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A VISÃO ESPÍRITA DO NATAL 
por Michele Alves

Que possamos nos elevar ainda mais com o espírito do Natal 
que se aproxima.

Natal é tempo de esperanças renovadas, tempo de agra-
decer e de glorificar a Deus por ter enviado seu filho, para 
exemplificar o amor que muitos ainda não entendem. Amor 
esse que salva, que dignifica e que opera milagres em muitas 
vidas. Não exatamente aqueles milagres físicos como voltar 
a andar ou enxergar, mas o milagre de viver intensamente e 
plenamente as virtudes que nos são apresentadas.

O nascimento de Jesus significa um novo tempo em que 
há conversão da justiça em amor. Esse amor que buscamos 
entender completamente e, para interpretá-lo, precisamos 
nos elevar espiritualmente e evoluir cada vez mais. Daí a ne-
cessidade de viver cada experiência, aproveitando nosso tem-
po na Terra.

Para Ione Maria Barreto Leão, umas das expositoras da nos-
sa casa, “o Natal é um momento de grandes reflexões acerca 
de como estamos lidando com nossa vida presente. E mais, se 
estamos de fato lembrando do Mestre Jesus em sua plenitu-
de e exemplificando, através de nossas ações, o seu legado de 
amor, perdão e fraternidade".

Sabemos que, sozinhos, não conseguiremos a evolução 
necessária e bendita, temos de partilhar, compartilhar, dando 
conta de amadurecer nossa razão, pelo equilíbrio racional e 
emocional.

“Ainda que motivados por fatores materiais, são valorosas 
as ações das pessoas nessa data. A movimentação e o clima 
expressados pelo Natal são 'sinos' constantes a nos lembra-
rem da força espiritual que nos move e que nos mantém vi-
vos”, salienta Márcio Pereira de Souza, do Conselho Editorial 
do Portal Agenda Espírita Brasil, de São José do Rio Preto, in-
terior de São Paulo.

E Márcio de Souza ainda reforça: “Jesus, como maior exem-
plo que já esteve entre nós, em nosso Planeta, deve ser lem-
brado não só no Natal. É preciso que busquemos Sua presença 
a cada dia em nossas vidas, como o farol a nos guiar".

Ao se recorrer à história do nascimento de Jesus, vê-se que 
Maria e José tiveram a necessidade de subir da Galileia à ci-
dade de Belém. Outro relato diz que, muito antes de Jesus, o 
povo mesopotâmico realizava um festival de Ano Novo, que 
comemorava o solstício de inverno. Assim, conforme os cálcu-
los, o dia 25 de dezembro era a data em que o Sol se encon-
trava mais fraco e, portanto, pronto para começar a crescer, a 
subir novamente, a renascer.

Seguir o exemplo do Mestre

Nesse sentido, entende-se que temos a necessidade de as-
cender, de nos elevar espiritualmente para que o imenso amor 
de Cristo também nasça em nós. A nossa expositora Ione, tam-
bém lembra que “o Natal é o momento para rememorarmos o 
que o Mestre Jesus fez por nós, vindo por amor, para deixar o 
seu exemplo como norma de conduta".

À parte todo o consumismo que essa época traz, o mo-
mento é o de deixar o espírito do Natal nos encher de amor, 
de fraternidade, de esperanças, de fé, e de toda virtude que 
nos faça elevar espiritualmente.

“Aproveitemos estes momentos das Datas Festivas para bus-
carmos o Cristo que vive dentro de cada um de nós e 'Revive' 
na esperança que demonstramos a cada dia, a cada situação e 
oportunidade de fazer um novo fim, do começo que tivemos 
nesta encarnação – parafraseando Chico Xavier”, complemen-
ta o representante do Portal Agenda Espírita Brasil.

QUE JESUS ENTRE EM SUA VIDA E EM SEU CORAÇÃO 
NESSE NATAL EM PLENITUDE E RENOVAÇÃO! 
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EDITORIAL
Mensagem aos trabalhadores do GSMN

Queridos trabalhadores
Jesus nos observa. Agentes do Bem trabalham incessante-

mente para beneficiar a Terra, a fim de que se concretize sua 
transformação.

