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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

ALLAN KARDEC

“Para alguém fazer qualquer coisa de sério, tem 

que se submeter às necessidades impostas pelos 

costumes da época em que vive... O próprio inte-

resse do Espiritismo exige, pois, que se apreciem 

os meios de ação, para não ser forçoso parar a 

meio do caminho.”

Allan Kardec - Obras Póstumas (Constituição do Espiritismo - Vias e meios).

EDITORIAL - AMOR E DEDICAÇÃO À NOSSA CASA
Muito elucidativa a frase de Allan Kardec destacada acima. Às vezes 

esquecemos que as Instituições Espíritas necessitam de recursos finan-
ceiros para implementar e manter suas atividades doutrinárias, assisten-
ciais e administrativas. Estamos tão acostumados a contar com o acolhi-
mento que nossa casa nos dá que não questionamos de que forma isto 
é concretizado.

Lembramos que Octávio Caúmo Serrano, em um artigo publicado 
no jornal da Federação Espírita do Estado de SP, perguntava: por que 
nos referimos à casa espiritual que frequentamos como “Nosso Centro”? 
Meditando sobre a questão, concluímos que é natural que chamemos 
de nossa a casa que nos dá apoio e sustentação. Mas é necessário que 
nos perguntemos também: quem mantém a nossa casa? Temos consci-
ência de que ela é uma sociedade jurídica, com todos os compromissos 
legais e fiscais que isto implica?

Julgamos oportuno levantar essas questões para que lembremos 

que temos de cuidar para que nossa instituição siga dando respostas a 
quem vem em busca de apoio e assistência aos que necessitam.

O Grupo Socorrista Maria de Nazaré sempre contou com a valiosa 
colaboração de seus voluntários, que se dedicam ao trabalho de assis-
tência e à sua manutenção. Se, às vezes, buscamos reforços, é porque 
temos de nos submeter às necessidades de nosso tempo, como alertou 
Kardec. O importante é que tudo seja feito com total respeito aos prin-
cípios da Doutrina que professamos. 

Agradeçamos à Maria de Nazaré a oportunidade aqui encontrada de 
vivenciar o Evangelho de Jesus. Em retribuição, tenhamos o firme pro-
pósito de nos unirmos para preservar o “Nosso Centro”, cuidando para 
que esteja sempre aberto aos que vêm em busca do conhecimento da 
Doutrina Espírita ou de consolo. 

Odair Rubem Costa – 1º Tesoureiro do GSMN

Grupo Socorrista Maria de Nazaré
FDJ - Fraternidade dos Discípulos de Jesus
Atendimento Espiritual
R. Vapabussu, 272. Jd. Aeroporto

Horário de Funcionamento
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
Ensaio do Coral GSMN: 4a feira 20h



“Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o 
segundo”, é o alerta do Espírito da Verdade, ressaltando a importân-
cia do conhecimento aliado ao amor para alcançar a verdade dos en-
sinamentos do Cristo.

Santo Agostinho ensina que a prece é filha predileta da fé, o cami-
nho que conduz a Deus.

Diante disso surge a questão: sabemos fazer preces? As religiões 
preconizam preces formais, simbólicas, rotuladas como divinas, mas 
que só dizem respeito a um povo em determinada época e que, pela 
repetição, fluem sem maior preocupação de entendimento. André Luiz 
esclarece: “A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de 
fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder”. 

O Evangelho Segundo o Espiritismo elucida que a prece torna-se 
eficaz pela transmissão do pensamento por meio do fluido univer-
sal que preenche todo o espaço onde encarnados e desencarnados 
vivem mergulhados. Esta é a manifestação material de Deus e, se há 
ferrenha vontade e fé incondicional, a prece movimentará esse fluido, 
estabelecendo sintonia com os bons Espíritos que agem em nome 
de Deus.

