JORNAL FRATERNO
Publicação do Grupo Socorrista Maria de Nazaré

FAMÍLIA: ELOS DO ESPÍRITO
por Cecília Fazzini -colaboração de Sônia Junqueira
Muito além dos laços mantidos na vida de encarnados, os grupos familiares constituem-se em cenário de resgastes e experiências. Assimilar as provas nas relações de parentesco é trabalhar
em favor da evolução espiritual. Inspirado em Maria de Nazaré, a
mãe terna, o tema família ganha as próximas linhas.
Família é tudo igual, só muda o endereço. Quantas vezes
ouvimos isso como argumento para justificar algum tipo de
questão a ser enfrentada no conjunto de pessoas consanguíneas e agregados? Se considerado o tema família na interpretação da Doutrina Espírita, família é afinidade, ponto de atração entre aqueles que compartilham a vivência corpórea a fim
de cumprirem os desígnios de espíritos em expiação coletiva.
Segundo Emanuel : “A melhor escola ainda é o Lar”. E complementa: “A família, é de todas as associações existentes na
terra, com exceção da humanidade, a mais importante em sua
função educadora e regenerativa”.
Para Sônia Junqueira – que no Grupo Socorrista Maria de
Nazaré atua no P4 com crianças e vem estreitando através de
palestras o contato com pais que frequentam a nossa Casa
– “família é a escola onde aprendemos a colocar em prática o
maior ensinamento que Jesus nos deixou: “Ama ao teu próximo como a ti mesmo”. Porque é na família que estão os mais
próximos. Assim aprendemos a respeitar, a tolerar, a dividir, a
auxiliar, a perdoar e a amar”, considera ela. As dificuldades de
entendimento e de relacionamento, conforme Sônia Junqueira, nos ajudam a vencer o orgulho e o egoísmo. “Abre-se diante
de nós a oportunidade de modificar relações difíceis, muitas
vezes transformando inimigos em amigos, porque quando
amamos alguém, abrimos mão de nós mesmos”, avalia a trabalhadora do GSMN.
Quanto ao cuidado com os filhos, ela é categórica: são nossos compromissos mais importantes nesta encarnação. Deus
nos confia espíritos que reencarnam, buscando se desenvolver e aprimorar.
Janira Luiza Giordano, dirigente do trabalho de apoio a gestantes através do programa “Esperando o Bebê” desenvolvido
pelo GSMN, na Casa 1, identifica a grande demanda, muitas
vezes velada, de seu público pelo fortalecimento do espírito
de família. Desenvolvido junto a mães carentes da comunidade Alba, na Zona Sul paulistana, a responsável pela obra social
afirma que o conceito é prontamente entendido, apesar das
adversidades vividas por elas em seus lares. “Acabamos nós
mesmas nos tornando uma grande família”, afirma Janira Giordano, que atua junto a um grupo de cerca de 40 gestantes por
semestre, a quem são oferecidas noções de saúde, higiene pessoal e cuidados com o bebê, trabalhos manuais, lanches, além
da motivação a zelarem pela espiritualidade. “Nos deparamos
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com toda a sorte de desafios, gravidez precoce, violência familiar, situações extremas como pais de família presidiários e mazelas sociais de natureza diversa”, explica a dirigente. A missão
do grupo que auxilia as gestantes é cercar as mulheres e seus
bebês de extremo carinho: “buscamos sempre nos aproximar
com amorosidade e respeito”, acentua ela. Uma curiosidade:
“até mesmo as grávidas que declaram não seguir qualquer religião e nem inspiração para os temas do espírito encerram o
programa sensibilizadas e confiantes, prontas a assumir o seu
papel em sua família e na sociedade”, o que é gratificante, testemunha Janira Giordano.
Segundo o Mestre
No Capítulo IV do Evangelho Segundo o Espiritismo, o item
18 diz: No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das
inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos
se buscam uns aos outros. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família,
ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu
mútuo adiantamento.
Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os mais adiantados se esforçam
por fazer que os retardatários progridam. Trata-se de afeição
real de almas, única que sobrevive à destruição do corpo.
Em sua infinita bondade e lucidez sobre os projetos do Plano Maior, Jesus deixou claro, portanto, ensinamentos inusitados sobre família.

“O Evangelho não pode condenar os laços de família,
mas coloca acima deles o laço indestrutível da
paternidade de Deus. O Reino do Céu no coração deve
ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório.
A família, no mundo, está igualmente subordinada aos
imperativos dessa edificação”. Jesus Cristo
No ninho doméstico
A tolerância e o entendimento sobre o papel da família
no progresso espiritual também estão assinalados no livro
Sinal Verde, de André Luiz:
• Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e
da compreensão, na certeza de que as Leis de Deus não nos
enlaçam uns com os outros sem causa justa.
• Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil
a oito ou dez pessoas do ninho doméstico, de que modo
cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da Humanidade?
• A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria,
é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem.
• Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da
felicidade no lar.
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EDITORIAL
Uma casa de amparo, acolhimento e laços

trabalhadores de linha de frente, com quem Jesus pode contar
sempre.
Que todos aqueles que vierem em busca de ajuda ou
aprendizado, sintam que esta é, verdadeiramente, uma casa
de amparo, acolhimento e laços, e que nossa conduta transforme o assistido de hoje no trabalhador de amanhã.
Que Maria continue cuidando da nossa casa e de nós, humildes trabalhadores de Jesus!

