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O QUE MOVE A MONTANHA?
por Cecília Fazzini

que o regem. “Podemos simplifi car dizendo, que tudo está de 
acordo com a vontade do Pai, aceitar a nós mesmos, aceitar a 
vida e pautar nossa existência na lei da bondade e do amor é 
o que precisamos para que os ‘milagres’ aconteçam em nossas 
vidas”, acentua.

Octávio Caumo Serrano, também estudioso do Espiritismo, 
lembra que, entre as passagens do Evangelho, a ressurreição 
de Lázaro se deu porque Jesus sabia que ele estava em letar-
gia e transmitiu-lhe fl uidos de energia para poder recompô-lo. 

“Estivesse ele morto e não seria possível voltar à vida. O Espiri-
tismo é a doutrina da fé raciocinada. Já disse Kardec que a fé 
consiste não somente em saber, mas, sobretudo, em compre-
ender.” 

Edna Leite, dirigente dos trabalhos espirituais no GSMN, 
reforça que a sobrenaturalidade do milagre está apenas na 
mente das pessoas, que assim classifi cam tudo que não po-
dem explicar pelas leis naturais conhecidas pela humanida-
de. “O Espiritismo, ao revelar a existência dos espíritos e como 
agem sobre os fl uidos e sobre a matéria, tem explicado muitos 
fenômenos como sendo o efeito dessa causa espiritual. Jesus 
curava pela imposição das mãos, pela concentração e disper-
são de fl uidos. Envolvia os enfermos com as ondas de seu mais 
profundo amor, ativando-lhes a germinação de forças magné-
ticas, cujo resultado surpreendia a todos, inclusive aos apósto-
los que o seguiam. Após o ‘milagre’ dizia ao enfermo: Tua fé te 
salvou. Vai e não peques mais.”

 “Como encarnados, estamos todos submetidos à lei 
de Ação e Reação e ao livre-arbítrio que nos permite dispor 
de nossa vida. Somos os únicos responsáveis pelos nossos 
problemas e cabe a nós a luta para deles nos afastarmos. O 
tempo é precioso nessa luta, para que possamos aproveitar ao 
máximo esta encarnação. Perder tempo à espera de um 
milagre é correr o risco de transferirmos nossos resgates para 
uma outra oportunidade, que não saberemos quando ocorrerá”, 
fi naliza Edna. 

O Espiritismo, doutrina fi losófi ca baseada nos ensinamen-
tos de Jesus aliada a uma ciência de observação, esclarece que 
não há nenhum fato que possa ser denominado milagre. 

“Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará tam-
bém as obras que Eu faço e muito mais” (Jesus, no Evangelho 
de João). Essa passagem dá a dimensão da força da fé, confor-
me propagou o Mestre. Edson Outtone, estudioso da Doutrina 
e trabalhador no GSMN, lembra que todos os fatos relatados 
nos livros bíblicos, tanto no Antigo Testamento, com prodígios 
proféticos, como as curas de Jesus e de seus apóstolos, são 
fatos perfeitamente naturais. Os milagres são indefensáveis. A 
Doutrina mostra que Deus não promove interferências pon-
tuais para atender a interesses individuais. “Tudo o que dize-
mos da onipotência, onipresença ou oniciência de Deus está 
expresso nas leis divinas, perfeitas e imutáveis”, alerta.  Essas 
leis regem perfeitamente todos os fenômenos do universo, 
sejam eles físicos ou espirituais. Na atualidade, considera Out-
tone, esses fatos já são explicados pela parapsicologia e pela 
mediunidade (faculdade natural do espírito). A bioenergia, já 
investigada pela ciência, e o tratamento espiritual por meio 
dos passes, podem promover resultados que podem levar o 
nome de milagre, mas que são perfeitamente naturais.

Nanci Premero, colaboradora do GSMN, estudiosa do uni-
verso espírita, também recorre ao livro A Gênese (capítulo VIII–
2) para registrar: “Os séculos de ignorância foram fecundos em 
milagres, porque tudo, cuja causa era desconhecida, passava 
por sobrenatural. À medida que a ciência revelou novas leis, o 
círculo do maravilhoso foi restringido”. Premero considera que 
ainda não estamos aptos a compreender tudo. “Na verdade, 
existe um porquê e uma explicação lógica sobre tudo, só não 
temos ainda capacidade de compreender.” O Espiritismo não 
concebe que Deus, que é todo amor e cuja justiça é baseada 
na lei de Ação, contrarie sua própria lei em benefício de um ou 
outro ser. Para ela, os milagres não são necessários à glorifi ca-
ção de Deus, porque nada no Universo se desvia das leis gerais 
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Preconizado por muitas correntes religiosas, o milagre ganha forma, intensidade e até autoria. Para a Doutrina Espírita,

a fé e as boas ações são as únicas responsáveis pelos benefícios que as leis divinas concedem aos homens
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EDITORIAL
Chegamos à 20ª edição...

Nosso Jornal Fraterno Maria de Nazaré nasceu bem tímido, 
com apenas quatro páginas, sem muita certeza do que lhe 
reservava o futuro. Afinal, é um trabalho feito a muitas mãos, 
todas trabalhando voluntariamente. O propósito inicial, car-
regado de entusiasmo e desejo de estabelecer um canal de 
comunicação com trabalhadores e assistidos, se deparava 
com uma incerteza: a de recursos para  arcar com o custo da 
impressão, que necessitaria (e necessita) ser coberto com pa-
trocínios e/ou anúncios publicitários.