Segunda questão: entendemos as palavras da prece? Para atingir 
a razão e o coração é necessário que seja inteligível. O capítulo XXVII 
do Evangelho diz:  “A prece só tem valor pelo pensamento que a in-
forma [...] é necessário que cada palavra revele uma ideia que deve ser 
compreendida, pois se não for, não revelará ideia alguma”. Nada mais 
claro. De que adiantam preces intermináveis sem compreensão?

A prece como ato maior de religiosidade não pode estar atrelada 
a um povo, lugar, religião nem ser ato obrigatório de costumes, mas 
precisa de fé, vontade, compreensão. Sem isso, é apenas um amonto-
ado de palavras.

Mais vale um pensamento de gratidão a Deus pelos favores rece-
bidos do que repetição enfadonha sem concentração e compreensão. 

Bezerra de Menezes diz: todo ato de amor é uma prece.
Reserve alguns minutos do seu dia para a prece, estabeleça sinto-

nia com o Criador, paute sua conduta em atos de amor e tudo fluirá 
conforme a vontade do Pai Celestial.

EM RESUMO
A Prece
por Edson Ottone

621. Onde está escrita a lei de Deus?

— Na consciência (Livro dos Espíritos) 

Em 1º de agosto de 1865, era lançado o livro O Céu e o Inferno ou A 
Justiça Divina segundo o Espiritismo. É o 4º livro publicado por Allan Kar-
dec, considerado uma das obras básicas do Espiritismo.

Sua contracapa indica: Exame comparado das doutrinas sobre a pas-
sagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, 
os anjos e os demônios, as penas eternas etc., seguido de inúmeros exem-
plos sobre a situação real da alma durante e após a morte.

Aborda uma das maiores curiosidades da Humanidade: o que acon-
tece depois da morte? Um trecho nos diz: “E a alma que está no céu? Ela 
é realmente feliz ao ver, por exemplo, seu filho, seu pai, sua mãe ou seus 
amigos, arderem eternamente?”.

Respostas e exemplos seguem ao longo do livro. Allan Kardec, prag-
mático e racional, nos educa na compreensão das comunicações e na 
compreensão dos comunicantes dentro de um contexto filosófico e 
doutrinário.

Obra pouco estudada, merece nossa atenção para adoção de novas 
condutas para atingirmos a condição compatível com as nossas aspira-
ções evolutivas.

“Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a 
verdade, antes que a verdade vos surpreenda.” (André Luiz). 

Referências Bibliográficas  
(estes livros encontram-se disponíveis em nossa livraria)
KARDEC, Allan – O Céu e o Inferno – Ed. FEB, 40a edição, 1995
KARDEC, Allan – O Livro dos Espíritos – Ed. FEB, 76a edição, 1995
LUIZ, André – Nosso Lar, Ed. FEB - 45a edição, 1996

LIVROS & CIA
Os 150 anos do Livro: O Céu e o Inferno 
por Ricardo Onishi

Fonte: http://espitirinhas.blogspot.com.br/ imagens cedidas por Wilton Pontes

150 anos do Livro
O Céu e o Inferno



MUITO PRAZER!
Prazer em trabalhar com jovens
por Michele Alves

Alegre e divertida, Ana Luiza Diaz Siscart de Toledo, gosta das pessoas 
e dos trabalhos que faz no Nazaré. “Para tudo que se faz aqui, temos de 
colocar primeiro a vontade de servir a Jesus e depois alegria”, diz.

Conhecida como Anali, chegou à casa em 1988, trazendo seu filho 
que tinha problemas no pulmão. Interessou-se pelo Espiritismo e quis 
logo fazer o Curso de Aprendizes do Evangelho. Professora há 37 anos, 
percebeu que podia trabalhar com jovens também no Maria de Nazaré. 
Hoje, atua no P3A às 4a-feiras à tarde, e desenvolve um essencial traba-
lho com jovens às 4a-feiras à noite.

Anali é considerada uma amiga dos jovens e está sempre acolhendo 
cada um que chega. “Muitas vezes, eles chegam perdidos, sem conheci-
mento da doutrina, e os recebo com brincadeiras para que fiquem à von-
tade”, diz ela.

