
 “A fé sólida é aquela que pode encarar a razão, face a face”, 
preconiza Kardec. Roberto Magalhães, diretor da área de en-
sino da FEESP (Federação Espírita do Estado de São Paulo) ex-
plica, “Não podemos esquecer que o Espiritismo é uma ciência 
da qual resultam naturalmente uma filosofia e uma religião[...] 
Por esses três aspectos, o Espiritismo pretende promover a 
evolução do homem, pelo seu próprio esforço. [Para isto,] a de-
vida educação do Espírito, cerne da proposta espírita, adquire 
papel preponderante”. Magalhães lembra que, na introdução 
de O Livro dos Espíritos, está dito que A educação é a chave do 
progresso moral. “A verdadeira Doutrina Espírita está no ensino 
dos Espíritos. Os conhecimentos que esse ensino encerra são 
demasiados sérios para serem adquiridos sem um estudo pro-
fundo e continuado.” 

Para Nanci Premero, professora da Escola de Aprendizes do 
Evangelho (EAE) do GSMN, a formação espírita objetiva, pri-
mordialmente, a disseminação do conhecimento entre os mais 
variados públicos. “Por isso, a sua divisão em Filosofia – para 
aqueles que gostam do estudo, falando sobre obras canônicas 
para debates e reflexões; Religião – para os que praticam de 
forma peculiar o amor por meio do trabalho; e Ciência – tra-
tando da mediunidade para o entendimento e a interligação 
das bases doutrinárias. No entanto, a base é a mesma para os 
três aspectos: transformação e/ou renovação do homem para 
sua própria evolução.”

Octávio Caúmo, fundador e dirigente do Centro Espírita 
Kardecista Os Essênios, de João Pessoa – PB, é de opinião que 

“Espírita que não estuda o Espiritismo não é espírita. É mero 
simpatizante. O estudo do Espiritismo e sua consequente di-
vulgação –  considerada por Emmanuel o que de mais impor-
tante podemos fazer por nossa doutrina – mostra-nos as ver-
dades da Lei de Deus e deixa clara a nossa responsabilidade”.

O chamado ao estudo não é dirigido apenas aos inician-
tes na Doutrina, mas também aos “veteranos”.  O estudo traz 
o conhecimento de novas teorias, informações e análises. Ao 
acompanhar a evolução, o espírita aprimora o seu poder de 
julgamento do que é considerável ou não, de filtrar o que ouve 
ou lê em livros e, especialmente hoje, nas mídias sociais. 

Roberto recomenda que todos que querem, de fato, com-
preender o Espiritismo, em sua essência e em sua origem, de-
vem ler a Revista Espírita, disponível gratuitamente no site da 
FEB (Federação Espírita Brasileira). “Lá encontraremos o Espi-
ritismo nascente, o Kardec homem e todas as dificuldades às 
quais teve de enfrentar, as comunicações dos Espíritos, a forma 
com que Kardec os invocava na Sociedade Espírita Parisiense, 

as correspondências esclarecedoras e muito mais.”
Octávio alerta que há obras espíritas de autores respeitá-

veis, que enriquecem o nosso conhecimento. “Mas vale sem-
pre o cuidado de analisar a obra para que não seja apenas 
mais um romance ‘psicografado’ por algum novelista ou cine-
asta frustrado.

“A leitura é a segunda oportunidade que a vida oferece para 
nosso crescimento pessoal... é o que nos permite desenvolver 
ideias próprias, conceitos e valores.” É o que vai permitir ao ser 
humano destacar-se do “rebanho”, diz Mark Edmunson, no li-
vro Por que Ler.

Magalhães esclarece que “ser autodidata ajuda [...], mas o 
ensino espírita, como todo e qualquer ensino, requereu sis-
tematização escolar. Era inevitável, portanto, o aparecimento 
da educação espírita, que foi se organizando com o passar do 
tempo”. E pondera: “não podemos afirmar que para se tornar 
membro da comunidade espírita, assimilando a cultura que 
lhe é própria, seja necessário mergulhar na erudição [...], mas 
ser espírita é, sim, engajar-se num processo de estudo e apri-
moramento em que, por meio do conhecimento que liberta, o 
Espírito evolui sem limites.

Para Marilda Bezner, uma das coordenadoras da EAE do 
GSMN, “a escola é uma troca de experiências de vida, as aulas 
nos ensinam sobre Jesus, sobre a formação do universo, sobre 
o início da humanidade, de como chegamos até aqui, sobre 
mediunidade e como desenvolvê-la[...]”. Julga que a importân-
cia de frequentar a EAE está também na “vontade de tornar-se 
uma pessoa melhor [...] e conquistar o maior número possível 
de virtudes”. E alerta: “A EAE é o início da busca da Reforma In-
terior. O aluno só não pode esquecer de que essa busca é para 
sempre”. 
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Vivemos tempos de comunicação frenética e conflituosos 
cruzamentos indesejáveis de informação. Seguidores, que so-
mos, da Doutrina Espírita, que tem o Mestre Jesus como luz e 
fonte de inspiração, nos obrigamos a refletir se toda a inteli-
gência delegada à humanidade, nesse Planeta de expiação e 
prova, não estaria sendo empregada abaixo das expectativas 
do Plano Superior. Questionamos que caminho tem tomado o 
conhecimento a serviço da fé que professamos, da nossa pró-
pria evolução e dos valores maiores: a caridade e o amor ao 
próximo.