A ideia de o GSMN ter um jornal nasceu da percepção de 
todos, conselheiros, diretores e trabalhadores, de que havia 
um vácuo no nosso fluxo de informação. Estávamos carentes 
de um veículo que facilitasse a integração entre todos, que no-
ticiasse o que estava acontecendo, tanto na nossa Unidade de 
Assistência Espiritual (UAE) como na nossa Unidade de Assis-
tência Social (UAS). E julgamos (e que aqui lembro a opinião da 
saudosa dona Carmen, que foi decisiva nesse sentido) que a 
forma mais prática, mesmo com todos os recursos da Internet, 
ainda seria a de um veículo impresso, objetivo e de fácil leitura.

A edição nº 1 chegou em agosto de 2015. E, até a 5ª edição, 
vínhamos lutando por viabilizar mais espaço, já que além de 
contar sobre nossa casa, os trabalhos realizados, os projetos, 
as necessidades... sentíamos que deveríamos falar mais da 
Doutrina Espírita. Finalmente, em junho de 2016, a 6ª edição 
passou a circular com as atuais oito páginas. 

Por tudo isto, pelo esforço da equipe do jornal, pela pron-
tidão dos que nos prestam informações para as reportagens, 
pelos colaboradores que se dispõem a dividir sua “bagagem” 
conosco, pelos patrocinadores e anunciantes, consideramos 
que temos de comemorar essa marca a que chegamos e agra-
decer. Afinal, chegar a vinte edições ininterruptas, sempre con-
tando com o apoio incondicional dos responsáveis pelo GSMN 

– conselheiros e diretores – e com uma equipe comprometida 
e presente nesses três anos de trabalho, é sim motivo para fes-
tejar e demonstrar gratidão. Sintam-se todos fraternalmente 
agradecidos. Devemos remeter nossas conquistas à nossa 
Mãe Maria de Nazaré, que certamente está nos orientando e 
nos dando forças. E nossa menção especial a nossos leitores, 
porque não fossem eles, nada teria sentido.

Muito obrigada! 

A vida daquele que ensinou a humanidade a amar e
dividiu a História em antes e depois 

Agostinho nasceu no ano de 354, na Numídia, norte da Áfri-
ca romana, e viveu 76 anos, dos quais, 43 dedicados ao Cristia-
nismo. É considerado um espírito marcante na formação do 
pensamento cristão e na codificação da Doutrina Espírita. Há 
paralelos entre a sua visão e a de Allan Kardec; ambos pro-
põem ao homem transcender o imediatismo da vida física. Ou 
seja, embora vivendo e cumprindo deveres para com o mun-
do físico, buscar numa instância superior a felicidade almejada. 

A presença de Santo Agostinho no Espiritismo – em 1863, 
em mensagem recebida em Paris, Erasto (discípulo de Pau-
lo de Tarso) afirmara que Agostinho se constituía num dos  
maiores divulgadores da Doutrina Espírita. Nas várias  
mensagens de Erasto, incluídas no Evangelho Segundo o Es-
piritismo, o destaque é o teor que consta do Capítulo II, que  
corresponde à melhor referência feita ao santo na confirma-
ção da moral cristã.

Assim, depois de Paulo, Agostinho foi um dos maiores 
influenciadores a dar corpo aos ensinamentos do Mestre.  
Agostinho tornou-se o primeiro a estudar a alma, a ponto de 
muitos o considerarem o precursor de Freud, que viveria cer-
ca da 16 séculos depois. A psicologia de Agostinho é intros-
pectiva, quando ele prega que o fundamento da alma é sua 
contínua autoconsciência. Mas a base do seu pensamento foi 
muito marcada pela filosofia, fazendo com que sua trajetória 
nem sempre fosse fácil, porque se dividia entre a entrega à fé 
(certeza) e, ao mesmo tempo, à reflexão filosófica (dúvida). O 
conflito de Agostinho entre a comunhão com a fé e os apelos 
libertários da filosofia está presente em seus escritos: “E antes 
desse tempo, que era eu, meu Deus? Existi, porventura, em 
qualquer parte, ou era por acaso alguém?”. 

A biografia de Santo Agostinho mostra sua vida prematura 
e de homem comum. Casou, teve um filho (que desencarnou 
aos 17 anos) e quando jovem se viu preso aos prazeres mun-
danos. Foram as cartas do Apóstolo Paulo seu maior motivo 
para a conversão. Agostinho sentia alguma coisa naquela fé 
que era mais ardente e mais profunda que toda a lógica da 
filosofia. 

É BOM SABER
Santo Agostinho: Lição de louvor a Deus
por Cecília Fazzini

Maria Consolação da Silva
Editora do Jornal Fraterno Maria de Nazaré

NOTA DE PESAR

Desencarne de Richard Simonetti 

Em 3 de outubro, retornou à Pátria Espiritual o escritor espíri-
ta brasileiro Richard Simonetti. Aos 82 anos, Simonetti enfrentava 
um câncer e suas complicações há algum tempo. Nascido em Bau-
ru, no interior de São Paulo, se dedicou ao espiritismo como expo-
sitor e escritor de mais de 50 livros, percorrendo muitos Estados 
brasileiros e também outros países, como Estados Unidos, França, 
Suíça, Itália e Portugal. Nossos sentimentos à família. 



