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CHICO XAVIER: O MÉDIUM DO BRASIL, PELO BRASIL!  

por Cecília Fazzini e Michele Alves

Um espírito que sempre vibrou e trabalhou pelo futuro da 
Pátria do Evangelho, a Nação Brasileira

Estrela de maior grandeza na difusão da Doutrina Espí-
rita no país e desencarnado há 14 anos, completados em 
junho, Chico Xavier enfrentava os maiores desafios com a 
célebre frase que tinha sempre ao alcance da vista: “Isso 
também passa”.

Humilde, determinado e dono de personalidade ímpar, 
Chico Xavier (batizado Francisco de Paula Cândido) é perso-
nagem símbolo da máxima: orgulho de ser brasileiro. Orgu-
lhoso, sim, mas sem vaidade, algo que esse mineiro de Pedro 
Leopoldo, que propagou a fé espírita pelos quatro cantos 
do Território Nacional, não conhecia. Chico Xavier conquis-
tou também a involuntária notoriedade internacional – ten-
do sido indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981 e 1982. 
Numa homenagem póstuma, em 2012, foi considerado “O 
Maior Brasileiro de Todos os Tempos”, pela rede de comuni-
cação BBC, de Londres, que tinha por objetivo “eleger aquele 
que fez mais pela Nação, que se destacou pelo seu legado à 
sociedade”. O médium revelava, além de nossas fronteiras, o 
seu jeito particular de ajuda ao próximo.

Para se destacar, bastava a Chico ser como era, nunca ocu-
pou qualquer posto na direção de entidades vinculadas à fé 
espírita, e os fortes apelos da mídia para a fama não o sedu-
ziam. Uberaba (MG), onde atendia a todos que o procuravam, 
foi sua morada até desencarnar, em 30 de junho de 2002, aos 
92 anos – 75 dedicados à difusão da Doutrina. A esta altura, 
o Brasil reunia cerca de 13% dos seguidores dos princípios 
codificados a partir de Allan Kardec. Em 2010, conforme o úl-
timo senso demográfico (IBGE), somávamos 3,8 milhões.

Todo o valor arrecadado com os mais de 400 livros que 
Chico psicografou é revertido, sobretudo, a instituições espí-
ritas e assistenciais. Em 1943, Nosso Lar (atribuído ao espírito 
André Luiz) tornou-se o livro mais comercializado da sua ex-
tensa obra, e quando chegou às telas do cinema, em 2010, já 
havia vendido mais de dois milhões de exemplares.

Tudo passa

Chico Xavier mantinha na cabeceira de sua cama a pla-
ca com os dizeres: “Isso também passa”. Questionado sobre 
o porquê da frase, respondia sem vacilar que era para atra-
vessar com serenidade os momentos ruins, lembrando que 
o sofrimento iria embora; e, nas horas boas, era uma forma 
de ficar distante da euforia. Brasileiro de estirpe, Chico Xavier 
nunca abandonava a crença na força do país. No dia em que 
desencarnou, mesma data da partida final da Copa do Mun-
do de Futebol de 2002, o médium comentou sobre o desti-

no da equipe canarinho: “A Alemanha é um time muito forte, 
mas o Brasil é mais competente.”  E veio a vitória brasileira.

Luz na Pátria do Evangelho

Provas da missão de Chico Xavier com o Brasil (e do Brasil 
para com o legado do médium) é que não faltam. No livro psi-
cografado por ele e ditado pelo espírito Humberto de Campos, 
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está revelado com 
todas as letras o papel do Brasil na evolução do nosso Planeta. A 
primeira terra escolhida para plantar a semente do Evangelho de 
Jesus foi a Palestina, e contou com seus apóstolos e seguidores 
para propagá-lo. E o Mestre elegeu uma nova terra para semear 
Sua palavra: o Brasil. Está plantada, portanto, a esperança de que 
as lições de amor e humildade deixadas por Ele sejam propaga-
das ainda mais, o que se traduz numa importante e intransferível 
missão atribuída a cada brasileiro e não em privilégio, à medida 
que quanto mais se aprende, mais aumenta a responsabilidade 
individual e coletiva. 

Frases de Chico Xavier traduzem o seu jeito de ser

 “O desespero é uma doença. E um povo desesperado (...) 
pode enlouquecer, como qualquer indivíduo. Ele pode perder o 
seu próprio discernimento. Isso é lamentável, mas pode-se dizer 
que tudo decorre da ausência de educação, principalmente de 
formação religiosa.”

“Sabemos que precisamos de certos recursos, mas o Senhor 
não nos ensinou a pedir (...) mais dois carros, mais um avião... Não 
precisamos de tanta coisa para colocar tanta carga em cima de 
nós. Podemos ser chamados hoje à Vida Espiritual...”

“Tudo o que pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Ca-
recemos somar esforços, criando, digamos, uma energia dinâmi-
ca que se anteponha às forças do mal. (...) Ninguém tem o direito 
de se omitir.”

“Deveríamos nos abster de opinar sobre a vida alheia. Não 
sabemos o que nos espera no passo seguinte. Quase todas as 
pessoas que observei recriminando os outros caíram naquilo que 
criticavam – caíram eles mesmos ou caíram através daqueles a 
quem devotavam extremado amor.”