Edna Leite de Araújo – Presidente do Conselho Diretor do GSMN

Nosso Grupo Socorrista Maria de Nazaré foi fundado em
1970, com o objetivo de divulgar a Doutrina Espírita e ajudar
aos necessitados do corpo e da alma.
Estar sob a égide de nossa Mãe Maior, Maria de Nazaré, nos
traz grande responsabilidade pelo efeito que Ela exerce sobre
nós. Maria, símbolo do amor universal, nos protege, envolve
amorosamente, cuida de nossas dores e intercede por nós,
junto a Jesus.
Ter a Mãe como patrona da nossa casa nos dá tranquilidade pela certeza de que Ela nunca irá nos desamparar. Mas, para
isso, precisamos trabalhar sempre, segundo os ensinamentos
de Jesus, de maneira corajosa, sem vaidade e sem personalismo. Precisamos, também, ter um coração alegre, porque aquele que traz o Mestre dentro de si transmite serenidade, alegria
e paz.
Quando chegamos a esta casa conhecíamos um Deus distante, e um Jesus inatingível. De repente tudo mudou e passamos a sentir Jesus como um irmão muito amado que ouve
nossas necessidades e nos fortalece no Seu amor. Deus, agora,
também está mais próximo e confiamos nos Seus desígnios,
na Sua bondade e sabedoria.
Essa transformação surgiu devido aos ensinamentos ministrados nas Escolas de Aprendizes do Evangelho, que nos levaram a um despertar de fé, autoconhecimento e, consequentemente, a uma mudança interior.
Com essa mudança, aprendemos a nos preocupar mais
com nossos semelhantes do que conosco mesmo, como Jesus
nos ensinou: “primeiro o próximo, depois o próximo e sempre
o próximo”.
Desenvolvemos, então, a capacidade de amar, de acolher
e amparar, por meio do trabalho realizado na Seara do Mestre.
Esta casa nos proporcionou a oportunidade de servir sem esperar nada em troca. De dar do nosso tempo para ver um sorriso no rosto daquele que chegou acabrunhado com o peso de
seus problemas e dores e saiu mais aliviado.
O assistido, razão de ser do nosso trabalho, procura nossa
casa porque se sente acolhido e amparado pelo Plano Espiritual. Isso faz com que ele se interesse pela Doutrina e procure
as escolas para aprender e evoluir, objetivo comum a todos
que experimentam essa energia maior, que cura nossas dores
e aflições. Por isso, as portas de nossa Casa estão sempre abertas para acolher a todos com carinho, atenção e muito amor,
como quer Maria, Mãe e Socorrista de todos nós.
Continuemos, portanto, nos irmanando, formando laços
de amor, de confiança e fé, agradecendo as bênçãos recebidas, acolhendo e amparando a todos, indistintamente, como
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MUITO PRAZER!
Boas-vindas aos novos diretores
por Michelle Alves
A diretoria do Grupo Socorrista Maria de Nazaré está com
gente nova. Maria das Graças Silva Pellerin, a Gracinha, João
Carlos da Costa Alba e Edson Vilar Arré são os novos reforços
da diretoria, que já estão a postos para ajudar a administrar
o nosso Grupo Socorrista. Eles se juntam aos diretores Celia
Scarabel, Alayr Iaqueli, Aldo Roschel e Maria Consolação.
Como Diretora Adjunta, Maria das Graças espera conseguir ampliar o número de pessoas com acesso à livraria e,
assim, estimulá-las a adquirir novos conhecimentos sobre a
doutrina e aprofundar sua fé. A diretora afirma que o Espiritismo é tudo em sua vida. “Abriu minha mente e reforça minha constância no cuidado com o comportamento e com as
atitudes”.
Já, como Diretor Tesoureiro I, João Alba espera aproveitar seus conhecimentos profissionais financeiros para ajudar
nossa casa a crescer cada vez mais. Para o novo diretor, o Espiritismo estimula “a reforma íntima, que você é levado a fazer
continuamente. Me fez olhar com outros olhos para o meu
dia a dia e pra minha vida”.
O Diretor Administrativo, Edson Arré, espera poder contribuir mais com o nosso grupo. “Sempre achei que eu podia
fazer mais alguma coisa pela casa, e o convite para esse novo
trabalho, veio a calhar”. Para Edson, “o Espiritismo é o alicerce,
a base que dá o suporte para viver”.
O Nazaré só tem a agradecer a disponibilidade desses
colaboradores que trabalham pelo bom funcionamento de
nossa casa.