EM RESUMO - CADERNO ESPECIAL DE ARTIGOS
“VÓS SOIS O SAL DA TERRA”  (MATEUS 4:13) 

por Walderez Nosé Hassenpflug 

Mateus relata que Jesus, vendo as multidões que o se-
guiam, sobe ao monte e acerca-se de seus discípulos para 
transmitir-lhes os ensinamentos que compõem o Sermão da 
Montanha. Inicia sua pregação esclarecendo quem seriam os 
bem-aventurados do mundo e a seguir declara:

“Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há 
de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e 
ser pisado pelos homens.” (Mateus 5:13)

Lembramos que Jesus, em suas pregações, costumava 
utilizar situações e elementos da vida cotidiana para facilitar 
a compreensão de seus ouvintes sobre conceitos espirituais. 
Adaptava a sua fala ao grupo de ouvintes. Quando estava com 
pescadores, falava em redes de pesca, em pérolas ocultas; com 
agricultores, escolhia a figura de sementes, vinhas, figueiras. Já 
com um grupo de mulheres, utilizava o fermento que leveda 
os pães.

Nesta passagem, Jesus se vale do mesmo recurso para afir-
mar que seus discípulos são “o sal da terra”. Com que intenção 
fazia essa analogia? O sal serve para salgar e, se não o fizer, não 
poderá cumprir a contento a sua missão. Assim se dá com os 
filhos de Deus. Sua missão é servir, expressar na vida o amor 
de Deus por suas criaturas, amar a todos como Jesus amou. Se 
não o fizer, o sal “para mais nada presta senão para ser lançado 
fora e ser pisado pelos homens”. Jesus queria conscientizá-los 
sobre as responsabilidades e compromissos que Ele esperava 
fossem assumidos por seus discípulos após sua partida, como 
divulgadores dos seus ensinamentos

No mundo antigo, o sal era um elemento caro, precioso. Era 
a tal ponto valorizado, que algumas legiões romanas recebiam 
seu pagamento em sal. Vem daí a palavra salário. O sal era im-
prescindível para temperar os alimentos e preservá-los da de-
teriorização. Ao comparar seus discípulos ao sal, Jesus queria 
que soubessem que a presença deles junto à Humanidade era 
tão preciosa quanto o sal, por exercer funções semelhantes a 
este: dar sabor à vida das pessoas, destacar as qualidades ine-
rentes a cada uma e afastá-las de impurezas e viciações. Onde 
o sal é colocado não há podridão.

Para cumprir sua missão, os discípulos não podem se man-
ter isolados, como se fossem sal guardado em potes fechados. 
Como propagadores do Evangelho, acima de tudo pelo exem-
plo e pela vivência do que pregarem, devem estar no mundo 
misturados a toda gente, conscientizando cada ser do enor-
me potencial de crescimento espiritual que cada um carrega 
como filho de Deus. Nesse trabalho de reconhecimento do 
que o outro tem de melhor, o discípulo  precisa ter olhos de 
ver, ter pureza de coração, condição indispensável para torná-

-lo capaz de ver a Deus onde Ele se encontra. Tal como o sal, o 
discípulo de Jesus não pode deixar de exercer sua missão, não 
tem o direito de se tornar insosso, de se omitir, de não partici-
par das transformações individuais e coletivas tão necessárias 

em todas as épocas. Por isso Jesus esclarece que o valor que 
Ele atribuía ao sal se limitava ao sal puro e não àquele que se 
tornava insípido ou que agregava impurezas durante o seu 
processamento. Este perdia o seu sabor e se tornava inútil; 
neste caso, era jogado ao chão. 

Vós sois sal, disse Jesus, e somos mesmo. O  sal está pre-
sente em nosso corpo e é um dos mais preciosos alimentos 
de que se tem conhecimento. Nossas células precisam dele o 
tempo todo, uma vez que o sódio é um importante controla-
dor de substâncias que entram e que saem de dentro delas. 
Além disso, contribui para o bom funcionamento de órgãos 
e sistemas do nosso corpo. Assim deve agir um discípulo do 
Mestre, cuidar do que estamos levando para o interior das cé-
lulas espirituais de nossos irmãos na convivência diária – amor, 
paz, ternura, equilíbrio, compreensão, esperança... E em que 
estamos contribuindo para que saiam de suas vidas impure-
zas como medos, inseguranças, tristezas...?

O sal tem outra característica que o discípulo também pre-
cisa ter. A química nos ensina que o sal se mantém inalterado, 
incorruptível;  seja na terra ou no mar, não altera a sua nature-
za em contato com outras substâncias. Nosso maior exemplo 
nesse sentido é Jesus: conviveu com uma diversidade enorme 
de pessoas e exerceu influência poderosa em suas vidas. Cati-
vava, atraía as pessoas com sua presença, com sua personali-
dade que irradiava amor, bondade, paz. Muitos ficavam felizes 
somente ao tocá-lo. Acolhia a todos, mas não deixava de ex-
pressar a condição divina de filho de Deus, agindo de forma 
equilibrada, sem forçar mudanças, sem julgar ou condenar, 
simplesmente sendo o que Ele de fato era e é. Ao enfatizar a 
presença divina em cada ser, ressaltava o tesouro de qualida-
des individuais a serem descobertas e potencializadas. Por isso, 
estimulava a todos a buscar em si a perfeição do Pai: sede per-
feitos, como perfeito é o Pai.

