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O Grupo Socorrista Maria de Nazaré tem uma história que 
é dele, mas é de todos que atuaram e atuam na instituição, 
fazendo dela uma casa exemplar de acolhimento. Nesta edi-
ção do Jornal Fraterno do GSMN, vamos destacar a história do 

“nosso braço social”, destinado ao cuidado dos menos favore-
cidos. Esses mesmos irmãos que acabam se tornando nossos 
guias, pois nos ensinam muito, ajudam-nos a enxergar quão 
privilegiados somos e quanto podemos fazer pelos que rece-
beram muito menos ou não receberam nada. Ajudam-nos a 
nos conscientizar de que temos muito a dividir e que não po-
demos ficar parados, assistindo suas dores ou esperando que 
outros façam o que cabe a todos nós.

Como citamos em outras oportunidades, o braço social do 
Nazaré nasceu antes do próprio GSMN. O grupo, no qual es-
tava presente dona Carmen Diva, iniciou suas ações na favela 
Alba, antes de idealizar o grupo espírita, tal como é hoje. Esse 
trabalho completou, oficialmente, 51 anos, mas começou bem 
antes. Podemos afirmar que se iniciou há, pelo menos, 60 anos.

Mesmo com receio de sermos repetitivos, vamos 
“começar do começo”!

No início, aquele grupo comprometido com a questão so-
cial, fazia o atendimento das pessoas que necessitavam de aju-
da, em casas de moradores da comunidade. Essa solução se 
mostrou inviável, quando o número de pessoas que acorriam 
para o local, em busca de ajuda e de consolo, cresceu muito. 
Temendo causar transtornos aos moradores que cediam suas 
casas, o grupo alugou uma garagem bem pequena, próxima 
dali, onde deu continuidade à distribuição de alimentos e de 
sopa, às segundas-feiras. Logicamente, a pequena garagem 
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também não comportou o movimento, e o grupo conseguiu 
alugar uma garagem um pouco maior.

De mudança em mudança, em julho de 1973, quando 
o GSMN já estava devida e oficialmente constituído (desde 
1970), a diretoria comprou um terreno, com financiamento do 
governo, para a construção da sua sede própria. Tinha uma lo-
calização estratégica, na rua Tenente Américo Moretti, na en-
trada da favela Alba. Em 1975, foi concluída a primeira fase da 
construção e a sede foi chamada de Casa 1.

Em 20 de agosto de 1979, foi criada ali a Creche do Naza-
ré. Além de dar apoio às mães que trabalhavam fora, a creche 
também tinha o objetivo de dar oportunidade de trabalho 
social aos alunos da Escola de Aprendizes do Evangelho e a 
voluntários do GSMN. Mesmo com a creche, o grupo manteve 
os atendimentos dentários, atendimento a gestantes, a sopa e 
o bazar da pechincha, criados anteriormente.

No período de 1980 a 2009, foram atendidas na creche 
2320 crianças e, quando foi encerrada, por falta de acordo com 
a prefeitura, a casa passou a dar atendimento a crianças em 
idade escolar que, ao saírem da escola, ficavam nas ruas da co-
munidade sujeitas a todos os tipos de vicissitudes. 

O CCA – Centro da Criança e do Adolescente foi inaugu-
rado em 2010, mas, em 2017, teve suas atividades suspensas. 
Mesmo com todos os esforços para evitar uma medida drás-
tica, a diretoria viu-se forçada a interromper o atendimento às 
crianças, por falta de recursos financeiros. O trabalho com as 
gestantes não foi interrompido.

Em 2018, o atendimento foi retomado com novas diretri-
zes, de forma a possibilitar a sua manutenção financeira. Entre 
as ações que possibilitaram a continuidade dos trabalhos, é 
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Março de 2020! Fomos todos surpreendidos por uma pan-
demia de um vírus desconhecido que assustou o mundo.

Nossa casa de trabalho, que nunca havia fechado um dia 
sequer, nem mesmo em feriados como de Natal, Ano Novo 
ou outros eventos, com muita tristeza, teve de suspender suas 
atividades. Atendendo aos apelos da Organização Mundial da 
Saúde, nossas autoridades determinaram o fechamento dos 
locais públicos.

Nós, do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, compreenden-
do o perigo da contaminação, obedecemos prontamente, e 
pelo bem dos assistidos e trabalhadores, fechamos as portas. 
Como todos, acreditávamos que seria algo passageiro e que 
em breve reabriríamos a nossa casa, mas não foi o que acon-
teceu.

Por várias vezes, ao longo desse um ano e meio, projeta-
mos uma data para abrir a nossa casa, mas não conseguíamos, 
pois o número de contaminados aumentava, e por isso, não 
era viável.

Hoje, nossa casa se abre, cumprindo todos os protocolos 
de segurança exigidos, depois de muitas reuniões para que 
pudéssemos agir com toda prudência.

Esta não está sendo uma tarefa fácil, pois tivemos que 
adaptar a casa para recebermos os assistidos e os trabalhado-
res. Para isso, tivemos que pensar em todos os detalhes, como 
a higienização, o espaçamento das cadeiras, abastecimento 
de álcool em gel, confecção de avisos de informação, coloca-
ção de adesivos no chão para facilitar o distanciamento, co-
locação de acrílicos nas mesas da orientação para proteger o 
assistido e o trabalhador.