Como trabalhadores da Seara do Mestre, devemos nos unir 
num único pensamento: agradecer e nos colocar à disposição 
do trabalho e da transformação. Não chegamos a esta casa por 
acaso. Jesus, conhecendo nosso potencial e nossas necessi-
dades, nos uniu na casa de Sua Mãe, exemplo de docilidade 
e amor, para que fôssemos lapidados na fé, no modo de pro-
ceder e no aprendizado, preparando-nos para os tempos que 
deveriam chegar. E aqui estamos. Amamos esta casa que nos 
deu e continua nos dando tantas oportunidades de praticar o 
Bem. Contamos com os mensageiros de Jesus e, acima de tudo, 
com o amor de nossa Mãe.

Somos, indistintamente, parte integrante desta organiza-
ção, portanto, cada um de nós deve se sentir responsável pelo 
seu andamento, zelando pela casa e se esforçando para aten-
der suas necessidades.

Isso não exige grande esforço. Somos capazes de ajudar, 
ainda que de maneira discreta e silenciosa. Só assim estaremos 
agradecendo e mostrando a Jesus que Ele pode contar sem-
pre conosco.

Que Maria nos abençoe, dando-nos força e coragem para 
continuarmos na luta a favor do Bem.

Um abraço a todos, um feliz Natal e um ótimo 2018! 

Edna Leite de Araújo - Dirigente dos trabalhos espirituais

MUITO PRAZER!
Voluntariar rima com AMAR!
por Cecília Fazzini

Tempo e disposição para ajudar o próximo não faltam a 
esses três trabalhadores do Grupo Socorrista Maria de Naza-
ré. Eles conjugam com muita energia e dedicação o “verbo” 
voluntariar. Na 2ª. Feijoada Beneficente da nossa Casa lá es-
tavam eles para mais uma empreitada.

Alyne Machado Hofstetter, nascida em lar espírita, tra-
balhadora do GSMN e dentista por profissão, é figura que 
enche de alegria e empenho o espaço da caipirinha, no dia 
da feijoada beneficente. Ela prepara os drinks com carinho 

e atenção dedicada a todos, reorganizando a agenda de tra-
balho para poder ocupar o seu “posto”. Sobre trabalhar para 
o próximo Alyne diz: “o retorno é muito maior, um se trans-
forma em 10 e a gente tá sempre bem fazendo o bem”. Tra-
balhadora da nossa Casa, onde atua diretamente na orienta-
ção aos jovens, ela minimiza o fato de deixar o consultório 
para se dedicar à obra social.

Aldo Roschel, trabalhador incansável do GSMN, enge-
nheiro civil e com afinidade com a área financeira, é o te-
soureiro da Feijoada. Controla entradas e saídas dos caixas 
e está sempre de olho no resultado. O entrosamento e o es-
forço dos trabalhadores em prol da obra social, segundo ele, 
ajudam a temperar a feijoada. “Trabalho voluntário é o futu-
ro do ser humano, sem ele não há razão do existir”, sentencia 
Aldo que é aquele colaborador presente ao integrar frentes 
de trabalho de diversas comissões da nossa Casa.

Filomena Souza, a Filó como carinhosamente todos a 
chamam. Trabalhadora, expositora dedicada e um tipo de 
“coringa” que, na Feijoada, recebe os convidados, ajuda a 
vender rifa, auxilia em tudo e a todos. No seu entendimen-
to, ser voluntária é: “uma grande oportunidade de entregar 

um pouquinho do muito que já recebi. Ajuda a entender 
que as necessidades do meu irmão de caminhada são tão 
importantes quantos as minhas e que necessitam da mes-
ma atenção, acolhimento e comprometimento”. O momen-

to da Feijoada e tantos outros se traduzem para Filó em 
dias em que se sente muito feliz. “Todos que ali estavam, na 
Feijoada, tinham em seu coração um propósito em comum: 

que é o movimento em favor do outro”, constata. 



EM RESUMO - CADERNO ESPECIAL DE ARTIGOS

Desde os primórdios da humanidade, os homens, limita-
dos no conhecimento, têm condicionado sua crença aos fe-
nômenos percebidos pelos sentidos. Os povos primitivos ele-
geram deuses para justificar os fenômenos da natureza. Mas, 
como ensinaram os filósofos da antiguidade, os sentidos não 
se bastam para alcançar o conhecimento do real.