(Extraídas dos livros O Evangelho de Chico Xavier e Orações de Chico 

Xavier, de Carlos A. Baccelli) 

(Pesquisa: Sônia Junqueira)



MUITO PRAZER!
Família Arré - conhecimento passado de geração a geração
por Michele Alves

Família marcada pela maneira especial de passar conhe-
cimentos de pais para filhos, os Arré são trabalhadores do 
GSMN há pelo menos 40 anos. A primeira a chegar foi a sau-
dosa Sra. Raquel Vilar Arré, que fez o curso de Aprendizes na 
4ª turma, passando seu aprendizado aos filhos Edson, Telma, 
Yara e Tânia (que dirige o Ch noturno).

Edson Vilar Arré, na Casa há 22 anos, começou com as fi-
chas e, hoje, trabalha no P1 e no P3-A. “Desde criança ouvia e 
via minha mãe lendo, indo trabalhar no Nazaré, fazendo reu-
niões em casa e participava do evange-
lho no lar.”

Telma Vilar Arré Chiarella (foto 
ao lado), chegou em 1983, trabalhou 
com crianças e hoje está no P3-B. Para 
ela, sua mãe foi o vento soprando seu 
barco para a doutrina. “O espiritismo 
respondeu minhas dúvidas e principal-
mente me levou a Jesus.”

Yara Vilar Arré começou em 1982, trabalhou entregando 
fichas e na livraria. Nos períodos de gravidez, deu palestras 
para crianças e adolescentes. Hoje está no P3-B. “A doutrina 
espírita, para mim, é óbvia e natural, traz equilíbrio e objetivo.”

Carolina Arré Gonsalves é filha de Yara e frequenta a casa 
desde criança, quando vinha aos sábados, até ter idade para 
fazer o curso de Aprendizes. Trabalhou em 2014 na biblioteca 
e hoje está nos Passes de Limpeza e frequentando os cursos 
de Evangelho e de Médiuns. “O espiritismo é o que me fez ter 
vontade de ser uma pessoa melhor, é a filosofia que não nos 
deixa acomodar.”

Luis Augusto Bombonatti Gonsalves é o pai de Carolina 
e está no Nazaré desde 1992. Foi trabalhador do P2 quando 
se formou, mas logo foi convidado a trabalhar no P3-B, onde 
está até hoje. “O espiritismo tem uma característica altamen-
te altruísta, pois através do amor fraterno, se propõe a ajudar 
de alguma forma.”

Como se pode ver, a Sra. Raquel foi um polo agregador. 
Além dos quatro filhos, os genros e netos também estão se-
guindo seus passos. Luis Augusto não foi o único a aderir à 
doutrina. Trabalham também no GSMN, seus genros Vinidio 
e Oronzo (na foto acima ao lado de Telma). 

EDITORIAL
Compartilhando o trabalho e a alegria de servir
por Celia Regina Perrella Scarabel– Presidente da Diretoria do  GSMN

Queridos irmãos em Cristo 
Nesse mês de junho estamos completando a sexta edição 

do nosso Jornal Fraterno Maria de Nazaré. Iniciado em agosto 
de 2015, com periodicidade bimestral, tem a proposta de con-
tar sobre a nossa Casa, sobre os trabalhos nela desenvolvidos 
e, principalmente, de apresentar temas da Doutrina que ofere-
cem a oportunidade do aprendizado e do amparo, amplian-
do nosso entendimento sobre a fé espírita. Excepcionalmente, 
pelo patrocínio conseguido, essa edição conta com oito pági-
nas, e desejamos muito que as próximas também possam as-
sim se apresentar, dando condições para que outros colabora-
dores participem.

Um outro veículo de comunicação que amplia a divulgação 
da Doutrina e também apresenta o Grupo Socorrista Maria de 
Nazaré é o nosso site – www.gsmn.org.br, que já está no ar e 
foi um trabalho construído a muitas mãos.

A experiência dos trabalhadores mais antigos combinada 
com o vigor e o entusiasmo dos mais jovens frutifica o trabalho 
da Casa em ações construtivas e benéficas, sob o olhar atento 
da Espiritualidade. Trabalhos que se traduzem nas diversas ati-
vidades como a costura, o bazar (desta Casa e o externo – Casa 1), 
as gestantes, a livraria, a biblioteca circulante e nas diversas co-
missões (obras, finanças, comunicação, eventos da tarde e da 
noite).

Conforme Edgard Armond esclarece “o espiritismo religio-
so não é uma doutrina de misticismo individual, inoperante, 
mas uma iniciação racional de vivência evangélica, com ativi-
dades construtivas na comunidade dos semelhantes”.

Guiados por esses preceitos, trabalhadores se unem e pro-
curam ser colaboradores na Seara do Mestre. 

Reafirmamos: juntos, somamos! 

Edson, Yara , Tânia e Carolina



Tragédias, mortes, epidemias, será o Apocalipse?
por Edson Outtone

O novo milênio era esperado pela humanidade terrena com 
muita expectativa, pois ecoavam nos pensamentos do homem 

os anúncios proféticos dos Maias e do Apocalipse de grandes 
mudanças que deveriam ocorrer, induzindo à possibilidade do 

fim do mundo.