Temos, ainda, um cuidado maior para com os assistidos, 
para que não haja aglomeração, e também, higienização das 
fichas de tratamentos no início e fim dos trabalhos, entre ou-
tras coisas.

Nossa casa reabriu dia 23 de agosto, primeiramente para 
os trabalhadores, em forma de reciclagem e passe coletivo. 
O atendimento ao público foi retomado em 13 de setembro 
com muita alegria e extrema colaboração de todos.

Ainda estamos nos adaptando a esse “novo normal”, que 
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A Assembleia Geral Ordinária, realizada em 18/02/1974, foi 
palco para o anúncio da compra de um terreno na Comunida-
de Alba, para construção da primeira sede própria do GSMN. 
Logo no ano seguinte, foram iniciadas as providências: estudo 
da planta e início de uma campanha para arrecadação de fun-
dos para a construção da casa que seria inaugurada em 1975.

Após poucos anos, em 1979, a presidente da época, Norma 
Haddad, anunciou que a casa mudaria seu foco e passaria a 
abrigar uma creche para abrigar bebês de mulheres da Alba, 
que não tinham onde deixar os filhos para irem trabalhar. Com 
a colaboração do engenheiro Wilson Arré (pai dos nossos com-
panheiros Tânia, Telma, Yara e Edson), que se responsabilizou 
pela obra e ainda conseguiu todo o material necessário, as 
adaptações foram realizadas, sem custos para o GSMN.

Em 1983, o Nazaré recebeu de um doador anônimo, uma 
quantia suficiente para comprar mais um terreno, este, para 
sediar a casa espiritual do Nazaré, além de permitir o início da 
construção da nova sede.

Finalmente no dia 7 de janeiro de 1989, a segunda sede 
própria do Nazaré foi inaugurada, a casa de atendimento es-
piritual transferiu-se para o novo endereço, onde permanece 
até hoje. 

As sedes próprias

Os desafios do Maria de Nazaré para
se integrar ao “novo normal”

Editorial

Baú de Memórias

Maria Consolação

exige de todos, um pouco mais de paciência, tolerância e amor.
Aprendemos a sorrir com os olhos e nosso coração se reju-

bila a cada encontro, mesmo não podendo nos abraçar, pois 
isso também faz parte desse “novo normal”.

O importante é que continuemos nos amando e nos aju-
dando uns aos outros, como Jesus nos ensinou.

Agradecemos aos assistidos pela compreensão e confiança 
no nosso Grupo Socorrista Maria de Nazaré.

Gostaríamos de deixar aqui nossos agradecimentos a to-
dos os trabalhadores que, com carinho e dedicação por esta 
casa, tiveram entendimento e compreensão na aceitação do 
trabalho sob essa nova perspectiva, e que, apesar da ansieda-
de, aguardaram amorosamente o reinício gradativo de todas 
as atividades.

Deixamos, ainda, um agradecimento muito especial aos 
trabalhadores da Diretoria Executiva da nossa casa, que não 
mediram esforços para essa concretização, além da abertura 
da nossa casa social, a Casa Carmen Diva.

Estamos todos muito unidos e felizes por voltar a realizar 
este trabalho em nome de Jesus. Agradecemos a nossa mãe 
maior, Maria de Nazaré, que envolve nossa casa com seu amor 
tão grande, tocando o coração de todos que nela adentram.

Determinação, paz e alegria a todos!
Um grande abraço!  



importante ressaltar a participação de trabalhadores e alunos 
do Nazaré na doação de alimentos não perecíveis. Desde a 
reabertura, a casa tem contado com essa ajuda valiosa e, em 
poucas ocasiões, foi obrigada a comprar esse tipo de alimento.

Desde então, muita coisa aconteceu na antiga Casa 1

Quem conhece o prédio da Alba sabe como é farto de 
escadas. Para facilitar o acesso de crianças com dificuldades 
de locomoção, foi feita uma grande reforma em 2019. Foram 
construídas rampas e banheiros com acessibilidade em todos 
os andares. Também foi deixado tudo preparado para a futura 
instalação de um elevador, já que a construção não comporta 
rampas para substituir todas as escadas. O teto foi reformado, 
bem como a cozinha e a despensa, que tiveram todas as pra-
teleiras de madeira substituídas por prateleiras de ardósia. A 
cozinha ganhou quatro cubas, com bancadas diferentes de 
granito para manipulação de cada tipo de alimento. Nesse pe-
ríodo, continuou o atendimento às crianças, cerca de 50 por 
ano. Atualmente, são 47.

Paralelamente, aos sábados, com uma equipe de voluntá-
rios, foram oferecidos cursos de informática a moradores da 
Alba, que também foram treinados para formatar seus currí-
culos e para fazer entrevistas de emprego e participaram de 
cursos ministrados pelo Sebrae. 

Mas, quando tudo estava arrumado, veio a pandemia
do Covid-19...

Todas as atividades foram suspensas. Como sabíamos da 
dificuldade das famílias das crianças assistidas para alimentar 
seus filhos, empreendemos campanhas para distribuir cestas 
básicas a elas, como também, às famílias das gestantes e dos 
alunos dos cursos de informática. Porém era difícil assistir à 
situação de outras famílias do entorno, sem tomar nenhuma 
atitude, e a distribuição de cestas foi estendida a algumas de-
las, atendo-nos ao nosso limite de captação de recursos. Em 
média, são distribuídas 350 cestas de alimentos, por mês, com 
a colaboração de voluntários, de trabalhadores e de doadores 
de fora do Nazaré.