Na dificuldade de entender as coisas abstratas, o homem 
tem se deixado levar por explicações religiosas, nem sempre 
lógicas e racionais. Acomodou-se na crença em um deus an-
tropomórfico (forma humana) que castiga ou premia, que 
todo sofrimento é castigo divino e toda graça é milagre. São 
conhecidos na história das religiões, homens que “compra-
ram” a indulgência divina doando bens e construindo tem-
plos, como forma de “pagar dívidas” contraídas por faltas 
cometidas. E assim caminha a humanidade cativa da crença 
distorcida em deus instável.

A necessidade de o homem vencer sua ignorância foi exal-
tada por Jesus ao dizer: - Conhecereis a verdade e a verdade 
vos libertará – e O Livro dos Espíritos, questão 919, ensina que 
a forma prática mais eficaz de se evoluir nesta vida é através 
do autoconhecimento.

Só se libertando da ignorância, o homem poderá ser livre. 
Só se conhecendo a si mesmo, saberá que não é dependente 
da instabilidade divina para atender seus pedidos. Que Deus, 
Pai bondoso e justo, jamais age intempestivamente. Deu a 
cada filho a capacidade de administrar sua própria vida com 
inteligência e livre arbítrio e, que a felicidade depende de 
cada um, de cada obra realizada, fazendo suas próprias esco-
lhas e colhendo os frutos correspondentes.

Allan Kardec reforça o ensinamento de Jesus no Evangelho 
Segundo o Espiritismo, cap. XIX, ao afirmar que, para ter fé não 
basta ver, é necessário compreender, pois aquele que não 
compreende as leis divinas, perfeitas e imutáveis, fica limita-
do a uma fé divorciada de seu principal fundamento, a razão.

O homem acomodado nas suas limitações passou a crer 
que a verdade está nas religiões e nos dogmas particulares de 
cada uma, que se tornaram artigos de fé e resultaram em mi-
tos tomados como falsas verdades, como céu e inferno, deus 
e diabo, castigo e milagre, e no Espiritismo não é diferente. 

MITOS ESPÍRITAS

por Edson Outtone 
Nem todos os espíritas estudam ou leem as obras básicas do 
Espiritismo. Muitos conhecem o Espiritismo pelos romances 
de fundo espírita, que nem sempre têm compromisso com a 
fidelidade doutrinária. Daí se criarem falsas verdades sobre 
espíritos, mediunidade, carma, cura, passe e outras emba-
sadas apenas em opiniões tomadas como verdade, porque 
escritas por algum médium que ganhou fama por obras dis-
cutíveis. 

O espírita não pode ignorar a necessidade de conhecer a 
fundo as obras da Codificação Espírita. Alguns chegam a afir-
mar que Kardec está superado, pois escreveu para homens 
do século XIX. Estes não atentaram para o fato de que Kardec 
não foi apenas um pedagogo que se limitou a escrever or-
denadamente a obra, mas que foi o membro encarnado da 
plêiade de Espíritos chamado A Verdade e que o Espiritismo, 
como 3a Revelação Divina, ainda precisará de muito estudo 
para que possa ser entendido em toda a sua profundidade.

Kardec foi extremamente criterioso com tudo que escre-
veu na codificação. No O Livro dos Médiuns, faz um alerta im-
portante sobre o que é revelado pelos espíritos, pois, tudo 
deve ser submetido ao crivo da razão e da lógica, que é pre-
ferível rejeitar dez verdades a aceitar uma única mentira, uma 
teoria falsa.

Observando esse rigoroso critério, tudo que chega ao co-
nhecimento deve ser passado por esse crivo. Os médiuns não 
são seres privilegiados, todos têm limitações, e nem todos os 
Espíritos são dotados de todo o conhecimento, outro alerta 
de Allan Kardec. 

O carma, outro assunto polêmico, não é castigo, mas con-
sequência das ações praticadas no passado, se ações positi-
vas, devem ser aperfeiçoadas; se infelizes, devem ser corrigi-
das.