Os povos do oriente e do ocidente viram desencadear 
catástrofes assustadoras com tsunamis, terremotos, ataques 
terroristas, atos criminosos de variada espécie, epidemias di-
versas, todos a dizimar significativa parcela da humanidade 
terrena. A sensação aparente é de que a sucessão desses even-
tos significa o prenúncio do fim da vida na Terra. 

Veio o ano de 2001 e, em que pesem os eventos aconteci-
dos, não se consumou a esperada destruição total conforme 
interpretações do livro bíblico. Passada a primeira década, as 
atenções se voltaram para o ano de 2012 anunciado pelos 
Maias como o ano das grandes transformações. Hoje já esta-
mos em 2016 e o mundo não acabou. Ufa, que grande alívio! 

A palavra Apocalipse, longe de significar fim do mundo, 
quer dizer revelação. Último livro do Novo Testamento abor-
da a revelação que Jesus fez ao seu discípulo João sobre os 
eventos que ocorreriam na Terra durante a transição para um 
mundo regenerado.

Portanto, nem o Apocalipse nem a profecia Maia estavam 
anunciando o fim do mundo e a extinção da humanidade, 
muito menos a ira divina descarregada sobre os homens para 
castigar aqueles que não souberam aproveitar as oportunida-
des dadas por Deus, mas o fim de um grande ciclo e o alvore-
cer de uma nova era, pois, em todos os quadrantes da Criação, 
a lei é sempre a mesma, tudo se renova para melhor e tudo se 
modifica para engrandecer. Imaginar que as profecias pode-
riam perverter os atributos divinos da sabedoria, da justiça e 
da sua infinita bondade, é duvidar da perfeição da Divindade, 
que nada faz que não seja para permitir que seus filhos progri-
dam sempre. Aliás, Deus, sendo eterno e imutável, não interfe-
re na natureza, seja para punir ou para beneficiar, mas simples-
mente se manifesta por leis também eternas e imutáveis que 
regulam os mundos e a vida de seus habitantes conforme as 
necessidades.

O Livro dos Espíritos, na questão 728, aborda a necessida-
de de que tudo se destrua para renascer e regenerar, porque 
o que chamamos destruição nada mais é que transformação, 
cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vi-
vos. Ainda a questão 737 discorre sobre a necessidade de que 
ocorram flagelos destruidores para que as coisas cheguem 
mais prontamente a uma ordem melhor, realizando em al-
guns anos aquilo que necessitaria séculos para acontecer.

Vivemos neste momento a grande transição evolutiva da 
humanidade da Terra. A Gênese, no capítulo XVIII, diz que os 
tempos são chegados e grandes acontecimentos vão se reali-
zar para a regeneração da humanidade. O nosso globo, como 

tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. Tempos 
de renovação física pela transformação dos elementos que 
o compõem, e renovação moral pela purificação dos Espíri-
tos que o povoam, de renovação dos valores ético-morais, de 
grandes avanços científicos e tecnológicos, da descoberta dos 
recursos para a cura das doenças graves que dissipam popula-
ções. Tudo isso se tornará possível, graças à qualidade evoluti-
va dos Espíritos que estão encarnando na Terra.

Importante que se entenda que, embora já esteja ocorren-
do a encarnação de Espíritos mais evoluídos, também encar-
nam aqueles que merecem uma última oportunidade de se 
regenerarem. E, esquecendo-se dos compromissos assumidos 
antes da encarnação, provocam atos que nos escandalizam, 
atos de violência e crueldade, atos de corrupção desmedida, 
atos de banalização moral, enfim atos que demonstram a ig-
norância quanto à oportunidade evolutiva que estão receben-
do, como também da soberana Lei de Ação e Reação que rege 
todas as ações humanas e que, portanto, ninguém se livra im-
punemente de seus atos. Como disse Jesus: “o escândalo há de 
vir, mas ai daquele por quem vier o escândalo”. 

Ainda nos reportando à Gênese, essa renovação não é limi-
tada a uma região, a um povo, a uma raça; é um movimento 
universal que se opera no sentido do progresso moral. Assim 
está transcorrendo a depuração da humanidade terrena com 
a renovação gradativa da população espiritual. Enquanto uns 
são exilados para mundos menos evoluídos que a Terra por-
que menosprezaram a última oportunidade para se regene-
rarem, outros chegam para ajudar a construir a nova Terra, o 
mundo regenerado onde o bem vai predominar, onde o amor 
regerá as ações dos homens, onde os mais evoluídos ajudarão 
os menos evoluídos, onde as diferenças sociais serão diminu-
ídas, onde serão superados os grandes desafios de abasteci-
mento, de saúde e de educação dos povos.

A nós, diante da nossa pequenez, só nos resta continuar 
lutando contra nossas imperfeições e, imbuídos de fé incondi-
cional, dizer: que assim seja!  

As bem-aventuranças
por Walderez Nosé Hassenpflug

O Sermão da Montanha foi pronunciado por Jesus perto 
da cidade de Cafarnaum, nos arredores do Mar da Galileia, em 
um anfiteatro natural onde se reunia uma multidão ávida por 
ouvi-Lo. Nesse dia, o vento soprava do mar para a terra e criava 
uma acústica perfeita, de forma que todos puderam ouvi-Lo 
com a maior clareza.

