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O PODER TRANSFORMADOR DO PERDÃO 
por Michele Alves

Divaldo Franco e de outros tantos autores, os quais a abordam 
com amor e sensibilidade, demonstrando a importância deste 
tema.

Perdoar pode não significar comum acordo entre as partes 
quanto ao ato que tenha afetado uma delas, mas significa o 

“abandono das armas” ou o “abandono das amarras”, libertan-
do o sofrimento de ambos, por compreender que a ação do 
ofensor não precisa mais fazer parte da vida do ofendido.

Walderez Nosé Hassenpflug, expositora do GSMN, comen-
tou que “é capaz de perdoar quem é humilde a ponto de reco-
nhecer o quanto ainda é imperfeito, como imperfeito é aquele 
que o magoou”. A pessoa misericordiosa é capaz de compre-
ender a condição espiritual e vibracional do outro, que a ofen-
de, compreendendo que ele obterá as benfeitorias do perdão 
para se melhorar, ainda que isso não aconteça de imediato. Por 
isso, Walderez afirma: “Perdoa aquele que errou muito, mas 
também foi muito perdoado e pôde sentir o quanto esse per-
dão se refletiu positivamente em seu interior, quanto peso foi 
retirado do seu peito”.

Ainda que muitos tenham dificuldades em perdoar, é ne-
cessário pregar o perdão, em sua forma mais sublime para fa-
cilitar o seu entendimento entre as pessoas. E existem diversas 
formas de trazer o tema para as nossas vidas, praticando va-
liosamente a sua compreensão, para que possamos evoluir e 
elevar nosso espírito conforme pudermos. 

Qual o impacto do perdão em nossas vidas?

Iniciamos este texto com esta pergunta bastante pertinen-
te. A prática do perdão é ensinada há muito mais de dois mil 
anos, porém, Jesus foi quem a exemplificou abertamente, em 
todos os seus atos, ditando-a e ensinando-a no próprio Pai 
Nosso: “perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido”.

O espírito conciliador de Jesus nos mostrou que todos te-
mos a capacidade de incorporar o perdão em nossas vidas, ele 
funciona, é libertador para a nossa alma e nos cura, uma vez 
que, ao não perdoar, prejudicamos, e muito, nosso corpo, nos-
sa mente e nosso espírito. Muitos pesquisadores estudam o 
perdão nas diversas formas de enxergá-lo, comprovando, cien-
tificamente, que a falta do perdão é parte de muitas doenças, 
mostrando como o seu poder curador pode mesmo cicatrizar 
feridas e recuperar muitas pessoas.

A diretora presidente do Instituto Espírita de Estudos Filo-
sóficos, Astrid Sayegh, nos afirma que “nossa vida é inóspita se 
negamos a caridade do perdão a quem quer que seja”. E com-
pleta, “o perdão é dádiva divina no mundo, pois os homens se 
salvam uns aos outros quando a interioridade se manifesta 
plenamente, e assim dignificam-se perante a consciência, pe-
rante Deus, mesmo que o mundo não entenda”.

A prática do perdão é difundida em inúmeros livros da 
Doutrina Espírita – e de outras religiões. Está presente nas 
obras do codificador Allan Kardec, em livros de Chico Xavier, 
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EDITORIAL
A casa espírita

Uma casa de acolhimento e de amor... uma casa de 
transformação interior

Uma casa espírita é uma entidade filantrópica, sem fins 
lucrativos, que desenvolve atividades com base na Doutrina 
Espírita codificada nas obras básicas de Allan Kardec, tendo 
como princípio o Evangelho de Jesus. Isto é o que difere a 
casa espírita de outras casas que, erroneamente, utilizam a 
palavra Espírita em suas denominações. 

Não é uma Igreja, mas é um Templo, onde são acolhidos, 
com amor, todos que procuram ajuda para seus males do 
corpo ou da alma.

Por ser um Templo orientado pelos espíritos superiores, 
deve ser respeitada por todos que ali adentram: trabalhado-
res e assistidos, com uma postura adequada e silenciosa.