O Grupo Socorrista Maria de Nazaré tem, como uma de 
suas principais pilastras, a Escola de Aprendizes do Evangelho 
[neste ano chegamos a 100ª turma - veja em Curtas, na página 
8]. Os ensinamentos que são transmitidos nesse curso se des-
tinam ao aprimoramento interior, um aprendizado que se pro-
paga vida afora dos alunos e prepara cada um que busca esse 
conhecimento transformador, para a efetiva acolhida a seu se-
melhante. Buscamos construir seres integrais, seguidores da fé 
raciocinada e propagadores do Evangelho de Jesus.

A Escola é parte significativa da iniciação espiritual, propul-
sora da reforma íntima e capacita o trabalhador para atuar em 
benefício do próximo. Importante lembrar que a busca do co-
nhecimento precisa ser contínua, após os três anos e meio do 
curso o interesse precisa seguir de forma crescente. A Escola 
de Médium – que permite se aprofundar nos princípios do Es-
piritismo – dá sequência e contribui para edificar o estudo. E 
nunca esquecer que o aperfeiçoamento é um pré-requisito da 
própria Doutrina.

Certos de que todo o ensinamento absorvido é uma esco-
lha e não obrigação, igualmente mantemos viva no GSMN a 
prática da reciclagem, tanto de temas mais práticos como o 
procedimento com os passes e rotinas da Nossa Casa, quanto 
em relação ao preparo espiritual. 

Somos um grupo socorrista, essa condição, por si só, basta-
ria para tornar imprescindível a condição de estarmos prontos 
e em permanente evolução, sempre proporcionando o melhor 
a nossos assistidos. Que eles  se sintam também inspirados a 
buscar conhecimento para a sua própria reforma interior! 

Edna Leite de Araújo
Dirigente dos Trabalhos Espirituais

Marilda Bezner Martinez: Divaldo Franco, Haroldo Dutra 
Dias, Rossandro Klinjey, José Carlos de Lucca e Edgard Armond, 
entre outros. Recomenda também a leitura de Sublime Peregri-
no (Ramatis), As Fraternidades (Martha Gallego), O Sermão do 
Monte (autores diversos), Ave Luz (sobre os apóstolos de Jesus), 
Maria Mãe de Jesus (Chico Xavier, Espírito Yvonne A. Pereira).

Nanci Premero: Autores espirituais como Emmanuel, An-
dré Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, Joanna de Angelis, Manoel 
Philomeno de Miranda, Eurípedes Barsanulfo e outros. “Não 
sou contra a leitura de romances, no entanto, é necessário 
sempre raciocinar sobre as verdades ali contidas.”

Octávio Caúmo: Chico Xavier e Divaldo Franco. De Chico 
Xavier, destaca as obras de André Luiz e Emmanuel; de Dival-
do Franco, as que trazem os ensinamentos de Philomeno de 
Miranda e Joana de Ângelis, além de mensagens de Bezerra 
de Menezes.

Roberto Magalhães: André Luiz, Léon Denis, Ernesto Boz-
zano, Jorge Andréa, Herculano Pires, Divaldo Franco (em espe-
cial a Série Psicológica Joana de Ângelis e os livros conduzidos 
pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda, relacionados à 
obsessão e desobsessão e sobre a transição planetária). Saúde 
e Espiritualidade, de Mauro Salgado e Gilson Freire, que relacio-
nam a espiritualidade à medicina; e Desafios da Sexualidade, de 
Alexandre Peres, que traz, sob a ótica espírita, um tema ainda 
repleto de controvérsias e falta de compreensão entre os pró-
prios autores espíritas. 

“Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos.” (Allan Kardec) 

“O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se 
elevará para a perfeição infinita” – Emmanuel, em O Consolador.

É BOM SABER
Autores indicados por entrevistados para a matéria de capa
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EM RESUMO - CADERNO ESPECIAL DE ARTIGOS
ADVERTÊNCIA OPORTUNA

Walkiria Lucia Araujo Cavalcante*

“Aos médiuns cabe a grande tarefa de ser ponte entre as 
dores e as consolações. Aos dialogadores cabe a honrosa 
tarefa de ser, cada um deles, psicoterapeuta de desencarna-
dos, contribuindo para a saúde geral. Enquanto os médiuns 
se entregam ao benefício caridoso com os irmãos em ago-
nia, também têm as suas dores diminuídas, o seu fardo de 
provas amenizadas, as suas aflições contornadas, porque o 
amor é o grande mensageiro da misericórdia que dilui to-
dos os impedimentos ao progresso – é o sol da vida, meus 
filhos, que dissolve a névoa da ignorância e que apaga a noi-
te da impiedade.”[1]

Compreendendo que a capacidade de ser médium vincu-
la-se à parte orgânica da criatura, mas que se não houver um 
espírito que oriente esta capacidade a mediunidade será igual 
a um carro desgovernado sem condutor, começamos por este 
pensamento a delinear e estruturar o objetivo deste artigo.

Há muito, a criatura humana comanda forças e energias, 
mantendo contato com o mundo espiritual, de forma primá-
ria e precária, o que só tomou corpo organizado após os fe-
nômenos das mesas girantes estudados por Allan Kardec. Este 
pôde observar que mesas não falam e que existiam criaturas 
que ali estavam organizando a manifestação. De pronto, não 
soube detectar se eram as mentes dos encarnados presentes 
ou forças estranhas, mas sabia que objetos inanimados não 
poderiam produzir respostas objetivas.