A cura das doenças é o principal motivo da busca das ca-
sas espíritas. O doente, desconhecedor dos critérios espiritu-
ais, crê estar no poder dos médiuns a possibilidade de cura. 
O médium, por melhor que seja a sua mediunidade, jamais 
poderá ultrapassar os limites da lei divina. A cura decorre do 
mérito e da fé e ainda importa saber que o corpo é apenas o 
resultado daquilo que está na mente do espírito e nela está a 
causa das doenças. Enquanto não for removida a causa, não 
haverá alteração no corpo, o efeito. Urge aplicar os ensina-
mentos de Jesus nas nossas ações, pois só eles têm o poder 
corretivo de nossa mente.

Milagres são apenas resultado das leis divinas, entre elas 
a da justiça, da causa e efeito, da fé e outros motivos que a 
homem desconhece.

Deus, soberanamente justo e bom, trata a todos os filhos 
igualmente nos limites das suas leis, portanto cabe a nós bus-
carmos o conhecimento delas e a elas nos ajustarmos para 
sermos felizes. 
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O nascimento de Bezerra de Menezes, em 1831, foi um 
marco importante para o crescimento do Espiritismo no 
Brasil, principalmente quando, em 16 de agosto de 1886, 
ele se declara espírita perante um público de duas mil pes-
soas, no salão de honra da Guarda Velha no Rio de Janeiro, 
quando já era um eminente político, médico e católico até 
então. A partir daí começa o seu trabalho nas terras de Is-
mael. Humberto de Campos relata da seguinte forma a vin-
da de Dr. Bezerra:

(Ismael)...Concentraremos, agora, os nossos esforços na 
terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de 
seus filhos as sementes benditas que, mais tarde, frutificarão 
no solo abençoado do Cruzeiro...Alguns dos nossos auxiliares 
já se encontram na Terra... (Encaminhando-se para um dos 
dedicados e fiéis discípulos, falou): ...Descerás às lutas terres-
tres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país 
do Cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos es-
forços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as 
dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nos-
so núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propó-
sitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos 
teus olhos a delicadeza dessa missão; mas, com a plena obser-
vância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, 
pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança e de 
humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é 
a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai 
ser grande, considera que não será menor a compensação do 
Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida.

Por inspiração de Ismael, funda-se a Sociedade de Estu-
dos Espíritas – Grupo Confúcio, em 1873, que, pelo seu re-
gimento, deveria seguir os princípios e formalidades expos-
tas no O Livro dos Espíritos e no O Livro dos Médiuns. Faziam 
parte: Siqueira Dias, Silva Neto, Joaquim Carlos Travassos, 
Casimir Lieutaud, Bittencourt Sampaio e outros. Nesse Gru-
po foi recebida a seguinte mensagem de Ismael:

“O Brasil tem a missão de cristianizar. É a Terra da Promis-
são. A Terra de todos. A Terra da fraternidade. A Terra de Je-
sus. A Terra do Evangelho... Na Era Nova e próxima, abrigará 
um povo diferente pelos costumes cristãos. Cumpre ao que 
ouve os arautos do Espaço, que convocam os homens de 
boa-vontade para o preparo da Nova Era, reconhecer em 
Jesus o chefe espiritual. Com o Evangelho explicado à luz 
do Espiritismo, a moral de Jesus, semeada pelos jesuítas e 
alimentada pelos católicos, atingirá a sua finalidade, que é 
rejuvenescer os homens velhos, que aqui nascerão ou para 
aqui virão de todos os pontos do Globo, cansados de lutas 
fratricidas e sedentos de confraternidade. A missão dos es-
píritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e ver-
dade. Os que quiserem cumprir o dever, a que se obriga-
ram antes de nascer, deverão, pois, reunir-se debaixo deste 
pálio trinitário: Deus, Cristo e Caridade. Onde estiver esta 
bandeira, aí estarei eu, Ismael". 

Em 1879, extingue-se o Grupo Confúcio. No entanto, em 
1884 surge a FEB – Federação Espírita Brasileira, e com a 

adesão de Dr. Bezerra, seus artigos sobre o Espiritismo no 
jornal O Paiz, sob o pseudônimo de Max, e seus trabalhos, o 
movimento ganha força e muitas adesões e agitara os cír-
culos católicos. A partir de então, foram surgindo inúmeros 
grupos espíritas, estudos feitos nas próprias casas e o traba-
lho de Dr. Bezerra para unificação da Doutrina.