Deve oferecer tratamentos específicos com passes, radia-
ções, desobsessão e ensinamentos evangélicos com pales-
tras elucidativas.

A nossa casa espírita, o Grupo Socorrista Maria de Nazaré, 
constituído por sua Unidade de Assistência Espiritual e sua 
Unidade de Assistência Social, oferece a todos a oportunida-
de de participar da Escola de Aprendizes do Evangelho e da 
Escola de Médiuns.

O objetivo do desenvolvimento mediúnico é educar e dis-
ciplinar esse potencial para colocá-lo a serviço do próximo. A 
Escola de Aprendizes do Evangelho leva o aluno, pelo apren-
dizado da Doutrina Espírita e orientação, a uma transforma-
ção interior, despertando em si o desejo de vencer os vícios 
e de adquirir novas virtudes no combate aos erros e imper-
feições. Com isso, a fé se alicerça e passamos a nos preocupar 
com as coisas mais importantes da vida, adquirindo, assim, 
uma compreensão maior da grandeza e justiça de Deus. Isso 
nos fará entender as máximas que Jesus nos deixou: “Fora 
da caridade não há salvação” e “Amai ao próximo como 
a si mesmo”.

Como são os ensinamentos de Jesus que norteiam a casa 
espírita, podemos entender que não basta ao espírita conhe-
cer profundamente a Doutrina, se não praticar a caridade. 
Por isso a casa espírita que não realiza um trabalho social é 
manca. Não está completa.

Assim, queridos trabalhadores deste Grupo Socorrista Ma-
ria de Nazaré, mãos à obra. Trabalhemos sempre com amor e 
dedicação, com fraternidade e solidariedade, ajudando-nos 
sempre uns aos outros, para que juntos possamos cumprir 
a tarefa que nos foi designada de ajudar ao próximo onde e 
como for necessário, sempre com muita alegria e esperança 
em nosso coração.

Jesus nos disse (Mateus 19:26): “...A Deus tudo é possível...”. 
Sigamos, então, confiantes, lembrando que é da lei de Deus 
que a luz domine a treva.

Que Jesus abençoe a todos e nos desperte para a vida 
maior. 

A visitação permanente ao túmulo do grande precursor da 
Doutrina Espírita – sempre muito coberto por flores naturais, 
oferecidas pelos que por lá passam - intriga a todos, até mes-
mo aqueles visitantes não seguidores do Espiritismo.

O cemitério Père-Lachaise na capital francesa, Paris, é onde 
estão sepultados os restos mortais de Allan Kardec, o grande 
nome do Espiritismo. Sua construção data de 1803, num pro-
jeto do arquiteto francês Alexandre Théodore Brongniart, ins-
pirado no estilo dos sepulcros célticos ou druídicos, em pedra 
de granito bruto, que reproduz a forma como esses povos da 
antiguidade enterravam seus mortos.

Kardec, desencarnou aos 64 anos (em 1869) e foi sepultado 
no Cemitério de Montmartre, em Paris e, um ano depois, trans-
ferido para o Père-Lachaise. Em 1883, desencarna sua esposa, 
Amélie-Gabrielle Boudet, cujo corpo está ao lado do corpo do 
marido. No mesmo cemitério se encontram, ainda, os túmulos 
de dois seguidores das obras de Kardec: Leymarie e Delanne. 
O local conta com 52 hectares e mais de 70 mil sepulturas e 
hoje é importante ponto turístico que recebe cerca de três mi-
lhões de visitantes anualmente.

E mesmo tratando-se de construção sólida em pedra, o 
mausoléu não conseguiu resistir a um ataque terrorista. No dia 
2 de julho de 1989, por volta das duas horas da madrugada, 
violenta explosão foi ouvida, resultado de cargas de explosi-
vos que levaram abaixo o pesado busto de bronze de Kardec e 
também fez desabar uma das colunas verticais. A União Espíri-
ta Francesa, responsável pela conservação do túmulo perante 
a administração do cemitério pressionou para que a edifica-
ção fosse recuperada em curto espaço de tempo.