Da esquerda para direita: João Carlos da Costa Alba, Maria das Graças Silva
Pellerin, a Gracinha, e Edson Vilar Arré
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EM RESUMO - CADERNO ESPECIAL DE ARTIGOS
A RELIGIÃO ESPÍRITA
por Octávio Caumo Serrano (caumo@caumo.com)
Há 160 anos, em 18 de abril de 1857, nascia o Espiritismo
como doutrina organizada.
Chegou pelo primeiro Livro dos Espíritos, formado por 501
questões, dividido em três partes. Nas duas primeiras havia
comentários extras que complementavam as orientações da
espiritualidade. Mais tarde, em 18 de março de 1860, foi lançada a segunda edição, revisada e ampliada, com as conhecidas
1019 perguntas. Não é, como parece, um livro muito maior que
o primeiro, apesar de ter o dobro de questões, porque muitos
subitens a, b, c, do primeiro livro foram transformados em questões independentes.
Ao lançar o Espiritismo, Allan Kardec o classificou como ciência filosófica de consequências morais. De início, ele não se
serviu do termo religioso. Certamente, porque as religiões estavam, à época, como ainda hoje, desacreditadas; mercenárias,
confrontam-se por interesses materiais, fazendo com que as
pessoas se odeiem em vez de se amarem. Umas combatem as
outras como se Deus e Jesus só estivessem presentes nas suas
igrejas. Levadas pela ganância, esquecem-se da Lei do Amor.
Todavia, dando sequência à Codificação, depois de lançar
o Livro dos Médiuns, em 1861, em 29 de abril de 1864, Kardec
escreveria um livro que batizou como “A Imitação do Evangelho Segundo o Espiritismo” e que, a partir da terceira edição,
passou a chamar-se O Evangelho Segundo o Espiritismo. Livro
ainda pouco conhecido, porque é usado nas reuniões do Evangelho no Lar e Evangelho diário, quando é aberto de maneira
aleatória para a leitura e comentário de pequeno texto. Mas ele
deveria ser estudado com a mesma regularidade com que se
faz com O Livro dos Espíritos e os demais da Codificação.
Em cada um dos seus vinte e oito capítulos, há o enunciado
clássico do Novo Testamento, o comentário do Codificador e a
mensagem de espíritos com orientações sobre o assunto ou o
testemunho de seus erros enquanto encarnados, como o caso
da Rainha de França, “Uma realeza terrena” no capítulo II, item
8. Uma aula de humildade de quem foi rainha na Terra e esperava ter as mesmas honras no plano espiritual.
Importante também é este livro ter definido o Espiritismo
como religião. Nas notícias sobre o livro, da Edicel, por exemplo, tradução de Herculano Pires, 3ª edição, de 1987, logo no
início, está registrado o aplauso e o apoio da espiritualidade
em comunicação de 14/9/1863, quando diz: “Nossa ação, principalmente a do Espírito de Verdade, é constante ao teu lado de
tal maneira que não a podes negar. Não entrarei em detalhes
sobre o plano da tua obra, que modificaste tão ampla e completamente, segundo os meus conselhos”. Kardec não havia
revelado a ninguém que estava escrevendo este livro, e as comunicações a propósito foram para ele de grande valor, como
incentivo e prova da origem espiritual do trabalho. Disse mais:
“Com essa obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e
vemos a cúpula desenhar-se no horizonte. Continua sem impaciência e sem fadiga, que o monumento estará pronto na hora

Jornal Fraterno 11aEdicao.indd 3

determinada”. Ciência e filosofia formando a base da pirâmide
e a religião no vértice, ligando o homem a Deus.
A comprovação da natureza religiosa foi confirmada mais
enfaticamente quando foi dito a Kardec, em 9 de agosto de
1863: “Aproxima-se a hora em que terás de apresentar o Espiritismo como ele realmente é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Aproxima-se
a hora em que, diante do Céu e da Terra, terás de proclamar o
Espiritismo como a única tradição verdadeiramente cristã e a
única instituição verdadeiramente divina e humana. Ao te escolher, os Espíritos sabiam que a tua fé, qual um muro de aço,
resistiria a todos os ataques”.
Diante das explicações do Espírito de Verdade, que é o
Cristo falando, conforme se confirma no capítulo VI do ESE, ao
reforçar o envio do Consolador prometido no Evangelho de
João, podemos afirmar que o Espiritismo é ciência filosófica de
consequências morais, que atende às nossas necessidades religiosas. Há quem, além das reuniões espíritas, assiste a cultos ou
missas, tendo o Espiritismo como orientador moral, filosófico,
mas crendo que só pode buscar Deus nas igrejas. São simpatizantes do Espiritismo, não espíritas. E há também os que, quando lhes perguntamos sobre sua religião, se dizem espiritualistas.
Espiritualista é todo religioso, porque crê na alma ou espírito.
Nós somos também espiritualistas, mas espiritualistas Espíritas,
neologismo criado por Kardec ao lançar O Livro dos Espíritos.
Sim, sim; não, não. Não confunda.
A partir desta edição o Jornal Fraterno Maria de Nazaré
inicia uma série de artigos sobre a trajetória do Espiritismo
no nosso país. Muitos fatos que serão aqui relatados, provavelmente, já são do conhecimento dos leitores, mas o
objetivo é reunir e registrar aqui episódios da história e da
evolução da Doutrina Espírita, nesta que está destinada pelo
Plano Maior a ser a “Pátria do Evangelho”. (Equipe editorial)