Mais tarde, organizou-se um corpo para estudo, unificado 
e estruturado, tendo em O Livro dos Médiuns sua carta magna 
de apresentação e orientação para todos aqueles que se dedi-
cam ao aprendizado e educação desse trabalho. Os médiuns 
estabelecem contato com o mundo invisível e, para muitos, 
isto não é surpresa. Mesmo não constatando em si o fenô-
meno da mediunidade, creem, pois são confrontados com os 
fatos que comprovam a existência dos espíritos e a sua comu-
nicabilidade.

Neste momento de transição planetária, outra propositu-
ra se apresenta para os lidadores envolvidos neste trabalho, 
objeto de nossa introdução: somos aqueles que fazemos ponte 
entre as dores e os consolos. Trazemos um pouco de alívio e nos 

sentimos também aliviados em nossas próprias aflições, quan-
do aparamos os irmãos em luta, não importando em que pla-
no estejamos ambos.

É um trabalho de saneamento. Fala-se de processo de 
depressão, doenças psicossomáticas, a criatura encharca-se 
com antidepressivos e todos os tipos de substâncias que pos-
sam de alguma forma aliviar suas dores, sendo que a solução, 
muitas vezes, está a um passo: estender a mão ao próximo 
por meio da mediunidade. Não estamos falando em grandes 
espetáculos de cura ou algo semelhante, mas da própria te-
rapêutica desobsessiva, silenciosa, que auxilia aos irmãos de-
sencarnados que agonizam sofrimentos cruéis e que, muitas 
vezes, somente desejam ser ouvidos.

Não somos médiuns por acaso. É antes, um compromisso 
assumido. Reencarnamos aceitando a proposta de aliviar do-
res pelo amor e pela misericórdia, orientando nossos passos 
na luz aclaradora da Doutrina Espírita, adoçando o trabalho 
com a mensagem redentora de Jesus, fazendo com que cada 
ato seja de glorificação do nome do Mestre em nossas vidas.

Mais a frente, no referido capítulo, temos: “Sabemos das 
vossas dores, porque também passamos pela Terra e com-
preendemos que a névoa da matéria empana o discerni-
mento e, muitas vezes, dificulta a lógica necessária para a 
ação correta. Mas ficai atentos: tendes compromissos com 
Jesus...” Esta e a grande verdade: o nosso compromisso é com 
Jesus. Quando Ele nos afirmou que os são não têm necessida-
de de médico, indicava que Ele veio para ajudar os doentes e 
que, de alguma forma, todos somos doentes, da alma ou do 
corpo; e concitava a todos que quisessem trabalhar com Ele na 
Seara do Senhor a pegar da sua charrua e segui-lo.

Percalços existirão, porque não existe caminhada sem atro-
pelos, até porque existe um passado espiritual ao qual temos 
de nos reajustar, e os que se inimizam com o bem tentam 
deter o avanço do progresso. Mas não tenhamos medo, nem 
desistamos de prosseguir no trabalho abraçado. Da mesma 
maneira que existem os que não desejam o progresso e que 
se unem para que isso ocorra, existem os que desejam o bem 
e trabalham há séculos para que isto aconteça.

O caminho natural é o amor, o bem, o justo. Tudo que es-
tiver contrário a isto estará depondo contra a Lei Natural e 
cedo ou muito cedo será deposto. Não nos intimidemos, “... as 
línguas de fogo estão sobre as nossas cabeças ... convosco 
estão os Espíritos elevados. ... o pastor saberá defender suas 
ovelhas das fogueiras imoladoras. Arme-se a vossa falange 
de decisão e coragem! Mãos à obra! o arado está pronto; a 
terra espera; arai!” [2] 

[1] Compromissos de Amor, diversos espíritos/psicografia Divaldo Franco. 

Cap. 15 – Advertência Oportuna – Bezerra de Menezes

[2] O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XX, item 4 – Missão dos Es-

píritas

*Palestrante do Centro Kardecista Os Essênios – João Pessoa – PB
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Localizada na parte central do cérebro, seu nome se deve 
ao formato que se assemelha à pinha. Em adultos, alcança o 
tamanho de uma ervilha. É uma glândula endócrina que se-
creta, durante a noite, pela ausência de luz, o hormônio mela-
tonina. Sua produção hormonal decai com a luz solar, quando 
começa a produzir o hormônio serotonina. 

A melatonina é essencial para a regulação corporal do ciclo 
circadiano (período de aproximadamente 24 horas, regulado 
pela luz solar), que corresponde à maneira como nosso cor-
po organiza suas funções e atividades durante os períodos de 
sono e vigília. É a responsável pelos distúrbios do sono, como 
o jet lag que ocorre nas viagens para lugares com fusos horá-
rios diversos, e atua na regulação das funções sexuais e repro-
dutivas, do humor e da pressão sanguínea, entre outros. 

A pineal ou epífase é comum nos sistemas nervosos de to-
dos os animais, sendo responsável pela orientação nos proces-
sos migratórios ao estabelecer a sintonia do campo magnéti-
co. Sua função como produtora de melatonina foi descoberta 
apenas nos anos 1950, porém, já foram encontrados registros 
nos hieróglifos dos egípcios, há três mil anos, como o “terceiro 
olho ou olho de Horus”, aquele que tudo vê, estabelecendo a 
ligação da ideia de luz com a espiritualidade. Também entre os 
filósofos gregos foram encontradas referências a ela nos escri-
tos do médico e filósofo Galeno, que viveu entre os anos 120 
e 200. Para os hindus era o "olho de Shiva", responsável pela 
clarividência. Nostradamus, em suas profecias a considerava 

"a antena mais fina e alta de nosso sistema nervoso central, a 
nossa central elétrica".

