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JORNAL FRATERNO         MARIA DE NAZARÉ
P u b l i c a ç ã o  d o  G r u p o  S o c o r r i s t a  M a r i a  d e  N a z a r é

CANTAR E ENCANTAR, ESSA É A MISSÃO DO CORAL DO GRUPO SOCORRISTA MARIA DE NAZARÉ!  
por Michele Alves

Dizem que quem dança os males espanta, mas, nesse caso,  
quem canta os males espanta

A missão do coral de voluntários do GSMN é levar alegria e muita 
diversão a pessoas necessitadas de amor, atenção e carinho fraternal. 
O coral, formado por discípulos e alunos da nossa Casa, ensaia todas as 
quartas-feiras à noite, há 13 anos.

Com uma seleção de músicas que agrada a todos os gostos, o prin-
cipal intuito do grupo, é levar as belas canções ensaiadas semanalmen-
te, a idosos e crianças que se encontram em asilos, casas de repouso, 
creches e orfanatos. Cumprindo, com o máximo prazer e dedicação, a 
sua missão, o coral leva muita alegria e leveza para esses corações tão 
sofridos.

O maestro Flávio Lopes de Menezes dirige o grupo há 12 anos, en-
sinando e cuidando com paciência, amor e dedicação, tanto dos en-
saios, como das apresentações realizadas dentro e fora da nossa Casa.

A escolha das músicas é feita de acordo com a época do ano e tam-
bém, com o local da apresentação. As melodias são religiosas, mas 

também são juninas, carnavalescas, natalinas e incluem até um pouco 
de sertanejo e MPB.

Com a agenda sempre cheia, o Coral do GSMN leva seu alento a 
locais como: Asilo São Vicente de Paula, Abrigo Rainha Santa Izabel, 
Casa dos Velhinhos Dona Adelaide, Casa de Repouso Harmonia, Lar 
São Tiago e centros espíritas como o Centro Espírita Estrela da Manhã, 
Grupo Hilarion, Grupo Socorrista Bezerra de Menezes, entre outros.

O grupo já fez apresentações também na Província Franciscana da 
Imaculada Conceição do Brasil, a colônia de Pirapitingui, que cuida e 
apoia pessoas com hanseníase. O coral foi tão bem recebido e acolhi-
do lá, que os assistidos cantaram em conjunto como forma de agrade-
cimento a esse carinho.

Vozes e instrumentos musicais transformam e harmonizam a ener-
gia de um lugar, e é isso que o coral do GSMN faz: transformar tantos 
dias sofridos, em dias de paz, amor e alegria.

Contato para agendamento de apresentação: coral@gsmn.org.br

Horário de Funcionamento GSMN

Ensaio Coral GSMN: 4ª-feira 20h
Adultos: 2ª-feira 19h30 e 4ª-feira 14h30

Jovens (8 a 18 anos): 4ª-feira 19h30
Gestantes e crianças (0 a 12 anos): sábado 9h30

Palestra espírita com tratamento coletivo: 2ª-feira 15h às 16h 
e 5ª-feira 20h às 21h



EM RESUMO
O Espiritismo é religião? 
por Edson Outtone

O Espiritismo é uma ciência que estuda os fenômenos espíritas 
por meio da mediunidade; é uma filosofia que esclarece as causas e 
os princípios de todas as coisas e também é religião.

O termo religião vem do latim religare, que significa ligar nova-
mente aquilo que esteve temporariamente desligado, ou restabele-
cer a ligação com Deus.

Os homens, na sua limitação de conhecimento, resolveram criar 
formas para que essa ligação pudesse ocorrer, e criaram cultos, ritu-
ais, hierarquia sacerdotal, estabeleceram sacrifícios, e as escrituras 
sagradas passaram a ser interpretadas por aqueles que se autodeno-
minavam enviados de Deus.

Com Jesus, tais formalidades perdem força, ao revelar que o reino 
de Deus está dentro de nós e que não será alcançado por manifes-
tações exteriores, ou seja, que a ligação com Deus é interior, está na 
nossa consciência e independe de qualquer formalidade. 