O ESPIRITISMO NO BRASIL - PARTE I
Introdução
por Nanci Premero
No século XIV, quando a Europa vivia a Guerra das Cruzadas, época medieval, morte do rei Luiz XIV em Tunis e muitos
outros acontecimentos marcantes, o Governador Planetário –
Jesus – veio realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, para
verificar o progresso da humanidade.
Não encontrou aqui as sementes do seu amor, mas apenas
recordações de seu último emissário – Francisco de Assis. Por
toda a parte, viu apenas uma luta fratricida, como polvo a destruir todas as esperanças, esquecidos da sua recomendação
de amar uns aos outros.
O emissário que o acompanhava dizia que, mesmo assim,
houve uma evolução – a união entre o Oriente e o Ocidente –
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que trouxe o aprendizado da lei da solidariedade, por meio de
experiências penosas; o avanço do comércio; novas invenções
que facilitavam a vida terrena, sempre com o objetivo de velar
pelos lugares santos.
Jesus então pergunta: qual o lugar da Terra que não é Santo? Pois em todos os lugares pairam as bênçãos de Deus. Jesus
não via senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação.
Nisso, seu emissário sugeriu a visita a novos continentes,
onde o Mestre abençoou as matas virgens, as aves, as flores, o
perfume do mar, os silvícolas humildes e simples, aguardando
uma nova era com o seu largo potencial de bondade e energia.
Foi aí que o Mestre determinou que a árvore do seu Evangelho seria transplantada para essas Terras, dando essa missão a
esse seu emissário – Helil (forma árabe; Hilel, em hebraico). Em
1394, Helil reencarna como Infante Dom Henrique de Sagres,
em Portugal, filho de D. João I e de D. Felipa de Lencastre, para
expandir as possibilidades para além dos mares, convocando
os silvícolas e as almas bem-aventuradas por sua renuncia da
África. O Brasil, onde se confraternizam hoje todos os povos da
terra, já trazia, então, o formato de coração do mundo, antes
mesmo do Tratado de Tordesilhas.
O desencarne de Dom Henrique de Sagres deu-se em 1460,
porém ele deixou documentado que havia terra no ocidente,
terra esta que os seus olhos espirituais já haviam contemplado.
E, já na Pátria Espiritual, ele trabalha junto a Portugal para firmar
o objetivo da descoberta no ocidente, até chegar à ascensão
de Dom Manuel I. Nessa época, Diogo Cão já havia descoberto o continente africano; em 1498, Vasco da Gama descobriu
o caminho marítimo para as Índias e já haviam começado as
expedições rumo ao ocidente, com o envolvimento dos reis
católicos da Espanha. Em março de 1500, Pedro Álvares Cabral
se lança aos mares sob a influência direta de Dom Henrique de
Sagres (já desencarnado).
O Brasil se torna conhecido e, sempre com a proteção do
Divino Mestre, mantém-se uno e indivisível, e são traçados
para o país planos de amor e fraternidade, ficando a política
em segundo plano. Nesse instante, o Mestre chama um de
seus emissários – Ismael – e entrega a ele a condução do Brasil,
com uma bandeira branca com os dizeres Deus, Cristo e Caridade banhados em azul celeste.
Além dos índios, que expressavam a simplicidade de coração, chegavam aqui os sedentos de justiça divina e, mais tarde,
chegariam os escravos, como a expressão dos humildes e aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade.
Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil
os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Naquele século, é estabelecida a Inquisição em Portugal e já os primeiros escravos são trazidos para o Brasil, deixando Ismael preocupado.
Vamos adiantar um pouco na história para chegarmos próximos ao século XVIII – lembrando que, enquanto isso, a espiritualidade, com Helil e Ismael, trabalha em Portugal e no Brasil.
Já se começa a perceber movimentação em torno do desejo de igualdade – surgem nomes como Tiradentes, em 1792,
preparando a maioridade brasileira – cuja bandeira é um triângulo com os dizeres “Libertas que sera tamen” – Liberdade
ainda que tardia.
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Enquanto isso, na Europa já havia ocorrido a Revolução
Francesa (1789) e o grande período da Inquisição começava
a se dissipar. Nessa época, os gênios espirituais se reúnem e
imploram ao Mestre sua ajuda, e emissários de Jesus descem
para, com sua palavra magnânima, instruir os trabalhadores
do bem...
Com as guerras na França, Portugal adere à Inglaterra e, em
1808, o Rei de Portugal aporta no Brasil com a Família Real.
Com o término da Inquisição e a religião desacreditada, os
homens se voltaram para a ciência e a filosofia – livre pensar.
No Brasil, os jovens mantinham contato com a juventude europeia para troca de ideias, o que fica evidente com a Inconfidência Mineira.
DE CAMPOS, HUMBERTO. Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho. 1ª Edição. Editora FEB. Brasília 2016.