O filósofo René Descartes, no século XVII, descrevia a pineal 
como a "morada da alma" ou o ponto de união entre o corpo e 
a alma, ou seja, um órgão com funções transcendentes. Após 
Descartes, muitos outros se dedicaram ao estudo desta que é 
considerada, modernamente, o local do corpo físico dos seres 
vivos onde se dão as transformações da consciência.

Esta concepção dualista, corpo–alma, embora objeto de 
críticas, persistiu, e ainda hoje é compartilhada por alguns 
neurocientistas que admitem a existência de uma região do 
cérebro, em ligação direta com o espírito, que orientaria toda 
a máquina cerebral. 

Dentre as controvérsias sobre as funções da pineal, alguns 
pesquisadores acreditam que ela não é responsável por ne-
nhuma função específica do organismo, podendo ser conside-
rada como um órgão vestigial, ou seja, uma estrutura atrofiada 

e sem funções aparentes.
Embora as obras básicas da Doutrina Espírita não façam 

referência específica a esta glândula, o espírito André Luiz, em 
psicografia de Chico Xavier, trouxe importantes esclarecimen-
tos sobre a pineal como a glândula da vida espiritual do ho-
mem. Ligada à mente, comanda as forças subconscientes que 
são determinadas pela vontade. Como força criadora, aumen-
ta o potencial espiritual quando orientada por regras éticas.

André Luiz trouxe informações que anteciparam em mais 
de 60 anos informações só comprovadas hoje pela ciência, 
como mostra artigo com base em sua obra, “Aspectos histó-
ricos e culturais da glândula pineal: uma comparação entre as 
teorias apresentadas pelo Espiritismo na década de 1940 e as 
atuais evidências científicas”, da revista médica europeia Neu-
roendocrinology Letter. 

O Dr. Sergio Felipe de Oliveira, neurocientista pesquisador 
do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, esclarece que, com 
respeito à mediunidade, a pineal funciona como um sensor 
com estrutura formada de cristais que captam o campo eletro-
magnético impregnado de informações e as transmite para as 
áreas cerebrais onde serão interpretadas e transmitidas. A me-
diunidade não é uma questão da religião, mas uma faculdade 
orgânica natural de todos os seres humanos e, segundo o Dr. 
Sérgio, pode estar relacionada à pineal que, ao captar o cam-
po eletromagnético, permite a interferência da espiritualidade, 
portanto, é assunto da ciência. Todo aquele que faz uma prece, 
ativa o campo da percepção e estabelece sintonia com o mun-
do espiritual. Ainda há possibilidade de participação da pineal 
nas experiências de quase morte (EQM), quando os pacientes 
que as vivenciaram relatam fatos que inferem suas ocorrências 
em vidas passadas, reforçando a ideia da reencarnação.

O Espiritismo, como doutrina de tríplice aspecto, ciência, 
filosofia e religião, vem colaborando com a humanidade para 
romper as barreiras dogmáticas e abrir as portas ao verdadei-
ro conhecimento. Ele auxilia o homem a se libertar das alge-
mas da ignorância e dos preconceitos, ao apresentar a religião 
como oportunidade do exercício do amor, a filosofia, ressal-
tando o uso da razão como fundamento de todo conhecimen-

to, tudo aliado à ciên-
cia, que hoje alarga 
seus campos de 
pesquisas para além 
da materialidade. Só 
assim o homem do 
terceiro milênio en-
tenderá os dizeres 
do filósofo Sócrates: 

“conhece-te a ti mes-
mo e conhecerás os 
deuses e o universo”, 

frase inscrita na entrada do templo de Delfos, em Atenas, cons-
truído em honra a Apolo, o deus grego do sol, da beleza e da 
harmonia. 

GLÂNDULA PINEAL E A MEDIUNIDADE
Por Edson Outtone
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tipo de adjetivos contra os “descobertos” e simplesmente 
transferir responsabilidades, cobrar atitudes, se cada um de 
nós se considera apenas “vítima” e não parte integrante dessa 
grande massa? A corrupção não se mede pelo valor desviado 
ou indevidamente apropriado, nem pela extensão e alcance 
do gesto. Corrupção é nada mais nada menos do que uma 
postura mental deturpada até mesmo quanto ao que possa-
mos considerar como direito adquirido.

Pensemos: em nosso dia a dia, nas nossas pequenas ati-
tudes do cotidiano, será que exercemos criteriosamente um 
comportamento moral? Nunca nos aproveitamos de uma 
oportunidade para fugir de uma tarefa? Omitimo-nos diante 
de um posicionamento errado?  Observemos severamente se 
não cometemos pequenos delitos cotidianos, que também 
são atos de corrupção tão graves quanto aqueles que tanto 
condenamos.

Para concluir, vale citar o grande Herculano Pires, no Livro 
Tesouro dos Espiritas:

Procuremos, pois, compreender a nossa responsabilida-
de de espíritas, em todos os setores da vida contemporânea. 
Não somos espíritas por acaso, nem porque precisamos do 
auxílio dos Espíritos para a solução dos nossos problemas 
terrenos. Somos espíritas porque assumimos na vida espiri-
tual graves responsabilidades para esta hora do mundo. Aju-
demo-nos a nós mesmos, ampliando a nossa compreensão 
do sentido e da natureza do Espiritismo, de sua importante 
missão na Terra. E ajudemos o Espiritismo a cumpri-la. 