A mudança do nome – Casa Carmen Diva
Por que isto agora?

A primeira justificativa é muito fácil de ser defendida. É 
possível que não haja, no nosso Grupo Socorrista, quem não 
concorde que esta é uma homenagem mais que justa àquela 
que foi uma das fundadoras da casa e uma das responsáveis 
pelo início dos trabalhos na Comunidade Alba. Dona Carmen 
Diva trabalhou e dirigiu espiritualmente o Nazaré, ininter-
ruptamente, até seu desencarne, em 2018. A ela devemos a 
existência e a solidificação de uma instituição que prima pela 
seriedade, pela dedicação à fraternidade e que nos dá oportu-
nidade de trabalho.

A segunda justificativa é de ordem prática. Na comunida-
de, nossa casa não possuía uma identidade inconteste. Alguns 
a chamavam de Casa do “Sô Amaral” – pelo que apuramos, 
trata-se de um antigo morador do endereço. Outros ainda a 
chamavam de “Creche” e, mais recentemente, “casa do muro 
colorido”. Quando tentamos chamá-la de Unidade de Assis-
tência Social ou de Casa de Maria de Nazaré, ficaram confusos, 
ou seja, o nome não pegou.

Por isto, resolvemos “rebatizar” a nossa casa. Dar-lhe um 
nome que a identificasse para sempre. Ao fazermos vários 
brainstorm para escolher um nome que fosse, ao mesmo tem-
po, pertinente, forte e fácil de ser mentalizado, Edna Araújo, a 
sucessora de Dona Carmen, escolhida pela própria, recebeu 
uma inspiração incontestável: a nossa unidade de assistência 
social deveria se chamar Casa Carmen Diva!  

E assim foi feito. E podemos dizer que, pelos indícios, o 
nome já pegou!

O pós-vacina
Em 3 de novembro de 2021, com todas as funcionárias 

vacinadas com a segunda dose, as atividades com as crianças 
foram retomadas. A distribuição de cestas básicas, que ocorria 
quinzenalmente, passou a ser feita mensalmente, no entanto, 
não foi interrompida, pois as condições dos beneficiados ain-
da é extremamente precária. 

A retomada das atividades foi um alento, tanto para as fa-
mílias das crianças, como para diretores, funcionários e volun-
tários.

Alguns números

No ano de 2020 foram distribuídas 3470 cestas de alimen-
tos e igual número de kits de higiene para moradores da Alba. 
Em 2021, foram 3558 cestas e igual número de kits de limpeza. 
No total, foram 7028 cestas e 7028 kits. Durante todo o perí-
odo foram distribuídos frascos de álcool em gel e máscaras 
protetoras.

As gestantes da comunidade também puderam contar 
com a ajuda da Casa Carmen Diva. Em 2020, 87 receberam 
enxovais completos para seus bebês, incluindo fraldas e pro-
dutos de higiene. Em 2021, foram 186 enxovais.

Em 2020 e 2021 foram realizados dois cursos pelo Sebrae 
para os moradores da comunidade. 

Os programas, “Descomplique” e “Organize seu Negócio” 
tiveram o objetivo de estimular o empreendedorismo e pro-
porcionar algumas ferramentas essenciais de trabalho aos em-
preendedores atuais e futuros.

Continuação da matéria da capa



A doação de órgãos é um ato grandioso de amor ao próxi-
mo, que possibilita milhares de vidas serem salvas anualmente. 

Alguns transplantes como o do rim, parte do fígado, do pul-
mão e medula óssea, podem ser realizados pelo doador em 
vida. Contudo, após o desencarne a doação é mais ampla e en-
globa os dois rins, fígado, coração, válvulas, pâncreas, pulmões, 
intestino, córneas, pele, veias, artérias, tendões, cartilagem e 
ossos. Somente após a confirmação da morte encefálica, que 
é a morte do cérebro e do tronco cerebral, a pessoa é consi-
derada apta a doar seus órgãos, pois estes podem ser apro-
veitados enquanto houver circulação sanguínea irrigando-os, 
ou seja, antes que o coração deixe de bater e os aparelhos não 
possam mais manter a respiração do paciente. 

Analisando a doação de órgãos sob a ótica espírita, po-
demos levantar inúmeras reflexões e questionamentos. Nas 
Obras Básicas não há nenhuma citação sobre este assunto, vis-
to que o primeiro transplante bem-sucedido de órgãos ocor-
reu em 1954, em Boston (EUA). Contudo, Kardec afirmou que 
o espiritismo deveria sempre caminhar com a ciência, aperfei-
çoando-se e evoluindo igualmente. 

Hoje, temos grandes representantes da nossa Doutrina, 
como Francisco Cândido Xavier e Divaldo Pereira Franco, que 
trazem em suas obras a continuidade da missão de Kardec. Em 
uma entrevista, Divaldo esclarece algumas dúvidas levantadas 
por espíritas a esse respeito, como por exemplo a incompati-
bilidade perispiritual entre o doador e o receptor do órgão. O 
médium afirma que esta não existe, porque o perispírito de 
quem recebe consegue adaptar às futuras células sua própria 
organização. 