AS BEM-AVENTURANÇAS - Bem-aventurados os
misericordiosos porque alcançarão misericórdia
Por Walderez Nosé Hassenpflug
Jesus, nesta bem-aventurança, expressa a atuação da lei de
sintonia: misericórdia atrai misericórdia; sendo misericordiosos,
mereceremos a misericórdia divina e seremos bem-aventurados. Ele nos recomenda que sejamos misericordiosos, como
misericordioso é o Pai. Nas escrituras sagradas Deus é apresentado como aquele que se compadece, acolhe e “é riquíssimo em misericórdia, por causa do grande amor com que nos
amou... nos deu vida”. E nós, seus filhos, “somos feitura d’Ele,
criados em Cristo Jesus para as boas obras”. (Paulo)
A nós, cristãos, cabe sermos misericordiosos e reconhecer o
quanto precisamos pedi-la ao Pai para aceitar a nossa provisória imperfeição e nos perdoar pelas inúmeras falhas na vivência do amor. Nosso ideal é servir a Jesus.
Cabe aqui uma reflexão: temos sido misericordiosos? Onde
avançar?
A misericórdia é uma herança que recebemos do nosso Pai
e por isso temos o dever de expressá-la no mundo para refletir
nele a Sua face misericordiosa. É ela que nos leva ao autoperdão, ao reequilíbrio de nossas energias para seguir adiante. Ao
vivenciar essas experiências somos capazes de compreender
os enganos alheios, pedir ao Pai misericórdia por eles e perdoá-los, não para fugir da justiça, nem do combate ao mal, mas
para acolhê-los e contribuir para que se sintam dignos filhos
de Deus.
Ser misericordioso é colocar-se no lugar do outro e sentir
as suas carências, o seu desemparo, até o ponto em que possamos olhar com os seus olhos, pensar com sua mente e sentir
com o seu coração, inundando-o com os complementos da
misericórdia: a compaixão, a brandura e a mansidão. A compaixão nos faz compreender e sentir a miséria do outro, mas
a misericórdia vai além, alivia a dor, o desespero, a solidão e
envida todos os esforços para restaurar forças e reerguer a esperança daquele que sofre.
O Evangelho Segundo o Espiritismo nos ensina que a misericórdia envolve o não julgar, porque não somos capazes de
ser justos, por isso, devemos entregar a justiça a Deus. Aceitar
a natureza inacabada do ser humano e de nós mesmos e as-
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sim perdoar. Perdoar não porque a pessoa mereça ou não (isso
não seria julgar?); perdoar porque o outro é o nosso irmão e
devemos amá-lo e não condená-lo; não é negar a culpa, mas
acolher quem erra. Perdoar sem constranger, abolindo o rancor, o ressentimento, o desejo de vingança. Enfim, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados.
Exemplos perfeitos de misericórdia nos deixaram Jesus e
Estêvão. Jesus, perante aqueles que escarneciam d’Ele, levanta
seus olhos e implora: “Pai, perdoai-os, eles não sabem o que
fazem”. Estêvão, ao ser apedrejado e sentindo que seu fim
estava próximo, cai de joelhos e clama a Deus: “Pai, não lhes
imputes este pecado”. Ambos nos deixam uma clara mensagem: é preciso ser misericordioso, porque o mal é um produto
da ignorância sobre a finalidade da vida, sobre quem somos
e sobre as leis espirituais que nos regem. Jesus amou a Pedro,
Paulo, Levi, Maria Madalena, Zaqueu, Judas, sem apontar-lhes
os erros ou julgá-los. E Ele nos pediu, por meio da parábola do
bom samaritano, a fazer o mesmo.
Nessa parábola quem trata com misericórdia um homem
atacado por ladrões e deixado inconsciente à beira do caminho é um samaritano, odiado pelos judeus e tido como herege,
inimigo. O samaritano atua sem perguntar quem era o homem,
quais razões o levaram a essa situação; simplesmente age. Age
misericordiosamente, coloca-se no lugar do outro, se compadece e ajuda, sem expectativa de qualquer retorno. Um sacerdote e um levita, ambos homens religiosos ligados a templos
judaicos, passam ao largo e não veem motivos para socorrê-lo.
E Jesus pergunta ao doutor da lei: Qual desses três te parece
ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E
este responde: Aquele que usou de misericórdia para com ele.
– Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. (Lucas)
O conselho de Jesus vale para todos nós: vai e faze o mesmo, espalha a tua misericórdia para quem dela necessitar, sem
nada perguntar, sem nada pedir em troca. Simplesmente age
e serás bem-aventurado.
No entanto, se não nos sentirmos capazes de suprir às necessidades de quem sofre, como desejamos, certamente podemos praticar pequenas ações nesse sentido. Sempre haverá,
nos ambientes em que atuamos, na família, no trabalho, nos
grupos sociais, alguém que precise da misericórdia da nossa
paciência, da nossa atenção, de um abraço acolhedor, de uma
palavra de estímulo, de uma prece ou uma vibração de amor.
Devemos aproveitar essas “pequenas” oportunidades, ser fiéis no pouco para termos direito a avançar no muito: “... servo
bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei;
entra no gozo do teu senhor". (Mateus)
Como nos adverte Emmanuel, “muito podemos realizar a
benefício do próximo por aquilo que conhecemos, mas somente conseguiremos renovar os semelhantes por aquilo que
somos”. Sejamos, pois, misericordiosos para gerar misericórdia
e diminuir o sofrimento no mundo. Que o Pai nos abençoe !