O mundo está doente? A humanidade tem feito das catás-
trofes um circo, da dor um teatro, do choro uma risada, pesso-
as se enriquecem com a tragédia, fazem piadas sobre a morte, 
sobre a destruição de lares e sobre a dor. Outros se vendem 
a qualquer preço por fama ou por riqueza. E vemos que, de 
repente, aquele amigo fofoqueiro vira ”jornalista” usando as 
redes sociais para disseminar o ódio. E há aqueles que “fingem” 
uma postura mais distante, mas na verdade, estão escondidos 
no anonimato das redes e atentos à vida alheia. Só espiando! 

Em pleno século 21, esta situação do planeta não deveria 
ser uma surpresa para nós, espíritas. Afinal, já sabíamos de há 
muito, que estas são as características do final dos tempos, do 
tempo da transição, sobre o que Joana de Angelis tão bem nos 
orienta. 

Uma rápida retrospectiva do mundo do século 19, época 
em que Allan Kardec viveu e codificou o Espiritismo, nos mos-
trará que os homens, principalmente em Paris, eram voltados 
à cultura geral por meio das Ciências, das Artes e da Literatura. 
Por isto, ele julgou que era o momento ideal para a eclosão da 
Verdade sob a luz da Razão. Ainda segundo ele, a força mais 
poderosa contrária à Doutrina Espírita era o Materialismo, a 
filosofia de Nietzsche, o niilismo que rompe os verdadeiros 
laços de solidariedade e fraternidade, em que se fundam as 
relações sociais.

Kardec, apesar disso, analisando a força desta verdade, tra-
zida pelos Espíritos, coloca em A Gênese, cap. 18 – Os tempos 
são chegados –, que a geração futura traria com muita força 
esses conhecimentos que beneficiariam a humanidade, e isso 
destruiria o Materialismo, “O Espiritismo será uma alavanca 
impulsionando a evolução da humanidade”.

Mas o que isto significa no século 21?  Perguntarão alguns: 
o Espírita é diferente? Se Kardec vivesse, poderia dizer: “Sim, 
iguais, mas diferentes”. São iguais espíritos em evolução 
como todos, com as mesmas dificuldades e problemas, por-
tanto não são diferentes, mas devem agir de forma diferente. 

Já dizia Paulo de Tarso “Viver no Mundo, sem pertencer 
ao Mundo”.  “Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina: perse-
vera nestas coisas porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti 
mesmo, quanto aos que te ouvem.”

Mas para isto, falta ainda, a uma grande parte dos espíritas, 
a verdadeira fé. Aceitação das provas sem queixas e revolta e 
o verdadeiro conhecimento do Espiritismo. Maior esforço em 
adquirir conhecimento e aperfeiçoamento, dará mais cora-
gem para ultrapassar este momento de transição com sereni-
dade, sem cair nas armadilhas do mundo moderno. Esse espí-
rita do mundo moderno ainda encontra muitas dificuldades 
para moralizar-se: o avanço científico e tecnológico, o consu-
mismo desvairado, a idolatria do sexo e a ciência materialista 
não conseguirão ajudar, mas sim confundi-lo. 

Porque, como Kardec também afirma, “não basta se cubra 
de verniz a corrupção, é necessário extirpá-la”  – e hoje, como 
há já tantos séculos, é ainda com a corrupção que estamos 
sendo seduzidos, em todos os meios em que circulamos.

De que nos serve simplesmente acusar, colecionar todo 

O ESPÍRITA NO SÉCULO XXI
Por Antônio Carlos Saher

VOCÊ É CRISTÃO?
Por Walderez Nosé Hassenpflug

“Vós sois o sal da terra; vós sois a luz do mundo.”

Se lhe perguntarem hoje se você é cristão, qual será sua res-
posta? Posso imaginar que ela será sim, pelo fato de estar fre-
quentando esta bendita casa de Maria de Nazaré e pelo fato de 
estar lendo este jornal. Assim, admite ter Jesus como mestre e 
orientador da sua vida. 

Ser cristão é, ao mesmo tempo, uma escolha e um compro-
misso assumido perante nós mesmos e o mundo. Estaremos 
honrando essa escolha, na medida que orientarmos a nossa 
ação no mundo com base nos Evangelhos cristãos. Para isto, 
é indispensável conhecer e interpretar os textos evangélicos, 
buscando ampliar a nossa consciência sobre o que é ser cristão. 
Uma reflexão pode nos ajudar: estamos de fato expressando 
claramente a nossa fé, isto é, a  nossa ação no mundo nos iden-
tifica como cristãos? Sabemos o que Jesus espera de nós? Sem 
dúvida, podemos encontrar essa resposta em Suas palavras, 
como as que vamos analisar neste artigo: “Vós sois o sal da terra; 
vós sois a luz do mundo”. 

“Vós sois o sal da terra.”