Além disso, o sal desperta sede, porque retém água. No di-
álogo com a samaritana, esta se referia à água física, e Jesus à 
água espiritual. Nosso corpo não pode viver sem a primeira, e 
nosso espírito, sem a segunda. Jesus é fonte da água viva da 
vida. “Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E rios de água 
viva correrão do coração de quem crer em mim.” (João 7:37-38) 

“A água que eu dou se tornará numa fonte de água viva dentro 
dele. Ela lhe dará a vida eterna.” (João 4:13-14).

Que possamos saciar a nossa sede de espiritualidade, be-
bendo da fonte bendita do Evangelho de Jesus para que rios 
de água viva jorrem de nosso coração e sejam ofertados a to-
dos aqueles que têm sede de amor, de acolhimento, de com-
preensão, de fraternidade.

Como mensageiro do Pai junto a nós, Jesus veio exempli-
ficar e transmitir tudo aquilo que aprendeu com Ele. Por isso, 
seu Evangelho é uma fonte pura e inesgotável de verdades 
espirituais eternas. Frente a esse tesouro de inestimável valor, 
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Espíritos. Ninguém poderá dizer que não entendeu o recado.
Missão, porque a todos são dadas tais oportunidades. 

Como empresário, com a missão de oferecer emprego para 
que as famílias vivam com dignidade; como professor, para 
orientar almas em formação cultural; como mãe ou pai, para 
encaminhar espíritos que nos são confiados; como participan-
tes de qualquer ambiente onde nosso bom comportamento 
possa influenciar e servir de exemplo aos demais. Enfim, a cada 
minuto podemos aprender, mas também podemos ensinar.

A nossa maior pobreza, porém, é a falta de conscientização 
e certeza da continuidade da vida e a necessidade de nascer 
novamente para dar continuidade ao nosso progresso que, 
atualmente, é lento e quase imperceptível. O mundo material 
nos absorve e merece nossa preferência. O crescimento moral/
espiritual é sempre desprezado por nos faltar convicção quan-
to à sua real e fundamental condição para a edificação da nos-
sa felicidade. Já diz o poeta santista Vicente de Carvalho, nos 
tercetos do soneto Velho Tema: – “Essa felicidade que supomos,/
Árvore milagrosa que sonhamos/Toda arreada de dourados po-
mos,/Existe, sim: mas nós não a alcançamos/Porque está sempre 
apenas onde a pomos/E nunca a pomos onde nós estamos”.

Se colocarmos na nossa vida, como homens no mundo, a 
bandeira do Espiritismo – “Fora da caridade não há salvação” – 
nunca erraremos. Faremos ao outro o que desejamos que ele 
nos faça quando estamos em situação idêntica. Ensinada por 
Jesus, esta regra é infalível. O resto virá por acréscimo. 

Coragem, fé e boa sorte para todos com votos de Feliz Natal 
e produtivo Ano Novo. 

Você acredita em reencarnação?
Quando me fazem esta pergunta digo que não. Não pre-

ciso acreditar na reencarnação porque eu a constato quando 
olho para as pessoas. A diferença entre nós deixa claro que 
já vivemos outras vezes, e cada um aproveitou como quis ou 
como pôde. Em O Livro dos Espíritos, questão 192, foi indagado 
aos orientadores da espiritualidade se podemos atingir a per-
feição numa única existência, e a resposta foi “não”. Por mais 
adiantado que qualquer um de nós já esteja, o que sabemos 
é uma migalha do que nos resta saber. Isso é facilmente ex-
plicável, porque nos faltam atributos para entender até o mais 
trivial entre os conceitos que abrangem a perfeição espiritual 
e mesmo a ciência dos homens.

Os Espíritos disseram, no entanto, no item “a” da mesma 
pergunta, que o homem pode garantir uma existência menos 
traumática depois desta vida, se não for desleixado, quando 
então estacionaria sempre no mesmo lugar. Isso nos convida 
a selecionar, de maneira rigorosa, o que pensamos, o que fala-
mos e o que fazemos. Ter coragem para mudar o que pode ser 
mudado e sabedoria para aceitar o que não pode ser mudado. 
Sem ódios ou revoltas; com resignação e fé de que o comando 
é sempre de Deus e que a cada um será dado conforme suas 
obras e merecimentos. Não é desinteresse no combate do erro, 
mas o reconhecimento de até onde podemos ir. O autoflage-
lo nunca nos beneficiará. Como as promessas dolorosas que a 
ninguém beneficia.

O que devemos fazer neste instante delicado da sociedade 
humana, quando estamos mergulhados nas tramas do Apo-
calipse, é cuidar do nosso progresso moral para nos candida-
tarmos a lugar melhor numa nova existência, na Terra renova-
da ou em mundos melhores que possamos merecer, porque 
tentar consertar esta humanidade dos nossos tempos ficou 
praticamente inviável. Impossível mudar a mente dos homens 
da nossa era, inclusive e principalmente, os que nos dirigem a 
partir dos órgãos oficiais, porque a Terra de Regeneração está 
se formando e eles não caberão numa civilização de homens 
decentes. Que possamos, pelo menos nós, garantir-nos um fu-
turo menos traumático, o que só será possível com um novo 
plantio já, desde agora.