Também nós precisamos criar dentro de nós uma acústica 
que nos permita ouvir, compreender e transmitir a mensagem 
de amor de Jesus com a maior fidelidade possível. Quanto ao 
vento, que possamos ser uma suave aragem que sopra na di-
reção do nosso próximo, levando fortalecimento, esperança e 
confiança nas promessas de bem-aventurança trazidas pelo 
Nosso Mestre. 
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obediência ao Pai expressos por Jesus durante toda a sua vida.
Santo Agostinho afirmava que “onde está a humildade, 

está a caridade”, que dá a cada um o amor que ilumina e o 
dá de forma gratuita, espontânea, mesmo que o outro pare-
ça não merecê-lo.  É que a humildade leva ao amor, e o amor 
verdadeiro sempre a pressupõe. Sem a humildade, o eu ocupa 
todo o espaço disponível, o que dificulta ou mesmo impede a 
percepção do outro, ou o trata como objeto. 

Sponville complementa que “a humildade não é a depre-
ciação de si mesmo... Não é ignorância do que somos, mas, ao 
contrário, o conhecimento, ou reconhecimento, de tudo o que 
não somos”.

E como lidar com a nossa falta de humildade, de amor, de 
tolerância? Como não nos abater nessa busca? O olhar de mi-
sericórdia, generosidade e caridade que devemos ter em re-
lação ao próximo também vale para nós. Todos têm direito a 
esse olhar. A partir da sua presença, é possível conviver com a 
nossa provisória incompletude e nos contentar com quem já 
conseguimos ser. Mas isso não é vaidade? Não, se pudermos 
nos aceitar como somos, mas sem nos iludirmos.

 Ser humilde é amar a verdade sobre nós mesmos, enxer-
gar nossas luzes e nossas sombras e avançar sempre, como fez 
Paulo de Tarso: “Senhor, entre todos os teus servidores eu sou 
o menor, mas graças a Deus sou o que sou”.

Avançaremos, portanto, na conquista da humildade se 
com ela andarem de mãos dadas a misericórdia e a caridade. 
Experimentando-as em nós, seremos capazes de vivenciá-las 
na relação com o nosso próximo e estaremos mais perto de se-
guir a convocação do Mestre Jesus a seus discípulos: “Um novo 
mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu 
vos amei”. Que Ele abençoe a todos nós! 

As Fraternidades
por Nanci Premero

Um grupo de pessoas que vive fraternalmente e junta suas 
forças na defesa de um mesmo ideal e objetivo, na essência, 
significa irmandade, amor, aproximação, formando seus mem-
bros uma mesma família ou comunidade e, por extensão, uma 
mesma nação, povo ou raça.

No plano dos encarnados, as criaturas se reúnem pelos 
ideais políticos, religiosos e profissionais; também no plano es-
piritual os desencarnados buscam a convivência em torno de 
ideais comuns, organizando-se em fraternidades, procurando 
a própria evolução e ajudando o Planeta.

Assim é que os cientistas continuam a inspirar-se para le-
var o progresso à vida humana; médicos fazem pesquisas para 
melhorar a saúde; e aqueles que lutam pela paz tentam, pelo 
caminho da religiosidade, atingir os corações, para que, aju-
dando-se uns aos outros, possam, um dia, constituir a verda-
deira Família Universal, desativando a guerra e a violência.

Edgard Armond, quando atuava na FEESP – Federação Es-
pírita do Estado de São Paulo, projetou levar o Espiritismo ao 
maior número de pessoas possível e estabelecer um Centro Es-
pírita em cada “esquina”, buscando fazer a esquematização de 
um programa de fácil acesso e entendimento. Foi estabelecido, 
então, primeiro o Colégio de Médiuns.

Jesus proferiu esse Sermão logo no início de sua pregação. 
Sabendo que o povo judeu esperava um messias guerreiro, 
que se tornaria o rei de Israel, esclarece logo que o seu reino 
não é deste mundo. E para que não restassem dúvidas, apre-
senta à Humanidade um novo reino, um reino espiritual, eter-
no, o Reino de Deus, o reino da felicidade verdadeira, e propõe 
nos orientar a sermos cidadãos desse Reino, que não está aqui 
ou acolá, mas dentro de nós.

Podemos considerar o Sermão da Montanha como a Cons-
tituição, a plataforma do Reino dos Céus. Nele Jesus expressa 
toda a lei e todos os profetas em uma retomada e síntese das leis 
morais eternas, que devem reger a evolução da Humanidade. 

Um reino pressupõe a existência de um rei, de uma autori-
dade máxima que a tudo governa e a quem os súditos devem 
respeitar, obedecer, amar. Sendo Deus, nosso Pai e Senhor, é 
essa a relação que devemos manter com Ele. Já no Reino de 
Deus em nós, o soberano absoluto deve ser o nosso espírito. 
É ele que deve comandar a nossa vida e as nossas ações em 
todas as dimensões do nosso ser, física, emocional e mental. 

Jesus inicia o Sermão com as oito bem-aventuranças. Re-
presentam elas degraus de uma escada que Jesus nos convida 
a subir em busca da nossa evolução espiritual, sendo cada de-
grau a expressão de uma virtude a ser conquistada. Por meio 
delas, Jesus descreve as atitudes que precisamos desenvolver 
na nossa relação com o Pai, com o próximo, com o nosso mun-
do interior. 