Na parábola do Filho Pródigo, Jesus conta que um homem can-
sado da monotonia, pede a seu pai a herança que lhe cabe e sai pelo 
mundo. Após gastar todos os recursos em futilidades, faminto e can-
sado, implora que lhe deem algo de comer e um lugar para descansar, 
e a única coisa oferecida a ele é viver em um chiqueiro e se alimentar 
junto com os porcos. Esgotado e desmoralizado resolve voltar para 
casa, sendo recepcionado pelo pai com uma grande festa. 

A parábola esclarece como procede o homem na sua trajetória de 
vida. Iludido pela posse de bens materiais e satisfação dos desejos, 
afasta-se de Deus (Pai) para viver voltado aos interesses do egoísmo 
e da vaidade. Quando se cansa dessa vida sem valores reais, volta-se 
para Deus, que como Pai bom e misericordioso, sempre está de bra-
ços abertos para recebê-lo. Esse é o momento que o homem se liga 
novamente a Deus, religa o que ficou temporariamente desligado.

Religião é um ato de amor a Deus, e como Ele está em nós, está tam-
bém no outro, e amar a Deus é amar ao próximo como a nós mesmos.

Esta é a religião espírita, um sentimento íntimo de religio-
sidade voltado para o Deus que habita em nós, que indepen-
de de templos, cultos, rituais ou sacrifícios e que se manifesta 
no amor pelo semelhante, fazendo a ele aquilo que gostaría-
mos fosse feito para nós.  

EDITORIAL
Reflexão - A nossa medida no servir
por Celia Regina Perrella Scarabel – Presidente do GSMN

Todos nós somos convocados a entregar a nossa colaboração pelo 
bem geral. Na natureza, minerais, vegetais e animais oferecem o seu qui-
nhão de contribuição. Mas, na criatura humana o discernimento conquis-
tado cria o problema da livre aceitação do dever de servir.

Na Introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo, em ”Objetivo 
dessa obra”, Kardec afirma “As instruções dos Espíritos são verdadeira-
mente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à 
prática do Evangelho”. Kardec também ressalta que fora da caridade não 
há salvação. E a caridade é o amor em ação, segundo Paulo de Tarso.

Hoje, o que fazemos com essas orientações? Elas realmente norteiam 
a nossa vida ou estamos tão enredados nas questões cotidianas que mal 
temos tempo de fazer uma prece e, quantas vezes, nem isso?

Se temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, com certeza, em muitos 
momentos identificamos convites para oferecer o nosso trabalho na se-
ara do Mestre. Mas, conseguimos aceitá-los? Parece que o nosso tempo 
se tornou exíguo, que estamos engolidos pelo dia a dia. Estamos tão en-
volvidos com o nosso núcleo mais próximo, que o nosso olhar e o nosso 
ouvir estão com dificuldades de se expandirem mais além.

No livro Vinha de Luz, mensagem “No campo”, Emmanuel, partindo 
da explicação de Jesus sobre a Parábola do Trigo e do Joio (Mateus 13:38), 
nos leva a refletir sobre o nosso fazer no mundo enquanto tarefeiros. 
Nela, o Mestre explica aos seus discípulos que o mundo é a sua grande 
seara. Emmanuel diz “a gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores de-
votados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço 
ou gêneros de tarefa”. 

Lembramos que, quando Maria recebe o anjo, anunciando que Ela re-
ceberia o Filho do Pai, ela não questiona, não titubeia a esse chamado e 
diz SIM. E Chico Xavier, exemplo de trabalho, humanamente, disse “Se eu 
fosse esperar ter melhores condições espirituais para servir, até o presen-
te momento eu não teria começado”.

Inúmeras vezes somos alertados pelas palavras do Alto que estamos 
em um momento de transição. Nós, trabalhadores da última hora, temos 
a oportunidade da renovação interior e da colaboração na construção de 
um mundo melhor.

Se cada um de nós parasse e se fizesse a pergunta: o Mestre pode 
contar comigo como um companheiro de trabalho, qual seria a resposta?

Aproveitemos as oportunidades colocadas no nosso caminho, afi-
nando os nossos sentidos e tendo o coração pulsando sempre para servir 
onde formos chamados. Jesus, nosso Mestre, nos espera pacientemente.

ESPIRITIRINHAS

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

IMAGENS CEDIDAS POR 
Wilton Pontes



MUITO PRAZER!
Fluidos de amor elas têm de sobra!
por Michele Alves

Como o P-2 ou Pasteur 2 é um tratamento espiritual, em que a “ma-
téria-prima” é o amor, somente pessoas muito amorosas poderiam di-
rigir esse trabalho. 

