, amor e irmandade.
Uma missão: fidelidade
Uma forma de gratidão: amar e servir ao filho d’Ela
Uma mensagem para a humanidade: que tente tirar 
a dureza do coração e torne-se mais terna, assim como 
ela gostaria. 

Virgem Maria (1640-1650). National Gallery, Londres.
Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato



EM RESUMO
O arrebatamento pelo Mestre ontem e hoje 
por Edmundo Farias Alves (DJ)

Quem não gostaria de ter convivido com Jesus, acompa-
nhando dia a dia seus atos e palavras? Se ainda hoje, mais 
de dois mil anos depois, emocionamo-nos com as passagens 
em que Ele nos ensina a agir perante nossos semelhantes e 
perante a vida, o que dizer daqueles bem aventurados que 
encararam Jesus de frente e puderam sentir toda a força mo-
ral que emanava de sua palavra e de seus gestos? A história 
está repleta de relatos de pessoas que se deixaram arrebatar 
pela simples presença do Mestre, o que só se explica por sua 
força interior, pela pureza extrema de seu espírito. 

Isso nos leva a estabelecer paralelos entre a humanida-
de da época de Jesus e a atual. Qual a melhor: aquela que 
acabou por crucificá-lo, ou esta que ainda resiste a assimilar 
suas palavras, no sentido de que o amor ao próximo deve ser 
precondição de nossa vida?  Há um sentimento, quase 
unânime, de que estamos rumando a outro modelo de ci-
vilização. Mesmo entre pensadores não cristãos, prevalece 
a ideia de que a nova civilização tem de vir acompanhada 
de valores cristãos da humildade, do amor, da caridade, da 
dedicação, da justiça. É possível preconizar o fim da aparen-
te guerra entre espiritualidade e ciência. Aparente, porque 
cientistas, que há pouco se recusavam a aceitar uma cone-
xão entre mente e corpo, hoje julgam fora de dúvida que 
nossos pensamentos, sentimentos e estados de espírito se 
transmitem às células do nosso corpo.

 Entre os que se sentiram arrebatados por Jesus, à sua 
época, estava Públio Lêntulo, nobre romano que governava 
a Judeia, e que, em uma carta dirigida ao senado do império 
e até hoje incontestada, faz de Jesus um verdadeiro retrato, 
com o que lhe pareceu serem as qualidades intrínsecas, na-
turais do Mestre.    

 Públio Lêntulo, diz no último parágrafo: “Prega com 
majestade; e suas exortações são cheias de brandura. Fala 
com muita eloquência e gravidade. Ninguém o viu rir; mui-
tos, porém, o têm visto chorar, não poucas vezes. É sobremo-
do sábio, moderado e modesto, um homem, enfim, que, por 
suas divinas perfeições, eleva-se acima de todos os filhos dos 
homens”.  

MUITO PRAZER!
Compartilhar conhecimento é o que eles fazem!
por Michele Alves

Baseados no Evangelho, trabalhadores bem instruídos, 
transformam em palavras simples, as mensagens de amor, 
esperança e equilíbrio. Eles são palestrantes do GSMN.

Carlos Romano, ou Senhor Carlos, 
trabalha na casa há quatro anos, mas 
tem um longo período como servidor 
de Jesus, na Seara Bendita. Hoje desen-
volve suas palestras com grande entu-
siasmo no Nazaré. “Me preparo antes, 
faço minhas preces para que Deus me 
induza às melhores palavras”, diz.

Ione Leão tem o espiritismo como a luz que a conduz e a 
auxilia no equilíbrio espiritual, por isso, diz: “sinto-me imen-
samente gratificada pela oportunidade de compartilhar co-
nhecimento, nessa troca de energias”.

Já Eurico Scarabel procura fornecer acolhimento às dores 
e tristezas, “mostrando que Jesus está sempre presente no 
Vinde a Mim que vos aliviarei”. Ele deixa uma mensagem: Não 
somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, 
somos seres espirituais vivendo uma experiência humana.  
(Pierre Teilhard de Chardin)

Para Filomena Souza, nesse trabalho, a prioridade é mos-
trar a capacidade que cada um tem de se transformar. “Ofe-
recemos subsídios à reflexão íntima, o despertar da fé e o 
amor fraternal.” Para ela, essa é uma grande oportunidade 
de trabalho, “o maior investimento que podemos fazer é no 
nosso conhecimento e crescimento interior”.

Carlos Sorrentino julga que esse é um trabalho de doa-
ção de amor. Ele, que tem o espiritismo como alicerce e es-
trutura sólida, antes de iniciar as palestras, passa na câmara 
de passes para agradecer “a Jesus pela grande oportunidade 
de trabalhar, e pedir sustentação para que a mensagem atin-
ja os corações”.