São as bem-aventuranças estados de espírito que nos leva-
rão a sentir uma felicidade plena que ainda não conhecemos. 
No entanto, para estranheza de muitos, Jesus proclama felizes 
justamente aqueles que o mundo considera infelizes: os pobres, 
os que choram, os mansos, os misericordiosos, os pacificados, 
nem sempre valorizados no mundo de Mamon. Compreender 
em profundidade essa inversão de valores é uma tarefa que 
o Mestre nos confiou. Que juntos possamos dar conta dessa 
tarefa a começar pela bem-aventurança em que Jesus afirma 
que dos pobres em espírito é o Reino dos Céus.

“Bem-aventurados os pobres em espírito,  
porque é deles o Reino dos Céus”

Jesus afirma que o Reino dos Céus é dos pobres em espíri-
to, ou pobres pelo espírito. Neste primeiro degrau, a virtude a 
ser conquistada é a que nos fornecerá a chave para abrirmos a 
porta do Reino dos Céus – a humildade. Sem ela, não criamos 
em nós o ambiente propício para a conquista das demais. A 
humildade é a base, o alicerce, o elemento de sustentação à 
expressão do amor presente em todas as virtudes. Por isso Je-
sus afirma que dos pobres em espírito, dos humildes já é (e não 
será) o Reino dos Céus.

Mas o que é a humildade? André Comte-Sponville, em seu 
livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, nos diz que a hu-
mildade é tão discreta, que ela mesma duvida que seja uma 
virtude e desconhece a sua existência, por isso não a proclama, 
não a exibe. Sendo assim, podemos dizer que uma pessoa que 
se diz humilde não o é de fato, porque a que é desconhece 
que o seja. 

Reconhecer a humildade em nós seria orgulho, vaidade, 
presunção, então, o caminho que temos é identificá-la nas ati-
tudes do nosso próximo e nos testemunhos de humildade, de 



Armond designou o termo Colégio de Médiuns para se re-
ferir ao grupo que estaria estudando e aprimorando a própria 
sensibilidade, para tornar-se mais útil. Reuniu-se, assim, um 
grupo disciplinado, e toda vez que o Comandante Armond 
entrava em contato com grupos fraternais da Espiritualidade, 
anotava o nome do dirigente que se apresentava, o número 
de componentes e a tarefa que realizavam; colocava os dados 
em um envelope fechado, ia ao encontro do Colégio de Mé-
diuns pedir a confirmação ou as modificações necessárias e, só 
quando um número superior a seis médiuns emitia o mesmo 
parecer, é que ele trazia a público a existência daquele Grupo 
Fraternal do espaço.

Essas Fraternidades têm oferecido, desde muitos anos, pre-
ciosa ajuda na execução das tarefas espirituais em nosso plano, 
e o elo mais forte e dominante dessa cooperação é sempre o 
interesse pelo bem comum. E, para os cristãos, é a difusão e 
a exemplificação no campo individual e coletivo, dos ensina-
mentos de Jesus e das realizações evangélicas, cuja vibração 
unitiva é de altíssimo teor e significação, por tratar-se de ativi-
dade do setor crístico.

Para melhor nos vincularmos a elas é de interesse conhecê-
-las bem, com informações sobre origens, objetivos, especiali-
zações de trabalho e capacidade operacional, para que o en-
tendimento não seja unicamente teórico, abstrato, mas direto, 
confiante, efetivo.

Essas fraternidades não são mitos, entidades sobrenaturais, 
ou superstições de fanatismo religioso, mas grupos coesos, fir-
mes e conscientizados de trabalhadores integrados nas hostes 
aguerridas que obedecem à direção redentora de Jesus. Gru-
pos que, nos embates da luz contra as trevas que envolvem o 
planeta nestes dias finais do ciclo evolutivo, organizam-se para 
vencer, assegurando o domínio do amor e da paz, não haven-
do, portanto, tempo a se perder com hesitações, alheamentos 
ou dubitações de caráter aleatório e negativo.

No nosso GSMN, as Fraternidades que saudamos são aque-
las que se apresentaram a Edgard Armond para auxílio na 
implantação da Escola de Aprendizes do Evangelho. Existem 
muitas outras, no entanto foram mantidas como padrão estas 
que se apresentaram na época.

Já que nosso espaço é limitado, vamos descrevê-las em ca-
pítulos. Nesta edição, trataremos das Correntes Indígenas e da 
Fraternidade dos Cruzados e Santo Sepulcro. Nas edições se-
guintes, falaremos das Fraternidades do Trevo, dos Discípulos 
de Jesus, dos Humildes, dos Essênios, do Triângulo e da Cruz, 
dos Filhos do Deserto, da Rosa Mística de Nazareth, do Cálice, 
dos Egípcios, dos Hindus, da Lei Áurea, dos Ismaelitas, da Le-
gião de Joana D’Arc e do Grupo dos Irmãos de Saturno.