Pessoas amorosas, mas também dedicadas e incansáveis são as res-
ponsáveis pela condução do trabalho de P-2 no GSMN:

Luzia Scarpeta Matheus dirige o P-2 no período da tarde, todas as 
quartas-feiras. Ela é trabalhadora da Casa desde 1998, já foi também 
mãe de turma: “Gostei muito de ser mãe de turma. Todos os trabalhos 
aqui são feitos com muito amor e carinho”, comenta. Luzia ainda diz 
que se sente muito bem sendo espírita: “é onde encontro minhas res-
postas”, completa.

No tratamento noturno, às segundas-feiras, uma auxiliando a outra, 
estão Edinah C. G. Lodi e Maria Cristina Marcos Vassallo, ou simples-
mente Cris. 

Edinah já está no Nazaré há 25 anos, e ela, como muitos, chegou 
pela dor, já que perdeu uma filha em um acidente de carro. O espiri-
tismo a ajudou muito, “esses trabalhos são muito gratificantes”, diz ela, 
que recebe cada assistido com muito carinho. Edinah ajuda também 
no bazar, às quartas-feiras à tarde, canta no Coral do GMSN, às quartas 
à noite, e auxilia, às quintas-feiras à noite, no T2. Ela tem o livro O Médico 
Jesus, sempre à mão para qualquer auxílio. 

Já Cris foi ao Nazaré acompanhada de uma amiga e vizinha, ainda 
como assistida. Depois, fez vários cursos, deu palestras, foi tia e mãe 
de turma, e está no P-2 noturno há 4 anos, sempre trabalhando com 
muito amor. “Costumo dizer que sou espírita de carteirinha”, brinca ela. 
Cris deixa uma mensagem que sempre leva, pois como ela diz, “resume 
a nossa missão aqui”: Confia no Senhor e faça o bem, habitarás na Terra e 
verdadeiramente serás alimentado.  

COLUNA SOCIAL
Festa no Grupo das Gestantes 

Para encerrar as atividades de 2015, o Grupo 
das Gestantes do GSMN reuniu, na tarde de 7 de 
dezembro, na Casa 1, assistidas, voluntárias, diri-
gentes e colaboradores do Maria de Nazaré, em 
uma agradável confraternização.

Janira Giordano, coordenadora do grupo, fez 
a acolhida às gestantes, afirmando que os dias de 
atividade ali são os mais felizes para ela. Ana Cláu-
dia Zirlis, colaboradora, lembrou que cada uma 
das gestantes deve agradecer ao Pai por ter sido 

merecedora da tarefa que lhe foi confiada.
Paloma, uma das assistidas, agradeceu a Deus por permitir que esse 

grupo de voluntárias dedique-se a ajudá-las e pela estrutura que ofere-
cem. Ao final, todas receberam o enxoval do bebê, o kit-maternidade 
para a mamãe e muitas outras prendas.

Uma surpresa emocionante!!

Integrantes do Grupo das Gestantes e 
demais colaboradores do GSMN emocio-
naram-se com a presença de Célia Raquel, 
discípula pela 26ª turma, que há 25 anos 
começou a participar dos trabalhos com as 
gestantes juntamente com Janira Giordano. 
Célia está afastada das atividades no Maria 
de Nazaré, por problema de saúde, mas con-
tinua sempre presente em pensamento.

Confraternização dos colaboradores do GSMN 

No dia 8 de dezembro, a festa foi dos colaboradores da Casa. A reu-
nião, informal e descontraída, possibilitou o estreitamento de laços. Com 
abraços e muita conversa, os 
presentes tiveram a oportu-
nidade de conhecer um pou-
co mais aqueles colegas com 
quem, em dias de trabalho, só 
conseguem trocar um rápido 
cumprimento. Outras confra-
ternizações virão! 

Festa de Natal das crianças da Casa 1

Em bonita encenação, as crianças assistidas da Casa 1, vestidas de 
anjo e de personagens como Maria de Nazaré, José e Reis Magos, re-
presentaram o nascimento de Jesus. A festa contou com a presença de 
pais, voluntários do GSMN e do esperado Papai Noel.  