Outra dúvida muito frequente é se o Espírito desencarna-
do pode sofrer, caso ainda esteja ligado ao corpo físico, quan-
do seus órgãos forem retirados. Divaldo diz que o perispírito 
permanece inalterado, já que o desligamento do corpo físico 
é feito antes da retirada dos órgãos, mas adverte que, no caso 
de ocorrer a doação sem o consentimento prévio da pessoa, 
pode advir um choque emocional para o Espírito doador. 
Diante esta observação, vale trazer algumas reflexões sobre o 
processo de desencarne. 

A sabedoria popular nos diz que, para termos uma boa 
morte, é necessário que tenhamos antes uma boa vida. A 
Questão 165 de O Livro dos Espíritos é bastante esclarecedora a 
respeito deste assunto. Vale ressaltar que o período de pertur-
bação durante e após o desencarne pode variar bastante tan-
to em intensidade como em duração. Cada morte, assim como 
cada renascimento, é para nós uma experiência única. À vista 
disso, no capítulo 15 de Obreiros da Vida Eterna, psicografado 
por Chico Xavier, o mentor Jerônimo destaca que não existem 
duas desencarnações estritamente iguais, pois depende da 
posição espiritual de cada um. 

Vale ainda destacar a recomendação de Emmanuel quanto 
ao tempo de espera para que uma cremação não seja preju-
dicial ao Espírito desencarnante. Ele recomenda que se aguar-

 A doação de órgãos na visão espírita

Caderno de Artigos

de por volta de 72 horas para que a cremação seja efetuada. 
Com isso, verificamos que 72 horas é um tempo superior ao 
requerido para a retirada de órgãos. Podemos assim entender 
que, em um tempo inferior a este pode haver algum risco de 
trauma psicológico para o Espírito doador. No entanto, é im-
portante acentuar que, a retirada de um órgão é bem menos 
drástica do que a cremação. 

Ao levarmos em conta essas reflexões, podemos considerar 
que a doação de órgãos se torna um pouco mais complexa do 
que poderíamos imaginar, pois não existe absoluta certeza, da 
condição espiritual do doador, já que se trata de uma situação 
que engloba inúmeros fatores. 

Assim, verificamos que a evolução moral, o conhecimento 
sobre a realidade espiritual, o momento emocional do desen-
carnante e da família são fatores que influenciam categorica-
mente no processo de desligamento do Espírito com o corpo 
físico. 

Divaldo esclarece ainda que, no caso em que a família opta 
pela doação, mesmo que seu ente querido não seja conhe-
cedor da continuação da vida, num primeiro momento pode 
haver uma sensação desagradável, porém, a seguir, o Espíri-
to compreenderá o bem que foi feito e com isso sentirá uma 
grande felicidade pessoal. 

No livro Amor e Saudade, psicografado por Chico Xavier, o 
Espírito Wladimir, fala do benefício recebido pelas preces que 
revigoraram suas forças espirituais, levando-o a compreender 
o valor da doação, mesmo feita sem a sua autorização quando 
encarnado. 

No livro Entrevistas também psicografado por Chico Xavier, 
os mentores assumem uma posição favorável aos transplan-
tes de órgãos, por considerarem que não contrariam as leis 
naturais, pois trata-se de um avanço da ciência, totalmente le-
gítimo, que deve ser levado adiante. Porém, Chico Xavier tam-
bém adverte que, se a pessoa for demasiadamente apegada 
a objetos, posições sociais e a seus afetos, é aconselhável não 
autorizar a doação. 

Com isso, podemos averiguar, mais uma vez, que a decisão 
de doar os órgãos é do doador e, dentre vários fatores, vai tam-
bém depender do maior ou menor desprendimento das coi-
sas que o cercam neste mundo. Contudo, é válido considerar 
as preciosas palavras de Divaldo Franco, quando diz que: “Não 
pode haver maior dádiva do que oferecer algo que não nos é 
mais útil e que vai salvar uma vida, pois a doação voluntária e 
consciente expressa a sublimidade do amor incondicional em 
benefício do próximo, sendo para o receptor um exemplo da 
misericórdia Divina".

Isso posto, ao se analisar a doação de órgãos sob a ótica 
espírita, podemos sintetizar que a nossa Doutrina aprova esta 
iniciativa, mas é importante que seja livre e espontânea por 
parte de quem deseja doar seus órgãos, não nos cabendo a 
imposição desta ação a ninguém. O mais importante é termos 
consciência de que a doação é um ato nobre que pode salvar 
vidas, pois pode ser a única esperança de recomeço para um 
irmão que depende de uma atitude como esta para dar conti-
nuidade à vida no plano físico. 

Margareth Rosa Cavalcanti - Trabalhadora do GSMN
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 As provações são escolhidas por nós
Sônia Bindo Junqueira - Trabalhadora do GSMN

O Espiritismo nos ensina que o planeta Terra é uma escola, 
um mundo de provas e expiações, onde ainda predominam o 
orgulho, o materialismo e o egoísmo. Os espíritos reencarnam 
com a finalidade de aprender e evoluir.

Por ainda ignorar a necessidade do bem, erramos e, muitas 
vezes, causamos o mal aos outros e a nós mesmos. A expiação 
nos permite reparar esses males, sofrendo as consequências 
das nossas ações irresponsáveis. É, muitas vezes, pela dor e 
pelo sofrimento que aprendemos que toda ação, no bem ou 
no mal, retorna para nós mesmos. Sentindo em nós os efeitos 
de nossas escolhas, compreendemos a importância do bem e 
das demais virtudes.