Correntes Indígenas
Com o aumento do número de necessitados nas casas espí-

ritas, era preciso uma vigilância maior, e os Cruzados buscaram 
a colaboração das Correntes Indígenas que, desde o princípio, 
haviam se tornado colaboradoras atentas à limpeza psíquica. 
Essas correntes procuraram impedir os desajustes ou a infiltra-
ção de entidades que pudessem perturbar a ordem do traba-
lho daqueles que lutavam por um mundo melhor. Recebemos 
o auxílio inestimável das Correntes de Itaporã, com uma equi-
pe de cinco mil acompanhantes, e de Brogotá, com dois mil 

LIVRARIA E BIBLIOTECA CIRCULANTE 
 EDGARD ARMOND INDICA

Trilogia A Conversão do Mundo, de J. Herculado Pires:

Madalena – Do amor sensual ao amor espiritual. Os dramas 
e as neuroses que nos afligem; as dúvidas sobre o permitido 
e o pecado... Editora Paideia, 496 páginas.

Lázaro – Da impureza à pureza – O que é a pureza? Pergunta 
Lázaro a Simão, seu pai. Quem responde a ele é Jesus. Não 
com palavras, mas com atos. Editora Paideia, 304 páginas.

Barrabás – Da violência a não violência. A partir da ação de 
um grupo rebelde de judeus que tenta expulsar os romanos, 
as tramas individuais do líder dos rebeldes, Barrabás, e dos 
cristãos se cruzam por meio de um apóstolo que participa 
dos dois grupos e tem seu plano pessoal de unir ambos. Edi-
tora Paideia, 152 páginas.

companheiros, que se mantêm vigilantes na proteção, na ma-
nutenção da ordem. Observação: Os números de componentes 
mencionados não foram atualizados, significam a apresentação 
da época.

Fraternidade dos Cruzados e Santo Sepulcro
Início da década de 40; o mundo atravessava um dos mo-

mentos mais difíceis com a guerra tomando conta da Europa, 
Estados Unidos e Japão. Era preciso impedir, por um movimen-
to de iluminação das consciências, que as vibrações de angús-
tia, ambição e medo se apoderassem do Planeta.

Com a ajuda de um médium, manifestou-se para Armond, 
Ismael, o Anjo Tutelar do Brasil e Venerável da Fraternidade 
dos Cruzados, trazendo com ele um contingente de dez mil 
trabalhadores, proteção necessária para iniciar-se um trabalho 
de vulto, a implantação da Escola de Aprendizes do Evangelho.

Trouxe ainda Ismael, a Fraternidade do Santo Sepulcro, 
composta de 12 Entidades que lutaram no alvorecer do Cris-
tianismo pela conquista para os cristãos do túmulo de Jesus 
e, mais tarde, verificando a inutilidade de disputar um túmulo 
vazio, fizeram-se trabalhadores do Bem, procurando proteger 
àqueles que, de forma sincera e honesta, tentavam transfor-
mar os próprios corações no altar de amor ao próximo, por 
amor a Jesus.

Ademais, Ricardo, Venerável da Fraternidade do Santo Se-
pulcro, colocou-se, com os seus companheiros, ao lado de Ed-
gard Armond, oferecendo-lhe a espada pelo prazo de 25 anos, 
a fim de que multiplicasse, por milhares, o número de servi-
dores. Contando com esse apoio, com essa proteção, a FEESP 
passou a ser um farol, indicando o caminho da felicidade para 
aqueles que perseverassem no bem. 



Mediunidade como benção 
por Ivani Vaitkunas

A mediunidade não é exclusiva de algumas pessoas. To-
das as criaturas a possuem, pois é uma faculdade da alma, 
inerente ao homem, não é privilégio de uns ou de outros.

A maioria das pessoas crê que médium é somente aque-
le que se comunica com espíritos através da fala e da visão 
ou que trabalha com a mediunidade curando ou aliviando 
aqueles que o procuram ou, ainda, acreditam que médium 
é somente aquele que dá passividade aos desencarnados.  
Na verdade, médiuns somos todos nós que, consciente ou 
inconscientemente, registramos ideias e sugestões dos Es-
píritos, externando-as, muitas vezes, como se fossem nossas.

Sabemos que existem médiuns com tarefas definidas, 
tarefas que muitas vezes causam alguns sacrifícios aos mé-
diuns que, acima de tudo, submetem-se a exigências de uma 
moral impecável, de resignação maior e de humildade mais 
rigorosa do que a maioria das pessoas. 

É importante fazer aqui um alerta, dizer que ninguém 
deve forçar o desenvolvimento de uma ou outra faculdade 
mediúnica, tudo deve ser espontâneo, e também que ne-
nhuma faculdade mediúnica é melhor ou pior que a outra.  

A maioria dos médiuns recebe no plano espiritual a me-
diunidade de prova, que é uma grande oportunidade de 
resgate e reajustes, mas infelizmente muitos interrompem o 
trabalho mediúnico antes da hora; poucos o preservam até 
o fim da existência. Fracassam no que haviam proposto fazer 
no plano espiritual, uns por vaidade, outros por ambição e, 
ainda muitos por problemas familiares, excesso de compro-
missos ou mesmo até comodismo.  Perdem assim a oportu-
nidade. 

Mas os que seguem em frente na tarefa a que se propuse-
ram não devem se orgulhar por serem médiuns, porque não 
são médiuns por serem bons, mas sim por comprometimen-
to ou necessidade de reajustes com a vida. É uma grande 
oportunidade de resgate e aprimoramento.