O que é para Jesus sermos – hoje, agora, amanhã e sempre 
– o sal da terra? Vejamos. O sal serve para temperar, ressaltar os 



sabores do alimento, valorizando-o. Serve ainda para conser-
var os alimentos, livrando-os das impurezas e da deterioração. 
Para cumprir essa missão, o sal não pode permanecer fechado 
em um pote. Precisa, sim, estar misturado aos alimentos, de 
forma equilibrada, sem exageros para mais ou para menos. 
Isso, porque a sua presença em demasia, ao ser dominan-
te, encobre  o sabor próprio do alimento, torna-se o foco das 
atenções e deixa o alimento intolerável. Já uma presença fraca, 
de menos, deixa de enriquecer e acentuar os sabores. O que 
se espera do sal, portanto, é uma ação equilibrada, em que o 
alimento seja valorizado. Sua missão é atuar e passar desperce-
bido. Se não o fizer estará indo contra a sua própria natureza e, 
como afirma Jesus, “para mais nada presta senão para ser lança-
do fora e ser pisado pelos homens”.

Jesus espera dos cristãos o que se espera do sal. Estes não 
podem viver isolados do mundo, das pessoas, da vida, como 
se estivessem fechados em um pote. Têm, sim, a missão de 
misturar-se a seus irmãos para temperar suas vidas com o sal 
do amor, da ternura, do acolhimento, da paciência, da tolerân-
cia, do perdão.  Têm a possibilidade de ensinar pelo exemplo, 
estimulando cada ser a descobrir em si os seus potenciais, o 
tesouro oculto, a pérola preciosa de que fala Jesus, que muitas 
vezes se encontram escondidos pela insegurança, pelas críti-
cas destrutivas, pelos autojulgamentos, pela falta de estímulos 
positivos. 

O sal está presente na Humanidade há tempos. Não é tão 
valorizado como o ouro, a prata, as pedras preciosas. É um ele-
mento comum, mas indispensável na nossa vida. Também nós, 
cristãos, não precisamos ter qualidades excepcionais, fora do 
normal, para atuarmos como o sal. Às vezes, o sal que podemos 
oferecer aos nossos irmãos não é ouro nem prata, mas atenção, 
solidariedade, estímulo para que descubram o seu valor, con-
fiem em sua capacidade como filhos de Deus e possam mino-
rar a sensação de solidão e de abandono tão presente hoje em 
tantas pessoas. Frente a este cenário, os cristãos não podem 
se omitir, se tornar insossos, devem participar ativamente das 
transformações individuais e coletivas para tornar o mundo 
mais acolhedor, mais generoso e fraterno.

“Vós sois a luz do mundo.”

Jesus afirma: “Vós sois a luz do mundo” (Mateus 5;14). De 
onde vem essa luz? João nos revela que “Deus é luz, e nele não 
há trevas nenhumas” (1 João 1:5). Jesus  também proclamou 

“Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará em trevas, 
mas terá a luz da vida.” (João 8:12). Seguir Jesus para andar na 
luz.  Nosso  compromisso cristão é refletir e transmitir a luz que 
recebemos do Pai e do Cristo a todos, indistintamente.

Jesus nos diz que a nossa luz não pode ficar escondida, tem 
de brilhar, ser posta à disposição de todos que dela precisarem 
e não ser usada para alimentar o nosso orgulho, a nossa vai-
dade. A finalidade é que na luz que trazemos ao mundo em 
nossas ações cotidianas possa ser reconhecida a presença in-
delével do amor do Pai e dos ensinamentos de Jesus. Por isso, 
o Mestre nos orienta: “Brilhe a vossa luz diante dos homens, para 
que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no 
céu.” (Mateus 5:16). 

Essa afirmação de Jesus deve nos emocionar profunda-
mente, pois mesmo pequenos como somos, a confiança que 

o Pai e Jesus depositam em nós é tão grande que nos torna 
capazes de transmitir a presença de ambos ao mundo. Temos 
esse compromisso: pensar, sentir e falar como cristãos, mas, 
acima de tudo, manter coerência na nossa ação,  contagiando 
nosso próximo a viver como cristão. 

Somos sal e somos luz. Como sal, podemos dar mais sabor, 
mais alegria à vida do nosso próximo e a nossa vida, de uma 
forma equilibrada, respeitosa, acolhedora. Como luz, nos cabe 
levar a claridade que nos proporciona a fé onde há desespe-
rança, isolamento, tristeza, acolhendo cada ser e derramando 
gotas de luz em suas vidas, por meio de uma palavra amiga, 
um abraço, uma amizade sincera.  Agindo como o sal e como 
a luz temos a missão de divulgar o Evangelho de Jesus pelo 
nosso modo de ser, agir, sentir e pensar. 

EVENTOS

O sabor do amor ao próximo – 4ª Feijoada Beneficente do G. S. 
Maria de Nazaré

Evento mais do que 
esperado por todos, 
aproxima-se a Feijoada 
Beneficente do G. S. Ma-
ria de Nazaré, que acon-
tece pelo quarto ano 
consecutivo. O evento 

– que promete ser suces-
so novamente – será re-
alizado em 17 de agosto, 
e a renda reverterá a 
nossa UAS (Unidade de 
Assistência Social), que 

ampara iniciativas de apoio a crianças e a gestantes da Comu-
nidade da Alba, na Zona Sul paulistana. Adquira seu convite, 
comunique familiares e amigos, vamos fazer crescer cada vez 
mais esse almoço do bem. Uma oportunidade de passar um 
sábado feliz, entre pessoas queridas e alegres. Atrações, além 
da boa comida: bazar com artesanato, barraca de doces, livros 
espíritas e muito mais. 