Com uma programação de palestras, a sala é posta em círculo e são 
usados materiais como livros, músicas e filmes. “Os jovens têm muitas 
dúvidas, e as palestras são feitas ligando essas questões à doutrina”, diz 
Anali.

A motivação dos jovens pelas palestras é forte, e “participam porque 
querem e gostam”. Também fala-se de família e nota-se que, ao encer-
rar, quando os expositores pedem que façam a vibração dizendo por 
quem querem vibrar, todos, sem exceção, mencionam suas famílias. “A 
família continua sendo uma célula muito importante para formação do 
indivíduo”, observa.

Concluímos com a frase que acompanha sempre Anali: “Às vezes o teu 
sorriso e o teu olhar, são o único Evangelho que teu irmão tem para ler”. 

NOTÍCIAS DA CASA 1
Futuro? Presente! 
por Cecília Fazzini

A inclusão digital de jovens na Casa 1, fruto do convênio com o Senac – 
Jabaquara, planta oportunidades para o mercado de trabalho

O sonho de evoluir e ter um computador à disposição.  Com carga 
horária de 196 horas, 13 jovens – na faixa etária a partir de 15 anos – 
ampliam oportunidades como cidadãos e futuros profissionais, com as 
aulas recebidas no curso de Operador de Computador, na Casa 1. Com 
validade em todo o País, todos saem dali com certificado de qualifica-
ção profissional. 

Lígia Ferraz Abdala, que coordena o trabalho na unidade Jabaquara 
do Senac, explica que a meta é que os alunos tenham o primeiro con-
tato com o computador e o ambiente Windows. “Eles aprendem dife-
rentes recursos em estética de documentos, exercícios de cálculos ma-
temáticos em planilhas, como consultar ferramentas de pesquisa, criar 
apresentações digitais de qualidade, entre outros”. E, segundo Lígia, o 
professor do Senac – encarregado das aulas de 2ª a 6ª-feiras, das 14 às 
17 horas – ainda transmite noções de ética, cidadania, empreendedoris-
mo, qualidade de vida, conduta profissional e marketing pessoal, pre-
parando os participantes para os desafios do mercado de trabalho. Já 
capacitados, os jovens têm acesso às vagas do programa Aprendizagem 
do Senac, porta de entrada para o primeiro emprego. 

Ainda durante a implantação dos trabalhos no Seara Bendita, o gru-
po de voluntários começou a prestar assistência a moradores da comu-
nidade Alba, até porque o trabalho social era (e é) uma exigência aos 
alunos da Escola de Aprendizes do Evangelho. O atendimento era feito 
nas casas dos próprios moradores que tinham a maior satisfação em 
ceder o espaço.

Ao ter de abrir uma nova instituição espírita, foi necessário que esse 
grupo conseguisse um espaço para o atendimento espiritual e que a 
casa fosse batizada. A solução foi o aluguel de uma pequena garagem, 
onde, em uma tarde, ao chegarem da Alba, os trabalhadores começa-
ram a pensar sobre o nome, quando Carmen Diva lançou, “sem pensar”, 
segundo ela, “Por que não Grupo Socorrista Maria de Nazaré?”.

D. Carmen conta que, ao ser informado da escolha, Edgard Armond 
comentou “Como vocês são ousados?!”. E ela arremata: “A nossa Mãe 
Santa nos ajuda tanto, que acredito que ela não só aceitou ser a patro-
na da nossa Casa, como nos abençoou. Uma proteção a que devemos 
fazer jus para não perdê-la, nunca”. 