Portanto, a mediunidade não é um problema, é uma ben-
ção! Uma grande oportunidade de servir ao próximo e cola-
borar na Seara de Jesus.

Os médiuns precisam aceitar a sua tarefa com coragem, 
alegria e amor. É importante ao médium educar-se, dedicar-

-se mais ao próximo e ao dom de servir, encontrando, assim, 
na mediunidade um vasto campo de trabalho, tanto no cam-
po espiritual como no material. 

Lembrando que o médium é um ser humano que ainda 
possui fraquezas e imperfeições que podem atrapalhar sua 
tarefa, mas que, com humildade, coragem e trabalho e tendo 
como guia e exemplo o Evangelho de Jesus, vencerá as suas 
tendências inferiores.

O médium que trabalha para o Mestre Jesus, procurando 
dar exemplo de tolerância, bondade e sem qualquer interes-
se pessoal, está trabalhando também a sua reforma interior. 

Não seria isso uma oportunidade de aprimoramento? 
Uma benção?  

Quanto bem a fazer, quantos irmãos precisando de ajuda 
e quantos médiuns com mediunidade desequilibrada, sem 
ânimo e coragem de se reposicionarem... Sejam médiuns do 

NOSSA HISTÓRIA • 6º CAPÍTULO
O sonho da sede própria na Alba
por Maria Consolação da Silva

Enquanto os dirigentes do GSMN procuravam um endere-
ço para se estabelecer e prestar atendimento a todos que já 
acorriam à Casa em busca de ajuda espiritual, como vimos nos 
capítulos anteriores, o trabalho social continuava ocorrendo 
na Comunidade Alba, nas casas de moradores que, gentilmen-
te, as abriam para o grupo. 

Mas, mesmo em meio a tantas mudanças, a incansável Idel-
via Motta não deixou de tentar encontrar um local apropriado 
para estabilizar o atendimento naquela comunidade. E foi aí 
que, em 1973, o GSMN recebeu de um colaborador uma consi-
derável doação em dinheiro, e Idelvia, que era, então, presiden-
te da diretoria, a investiu na compra de um terreno de 400m², 
na Rua Dois com Travessa Santo Amaro, lote 132, hoje, Rua Te-
nente Moretti, nº 68, cuja escritura foi passada em 18/07/1973, 
no 7º Tabelionato de Notas da Capital. 

A destemida Idelvia e o não menos destemido grupo de 
voluntários, pequeno ainda à época, pretendiam construir ali 
a primeira sede própria do GSMN. E, já em 1974, foi preparada 
pela Mesipla Engenharia a planta da que hoje chamamos Casa 1, 
tendo esta sido aprovada pela prefeitura de São Paulo, em 
01/10/1974.

Estava dada a largada para realização do sonho e coroada a 
ousadia dos primeiros trabalhadores do Grupo Socorrista Ma-
ria de Nazaré! 

bem, tenham fé, acreditem em vocês e nos benfeitores e, aci-
ma de tudo, n’Aquele que olha por todos nós: o Mestre Jesus. 
Sirvamos aos próximos mais próximos e a todos que precisa-
rem com boa vontade e humildade.

Encarar a mediunidade-tarefa como uma benção. Pro-
curar vivenciar as lições evangélicas renovando a própria 
existência, gradativamente, elevando sempre o padrão men-
tal, domando as inclinações inferiores e praticando sempre 
o exercício da humildade. Tudo isto é inerente ao médium, 
que também deve procurar aumentar o seu conhecimento, 
instruindo-se e, ao mesmo tempo, como Jesus nos ensinou, 
amando seu próximo como a si mesmo. Deve o médium es-
tar sempre disposto a aprender e pronto para servir. 

Você, trabalhador de Jesus, não desperdice a oportunida-
de de trabalhar para seu semelhante, seja como médium de 
cura ou de trabalhos espirituais ou mesmo de apoio ao pró-
ximo. Aproveite o dom que Deus lhe deu, faça bom uso da 
faculdade que lhe foi concedida e faça dela um instrumento 
não só para ajuda de si mesmo, mas da Humanidade.  

Huberto Rohden em seu livro O Sermão da Montanha 
cita: “a verdadeira grandeza e felicidade do homem está no 
fato de ele se saber e sentir Servidor de algo superior a ele”, e 
também, “só é realmente senhor, aquele que voluntariamen-
te se faz servidor”. E então compreenderá a verdade oculta 
nas palavras do Mestre: “Há mais felicidade em dar do que 
em receber”. 



COLUNA SOCIAL
Chá e Bazar das Mães agita o GSMN
por Maria Consolação da Silva

Mais uma edição do já tradicional “Chá do Maria de Nazaré” 
foi realizada em 6 de maio. Desta vez, em homenagem às 
mães.

Logo à chegada, os convidados iam conferir o bazar, que 
ofereceu roupas, artigos para casa e de decoração, bijuterias 
e muito mais.

Paralelamente ao serviço do chá, o sorteio das prendas 
animou os presentes. Afinal, quem não gostaria de ganhar 
um tablet, uma bolsa ou um faqueiro? A torcida foi grande, 
e muita gente saiu feliz com uma das 64 prendas sorteadas.