REFLEXÕES DE UM DISCÍPULO
por Antônio Carlos Saher
Um discípulo deve reavaliar, de vez em quando, sua utilidade na seara do Mestre, para verificar o quanto poderia ser mais
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produtivo e, assim, não se acomodar numa zona de conforto,
que talvez seja conveniente para si, mas, está longe do modelo solicitado por Jesus. Penso que, se somos tão amados e protegidos, temos o dever de oferecer a contrapartida de nossas
potencialidades. Há tanta urgência e tantas necessidades que
é preciso atentar para a boa aplicação dos “talentos recebidos
do Pai”.
Certos trechos do caminho exigem decisão. Algumas vezes,
é preciso falar; em outras, é mais prudente calar-se. Às vezes,
é preciso insistir, persistir, tolerar... Mas, às vezes, é mais inteligente mudar a rota, para evitar colisões. Espiritas verdadeiros
sabem que o tempo é curto, já estamos vivendo a transição,
por isto, é preciso reavaliar urgentemente alguns condições
do discipulato, para melhor aproveitamento do tempo que
nos resta.
Outro ponto que exige reflexão e atenção é a triste constatação de que muitos dos ideais da Casa do Caminho têm se
perdido na fogueira das vaidades humanas, e mais uma vez
a missão se perde e se desvirtua! Temos sido espectadores
silenciosos de companheiros que, ao se perceberem bem-sucedidos por um momento, se lançam desesperadamente na
obtenção de recompensas pessoais. Para alguns esta recompensa pode ser a simples ilusão do poder, da manipulação de
consciências alheias; para outros, é recompensa material mesmo. A história está cheia desses personagens, e também podemos reconhecê-los nos nossos círculos sociais, como pequenos manipuladores da doutrina em favor de seu personalismo.
Nos balcões das livrarias, há grande quantidade de títulos
cujos autores buscam a fama e/ou a riqueza usando a Doutrina Espirita como pano de fundo para suas ambições. Nas redes
sociais, pode-se assistir a milhares de vídeos de “candidatos ao
estrelato” com a mesma intenção, sempre de forma amadora
e sem medo do ridículo. Poucos, muito poucos, ainda mantêm
os ideais de Paulo de Tarso e dos primeiros discípulos na divulgação doutrinária, assim como a simplicidade e a eficiência
dos trabalhos da Casa do Caminho. Tão cegos pelo ego, estão
convencidos de estar um passo a frente na compreensão de
tudo, quando, na verdade, estão retrocedendo muitos passos.
Antes de aceitar ou entregar a alma, convém refletir sobre
uma recomendação de Jesus de dois mil anos atrás: “... mas antes, provai que eles são de Deus”.
Por fim, a educação! Continuar o processo educativo é fundamental para que, além do aperfeiçoamento pessoal, se ofereçam melhores cuidados para com o próximo. Aperfeiçoar-se
continuamente é quase um dogma e está alicerçado numa
lógica quase matemática. Caridade por exemplo, exige, além
de entrega absoluta, aperfeiçoar o entendimento sobre esse
principio fundamental.
Convém que os companheiros espiritas se debrucem a
pensar sobre o tema da educação continuada e invistam no
assunto, tanto quanto as empresas investem em seus profissionais para melhorar o processo de trabalho e aumentar a
produtividade. Não convém acomodar-se sobre princípios básicos e supor que eles são suficientes para nos manter alinhados com o Mestre até o fim! Não basta o autodidatismo com
a leitura aleatória de “romancinhos” divertidos. O ser humano
exige reciclagem e reforço continuadamente. E estagnação
pode conduzir à deterioração, se não, ao fim.

5/5/17 3:24 PM

É BOM SABER

mances – A Égide Materna, A Filha do Artista, e A Filha Adotiva
–, além de peças de teatro.

Quem foi Anália Franco?

Espírita fervorosa, em 1911 conseguiu, sem qualquer recurso financeiro, a Chácara Paraíso, onde fundou a Colônia
Regeneradora D. Romualdo, para abrigar garotos aptos para a
lavoura, a horticultura e outras atividades agropastoris, e moças “desviadas”, conseguindo devolver a dignidade a centenas
de mulheres.

por Maria Consolação da Silva
“A verdadeira caridade
não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a
capacidade de se libertar”
– Anália Franco
Seguindo à risca esse
pensamento, Anália possibilitou a libertação de milhares de criaturas. Seu legado inclui: 71 escolas, dois
albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos
para crianças órfãs, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de oficinas para manufatura de
chapéus, flores artificiais etc., em 24 cidades do Interior e na
Capital. Em 1919, quando ia ao Rio de Janeiro para fundar mais
uma instituição, morreu vitimada pela gripe espanhola, mas
seu marido concretizou a obra e criou ali o Asilo Anália Franco.
Sua força começou a se mostrar bem cedo. Nascida em
1853, em Resende, RJ, Anália, já morando em São Paulo, tornou-se professora, aos 16 anos de idade, dedicando-se também à literatura e ao jornalismo. Com o advento da Lei do
Ventre Livre, ao saber que os filhos das escravas estavam destinados à Roda da Santa Casa de Misericórdia e que crianças
estavam sendo expulsas por fazendeiros que não tinham mais
interesse em sustentá-las, mudou-se para o interior, alugou
uma fazenda e inaugurou a primeira Casa Maternal, para receber crianças levadas a ela ou recolhidas no mato e nas estradas.
Em seguida, mesmo sob forte pressão de escravocratas e
monarquistas que julgavam o convívio de crianças brancas e
negras um escândalo, uma “promiscuidade”, alugou uma casa
na cidade, ao lado da escola pública, para abrigar crianças desamparadas.
Após fundar outras Escolas Maternais no interior, Anália
mudou-se para a capital, onde entrou para um grupo abolicionista e republicano, não com missão política, mas pensando
nas crianças desamparadas, e fundou, na época, a revista Álbum das Meninas. Quando veio a abolição da escravatura, ela
já contava com dois grandes colégios gratuitos para meninas
e meninos. Em 1901, ajudada por 20 senhoras, fundou a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, no Largo Arouche.
Em seguida, criou várias Escolas Maternais e Escolas Elementares, além do Liceu Feminino que preparava professoras para
suas instituições. E ainda, escolas profissionalizantes, com cursos de artes gráficas, pintura, desenho, enfermagem, costura,
bordados, flores artificiais e outros, além de escolas de línguas
e de música. Sempre com bibliotecas anexadas. Os produtos
de suas oficinas eram vendidos em dois bazares mantidos
pela Associação Feminina para esse fim.
Em 1903, lançou A Voz Maternal, revista mensal com tiragem de seis mil exemplares, impressos em oficinas próprias.
Escreveu uma infinidade de livretos para as escolas e três roJornal Fraterno 11aEdicao.indd 6