NOSSA HISTÓRIA • 2º CAPÍTULO
Ousadia na escolha do nome
por Maria Consolação da Silva 

Fonte: http://espitirinhas.blogspot.com.br/ imagens cedidas por Wilton Pontes

Ana Luiza Diaz Siscart de Toledo  
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O nosso GSMN sempre contou com a valiosa con-
tribuição de colaboradores e alunos nos trabalhos 
de assistência espiritual. Agora, precisamos também 
de colaboração na administração e manutenção das 
nossas casas. Para organizar esses trabalhos, foram 
criadas as comissões:

OBRAS – cuida da manutenção das duas casas;

COMUNICAÇÃO SOCIAL – responsável pelo   
 jornal e pelas demais mídias;

EVENTOS – organiza e realiza nossos eventos sociais;

FINANÇAS – responsável pelo suprimento de recursos financeiros;

RECURSOS HUMANOS – administra os funcionários;

Necessitamos de motorista, administrador de RH, engenheiro, ar-
quiteto, jornalista, fotógrafo, programador, webdesigner, diagrama-
dor, gráfico, atendente (bazar e livraria), pintor, encanador e eletricista, 
entre outros.

Seja voluntário! Entre em contato conosco, informe em que área 
gostaria de atuar. 

CONTATO: Aldo Roschel – tesoureiro2@gsmn.org.br ou ou whatsapp 
98383-3298.
LEMBRETE IMPORTANTE: o trabalho nas comissões não substitui o 
trabalho espiritual. 

VAMOS PARTICIPAR?
O prazer de servir
Por Aldo Roschel e Maria Consolação da Silva

CURTAS!!

FIQUE ATENTO! – No mês de agosto, tiveram início as aulas 
do Curso Básico de Espiritismo, contando com 54 inscritos. Sejam 
bem-vindos, novos aprendizes!

O SILÊNCIO É UMA PRECE! – Trecho retirado do Livro dos Mé-
diuns, “Recolhimento e silêncio respeitosos, durante as confabula-
ções com os espíritos”. Por isso, na hora dos trabalhos, apenas cum-
primente seu colega com um sorriso ou um aceno.

DESPEDIDA
Em 31 de julho, deixou-nos para seguir para o outro plano a cola-
boradora Suely Santos Lippi. Discípula formada na 56a turma, des-
de 2006, trabalhava na Casa. Era uma das incansáveis assistentes 
do Samaritanos II e do P3A. Que ela repouse nos braços de nossa 
Mãe Maria de Nazaré!

À ESPERA DO BEBÊ – Mais 23 grávidas (número que vai au-
mentando até o final do ano), entre 14 e 39 anos, estão sendo assis-
tidas pelo Grupo das Gestantes, na Casa 1. Como, além de receber 
orientação elas são incentivadas a confeccionar o enxovalzinho do 
bebê, o Grupo das Gestantes precisa, urgentemente, de voluntá-
rias para as aulas de costura e tricô, às segundas-feiras, à tarde. Nós 
também podemos colaborar doando peças para os enxovais! 

MÃO NA MASSA – A equipe do P4 resolveu deixar o andar tér-
reo brilhando. Desde agosto, sábado sim, sábado não, o “mutirão 
da limpeza” entra em ação. Munidas de seus próprios equipamen-
tos, nenhum cantinho escapa às voluntárias. A adesão é bem-vinda 
para estender a medida para os demais andares da Casa.
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EXPEDIENTE

BRINQUEDOTECA DA CASA 1 – As crianças assistidas 
agradecem o empenho dos trabalhadores em tornar seus 
dias mais divertidos. A campanha para arrecadação de brin-
quedos está sendo um sucesso! Até o fechamento 
desta edição, a Casa já havia recebido 68 
brinquedos. Muito obrigada a todos!

ADOTE UMA URNA – Para recolher Nota Fiscal Paulista – É mui-
to simples. Encontre um local de comércio para a arrecadação dos 
cupons fiscais não vinculados a CPF; retire a urna em nossa Casa 
para colocá-la no estabelecimento comercial; recolha as notas se-
manalmente e entregue-as para separação – por data e CNPJ – e 
digitação (dentro do prazo para não perderem a validade). A nossa 
união transforma impostos em fonte preciosa de recur-
sos para a obra do Nazaré.  Informe-se com Alexandra  
comissaofinancas@gsmn.org.br.