Chá e Bazar das Mães 
mais um animado en-
contro de confraterni-
zação foi realizado em 3 
de maio, em comemo-
ração ao Dia das Mães. 
Os presentes, entre eles, 
Edna Leite (foto), diri-
gente dos trabalhos es-
pirituais do GSMN, puderam adquirir presentes ou abastecer 
suas casas com peças artesanais caprichadas, feitas pelas cos-
tureiras voluntárias do GSMN ou doadas por trabalhadores da 
casa. Parabéns à equipe organizadora, comandada por Arlette 
Sallowicz. 



Proporcionar às crianças assistidas conhecimentos que vão 
auxiliá-las ao longo de suas vidas. Com este objetivo, Márcia 
Elisa de Barros, trabalhadora do GSMN, iniciou a reorganiza-
ção da biblioteca da UAS. Logo contou com a colaboração de 
Daniel Segabinazze e, há cerca de três meses, passou a contar 
com uma equipe de voluntários dispostos a arregaçar as man-
gas.

Márcia, por acreditar que “a leitura é um instrumento de 
transformação social”, detectou que uma das necessidades 
na UAS era a organização do acervo de livros infantis, infanto-

-juvenis e gibis que estava subutilizado. Estabeleceu um pla-
no de trabalho que inclui, além da organização, a criação de 
um espaço de leitura para as crianças. Ela não poderia prever 
quando o trabalho seria concluído, mas à medida que a equi-
pe de voluntários foi crescendo, já é possível prever que estará 
tudo feito ainda neste ano, o que não significa que o trabalho 
termina.

“Acredito que a reorganização do acervo bibliográfico e do 
espaço de leitura viabilizará novas atividades a serem desen-
volvidas durante as aulas na UAS, como também, será instru-
mento motivador para as crianças desenvolverem o hábito da 
leitura”, afirma Márcia.

O “projeto biblioteca” foi dividido em etapas. Primeiramen-
te, os livros foram separados por categorias e dentro das cate-
gorias, foram separados por temas. A etapa em curso consiste 
em limpar os livros, restaurar os danificados, etiquetá-los, digi-
tar a bibliografia de cada um, listá-los por categoria e organizá-

-los em prateleiras. Os gibis serão relacionados por título e por 
número da edição. Durante o processo, as crianças continuam 
com acesso às obras.   

Márcia coordena uma equipe de doze voluntários que se 
revezam nas manhãs de sábado. São eles: Elizabeth Machado, 
Fernando Bove, Fernando de Freitas, Leonardo Borelli, Lídia 
Backheuser, Luciana Lafemina, Margareth Borelli, Nadja Ca-
valcante e Tatiana Rezende, trabalhadores do GSMN, além de 
Acácio Moreira, Lívia Moreira e Wilton dos Santos, que não são 
frequentadores do Nazaré.

O Jornal Fraterno perguntou aos escalados para 25 de 
maio sobre o que os motiva a este trabalho. Elizabeth desta-
cou a alegria de participar de projetos que estimulam a leitura. 
Lívia, que desde menina foi ensinada a pensar no outro, des-
taca a possibilidade de ajudar, educando. Nadja foi motivada 

UAS-GSMN
Por Maria Consolação

CURTAS

Escola de Aprendizes do Evangelho chega à turma número 100 - 
No dia 6 de agosto, um marco a ser compartilhado com todos 
do GSMN. Iniciam-se as aulas do curso Básico da Escola de 
Aprendizes do Evangelho – EAE, que chega à sua centésima 
turma. As aulas ocorrem sempre às 3ª-feiras: da 100ª turma, 
das 15h às 16h30; da 101ª, das 20h às 21h30. “Chegar a 100 tur-
mas é uma conquista em relação à propagação da Doutrina”, 
comenta Eliane Minhoto, uma das coordenadoras da EAE. Se-
gundo e a Escola cumpre o papel de divulgar os ensinamentos 
genuínos e a pureza de Jesus, levando os alunos a buscarem 
a mudança interior, primordial para a trajetória no Espiritismo. 

“Num mundo cada vez mais impessoal, conseguimos, nas au-
las, promover a troca de experiência e de vida, o que ameniza 
o distanciamento tão característico nas relações humanas atu-
almente”, complementa.

Em agosto também terá início o Curso de Expositores. 

Programa Apadrinhe uma Criança - 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. 

Estímulo à leitura

pela vontade de ser útil. Margareth, além de querer ajudar, foi 
motivada por gostar de lidar com livros. Já Leonardo diz que o 
que o motiva é ajudar o próximo, seja qual for o trabalho.

Até o fechamento desta edição, o acervo contava com 1,1 
mil livros infantis e infanto-juvenis, destes, 700 já catalogados, 
e com cerca de 100 gibis. Livros para adultos são 300, aproxi-
madamente. Doações de obras são muito bem-vindas!  

Encontro das famílias na UAS-GSMN
Em 18 de maio, foi realizado mais um encontro das famílias 
das crianças assistidas. O evento começou com um gostoso 
café da manhã.

Após o café, adultos e crianças foram divididos em dois gru-
pos, um coordenado por Núbia e outro pela orientadora social 
da casa, Juliana Viana, para participar de atividades lúdicas. Os 
grupos se revezavam, enquanto um participava de jogos que 
estimulam a leitura, o outro participava de uma atividade com 
uma técnica de pintura que estimula a ampliação do olhar. 

Ao final cada mãe, pai 
ou responsável recebeu 
um saquinho de biscoi-
tos feitos pelas crianças 
e um texto sobre o Dia 
Nacional do Combate 
à Exploração Sexual da 
Criança e do Adolescen-
te que, coincidentemen-
te, é comemorado em 18 de maio. Junto, um cartão com o 

“Disque 100”, para denúncia de casos. 