É como ensinou Jesus: “A cada um segundo suas obras.” 
Temos a liberdade de escolher, mas somos responsáveis por 
nossas escolhas e por suas consequências. Colhemos o que 
plantamos.

Por outro lado, as provas são situações que enfrentamos 
com o objetivo de avaliar nossas conquistas morais ou ainda 
de fortalecer nossas virtudes. Elas são escolhidas por nós mes-
mos ou por nossos benfeitores espirituais, antes de encarnar-
mos.

O Livros dos Espíritos é um dos livros que deram origem à 
doutrina Espírita. Escrito em forma de perguntas e respostas, 
ele aborda a Escolha das Provas, na questão 258 e questões 
seguintes. Quando pergunta se o Espírito, antes de reencarnar, 
tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão 
durante a vida, a resposta é bastante clara: “Ele próprio escolhe 
o gênero de provas que quer suportar e é nisso que consiste o 
seu livre arbítrio". 

O Espírito, quando desencarnado, enxerga com clareza 
quem realmente é, suas imperfeições e necessidades, e esco-
lhe com alegria as provas que deverá enfrentar, porque sabe 
que  vencer essas provas depende apenas do seu esforço pes-
soal. Ele compreende que cada dificuldade superada é mais 
um degrau que ele sobe na escada da vida.

Desta forma, fica completamente descartada a ideia de fa-
talidade ou acaso. Temos sempre a tendência de reclamar das 
dificuldades e de questionar o porquê de estarmos enfrentan-
do esta ou aquela dificuldade. Muitas vezes acreditamos que 
não merecemos passar por isso ou aquilo... Nossas provas, que 
talvez hoje nos pareçam ser muito difíceis, são resultado de 
nossas próprias escolhas e contribuirão para o nosso aprimo-
ramento e evolução.

Independentemente do que tenhamos escolhido, o mais 
importante é o modo como estamos atravessando essas lutas. 
Aceitamos as dificuldades ou nos revoltamos com elas? Nosso 
comportamento neste sentido é que vai determinar a liber-
tação ou o agravamento de nossos problemas. As provas se 
repetirão até que aprendamos com elas. É a nossa imperfeição 
moral que nos traz situações desafiadoras, a fim de nos fazer 
crescer como Espíritos em evolução.

No entanto, aceitar não significa simplesmente entregar-se 

passivamente à situação. Todas as alternativas éticas para me-
lhorar a nossa vida são válidas, desde que acompanhadas de 
resignação e equilíbrio.  O mais importante é escutar o “recado” 
que a provação nos traz, que é de melhoria espiritual. O objeti-
vo é sempre a nossa evolução.

Sejam quais forem as dificuldades que enfrentamos, preci-
samos lembrar que nunca estamos sozinhos. O amor de Deus 
nos envolve e nos fortalece para enfrentá-las, por isso, é im-
portante nos lembrarmos da prece, que nos liga ao Criador. A 
caridade, as boas ações, a busca do templo religioso de nossa 
escolha para conhecimento dos ensinamentos do Evangelho 
são instrumentos que nos auxiliam a encontrar a força interior 
necessária para manter a paciência e a resignação diante de 
qualquer prova.

As dificuldades no lar, no trabalho, os problemas de saúde 
ou impedimentos que desestabilizam a nossa vida são instru-
mentos que a Lei Divina usa para nos ensinar a amar, a perdoar, 
a tolerar e auxiliar sempre. As pessoas “difíceis” são exatamente 
aquelas que pedem o nosso esforço maior, procurando supe-
rar as dificuldades com amor e boa vontade.

É importante entender que, conforme ensina a doutrina 
Espírita, são os nossos limites morais que nos ligam ao planeta 
Terra. Se não necessitássemos dessas experiências dolorosas, 
próprias do mundo de provas e expiações onde estamos ago-
ra, certamente, estaríamos reencarnados em mundos mais 
felizes.

 Esperança e otimismo
Nanci Premero - Trabalhadora do GSMN

Quem já não pensou ou falou: – Perdi a esperança nesse 
mundo – como ser otimista neste mundo violento?

Muitas vezes passamos por situações que achamos impos-
sível de serem transpostas, ficamos sem forças e o desânimo 
nos abate.

Vamos tentar entender, um pouquinho, o que são esses 
sentimentos, essas palavras:

Esperança – é o substantivo feminino que indica o ato de es-
perar alguma coisa, pode ser também um sinônimo de confiança. 
Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai 
acontecer.

Otimista - É o indivíduo que é partidário do otimismo, e oti-
mismo é a disposição que as pessoas desenvolvem para apreciar 
todas as coisas pelo lado bom.

Sendo espíritos imortais, todos nós trazemos esses senti-
mentos, por mais que expressemos a falta deles, nossa cons-
ciência divina traz à nossa mente a confiança de que a Provi-
dência Divina está sempre nos ajudando a superar e acreditar.

Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade 
da alma facilita o entendimento sobre as dificuldades cotidia-
namente enfrentadas pelo Espírito em seu processo evolutivo, 
por meio das vidas sucessivas

A doutrina espírita nos auxilia a entender o Programa Di-
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vino para as criaturas. Somos predestinados à perfeição, e as 
lutas e adversidades fazem parte da nossa existência. Traze-
mos em nossa memória os erros e acertos, e a mudança dos 
hábitos antigos requer força, coragem e tempo.