Solicitados a indicar alguns livros aos interessados, a lista 
resultou imensa, mas as obras do autor José Carlos de Lucca 
encabeçam as indicações da maioria deles.  

EDITORIAL
Boa gestão é mola mestra de toda obra social
por Norma Haddad – Membro dos Conselhos Consultor e Diretor do GSMN

Quando nos deparamos com a necessidade de fazer tudo 
acontecer, apoiados no ideal e perseverança de erguer uma 
obra de auxílio espiritual como o Grupo Socorrista Maria de Na-
zaré, empreender é palavra de ordem. Procurar onde e como 
buscar recurso material e apoio, otimizar o uso das doações não 
é, e nunca será, tarefa fácil. Mas quando a mola mestra é acolher 
o próximo e trabalhar em nome de Jesus, vontade e determina-
ção afloram, e encontramos sempre força extra para guiar nos-
sos passos. Foi assim desde a construção da nossa Casa, em cada 
tijolo assentado e em todas as etapas que tivemos que concre-
tizar com dinheiro curto. Mas além da fé e da permanente ajuda 
do Plano Maior a pergunta que se apresenta é: fazer o quê e para 
quem? Quando citamos a necessidade de empreender, nos refe-
rimos principalmente a tomadas de decisão que mudam a vida 
de muitos assistidos. Exemplo da origem da Casa 1, na comuni-
dade Alba, quando substituímos 400 pontos de distribuição de 
sopa por uma creche; implantamos cursos de capacitação em 
parceria com o Senac, entre outros benefícios.

Foram realizados no passado chás e jantares beneficentes 
para arrecadar fundos que contribuíram para alicerçar a cons-
trução da Casa 2 – que hoje proporciona tratamento espiritual 
ininterrupto. E tantas outras ações que contaram com todos os 
colaboradores da nossa Casa. Registre-se que é preciso transmi-
tir àqueles que nos fazem ofertas de qualquer natureza a segu-
rança da correta destinação do dinheiro e visão de futuro. Tudo, 
mas tudo mesmo, dentro do princípio de amor e caridade ao 
próximo, bem maior da nossa Doutrina Espírita. Exatamente 
por isso nunca esmorecer e nem aceitar retornar de mãos va-
zias. Empreender dentro da ótica Cristã é isso, nos mantermos 
na ética e no aprendizado constante de nossas possibilidades 
de captar ajuda.

No GSMN, qualquer empreendimento ainda carrega a gran-
de responsabilidade de honrar o fato de trabalharmos para o 
Mestre, sob o emblema precioso “Maria de Nazaré”, a Mãe que 
protege e doa o seu nome para a nossa instituição. Empreender 
é arregaçar as mangas e trabalhar! Acordar todos os dias e acre-
ditar que é possível conseguir.  

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

NOSSA HISTÓRIA • 5º CAPÍTULO
Mais uma mudança
por Maria Consolação da Silva

Muito mais cedo do que se esperava, o funcionamento no 
sobrado da Rua Tebas ficou inviável. Foi tamanha a procura 
por assistência, que a permanência do grupo ali durou parcos 
dois meses. Parecia que “brotavam” pessoas por todos os lados, 
contam os trabalhadores da época.  E, mais uma vez, quem 
saiu à cata de solução foi a incansável Idelvia Motta, já, então, 
carinhosamente chamada pelo grupo de “nossa corretora 
de imóveis”.  E ela não 
decepcionou os com-
panheiros: encontrou 
o lugar onde o GSMN 
funcionou por 15 anos, 
de 1974 a 1989 – a casa 
da Rua Tapés, 246, a um 
quarteirão da nossa 
sede atual.

 O endereço passou a ser, oficialmente, a sede do Maria de 
Nazaré e recebeu o nome de Casa 2, já que a Casa 1 já estava 
sendo construída na Rua Ten. Moretti.

Dona Carmen Diva lembra que quem foi o fiador e tam-
bém pagou os dois primeiros alugueis da casa foi um dos in-
tegrantes do grupo, Jacques Conchon, que é também o fun-
dador do CVV – Centro de Valorização da Vida. E lembra que 
o proprietário do imóvel foi sempre muito camarada. Ele só 
aumentava o aluguel o mínimo possível. “Até hoje, o incluo 
nas minhas orações”, diz. 

É BOM SABER
Visão espírita da Páscoa.
por Michele Alves

Há pouco comemoramos a Páscoa, considerada uma das 
festividades mais importantes pelos cristãos. Na Doutrina Es-
pírita não há rituais ou comemorações para a Páscoa. Há o 
respeito a essa celebração e o compartilhamento desse valor, 
mesmo que haja outras interpretações, já que está dentro do 
Evangelho de Jesus, nosso Mestre.