“O público já espera os nossos chás. Muitos vêm nos presti-
giar em todas as edições”, comenta Arlette Moreno Sallowicz, 
umas das fiéis organizadoras dos eventos. Arlette diz não 
ter ideia de quantos chás já foram realizados pela Casa mas 
lembra que, desde que, há cinco anos, passaram a ocorrer na 
própria sede do GSMN, foram dois por ano. E ela participou 
de todos!

Arlete não estava sozinha. A equipe de voluntários, 23 in-
cansáveis trabalhadores, não poupou esforços, desdobran-
do-se para fazer da tarde mais um momento de encontro 
prazeroso. Da cozinha ao atendimento, tudo foi cuidado com 
muito carinho. A decoração ficou a cargo das mãos habilido-
sas de Célia Pícolo. 

A renda do evento será revertida para as obras sociais do 
Grupo Socorrista Maria de Nazaré. 

A ação realizada na Casa 1 do GSMN contou com 19 traba-
lhadores voluntários, que receberam as pessoas da comuni-
dade com sorrisos, gentilezas e de corações abertos.

Tão logo teve início, as pessoas até fizeram fila para en-
trar, e se puseram a escolher presentes e lembrancinhas para 
mães, para amigas e para elas mesmas. Todos saíam felizes e 
satisfeitos, com suas sacolas cheias de itens que, com certeza, 
fizeram muitas mães felizes.

Entre as mercadorias, com valores de R$ 0,20 a R$ 20,00, 
havia blusinhas, camisetas, calças jeans e sociais, conjuntos, 
vestidos simples e de festa, cintos, bolsas, sapatos e bijuterias, 
além de enfeites e utensílios para casa. O valor arrecadado 
será revertido para a manutenção dos trabalhos desenvolvi-
dos na própria Casa 1.

O Maria de Nazaré agradece a todos que puderam doar 
mercadorias e aos voluntários que doaram seu tempo para a 
organização e as vendas do bazar. Com certeza, outros como 
este virão! 

NOTÍCIAS - CASA 1
O Bazar do Dia das Mães foi um sucesso!
por Michele Silveira Alves

CURTAS!!

Em tempo real
Quer se atualizar sobre tudo o que acontece em nossa 
Casa? Acesse o site www.gsmn.org.br. Saiba muito mais 
sobre atendimento, tipos de tratamento, cursos, horários, 
rotinas, opiniões, eventos e outros temas de seu interesse. 
É a informação sempre pontual, ao alcance de nossos tra-
balhadores e assistidos, em apenas um click. Confira!

Bazar repleto de colaboradores e visitantes da região. 

Voluntários do bazar organizaram todo o espaço com cabides, araras e mesas 
expositoras, combinações de roupas e bijouterias também foram oferecidas 
para os visitantes.



Brasil Coração do Mundo, Pátria do 
Evangelho (Pelo espírito Humberto de 
Campos, psicografado por Francisco 
Cândido Xavier, 1938)

Segundo Emmanuel, a obra retrata 
a “missão coletiva de um país”.¹ Nela, 
Humberto de Campos narra o esforço 
das falanges do bem para despertar no 
coração dos brasileiros os ensinamen-
tos de Jesus. Eventos importantes são 
detalhados: Descobrimento do Brasil; a escravidão; quem 
são os enviados de Jesus.

Estamos em missão há, pelo menos, 500 anos. Nossas 
melhores ferramentas de transformação são as boas preces 
e os estudos: “Para o homem-espírita construir a Civilização 
do Espírito é necessário que a viva em si mesmo, na sua 
consciência e na sua carne, pois é nesta que a relação da 
consciência com o mundo se realiza”.² 

Relembremos a lição de Jesus: “E os fariseus, vendo isto, 
disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso Mestre 
com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, dis-
se-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas, sim, os do-
entes”. Mateus 9:11,12

Todos nós, brasileiros, comprometemo-nos com a tarefa 
de transformar o Brasil no seio do Cristo. Continuemos com 
amor, fé e bom ânimo! 

Referências Bibliográficas  
(estes livros encontram-se disponíveis em nossa livraria)
¹ XAVIER, Francisco Cândido – A caminho da luz, Ed. FEB, 1939
² PIRES, Herculano – O espírito e o tempo, Ed. Edicel, 1964
ALMEIDA – Revista e Corrigida – Bíblia Sagrada, SBB, 2009

LIVROS & CIA
Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho 
por Ricardo Onishi

DESPEDIDA
Em 30 de março, deixou-nos para seguir para o outro 
plano, aos 82 anos, o colaborador Vicente da Silva. Discí-
pulo da 5ª turma, Sr. Vicente colaborava como voluntário 
no GSMN desde que terminou o curso de Evangelho, em 
1978. Além do trabalho no P3-B, auxiliava na segurança e 
recepção dos trabalhadores e assistidos, às segundas-fei-
ras, sempre a postos no portão de entrada. Que ele repou-
se nos braços de nossa Mãe Maria de Nazaré!
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EXPEDIENTE

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
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
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Nota Fiscal - Seu cupom vale muito para nós!!

Coloque uma Caixa para Recolhimento dos cupons fiscais em seu 
estabelecimento ou indique o de um amigo

Deposite sua Nota/Cupom Fiscal em caixinhas com identificação 
do Grupo Socorrista Maria de Nazaré

Seja um Digitador Voluntário