Se passamos por momentos de desesperança e pessimis-
mo, lembremos de Jesus:

Vinde a mim, todos vós que estais aflitos e sobrecarregados, 
que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei co-
migo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso 
para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. (S. 
MATEUS, 11:28 a 30.)

Ou seja, se adotamos o Evangelho de Jesus como norma 
de conduta em nossas vidas, sabemos que nada que nos acon-
tece é por acaso, sabemos que há muitas moradas na casa do 
Pai, que Jesus afirmou que o reino dele não era desse mundo, 
que existe vida após o desencarne e que Ele está sempre junto 
de nós.

O otimismo e a esperança fazem parte de nós e não pode-
mos deixar de lado esses sentimentos, porque são atrelados à 
fé e à confiança nos desígnios de Deus. 

Jesus traz na mensagem do Sermão da Montanha o signi-
ficado de esperança e otimismo. Ali, encontram-se todas a si-
tuações de nossa existência: aflição, injustiça, perseguição; os 
passos para superação – humildade, cultivo da paz, mansidão, 
pureza de sentimentos; e o que iremos conseguir – consolo, 
misericórdia, reino dos céus, visão de Deus.

Santo Agostinho nos diz: A Esperança tem duas filhas lindas, 
a indignação e a coragem; a indignação nos ensina a não aceitar 
as coisas como estão; a coragem, a mudá-las.

Somos seres movidos à esperança e temos sempre a ten-
dência de ver o bem, porém quando isso não acontecer lem-
bremos de Paulo:

Paulo aos Corintios – 4:7-9: “Perseguidos, mas não desam-
parados; abatidos, mas não destruídos”.

 Filosofia, para quê?

Edson Outtone - Trabalhador do GSMN

Mas o mundo não é apenas matéria. Há o mundo dos sen-
timentos, das emoções, dos prazeres, do sofrimento, da espe-
rança, do bem e do mal, das virtudes e dos vícios, da verdade 
e da ilusão, e este mundo, com a filosofia, não fica tal e qual.

A filosofia não é uma ciência pragmática, mas traz luzes 
para clarear a vida prática. É a ciência da razão que interroga, 
das reflexões lógicas, que ampliam o conhecimento, afinal, 
como dizia Descartes, somos “une chose qui pense”.

Muitas pessoas costumam reger suas vidas pelo senso 
comum, pelas opiniões alheias, sem preocupação com o fun-
damento daquilo que ouvem, creditando valor de verdade à 
pretensa autoridade da fonte. Platão dizia que esses são os 
homens que estão acorrentados no fundo da caverna, apenas 
olhando as sombras das coisas e que rejeitam qualquer infor-
mação racional sobre a possibilidade de haver outro mundo, 
fora da caverna, onde brilha a luz do sol da verdade e que ela 
é acessível a todos.

Sócrates, considerado o Pai da Filosofia, dizia que “a igno-
rância é o pior dos vícios”, e como tal, o homem torna-se depen-
dente dos outros, deixando-se levar pela opinião e, assim, não 
desenvolve aquilo que tem de mais caro, a inteligência. “Co-
nhece-te a ti mesmo” é a frase que imortalizou o filósofo, conci-
tando o homem ao autoconhecimento para conhecer a verda-
de que está em seu interior e não fora dele.

O passo inicial para sair da ignorância é começar a filtra-
gem de toda e qualquer informação pela peneira da razão. 
Isso é racional? É lógico? É de bom senso? Qual o fundamento? 
São os porquês da postura cética que pode parecer descren-
ça, desconfiança, mas que na realidade é apenas uma posição 
inteligente de não se aceitar qualquer informação sem passar 
pelo crivo da razão, evitando indução ao erro.

Esse foi o primeiro ensinamento trazido por Allan Kardec, 
quando, diante das mesas girantes, mostrou-se cético, pois 
embora vendo que uma mesa não poderia dar respostas inte-
ligentes, preferiu, primeiro suspender qualquer juízo de valor 
e iniciar a busca da causa inteligente daqueles fenômenos que 
lhe permitiram elaborar os fundamentos do espiritismo.

Na conclusão de O Livro dos Espíritos, Kardec vai enfatizar 
a importância da Filosofia ao dizer: “Seria fazer uma ideia bem 
falsa do Espiritismo, acreditar que sua força está nas manifesta-
ções mediúnicas e que, entravando-as, se possa minar suas bases. 
Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom 
senso.”

A filosofia, ao lado da ciência e da religião, forma o tríplice 
aspecto da doutrina espírita, o que ajuda a entender que não 
há acaso, pois não há efeito sem causa; que não há milagres 
nem intervenções de Deus, pois tudo depende de leis inder-
rogáveis como a lei da ação e reação; que Deus e os Espíritos 
auxiliam, mas não interferem em nossas vidas, pois respeitam 
o livre arbítrio; que os Espíritos são criados iguais e todos, bons 
e maus, dependendo de si mesmos, um dia chegarão à perfei-
ção; que para alcançar os cumes da evolução devem se desen-
volver na inteligência e na moral. Estas são algumas questões 
que sem a filosofia permaneceremos tal e qual, navegando 
às cegas, tentando içar velas, mas sem conseguir chegar a ne-
nhum porto seguro.

Alunos do ensino médio costumam questionar os profes-
sores sobre para que serve a Filosofia. O que a filosofia pode 
proporcionar na vida? É possível ganhar dinheiro com ela?