Luzia Scarpeta Matheus

 Edinah C. G. Lodi

Maria Cristina Marcos Vassallo



CURTAS!!

Atenção comerciante: colabore!
A arrecadação das Notas Fiscais Paulista, sem vínculo com 
CPF, tem contribuído e muito com as finanças da Casa. Con-
vocamos você, comerciante que é trabalhador ou assistido do 
GSMN, a também adotar uma urna. Retire a sua! Informações: 
comissaofinancas@gsmn.org.br, com Alexandra Freitas.

O bom filho da Casa cuida
Vamos zelar pelo local em que nos reunimos em nome do Pai. 
Sempre que estiver em nossa Casa, observe cuidados essenciais:

• Apague a luz ao ser o último a sair de um ambiente;
• Observe se fechou bem as torneiras após o uso;
• Atente para os pés nas paredes, o que danifica a pintura;
• Comunique qualquer tipo de avaria à administração/manutenção.

Queremos nos comunicar com você!
Atualize seu endereço eletrônico – Para receber os comunicados 
da Casa, é importante que você, colaborador do GSMN, man-
tenha seu endereço atualizado. Envie seu nome e e-mail, infor-
mando em qual setor do Maria de Nazaré você trabalha, para 
secretaria@gsmn.org.br. 

Sua marca no nosso Jornal
Já pensou em mostrar sua empresa no Jornal Fraterno Maria de 
Nazaré? Além de divulgar sua marca, você estará colaborando com 
a nossa publicação. Consulte-nos sobre a tabela de publicidade:  
jornalfraterno@gsmn.com.br
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“Os trabalhadores faziam de tudo...”
por Maria Consolação da Silva

Assim que foram iniciadas as atividades de assistência espiritual, o 
grupo de trabalhadores do já batizado Grupo Socorrista Maria de Na-
zaré viu o número de pessoas à procura de ajuda aumentar de forma 
muito rápida, fazendo com que o subsolo do Grupo Razin deixasse de 
comportar todo o movimento.

Decidida a conseguir um local mais adequado, Idelvia Motta, uma 
das fundadoras e primeira presidente do GSMN, foi a campo e acabou 
conseguindo de uma amiga, por empréstimo, um pequeno sobrado 
na Rua Tebas.

Ali, à medida que o número de assistidos continuava a crescer ver-
tiginosamente, os trabalhos aumentavam na mesma proporção, assim 
como as responsabilidades do grupo. “Os trabalhadores, que eram 
poucos, tinham de se desdobrar, fazer de tudo. Atendíamos aos assisti-
dos, orientávamos e aplicávamos todos os tipos de passes...”, recorda-se 
Carmen Diva. 

É BOM SABER
Vibrações Coletivas. O que são? Para que servem?
por Maria Consolação da Silva

“A transcendência do trabalho foge ao nosso alcance. Participam dessa tarefa 
de doação de amor centenas de Grupos Espirituais, orientados por Ismael, 

preposto de Jesus no Brasil. É imprescindível que todos os participantes dessa 
tarefa estejam revestidos da dedicação, ou seja, revestidos do amor e boa 

vontade que a tarefa requer, dando-lhe maior amplitude, para consequências 
benéficas a todos.” – Mensagem de Bezerra de Menezes”.

Nossa energia vital, mental e emocional, na mão de benfeitores 
espirituais, tem a força de permitir que vidas sejam salvas. 

As vibrações coletivas têm o poder de criar um elo de sustenta-
ção entre encarnados e desencarnados, com o objetivo de expan-
dir a consciência fraterna no nosso Planeta. 

O trabalho de vibrações coletivas, que é realizado, semanal-
mente, no GSMN, reúne Discípulos de Jesus colaboradores da Casa 
e companheiros espirituais que integram as fraternidades que nos 
assessoram nesta tarefa, para, amorosamente, emitir fluídos que 
possam ser utilizados no socorro aos irmãos encarnados e a espí-
ritos sofredores e necessitados da crosta e das esferas espirituais.

Podem tomar  parte desse trabalho, exclusivamente, os Discí-
pulos da Escola de Aprendizes do Evangelho. 

Para saber mais, consulte o livro Passes e Radiações – Métodos 
Espíritas de Cura, de Edgard Armond – Editora Aliança.  
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