Em meados de fevereiro de 1889 (ano da Proclamação 
da República), previamente anunciado pela Espiritualidade, 
o Espírito Allan Kardec viria “fazer uma análise da marcha 
da doutrina no Rio de Janeiro, dirigindo-se a todos os espí-
ritas”. Por intermédio do notável médium Frederico Junior, 
da Sociedade Fraternidade, Kardec ofereceu as conhecidas 

“Instruções” para o Movimento Espírita de então. 
Logo após proclamada a República, surge o novo Códi-

go Penal, em 1890, no qual o Espiritismo era enquadrado 
como transgressão à lei, em alguns de seus dispositivos dú-
bios. O fato serviu para que os espíritas de todas as tendên-
cias se unissem contra tais dispositivos, do que resultou a 
explicação do autor do Código, Dr. Antônio Batista Pereira, 
de que tais disposições não atingiam o Espiritismo filosófi-
co, religioso, moral, educativo, mas o espiritismo criminoso, 
expressão infeliz então usada. 

Em São Paulo, Batuíra fundara, em 1890, o maior núcleo 
espírita do País, com sede própria, e um órgão de divulga-
ção, o Verdade e Luz, de grande tiragem. Deu seu apoio à 
Federação e tornou-se o representante dela em São Paulo. 

Em fevereiro do mesmo ano, surge em Maceió, Alagoas, 
o Centro Espírita das Alagoas. 

O ESPIRITISMO NO BRASIL - PARTE IV

por Nanci Premero

Ninguém tem dúvida que estamos vivendo o fim de 
uma era, já amplamente prevista por filósofos, religiosos, 
profetas e que consta, inclusive, do Novo Testamento como 
o Apocalipse de João. O bom observador dos fatos, se des-
prezar as alegorias, verá que o apóstolo João descreveu cla-
ramente estes tempos que estamos vivendo.

O Espiritismo fala em progresso planetário, quando a 
Terra deixaria de ser de provas e expiações para transfor-
mar-se em mundo de regeneração. Em O Livro dos Espíritos, 
questão 798, está escrito: “O Espiritismo se tornará crença 
comum, ou ficará sendo partilhado, como crença, apenas 
por algumas pessoas?”.

Os Espíritos disseram que sim, certamente se tornará, 
mas dependeria ainda de tempo e condições, o que Allan 
Kardec explica assim: “As ideias só com o tempo se trans-
formam; nunca de súbito. De geração em geração, elas se 
enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente, 
com os que as professavam, os quais vêm a ser substitu-
ídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, 
como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. 
Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos 
tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do 
Cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente 
a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim 
será com o Espiritismo. Ele progride muito; mas, durante 

MOMENTOS DE TRANSIÇÃO

por Octávio Caumo Serrano



duas ou três gerações, ainda haverá um fermento de incre-
dulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, 
porém, será mais célere que a do Cristianismo, porque o 
próprio Cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de 
apoio. O Cristianismo tinha que destruir; o Espiritismo só 
tem que edificar”.

Se entendermos geração como mais ou menos setenta 
anos do homem na Terra, teremos por volta de duzentos 
anos que, somados a 1857 (lançamento de O Livro dos Es-
píritos), resultaria 2057, o que é defendido por Bezerra de 
Menezes, Divaldo Franco, em seu estudo sobre a transição 
planetária, e por tantas outras fontes, todas coincidentes e 
confiáveis. Apenas mais quarenta anos e os mais jovens já 
começarão a colher os frutos da nova era.

Não fiquemos aflitos, porém, porque nunca estamos ór-
fãos e nenhuma informação nos foi sonegada, desde que 
fomos criados simples e sem nenhum conhecimento. Na 
pergunta 621 foi indagado onde está inscrita a lei de Deus. 
Resposta: “Na consciência”. No item “a”, perguntaram então: 
se já a temos em nós por que precisam vir orientadores 
para nos ensinar? A resposta foi que o homem a esquece e 
negligencia. De quando em quando é preciso lembrar-lhe.