Há um ditado que diz: “a filosofia é uma ciência com a qual e 
sem a qual o mundo permanece tal e qual”.

Realmente, é preciso um olhar muito mais do que super-
ficial, para ver objetividade em uma disciplina que trata das 
ideias, do pensamento, da origem das coisas, do comporta-
mento humano, das virtudes, da busca da verdade e de outras 
realidades abstratas que não dizem respeito à vida prática.

Pensando-se em um mundo material, existe e continuará 
existindo alimentos, medicamentos, peças de vestuário, com-
putadores, celulares, carros, máquinas, móveis e outros tantos 
objetos que, com filosofia ou sem ela, tudo permanece tal e 
qual.



É bom saber

Ernesto Bozzano, de materialista
a espírita racional

Maria Consolação

Muito Prazer

Trabalhar pelo próximo com alegria

Por Cecília Fazzini

Formado na Turma 91 da Es-
cola de Aprendizes do Evange-
lho (EAS) do GSMN, ele é o Nél-
son, ou o pai da Michele, forma 
de tratamento que lhe dá or-
gulho, já que a filha é também 
incansável servidora do GSMN. 

Nélson Aparecido Alves, é 
daquelas pessoas que não conseguem passar pelos corre-
dores sem ser notado. É alegre, jovial – apesar dos cabelos e 
barba brancos –, prestativo, comunicativo, presente nos trata-
mentos espirituais – integra o grupo do P2 (às segundas-feiras, 
à noite), determinado em suas tarefas e seguidor perseverante 
da doutrina espírita. 

Na atual gestão, é o diretor de patrimônio do Nazaré. Toda 
a manutenção, de uma simples troca de lâmpada até reparos 
de maior relevância, nada escapa aos seus olhos atentos. Se 
hoje ele segue na missão a ele confiada, com maestria, con-
ta que nem sempre foi assim. “Logo no início me senti como 
se tivesse caído de paraquedas. Depois as atividades aumen-
taram, e fui me familiarizando com o trabalho”. Hoje se sente 
muito útil ao contribuir com o esforço voluntário em prol do 
bem-estar de todos – trabalhadores e assistidos – que utilizam 
a estrutura da casa. 

O bem pelo bem – De espírito conciliador, Nélson sempre 
esteve à frente de obras que levassem alento ao irmão. Católi-
co por formação, foi tenaz nos Encontros de Casais com Cristo 

– iniciativa da igreja que contribuía para harmonizar matrimô-
nios à beira do desajuste.

Conheceu o GSMN em 2012, levado pelas mãos de uma 
pessoa amiga, depois de ter tido os primeiros contatos com 
a doutrina em outra casa espírita. “O Nazaré é uma casa que 
me oferece grande conforto, local de acolhida, onde me sinto 
aconchegado da entrada à saída.”

Dos primeiros passos na doutrina, ele assimilou que “é pre-
ciso estar feliz onde a gente estiver. E que do Plano Espiritual 
vem a força para encontrar os meios para ajudar o próximo”.

Na vida prática, dançarino e saudoso fã da banda Led 
Zeppelin, ele já encarnou muitas vezes o palhaço Beterraba, 
veia de ator que também o levou, num projeto recente, a se 
vestir de Papai Noel. No Natal de 2020, enquanto sua família 
estava reunida para a ceia, incluindo o netinho, Léo, de quase 
dois anos, Nélson saía de casa, contratado por uma agência 
para fazer a festa em outros lares.

Exemplos – Sem poupar agradecimento a pessoas que ti-
veram influência em sua trajetória no Maria de Nazaré, Nélson 
destaca a admiração por dois trabalhadores. “O Edson Outto-
ne, que transmitiu muita firmeza nos ensinamentos em aula, e 
a Nanci Premero, a quem muito me aconcheguei, não apenas 
como mãe de turma, mas alguém que busquei e sempre fui 
recebido com uma sensação muito boa de orientação”.  

Desde muito cedo, Ernesto Bozzano, nascido na Itália, em 
1862, interessou-se por assuntos da Filosofia, Psicologia, Astro-
nomia, Ciências Naturais e Parapsicologia.

Adepto do Positivismo, era cético e materialista intransi-
gente, o que o fez declarar, mais tarde: "Fui um positivista-ma-
terialista a tal ponto convencido, que me parecia impossível 
pudessem existir pessoas cultas, dotadas normalmente de 
sentido comum, que pudessem crer na existência e sobrevi-
vência da alma".

O pensamento do professor e pesquisador deu uma gui-
nada, ao se dedicar ao estudo dos fenômenos espíritas e nas 
obras de Allan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Paul Gi-
bier, William Crookes, Alexander Aksakof, entre outros.

Organizou um grupo experimental, do qual participaram 
professores da Universidade de Gênova, e fundou a primeira 
Sociedade de Estudos Psíquicos: o Círculo Científico Minerva, 
onde fez experiências, entre 1891 e 1906. Registrou manifesta-
ções de toda espécie: pancadas, movimento de objetos, trans-
portes em plena luz, além de provas de identificação espírita. 
Em 50 anos de investigações, organizou o estudo experimen-
tal, com a ajuda de 76 médiuns, e tornou-se um dos mais atu-
antes pesquisadores dos fenômenos espíritas. 