Que função temos no mundo? O que nos compete reali-
zar nesta sociedade? Uma pergunta que fazemos amiúde. A 
resposta é simples: – Todos estamos aqui em prova, expiação 
e missão. Expiação, porque se trata de nova oportunidade de 
aprendizado na área onde fracassamos em situações anterio-
res. Provas para que sejamos testados diante das dificuldades 
e das dores, para avaliar como será o nosso comportamento 
como cristãos, que temos, nós os espíritas principalmente, o 
Evangelho de Jesus simplificado ainda mais pela Doutrina dos 

O HOMEM NO MUNDO
Por Octávio Caumo Serrano – caumo@caumo.com

cabe a cada discípulo transmiti-lo com pureza e responsabili-
dade. Sejamos o sal da terra, preservando a nós mesmos de 
toda impureza e contribuindo para que a sociedade faça o 
mesmo. Assim estaremos honrando o nosso Mestre Jesus. 

Os religiosos que acreditam nas explicações dadas pelas 
religiões cristãs ouvem que Maria teria concebido Jesus sem 
ter tido relação sexual com José. Esse fato está relatado nos 
evangelhos de Lucas e Mateus que dizem que Jesus teria sido 
concebido pelo “Espírito Santo”, tendo a fecundação de Maria 
acontecido de forma assexuada, portanto “milagrosa”.

Sendo o Espiritismo uma ciência de observação e uma 
doutrina filosófica com base nos ensinamentos de Jesus, tudo 
o que consta nos livros sagrados deve ser submetido a rigoro-
sa análise baseada na razão e na ciência. Allan Kardec já defen-
dia que a religião e a ciência devem caminhar em consonância.

Para que não nos afastemos dessas premissas é necessário 
que se respeite o princípio de que Deus, a causa primária de 
todas as coisas, tem, entre os atributos que o homem pode 
conhecer, a imutabilidade e a perfeição. Isto significa que Deus 
não promove mudanças nas leis divinas e não há qualquer 
fenômeno físico ou espiritual que não siga rigorosamente as 
suas leis perfeitas, bem como todos os atos morais.

Dentre as leis naturais que regem os fenômenos físicos, 
está a que norteia a concepção dos seres vivos do reino animal, 
onde há necessidade da união dos gametas de polaridades 
opostas em determinadas condições para que a fecundação 
e a gestação do corpo possam ocorrer. 

O NASCIMENTO DE JESUS
Por Edson Outtone



A orientação divina chega à humanidade em todas as épo-
cas, enviando missionários para transmitir ensinamentos de 
alto valor moral. Após a vinda do Cristo, sugiram inúmeras re-
ligiões, que levaram a maioria dos povos a viver em torno de 
seus ideais, trazendo, consequentemente, marcantes aconte-
cimentos à nossa história. 

Richard Dawkins, autor do livro Deus um Delírio, defende a 
ideia de que as religiões fazem mal para a raça humana, por-
que superexcitam o orgulho, o egoísmo e o desejo de poder, 
além de promoverem incontáveis guerras. Isto posto, é pre-
mente ter em vista que o orgulho, o egoísmo e a disputa de 
poder estão presentes em todos os setores da vida e não ape-

nas nas religiões. 
No livro A Missão do Espiritismo, Ramatís nos fala que os 

mentores espirituais não se preocupam com a ascendência 
do Protestantismo sobre o Catolicismo, do Espiritismo sobre a 
Umbanda, dos teosofistas sobre os espíritas, mas lhes interes-
sa desenvolver nos homens o amor que salva e o bem que edi-
fica. À vista disso, cabe aqui ressaltar as boas obras existentes 
em todos os credos, destacando, como exemplo, o Catolicismo. 
Graças à Igreja Católica, a figura do Mestre Jesus permaneceu 
viva, sempre em destaque na mente humana, ela iluminou 
o mundo, inspirando atos sublimes por meio de seguidores 
como: Francisco de Assis, Madre Teresa, Vicente de Paula e tan-
tos outros. Destaca-se também o Protestantismo, que realiza 
obras de alta finalidade caritativa em seu programa de amor 
ao próximo. Seus adeptos embrenham-se pelas matas e regi-
ões inóspitas, levando consolo e medicamentos aos sofredo-
res que se encontram em zonas distantes e sem recursos. 

É imperioso rompermos o hábito de encarar a religião 
como um time de futebol, onde cada um defende arduamen-
te suas ideias. É essencial ter em vista que o amor que Jesus 
nos trouxe implica a superação das diferenças, entendendo 
que muitas religiões estão baseadas nos ritos e dogmas, tabus 
e códigos morais.

Quando há discussões sobre quem vai para o céu e quem 
vai para o inferno; ou quem tem que subir uma escada de joe-
lhos ou dar o dízimo, discute-se religião.  Quando se questiona, 
se uma instituição social é espírita, evangélica ou católica, para 
saber se seremos capazes de ajudar ou não, esta preocupação 
está focada apenas no campo religioso e não na essência do 
trabalho que é realizado em cada uma delas. 