Embora exaustivamente citadas na preparação dos tra-
balhos espirituais e na EAE, é sempre bom saber ou recordar 
sobre as Fraternidades do Espaço e sobre seus Veneráveis, 
termo pelo qual são designados seus dirigentes. 

Neste pequeno livro, Martha, que dedicou 75 anos de 
sua vida na Terra a atividades mediúnicas, após desencar-
nar, em 2014, aos 99 anos, prosseguiu na tarefa de fornecer 
informações sobre Grupos Fraternais que nos assistem do 
Espaço [recomendamos a leitura também da série de artigos 

“As Fraternidades”, de autoria de Nanci Premero, publicados 
nas edições de 6 a 9, deste Jornal Fraterno Maria de Nazaré]. 

A autora conta como, na ocasião da fundação da EAE (6 
de maio de 1950, na Federação Espírita do Estado de São 
Paulo), a Prece das Fraternidades, foi passada por Venerá-
veis que assistiam Edgard Armond, para que os discípulos 
unificassem os pensamentos e se fortalecessem no bem.

Martha faz, em seguida, um resumo da história de 15 Fra-
ternidades que se apresentaram para auxiliar na fundação 
da EAE e/ou se apresentam ainda hoje, trabalhando pelo 
Brasil e por seus habitantes (o número de fraternidades e 
grupos protetores de instituições espiritualistas, sobretudo 
de casas espíritas bem organizadas em bases evangélicas, 
não é permanente e altera-se segundo as necessidades, 
lembrou Nanci Premero em seus artigos). 

Estão neste livro: as Fraternidades dos Cruzados, lidera-
da por Ismael; do Santo Sepulcro, liderada por 12 entidades, 
entre as quais, Ricardo Coração de Leão, que atua como pre-
posto de Ismael no Brasil; do Trevo, liderada por Razin; dos 
Essênios, sob liderança de Hilarion; dos Filhos do Deserto, 
liderda por Swami Hia; dos Irmãos da China, por Ling Fo; 
dos Irmãos do Egito, por Sêmulo; Legião de Joana d’Arc; 
da Rosa Mística de Nazaré, por Maria; do Cálice, por Maria 
de Magdala; dos Irmãos Hindus, por Mahatma Gandhi; do 
Tibete, por Chang Fo Lang; da Lei Áurea, por vários dirigen-
tes; dos Humildes, por Dr. Bezerra de Menezes; e dos Discí-
pulos de Jesus, por Edgard Armond. 

LIVROS & CIA - RESENHA
por Maria Consolação

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

História das Fraternidades 
 –– Martha Gallego Thomaz – Editora Aliança

O que são e como se organizam os Grupos Fraternais 
do Espaço?

O Livros dos Espíritos – Os princípios da Dou-
trina Espírita sobre a imortalidade da alma, a 
natureza dos Espíritos e suas relações com os 
homens, as leis morais, a vida presente, a vida 
futura e o porvir da Humanidade, segundo os 
ensinos dados por Espíritos superiores a diver-
sos médiuns, reunidos e organizados por Allan 
Kardec. Editora Lake (tradução de J. Herculano 
Pires), 359 páginas. 

O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e 
dos Evocadores – trata do caráter experimen-
tal e investigativo da Doutrina Espírita. Uma 
ferramenta teórico-metodológica para se com-
preender uma "nova ordem de fenômenos", até 
então jamais considerada pelo conhecimento 
científico: os fenômenos ditos mediúnicos, que 
tinham como causa a intervenção de espíritos 
na realidade física. Livraria Ide, 352 páginas.

A Gênese – Kardec aborda questões de ordem 
filosófica e científica, como as da criação do Uni-
verso, a formação dos mundos, o surgimento 
do espírito, segundo o paradigma Espírita de 
compreensão da realidade. Aborda a questão 
dos “milagres” de Jesus, explicando a natureza 
dos fluidos e os fatos extraordinários contidos 
no Evangelho. FEAL – Fundação Espírita André 
Luiz (versão original, conforme sua primeira edi-
ção), 413 páginas.

O Evangelho Segundo o Espiritismo – dá maior enfoque a questões 
religiosas, éticas e comportamentais do ser 
humano. São abordados os Evangelhos ca-
nônicos sob a ótica da Doutrina Espírita, tra-
tando com atenção especial a aplicação dos 
princípios da moral cristã e de questões de or-
dem religiosa como a da prece e da caridade. 
Mensagens de espíritos de condição moral 
elevada ampliam o entendimento das lições 
do Mestre. Petit Editora, 328 páginas.

O Céu e o Inferno – Na primeira parte, Kardec 
realiza um exame crítico, procurando apontar 
contradições filosóficas e incoerências com o 
conhecimento científico, superáveis, segun-
do ele, mediante o paradigma espírita da fé 
raciocinada. A segunda é dedicada ao pen-
samento; reúne várias dissertações de casos 
reais para demonstrar a situação da alma, du-
rante e após a morte física, proporcionando 
ao leitor condições de compreender a ação 
da Lei de Causa e Efeito, em perfeito equilíbrio com as Leis Divinas. 
FEB Editora, 411 páginas.

LIVRARIA E BIBLIOTECA CIRCULANTE EDGARD ARMOND INDICA

Obras fundamentais

A Codificação da Doutrina Espírita de Allan Kardec