A explicação clara vem na pergunta 622, quando infor-
ma que Deus envia alguns Espíritos Superiores que reen-
carnam para fazer a humanidade progredir. Se sempre foi 
assim, continuará sendo. Abraão, Moisés, Krishna, Jesus, 
Agostinho, Vicente de Paula, Sócrates e tantos outros em to-
das as áreas da humanidade. Muitos vieram que nem foram 
reconhecidos, mas deixaram grande contribuição. Criaram 
carros, TVs, telefones, técnicas médicas, vacinas e diferentes 
remédios para o nosso conforto. Com a penicilina, o tempo 
de vida deu um salto, porque as infecções matavam muito. 
Com a anestesia, passamos por procedimentos altamente 
complicados sem nenhum desconforto. São comprovações 
do amor de Deus pelos seus filhos que, ainda rebeldes, pre-
cisam do sofrimento para aprender.

Jesus desceu das altas esferas celestiais que ocupava por 
seus méritos, para vir exemplificar-nos o perdão, a solida-
riedade, a doçura, o amor ao próximo, incondicionalmente. 
Tudo suportou calado, desculpando a ignorância dos que 
O maltrataram ou não O entenderam; “perdoai-os, Pai, eles 
não sabem o que fazem!”.

O Evangelho bem compreendido nos imuniza contra 
as doenças do corpo e da alma, porque a mágoa, o ódio, o 
desamor nos criam enfermidades mentais que se refletem 
no físico. Os males destes tempos, depressão, síndrome do 
pânico, estresse, obsessão, hipertensão e o próprio câncer, 
são agressões que provocamos no nosso corpo por desor-
ganização espiritual. Portanto, amar o próximo, sem esque-
cer de amar a si mesmo, é um antídoto contra a maioria das 
enfermidades que hoje grassam no seio desta equivocada 
humanidade. As vacinas que nos imunizam contra a maio-
ria dos sofrimentos chamam-se perdão, caridade, solida-
riedade, paciência, respeito, simplicidade e seus derivados. 
Quem não acredita, não custa testar. Se do seu jeito não 
está funcionando, tente de outra maneira. 

Que Deus nos ajude! 

Uma vida dedicada ao resga-
te de compromissos graves, 

assumidos em consequência 
de ato extremo praticado em 

encarnação anterior, levou 
Yvonne a se tornar uma das 

mais atuantes espíritas de 
sua época, dedicando-se 

ao bem e à propagação do 
Espiritismo.

Nascida na Vila de Santa 
 Tereza de Valença, local 

onde hoje é Rio das Flores, no Rio de Janeiro, em 24 de 
dezembro de 1900, Yvonne do Amaral Pereira teve, antes 
mesmo de completar um mês de idade, um acesso de tos-
se que a levou a um sufocamento e a deixou como morta 
(catalepsia), atestada pelo médico e pelo farmacêutico da 
região.

A morte aparente foi fruto de suicídio em sua última 
existência na Terra, por afogamento. Yvonne pareceu mor-
ta por 6 horas, tendo caixãozinho encomendado e funeral 
preparado, até que sua mãe, ao orar fervorosamente para 
Maria de Nazaré, ouve os prantos da filha que havia acor-
dado. Sendo assim, tudo foi cancelado, e a menina cresceu 
em um lar muito simples e modesto.

Essa simplicidade se dava ao fato de seu pai ser um 
homem muito generoso e ajudar seus fregueses, fazendo 
com que ele mesmo falisse por três vezes. Devido a isso, 
Yvonne foi criada em meio a dificuldades, tendo de traba-
lhar muito cedo para seu próprio sustento.

Aos 4 anos de idade já se comunicava com os espíritos, 
os quais em sua ingenuidade infantil entendia como en-
carnados. Aos 8 anos recebeu de presente de seu pai os 
livros: “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e “O Livro dos 
Espíritos” e aos 13 anos passou a frequentar sessões de es-
piritismo, época das visões mais presentes.

Sua mediunidade se aprimorou, tornando-se médium 
de incorporações, desdobramentos, de cura e de materia-
lização. Mas foi na psicografia e na tarefa de emitir receitas 
de homeopatia que, sempre assistida por entidades como 
Bezerra de Menezes, Charles, Roberto de Canajelas e ou-
tros, seguiu sua missão.

Psicografou obras, contos e romances os quais pode-
mos apreciar até hoje, como “Amor e Ódio”, “Sublimação”, 

“Ressurreição e Vida”, e “Memórias de um suicida”. Algumas 
dessas histórias tinham o enfoque no suicídio, mostrando 
todo o sofrimento que esse ato traz ao espírito.