O problema é que toda vez que se discute religião, as pes-
soas se afastam umas das outras, que é exatamente o contrário 
do que Jesus nos ensinou. Quando concentramos a atenção e 
a ação, em valores como reconciliação, perdão, misericórdia, 
compaixão, caridade e amor, mudamos para o horizonte do 
cristianismo, ou seja, para o horizonte do amor que deve ser 
comum a todas as tradições religiosas. E quando se está com o 
coração cheio de amor e não de religião, promove-se a justiça, 
a fraternidade e a paz. Os valores espirituais unem as pesso-
as, fazem com que os discordantes no mundo das crenças se 
deem as mãos, na busca da superação do sofrimento humano, 
independentemente de raça, gênero e, inclusive, religião. 

Ainda no livro A Missão do Espiritismo, Ramatís nos diz que 
o Espiritismo é uma doutrina universalista, porque se coloca 
acima dos conflitos e das contradições religiosas. Assim sendo, 
devemos ter em conta a nossa responsabilidade como espíri-
tas, para que não nos tornemos obstáculos à nossa doutrina, 
devido ao orgulho e à vaidade, cultivando sentimentos de su-
perioridade em relação aos irmãos de outras crenças. 

Cabe aqui finalizar com O Livro dos Médiuns, cap. 29, item 
350: “Que importa crer na existência dos Espíritos, se essa cren-
ça não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benig-
no e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde 
e paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espí-
rita, se continua avarento; ao orgulhoso, se se conserva cheio 
de si; ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Assim, 
poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos 
Espíritos e a humanidade ficar estacionária”. 

PRECONCEITO INTER-RELIGIOSO
Por Margareth Rosa Cavalcanti

Entre os ensinamentos de Jesus citados no Evangelho de 
Mateus e que constam do Evangelho Segundo o Espiritismo, 
há no capítulo I – Não vim destruir a lei – mensagem de Jesus 
para explicar que a sua vinda não poderia contrariar em ne-
nhum ponto qualquer das leis divinas.

Muitos imaginam que Jesus por ser um Espírito Perfeito te-
ria poderes para fazer coisas além daquelas que a humanidade 
conhece. Realmente, Jesus em razão de sua perfeição, pode fa-
zer coisas inimagináveis para o homem terreno, mas como ele 
mesmo afirmou, desde que não afronte as leis naturais, pois 
estaria contrariando os ditames da justiça divina, sempre igual 
para todos os filhos do Criador.

Outros ainda cultuam a ideia que Jesus, assim como Deus 
podem fazer milagres, assunto abordado em A Gênese, em seu 
capítulo XIII, que esclarece: "Não sendo necessários os mila-
gres para a glorificação de Deus, nada no Universo se produz 
fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, 
sendo como são, perfeitas as suas leis, não lhe é necessário 
derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda 
nos faltam os conhecimentos necessários".

Nada do que aqui foi abordado diminui a imagem de Ma-
ria, espírito que faz parte do grupo de espíritos evoluídos que 
viveram na Terra para colaborar na evolução do planeta, per-
mitindo que encarnasse entre os homens o nosso governador, 
modelo e guia da humanidade. Maria é expressão maior do 
amor maternal, prova disto foi a sua resignação ao presenciar 
o martírio de seu filho, em nome da salvação da humanidade. 

Importa ainda ressaltar que a virgindade de Maria é defen-
dida pelas religiões que valorizam a interpretação literal do 
texto bíblico, distanciando-se da racionalidade em nome de 
possibilidades divinas inimagináveis à humanidade. O ato se-
xual é tido como pecado baseado na desobediência de Adão 
e Eva, que desrespeitaram a ordem de Deus e, portanto, Je-
sus não poderia ser, igualmente a Adão, fruto de um pecado. 
Segundo os evangelhos Maria e José teriam tido outros filhos, 
estes de forma natural.

Finalizando, para que não se incorra em erros é necessária a 
análise à luz da ciência e da razão. Só assim o homem vencerá 
o maior de seus desafios: o desconhecimento. Por isso Jesus 
alertou: “conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. 



A fi gura de Simão Pedro sempre atraiu a atenção dos 
cristãos. A sua história nos seduz e nos escapa, e algumas das 

suas atitudes nos desconcertam. Este romance comovente 
abordando a vida de sofrimentos e glórias de um dos dos 

mais simples seguidores de Jesus  nos ajuda a entender um 
pouco mais esse personagem tão controverso.

O ano é 64 d.C. Nero, 
o imperador, desejando 
construir uma nova cidade, 
coloca fogo em Roma. Para 
conter a revolta do povo, 
distribui alimento aos po-
bres e acusa os cristãos 
pelo incêndio.

Começam assim dias di-
fíceis para os cristãos, que 
passam a ser perseguidos 
e martirizados unicamente 
por crerem em Jesus. Reu-
nindo-se às escondidas nos 
lares ou nas catacumbas de 
Roma, as pessoas encon-

tram consolo e esperança na prece e nos ensinamentos do 
Mestre, que são transmitidos por aqueles que O seguem. O 
número de cristãos aumenta a cada dia.

Paulo de Tarso é preso em Roma e morto por sua fé no 
Cristo. 

Simão Pedro, o escolhido por Jesus para ser a pedra so-
bre a qual construiria Sua igreja, assume o amparo aos cris-
tãos, levando auxílio e a palavra do Mestre amoroso a todos 
aqueles que O buscam. A coragem e o amor deste verdadei-
ro Apóstolo de Jesus sustentou a muitos sofredores.