LIVROS & CIA
Francisco de Assis – pelo Espírito Miramez, psicografia de João
Nunes Maia – Editora Fonte Viva
por Maria Consolação da Silva
De João Evangelista a Francisco de Assis, a trajetória de um
ser iluminado.
Durante a Idade Média, por solicitação de seu Mestre Jesus,
João assumiu a árdua tarefa de mudar o rumo dado ao Cristianismo pelo Vaticano, com o surgimento das violentas Cruzadas e da Santa Inquisição. Miramez – que foi um dos discípulos de Francisco de Assis, como Frei Luiz, encarnado entre os
200 escolhidos e preparados no Plano Espiritual para ajudá-lo
na tarefa de propagação do verdadeiro Cristianismo – começa
narrando os últimos anos da vida do apóstolo João Evangelista, após a crucificação de Jesus. Resgata episódios até então
desconhecidos da vida do Evangelista que confirmam a força
moral desse ser iluminado.
Sua trajetória como Francisco, nascido em uma família de
muitas posses, na cidade de Assis, é capaz de nos estarrecer,
na nossa pequenez. Enfrentando todas as dificuldades e a rejeição por parte de membros da Igreja Católica Romana que
temiam perder regalias conquistadas à custa de equivocada
interpretação da Doutrina de Cristo, resgatou a simplicidade
do Cristianismo Primitivo, exemplificando cada ensinamento
com sua própria vida.
Com o amor incondicional a todas as criaturas, aos animais
e à Natureza, Francisco viveu o total desprendimento dos bens
materiais, anulando o orgulho e o egoísmo, para exemplificar
a verdadeira religião do Cristo. Adotou a pobreza, incondicionalmente: “Pobreza, no dicionário de Francisco de Assis, não é
miséria, não é sujeira, não é incompetência para discernir as
coisas, não é fome ou preguiça, não é mendicância; é integração na vida natural, é fraternidade universal que Deus abençoa...”, ou seja, é repartir o que se tem.
Dentre tantos episódios emocionantes tratados no livro,
destaca-se o relato de seu reencontro com Clara, também nascida no seio de uma rica família de Assis. Clara, que, assim como
João Evangelista, esteve junto com Jesus, abandonou a vida
de conforto para, a pedido de Francisco, constituir e comandar
uma legião de mulheres (que incluía a sua própria mãe e a mãe
de Francisco) no trabalho de propagação do amor universal.
Ao sentir a presença do espírito de Francisco junto a ela, quando o corpo do seu mestre era velado, Clara fala ao companheiro de jornadas: “(...) hei de ver-te, brevemente (...) vestido de
luz, na luz de Deus. O amor que nos une sobreviverá em favor
dos que sofrem, eternidade afora”.
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COLUNA SOCIAL
2º Jantar Dançante - Momento de fraternidade e alegria
por Cecília Fazzini
Quem dança ajuda a criança. O trocadilho nunca foi tão
bem aplicado. O Jantar Dançante do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, realizado no último dia 25 de março, no Clube
Armênio, em São Paulo, pelo segundo ano, foi um momento
marcante. Representou fielmente a alegria, confraternização
e, principalmente, o gesto fraterno de todos que adquiriram
o convite que reverte em ajuda à nossa obra social da Casa 1 –
espaço de acolhimento a crianças e gestantes da comunidade
da Alba, na Zona Sul da capital paulista. Já assinalado como
ponto alto do nosso calendário de eventos, o jantar dançante
mais uma vez conquistou a todos.
Personagens em destaque
Sérgio de Almeida Aguiar (1ª foto da esquerda para a direita - em destaque - abaixo), sócio da Art Graphic e espírita há
9 anos, apesar de insistir no anonimato merece o holofote. O
empresário, que hoje comanda 22 funcionários, é parceiro do
GSMN na impressão do nosso Jornal Fraterno. Presente ao jantar, ele garante “quando a gente ajuda é muito mais ajudado. E
enquanto Deus permitir vamos continuar colaborando”. Leitor
da publicação, sempre em primeira mão, ele reconhece que
o conteúdo abordado no jornal ajuda na maior vigilância do
dia-a-dia.
Milton Iaqueli (foto central), trabalhador do GSMN (no P2),
vendedor por formação, também não passa despercebido nos
eventos da Casa. No jantar, com seu poder de persuasão, da
mesma forma que no primeiro jantar, novamente percorreu o
salão com garrafas de vinho para convencer os convidados a
adquirir a bebida para acompanhar o jantar.
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Prêmios e premiados
Música e prêmios. A combinação não poderia ser melhor.
Microondas, Máquina de Café e cestas de café da manhã foram sorteados aos presentes. Trabalhadores e frequentadores
do GSMN agraciados:
Microondas: Aparecida Fátima Soubhia
Máquina de Café Nespresso: Simone Ruas
Cestas: Maristela P. P. Azzan ; o casal Lucimara Colognese e
Emerson Colognese; Nair Garcia (1ª foto grande à direita); Gabriela Freitas e Álvaro Roschel
Sinfonia do bem
O cenário, jantar dançante em plena despedida do verão brasileiro. O protagonista, um grupo de colaboradores,“
formiguinhas” que trabalham dia e noite e de forma determinada. Cada luz que acendia no salão do Clube Armênio,
os arranjos florais, a elegância dos convidados, a alegria
estampada nos rostos e a esperança que brotava dos corações davam a exata noção: a vontade direcionada para o
bem ao próximo pode muito e, cada vez, pode mais. No ar
gentileza, espírito fraterno, confiança na obra social a ser
apoiada e a certeza das bênçãos do Plano Superior. Música
dos anos 70 e 80 em toques de nostalgia e inspiradora na
hora de dividir a pista de dança. Ao deixar o local, a sensação de um até a próxima. Com certeza, todos estarão lá !
Agradecimento aos parceiros
Floricultura Praça das Flores, Casa Flora, Clube Armênio e
Banda Moment’s.
VEJA TODAS AS FOTOS NO SITE: WWW.GSMN.ORG.BR
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Horário de Funcionamento do GSMN
Adultos: 2ª-feira 19h30 e 4ª-feira 14h30
Jovens (8 a 18 anos): 4ª-feira 19h30
Gestantes e crianças (0 a 12 anos): sábado 9h30
Palestra espírita com tratamento coletivo: 2ª-feira 20h às 21h e
4ª-feira 15h às 16h
Vibração Coletiva dos Discípulos de Jesus: 5ª-feira 19h45 (participam, exclusivamente, Discípulos da Escola de Aprendizes do
Evangelho)
Ensaio Coral GSMN: 4ª-feira 20h