Yvonne do Amaral desencarnou em março de 1984, 
quando fazia uma cirurgia para a colocação de um mar-
ca passo, deixando um legado de amor por meio de suas 
obras. 

É BOM SABER
Figuras importantes para a religião Espírita no Brasil 
Quem foi Yvonne do Amaral Pereira?
por Michele Alves



LIVROS & CIA - RESENHA
Getúlio Vargas em dois mundos – Espírito Eça de Queirós  
Psicografia de Wanda A. Canutti – Editora EME
por Maria da Consolação da Silva

“Saio da História para 
ensinar a vida!”, é o recado 

deixado agora pela polê-
mica figura que marcou, 

indubitavelmente, a história 
do Brasil, em substituição 

ao deixado em sua famosa 
carta-testamento: “Saio da 

vida para entrar na história”.

Esta obra trata de impor-
tantes e polêmicos fatos da 
história, na época em que 
Vargas foi presidente do 

Brasil. E vai além, ao descrever o seu retorno ao plano 
espiritual, pelo suicídio. 

Desperta, pelo menos, duas curiosidades: a primeira, 
verificar como escreve, em outra dimensão, o famoso es-
critor Eça de Queirós. Mudou seu estilo? E é ele mesmo 
quem adverte: “Muitos apreciarão nosso livro, basta mão 
querer encontrar nele o outro Eça de Queirós..."

A segunda, obviamente, é saber o que aconteceu a 
um dos mais polêmicos políticos que já passaram pelo 
comando dos destinos do Brasil, que deu fim a sua vida 
de forma tão trágica – como ele reconhece agora, por 
puro orgulho ferido –, tendo antes o cuidado de imputar 
a seus opositores o legado de sua morte, conforme carta 
deixada ao tirar a própria vida.

Afora a questão do querer saber o que aconteceu a 
essa figura tão poderosa, que teve tantas chances, mas, 
mesmo assim, preferiu tomar outros rumos, por não sa-
ber lidar com os revezes, com as contrariedades, a ques-
tão que me passou ao iniciar a leitura desta obra foi: o 
que leva um espírito a se propor uma tarefa tão audacio-
sa como a de dirigir um país da dimensão e com os pro-
blemas do Brasil, ao elaborar seu plano de vida para a en-
carnação aqui na Terra? E por que falhou? Outra questão 
que me veio é: o suicídio anulou também todos os atos 
positivos que, porventura, tenham sido implementados 
por Getúlio em benefício do povo?

Ao descrever a trajetória de Getúlio, o autor nos dá 
as respostas, também nos dá a oportunidade de anali-
sarmos não apenas a história dessa personagem que, 
bem ou mal, está tão próxima de nós, mas de analisar 
a responsabilidade de nossos próprios atos, de pensar-
mos como estamos usamos o nosso livre-arbítrio, ao nos 
vermos encarnados e “esquecidos” do que nos propuse-
mos antes de aqui chegar. Finalmente, de refletir sobre o 
que coloca Eça, na página 237, ao dialogar com Getúlio, 
enquanto este analisava o ato extremo do seu suicídio: 

“Sempre o orgulho, o maior mal que ainda grassa no cora-
ção do ser humano!”. 

LIVRARIA E BIBLIOTECA CIRCULANTE 

 EDGARD ARMOND INDICA

O Natal vem chegando! Um bom livro é sempre um 
presente especial.

Confira as sugestões para jovens e adolescentes.

A.N.J.O.S. – de Adeilson 
Salles – A história de cinco 
adolescentes cujas iniciais 
dão nome ao livro: Alemão, 
Nina, Jéssica, Otelo e Sócra-
tes, acabou virando uma sé-
rie. Neste primeiro volume, o 
autor conta como esses ado-
lescentes, da mesma classe 
no colégio, se uniram para 
fazer um trabalho de física e, 

dessa união, nasceu um grupo secreto que tem como 
missão ajudar outros jovens. As surpresas se sucedem 
a cada página, amor, código secreto, música, teatro e 
uma adolescente sensitiva são alguns dos componen-
tes da história. Editora Boa Nova, 91 páginas

A.N.J.O.S. – Romeu & Ju-
lieta – de Adeilson Salles – O 
que Romeu Montecchio e 
Julieta Capuleto, dois perso-
nagens de Shakespeare, es-
tão fazendo matriculados no 
Colégio Monteiro Lobato, a 
escola do grupo A.N.J.O.S.? 
A Jéssica conseguirá se co-
municar com seres espiritu-
ais que só ela consegue ver? 