Narrado de forma romanceada, esta obra nos conta um 
pouco dos trágicos tempos vividos pelos cristãos em Roma, 
a vida dos escravos, dos ricos e orgulhosos romanos e seus 
deuses pagãos, das pessoas simples que precisavam se es-
conder para seguir a sua fé...

Mas o que levava esses cristãos a aceitarem com humil-
dade e coragem tantas difi culdades? Quem teria sido esse 
Jesus que transformava a todos os que O conheciam? O que 
levava essas pessoas simples a entrarem no circo romano, 
enfrentando o sacrifício com alegria e testemunhando sua 
fé em Jesus? Muitos romanos se perguntavam de onde vi-
nha a paz estampada no semblante dessas pessoas. 

Com seu testemunho de humildade e caridade, ampa-
rando uns aos outros, os primeiros cristãos começavam a 
plantar as sementes para um mundo de paz, igualdade e 
fraternidade. 

LIVROS & CIA - RESENHA
Simão Pedro e os primeiros Cristãos – pelo espírito José, psicografi a 
de Léa Caruso – IDE Editora
por Sonia Junqueira

LIVRARIA E BIBLIOTECA CIRCULANTE

EDGARD ARMOND INDICA

No Natal, livro é o melhor presente! Veja o que prepa-
rou a nossa livraria:

Obras Básicas de Allan Kardec 
– Evangelho, Espíritos, Mé-
diuns, Céu e Inferno, Gênese  – 
um presente de valor inestimá-
vel para quem segue e/ou 
admira a Doutrina Espírita. Edi-
tora Ide – 5 livros.

A Medicina Mediúnica do Futuro – 
Paulo Cesar Frutuoso – um conjunto 
de hipóteses sobre o que poderá vir a 
ser a medicina, quando exercida por 
médicos possuidores de uma confor-
mação genética própria para o exercí-
cio das diversas facetas mediúnicas a 
serem desenvolvidas em sua plenitu-

de, associadas à tecnologia. Editora Frei Luiz – 296 páginas.

Allan Kardec-Chico Xavier – Identida-
de e Missão – Ditado por espíritos di-
versos aos médiuns Fernando Peron e 
Carlos A. Baccelli – a verdadeira identi-
dade e a grandiosa missão de um dos 
espíritos mais evoluídos, intelectual e 
moralmente, que já estiveram sobre a 
Terra. O tema Allan Kardec-Chico Xa-

vier, vai muito além de um caso de reencarnação. Contem-
pla os fundamentos do Espiritismo e seu perfeito encade-
amento histórico, a partir do mais meticuloso 
planejamento do Plano Espiritual Superior. Inclui refl exões 
apuradas, exames judiciosos e apontamentos de valor do-
cumental para o entendimento do assunto. Editora LEEPP 

– 552 páginas.

A Gênese – Allan Kardec – nesta edi-
ção especial comemorativa aos 150 
anos da sua publicação, a FEAL Fun-
dação Espírita André Luiz resgata o 
texto original de A Gênese, conforme 
sua primeira edição. Editora FEAL – 
413 páginas.



Mais uma vez, com o intuído de ressaltar a importância da 
participação da família na formação da criança, criar um am-
biente para a reflexão sobre os laços familiares e proporcionar 
uma maior interação entre a UAS-GSMN e as famílias das crian-
ças assistidas, foi realizado no sábado, 22 de setembro, mais 
um encontro, com as presenças de mães, pais, avós e irmãos.

A orientadora social da UAS, Núbia Simões, deu as boas-
-vindas aos presentes, lendo um texto intitulado “Nó no lençol”, 
que narra a história de um pai que sofria com a impossibilida-
de de ver seu filho durante a semana, porque, ao sair para tra-
balhar, o filho ainda dormia; ao voltar, este já estava dormindo. 
O pai, então, passou a dar um nó no lençol da cama do filho, 
para mostrar que foi lhe dar um beijo de boa noite. Ao acordar, 
o filho se certificava feliz que o pai estivera ali. Este era o elo de 
comunicação entre eles.

Após o café da manhã e o momento de confraternização 
entre as famílias, os adultos foram levados para uma sala e as 
crianças para outra, para a atividade final do projeto “Cons-
truindo competências para viver melhor”, do Instituto Visão 
Futuro, que se encerrou, após cumprir todas as suas etapas. O 
trabalho teve por objetivo proporcionar aos participantes o 
resgate da harmonia e da sensação de bem-estar, e equipá-los 
com técnicas, compatíveis com sua faixa etária, que podem 
melhorar significativamente sua interação social e competên-
cias emocionais. 

Ao final, com todos reunidos, as crianças fizeram a primeira 
apresentação da Orquestra de Gaitas do Nazaré, executan-
do a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixei-
ra. Era possível visualizar o orgulho e a satisfação estampados 
no rosto de cada familiar. Antes de encerrar, o músico Adriano 
Adiala, um dos coordenadores do projeto, executou, na gaita, 
duas músicas do cancioneiro popular.

Foi gratificante saber que as crianças estão descobrindo 
seus talentos e potencialidades e estão abraçando essa opor-
tunidade. Algumas já estão se apresentando em festas e co-
memorações em suas escolas. 