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

ESPIRITIRINHAS
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Programa de saúde, orientação e acolhida às gestantes
Teve início o atendimento a mais uma turma de gestantes
na Unidade de Assistência Social do GSMN, na Comunidade
Alba. Neste semestre, o Grupo das Gestantes, coordenado por
Janira Giordano, está recebendo 50 gestantes, para as aulas
que ocorrem às segundas-feiras, entre 14 e 16 horas.
O programa desenvolvido pelo Grupo tem o objetivo de
promover uma gravidez consciente, com orientação sobre os
cuidados necessários no período de gestação e com o recém-nascido.
As assistidas também são orientadas na confecção de roupinhas de bebê, com aulas de costura, tricô e crochê. Ao final
do período, cada uma recebe um enxoval completo, que inclui
kit de higiene para o recém-nascido e kit-maternidade para a
parturiente.
CURTAS
Faça parte do Coral do GSMN – Participe do nosso coral e
sinta como é prazeroso fazer o bem! A sabedoria popular afirma: “quem canta seus males espanta!”. Mas, muito mais que
espantar os próprios males, os integrantes do Coral do GSMN
levam alegria a centenas de pessoas que só querem um pouco de amor, atenção e carinho. Formado por trabalhadores,
alunos e assistidos da casa, o Coral do GSMN se apresenta em
asilos, abrigos, casas de repousos, centros espíritas e também
em eventos beneficentes. Os ensaios são realizados às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Para mais informações e inscrição, mande um e-mail para coral@gsmn.org.br
Mutirão da Limpeza e Pintura – Faça parte do Mutirão da
Limpeza e Pintura, coordenada pela Comissão de Obras da
nossa casa. A iniciativa está em fase de organização e precisando da participação de colaboradores para a sua realização.
Antecipadamente, acontecerão reuniões para orientação. O
trabalho será realizado aos sábados à tarde e domingos o dia
todo. O grupo conta com a ajuda de homens e de mulheres.
Quem não tiver nenhuma habilidade para “pegar no pincel”,
poderá ajudar na organização e na elaboração de lanche para
a equipe. Doação de materiais também é muito bem-vinda.
A lista com o material necessário está afixada nos quadros de
avisos. Para saber mais, entre em contato com o diretor administrativo, Edson Vilar Arré, às segundas-feiras a noite, no P3A
ou pelo email diretoradministrativo@gsmn.org.br

FONTE http://espitirinhas.blogspot.com.br/

IMAGENS CEDIDAS POR Wilton Pontes
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