Dentre as suas obras, estão: A Crise da Morte, A Hipótese Es-
pírita e as teorias Científicas, Animismo ou Espiritismo, Comuni-
cações Mediúnicas entre Vivos, Pensamento e Vontade (Resenha 
nesta edição do JF), Fenômeno de Transfiguração, Metapsíquica 
Humana, Os Enigmas da Psicometria, Fenômenos de Talestesia.

A morte de sua mãe, em 1912, contribuiu para fortalecer a 
sua crença na sobrevivência da alma. Um ano após, ao realizar 
uma sessão espírita, a médium escreveu umas palavras para 
Bozzano. Ali estavam os dois últimos versos do epitáfio que, 
naquele mesmo dia, ele havia deixado no túmulo de sua mãe. 

Ernesto Bozzano desencarnou em 1943, em Savona, Itália. 
Gastoni de Boni (1908-1986), seu parceiro de trabalho, herdou 
a sua biblioteca e criou a Fondazione Biblioteca Bozzano De 
Boni, que existe até hoje e possui um amplo acervo das obras 
de Bozzano, muitas das quais desconhecidas do público.  



Dimensões da Verdade – Divaldo Fran-
co, pelo Espírito Joanna de Ângelis – A 
Verdade, aqui, com V maiúsculo, vai mui-
to além dos conceitos e significados da 
verdade. A Verdade é infinita e apresenta 
várias dimensões, servindo aos Espíritos 
de acordo com a sua própria evolução. 
Numa sociedade em que a dor e a tristeza 
acompanham um festival de enfermida-
des, buscar a verdade, almejando a Verda-
de, representa a esperança de um mundo 

melhor. Para esses dias tormentosos em que vivemos, Joanna de 
Ângelis selecionou as 60 mensagens que compõem a presente obra, 
objetivando apresentar a verdade e a Verdade em suas mais nobres 
dimensões. Editora Leal, 248 páginas.

Ernesto Bozzano, um dos mais 
dedicados estudiosos dos fenôme-
nos paranormais, prova, por meio de 
experiências, que sim – o pensamen-
to é uma potente força criadora que 
pode atuar sobre a matéria. 

Em experimentos realizados com 
renomados médiuns da época (1891 
e 1906), Bozzano obtém fotografias 
escotográficas (obtidas na escuridão) 
de formas-pensamento geradas por 
entidades espirituais, bem como de 
objetos, de imagens mentais dadas 

em hipnose e de casos que envolviam o ectoplasma. Prova, 
assim, que a força do pensamento e a vontade são elementos 
plásticos e organizadores, ou seja, são forças poderosas que 
podem modelar a matéria física. 

Esta ideia não era nova, pois filósofos alquimistas dos sécu-
los XVI e XVII já atribuíam ao magnetismo emitido pela vonta-
de o resultado de seus amuletos e encantamentos, mas ainda 
gerava ceticismo na época pós-Kardec.

Pode-se considerar que o alcance mais importante dessa 
verdade é a revelação de que o ser humano possui, em escala 
própria, os poderes criadores da Divindade, já que “a criação é 
apenas o pensamento exteriorizado de Deus”. 

Finalmente, e não menos importante, é a conclusão de que, 
se ideia ou imagem, do ponto de vista psicológico, não é nada 
mais que um fenômeno de memória e que o pensamento não 
é função do cérebro físico, como coloca Bozzano, chega-se à 
verdade incontestável, comprovada cientificamente: a existên-
cia e a sobrevivência da alma. 

Livraria Edgard Armond indica Resenha

Pensamento e Vontade
Ernesto Bozzano

Por Maria Consolação

Chico Xavier e Emmanuel: Dores e Gló-
rias – Suely Caldas Schubert – A autora nos 
traz comentários enriquecedores sobre a 
história do senador romano Publius Len-
tulus, conhecida encarnação do autor es-
piritual e personagem da obra Há dois mil 
anos. Trechos do primeiro romance históri-
co ditado por Emmanuel são comentados 
por Suely, que também nos apresenta o 
contato inicial entre ele e Chico, o íntimo 
relacionamento entre mentor e médium e 

o preparo e renúncia exigidos de Chico para a realização da memo-
rável obra. FEB Editora, 174 páginas.

Psiquiatria Iluminada – Organizadores: 
Carlos Eduardo A. Durgante, Paulo Rogério 
D. C. de Aguiar – A obra traz as bases de uma 
nova compreensão da saúde mental. Muito 
além da psicopatologia, André Luiz apre-
senta relações impressionantes sobre nossa 
vida íntima, nossos padrões de pensamen-
to e hábitos arraigados como definitivos 
na orquestração orgânica e energética que 
constitui nossa indumentária carnal. Nosso 

corpo é revestido de complexidades ainda inalcançáveis na atual 
medicina. Editora AME-Brasil, 468 páginas.

Simplesmente Francisco – José Carlos de 
Lucca – O autor acalentou por anos o desejo 
de escrever a respeito do jovem que abalou 
as estruturas da Igreja e viria a se tornar um 
dos santos mais populares da História da 
Humanidade. Simplesmente Francisco apre-
senta o Francisco “de carne e osso”, gente 
como a gente, gentil, alegre, mas também 
naturalmente frágil, que enfrentou dúvidas 
e conflitos, levando o leitor a compreender 
que a sua santidade foi construída na rocha 

de sua humanidade. Francisco soube fazer de suas imperfeições a 
porta de entrada para a luz de Deus. Editora Letramais, 224 páginas.
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