A Paixão de Cristo começa com a última santa ceia, no mo-
mento em que Jesus é preso, passa por todo o julgamento, é 
acusado por blasfêmia e condenado à morte. É uma história 
já conhecida, que marca a época com a sua ressurreição, três 
dias após a crucificação. Por isso, a Páscoa é considerada um 
momento em que o Cristianismo celebra a consumação do sa-
crifício divino, momento de renovação e renascimento, além 
de união familiar.

A ressurreição mostra a imortalidade do espírito e a repre-
sentação da morte apenas do corpo físico. Essa é a certeza de 
que o espírito prossegue para o além túmulo, vigorando em 
outras dimensões, evoluindo moralmente, sempre!

A nós, nessa encarnação, cabe aproveitar o esforço de viven-
ciar a mensagem do Cristo em nosso coração, cientes de que 
um dia testemunharemos essa evolução em nós mesmos.  Ione Leão, Eurico Scarabel, Filomena de Souza e Carlos Sorrentino



LIVRARIA E BIBLIOTECA CIRCULANTE 
 EDGARD ARMOND INDICA

No Dia das Mães, presenteie a sua com livros!
Maria Mãe de Jesus – Francisco Cândido Xavier e Yvonne 

A. Pereira – A obra reúne textos considerados fiéis à realida-
de, resultando numa biografia fidedigna, embora com lacu-
nas, da Mãe de Jesus. Traz “flashes” das atividades de Maria 
na espiritualidade. Editora Aliança, 188 páginas, R$ 18.

Maria, a Maior Educadora da História – Os dez princípios 
usados por Maria para educar seu filho, Jesus – Augusto 
Cury – O psiquiatra faz uma avaliação da personalidade de 
Maria e dos dez princípios que Ela utilizou na educação do 
menino Jesus sob a ótica da Psicologia, da Psiquiatria e da 
Pedagogia. Editora Academia, 192 páginas, R$ 19.

Para as Mães os filhos não morrem – O Retrato de Jane – 
Kate Seierup – Emocionante lição de vida! Com sensibilidade 
e ternura, a autora compartilha suas experiências interiores 
após a perda de sua filha, levando conforto, fortalecimento 
e lucidez a todos os que passam por sofrimento semelhante.  
Editora Lake, 472 páginas, R$ 39.
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A transparência a serviço da credibilidade

Ter nosso site no ar é motivo de comemoração! Além de 
facilitar a comunicação com os colaboradores, os apoiado-
res e a comunidade em geral, ele é um importante instru-
mento de transparência.

Cada vez mais, constata-se a importância e o crescimen-
to do número de entidades que prestam apoio aos que 
necessitam. É perfeitamente justificável, então, a cobrança 
da sociedade para que organizações consideradas de utili-
dade pública, como é o caso do Grupo Socorrista Maria de 
Nazaré, disponibilizem informações claras de sua atuação. 

Nossa Casa sobrevive graças a doações de todos que 
acreditam no nosso trabalho e, como tal, sempre atuou 
com total transparência. Agora, de maneira mais prática e 
fácil, todos que tiverem interesse em saber como atuamos, 
como usamos os recursos que nos são destinados podem 
fazê-lo com apenas um “click”.

Mas este não é o único objetivo do nosso site. Outro, 
não menos importante, é possibilitar que a comunidade 
conheça a nossa instituição, oficialmente, que as pessoas 
se interem do trabalho aqui desenvolvido, tanto no âmbito 
espiritual como no social.

Além de “abrir as portas do GSMN para o mundo”, nos-
so site é ainda um canal para disseminação de informações 
não apenas da nossa Casa, mas de divulgação da Doutrina 
Espírita e de seus preceitos, de exemplos e ensinamentos 
que possam ajudar a todos a entender e atravessar as ad-
versidades da vida.  

ESTÁ NO AR O SITE DO GSMN!!!

COLUNA SOCIAL
Jantar Dançante Beneficente do Maria de Nazaré

Reserve a data na sua agenda!
O GSMN programou para junho uma festa, que promete 

muita animação.
A partir das 19h30min do dia 4 de junho de 2016, sábado, 

esperamos você no Clube Armênio, na Avenida Professor As-
cendino Reis, 1.450, Moema, São Paulo – SP.

Convites à venda na Livraria e Biblioteca Circulante Edgard 
Armond do GSMN. Além do coquetel de entrada, jantar, so-
bremesa, bebidas e cafezinho na saída, o convite inclui sor-
teios, música e dança. E, claro, muita diversão!

Convide seus amigos e familiares. Será uma noite com 
muita dança e alegria!  

Jantar 
Dançante

Beneficente

04 de Junho
Às 19h30

Em prol do Grupo Socorrista 
 Maria de Nazaré

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