Uma linda história de amor entre dois jovens, um Ro-
meu e Julieta, adaptado para os tempos atuais, sob a 
ótica espírita. Intelítera Editora, 96 páginas

A.N.J.O.S. – O Sexto 
A.N.J.O. – de Adeilson Sal-
les – Uma colega de escola 
tem suas fotos íntimas divul-
gadas na rede social. Alguns 

“invasores de mente” tentam 
influenciar negativamente o 
comportamento dos jovens. 
Daí, surge o sexto A.N.J.O. 
para proteger o grupo e os 
jovens em geral. Cuidado, os 

“invasores de mente” estão por toda parte! Muita adre-
nalina, ação, espiritualidade e muito mais... Intelítera 
Editora, 128 páginas.



Um ...dois, feijão com arroz. 
Três ... quatro, solidariedade no prato!  

No último dia 2 de setembro, o que não faltou foi apetite 
para trabalhar pelo bem. A 2ª Feijoada Beneficente do Gru-
po Socorrista Maria de Nazaré (GSMN) foi um encontro de 
alegria e fraternidade, com sabor de quero mais no próximo 
ano. Além da feijoada, que a cada ano está melhor, feira de 
artesanato, venda de livros espíritas e de doces completa-
ram o sucesso do  encontro anual. destaque no calendário 
de eventos da nossa Casa.

A sorte de ajudar
Para reforçar a ajuda à obra social do GSMN, durante a fei-

joada ainda foram vendidas duas rifas. A primeira – de um 
kit de banho com toalha e artigos de higiene pessoal – saiu 
para a Marilda Bezner – que coordena as turmas da tarde da 
Escola de Aprendizes do Evangelho. A segunda rifa – uma 
cesta com itens para lavabo - coube à Teresa Cristina Alba – 
trabalhadora do P2 (às segundas-feiras no período da noite). 
Ambas as prendas foram oferecidas pela colaboradora do 
GSMN Yara Arré.

E mais prêmios – Cada convite depositado na urna à en-
trada do local da feijoada foi para um sorteio final de um mo-
mento de beleza e bem-estar  – cedido pelo salão Cláudio 
Cabeleireiros (www.claudiocabel.com). Os premiados foram: 
Silva Cristina Ramos, Eunice dos Santos, Lia Lopes, José Anto-
nio da Silva Ramos e Lorenzo Canelhas. 

COLUNA SOCIAL
2ª Feijoada Beneficente do Nazaré
por Cecília Fazzini
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EXPEDIENTE

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 (par-
ticipam, 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:

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

CURTAS

O Bazar de Natal está chegando – e vem animado, 
com muitas prendas, comidinhas gostosas e diversão, 
sempre com o empenho e dedicação da Comissão Or-
ganizadora, comandada por Arlette Moreno Sallowicz. 
Reserve a dada: 8 de dezembro, a partir de 14h30, no 
salão do piso inferior do GSMN. O convite custa R$ 
20,00 e está à venda na Livraria e Biblioteca Circulante 
Edgard Armond.  

Confraternização dos trabalhadores do GSMN – mais 
um ano que está se encerrando e o momento é de co-
memorar essa oportunidade de trabalho e realização 
que a casa de Maria de Nazaré nos dá! Vamos nos en-
contrar, confraternizar, celebrar nossa amizade e nossa 
solidariedade.  Nosso encontro será na terça-feira, 12 
de dezembro, das 19h às 21h30. Aguardamos você!

Grupo das Gestantes do GSMN – em 11 de dezembro, 
às 14 horas, na Unidade de Assistência Social do GSMN, 
encerra-se a programação com mais uma turma de 
gestantes da comunidade Alba. Além da confrater-
nização entre as voluntárias, comandadas por Janira 
Giordano, e as assistidas, estas receberão os enxovais 
para o bebê e o kit-maternidade.

Anuncie Aqui! 
Sua empresa em nosso jornal.
Escreva para: jornalfraterno@gsmn.org.br