O prazer pelo trabalho traz pessoas valorosas para o nosso 
Grupo Socorrista

Além da caridade, a gratidão também move as pessoas que 
disponibilizam parte de seu tempo a tarefas de auxílio ao pró-
ximo. E, nesse clima de gentilezas e reconhecimentos, o Curso 
Básico de Espiritismo “cai como uma luva” para aqueles que, 
mesmo sendo frequentadores assíduos da nossa casa há anos, 
passaram a sentir necessidade de se aprofundar na doutrina.

Um exemplo é Bernadete Apa-
recida Borges, que frequenta nosso 
Grupo Socorrista há 25 anos, po-
rém iniciou seus estudos no curso 
básico em agosto deste ano. "Sem-
pre havia um empecilho, mas ago-
ra as dúvidas e questionamentos 
me impulsionaram", diz ela. Berna-
dete comenta que sempre ouvia 
da nossa querida Dona Carmem 

que ela estava perdendo tempo em não fazer o curso, e que é 
muito grata à nossa casa pela ajuda que sempre dispôs a ela e 
a pessoas que ela aconselhou a vir ao Nazaré.

Já Cristina de Moura Pedrone, 
chegou à nossa casa por indicação 
de seu marido, que já havia reali-
zado o curso. Logo que conheceu 
o Nazaré, em agosto deste ano, já 
iniciou seus estudos. "Eu vim à casa 
por gratidão, pois estou agora em 
um momento maravilhoso da mi-
nha vida, depois de muito tempo 
passando por dificuldades como a 
superação de dois acidentes que sofri, inclusive um no qual fi-
quei em coma por um tempo e sobrevivi", comenta. Grata, diz 
que depois de tudo que passou, sempre pensou que frequen-
taria um centro espírita para se dedicar, para se melhorar, para 
amadurecer e agradecer, e este é o momento dela.

Orlando Peccilli, frequentador 
da nossa casa há quatro anos, diz- 
se "apaixonado pela doutrina". 

"Além de frequentar o T2, eu já vinha 
realizando trabalhos voluntários na 
casa (ajudou a pintar o prédio e ou-
tros trabalhos), sempre fui aberto 
para essas tarefas, mesmo quando 
frequentava outras religiões", diz, 

afirmando que, independentemente de qual seja a religião, 
ele sente necessidade de realizar esses trabalhos. "Eu tenho 
que viver fazendo caridade, pois, para mim, isso é fundamen-
tal." Orlando diz que está gostando muito de se aprofundar na 
doutrina.

Esses frequentadores iniciaram o Curso Básico de Espiritis-
mo em nossa casa, em agosto de 2018. 

UAS - GSMN
2º Encontro das Famílias 
por Maria Consolação

MUITO PRAZER!
O chamado da caridade e da gratidão
por Michele Alves
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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:

Programa de Assistência a Gestantes - em 3 de dezembro, após 
mais de quatro meses de atividades, como palestras e aulas, 
Janira Giordano e sua equipe de voluntárias encerram mais 
uma fase do programa. Além da festa de confraternização, 
cada gestante participante recebe um enxoval completo para 
o bebê, além de banheira, fraldas descartáveis, produtos de hi-
giene e kit-maternidade para as mães. 

Aplicativo para doação da Nota Fiscal Paulista - em janeiro, volta o 
sistema de doação automática de cupons fiscais, deixando de 
valer os cupons doados sem CPF. Para doar seus cupons fiscais 
para o GSMN, baixe o aplicativo do programa, disponível no 
site www.nfp.fazenda.sp.gov.br Ao escolher a entidade para a 
qual deseja fazer a doação automática, coloque os dados do 
Grupo Socorrista Maria de Nazaré – CNPJ 43.309.145/0001-81. 
Após o cadastro, os cupons fiscais de todas as compras em que 
você informar o seu CPF serão destinados ao GSMN de forma 
automática. É possível trocar de entidade a qualquer momen-
to e até mesmo desativar a opção, caso deseje. Não utilize 
o CNPJ da entidade para suas compras. Importante: tanto o 
doador como a entidade participam dos sorteios promovidos 
pelo programa. Sua participação é importante para nossa casa. 
Agradecemos muito! 

CURTAS Programa “Apadrinhe uma Criança” UAS/GSMN - com uma pe-
quena doação mensal, cada um de nós pode contribuir para 
a transformação do futuro de nossa juventude. O valor arreca-
dado destina-se à Unidade de Assistência Social – UAS/GSMN, 
na Comunidade Alba. Veja no site: http://www.uas-gsmn.org/
apadrinhe-uma-crianca. 

Chá de Natal - vem aí nosso tradicional Chá Beneficente de Na-
tal! Será no dia 7 de dezembro de 2018, uma sexta-feira, a par-
tir das 14 horas, com convites no valor de R$ 25,00, vendidos 
na entrada da nossa casa e na nossa livraria. O Chá acontecerá 
no andar inferior da nossa casa, na Rua Vapabussu, nº 272 - Jar-
dim. Aeroporto. Venha prestigiar! 

Confraternização dos Trabalhadores - neste ano, a nossa confra-
ternização será em 11 de dezembro, a partir das 19 horas, no 
piso de entrada dos assistidos. Contamos com a presença de 
todos nesse dia de união e agradecimento aos esforços de-
sempenhados nos trabalhos da nossa bendita casa, durante 
o ano. 