“Todo efeito tem uma causa; todo efeito inteligente tem 
uma causa inteligente; a potência da causa inteligente está 
na razão da grandeza do efeito." (inscrição abaixo do busto de 
Kardec em seu jazigo)

Na lápide, está a frase que traduz a essência da fé difun-
dida por Kardec, grifada em francês:  "Naître, mourir, renaître 
encore et progresser sans cesse, telle est Ia loi."  - cuja tradução 
para o português é “NASCER, MORRER, RENASCER AINDA E 
PROGREDIR SEM CESSAR, TAL É A LEI”.  

É BOM SABER
O Túmulo de Allan Kardec no cemitério em Paris
por Cecília Fazzini

crédito da foto: valma ruggieri

Edna Leite de Araújo - Presidente do Conselho Consultor do GSMN



EM RESUMO - CADERNO ESPECIAL DE ARTIGOS
AFINIDADE E SINTONIA

por Ivani Vaitkunas 

A Afinidade consiste na conformidade de gosto e seme-
lhança, em ter os mesmos interesses, os mesmos sentimentos, 
os mesmos pontos de vista e propósitos. 

A Sintonia é a harmonia vibratória e a afinidade moral en-
tre dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados.

O modo de como pensamos e encaramos a vida define o 
nosso padrão vibratório. Determina, também, nossos amigos, 
tanto encarnados como desencarnados, definindo assim o 
nosso padrão espiritual e moral.

Sabemos que o pensamento é matéria sutil do corpo es-
piritual.  Com os pensamentos nós atraímos, absorvemos, im-
pulsionamos ou repelimos comportamentos e objetivos de 
vida. O importante é pensar bem. As atrações são questão de 
escolhas que fazemos, e o que escolhemos se identifica com 
nosso padrão moral. Devemos policiar os nossos pensamen-
tos e fazer uma elevação mental, sintonizar nosso pensamen-
to com o bem. Que saiam de nossas bocas as boas palavras; 
de nossos corações, as boas atitudes.

Ser bom e inteligente é usar a inteligência a nosso favor. 
Com bons pensamentos, atraímos bons espíritos, atraímos 
saúde e equilíbrio. O pensamento é a base de tudo: atrai es-
píritos e pessoas como uma corrente mental que vai e volta 
enriquecida do bem ou do mal que nós desejarmos. 

Sigamos a prece que Jesus nos ensinou: “Senhor! Não nos 
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal”. Jesus já aler-
tava sobre a tentação, que nada mais é que entrar em sintonia 
com os espíritos que ainda praticam o mal.

É necessário educar nosso pensamento com coisas edifi-
cantes para uma melhor sintonia com a Espiritualidade Su-
perior. Não podemos viver displicentemente, entregues ao 
sabor das ondas, como nos versos da música do Zeca Pago-
dinho: “Deixa a vida me levar”. Sabemos perfeitamente onde 
e como localizar o bem e o mal. Devemos ter afinidade com 
pessoas do bem, que tenham atitudes e comportamentos 
voltados ao bem, para que possamos viver e construir um 
ambiente de prosperidade e elevação espiritual.  

André Luiz é bastante claro no seu livro Nos Domínios da 
Mediunidade: 

“Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos ge-
ram pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia e elevação, 
nobreza e bondade, junto de nós, para que não nos falte ama-
nhã o precioso pão da alegria”. 

Lembremos que a afinidade é uma lei da natureza que 
rege a todos, inclusive no plano espiritual, como podemos ve-
rificar na questão 484 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec:

“Pergunta 484 – Os Espíritos se afeiçoam de preferência a 
certas pessoas?”

“Resposta – Os bons Espíritos simpatizam com os homens 
de bem, ou suscetíveis de se melhorar; os Espíritos inferiores 
com os homens viciosos ou que podem viciar-se; daí seu ape-
go, resultante da semelhança de sensações.”

Então, conforme nossos interesses diários, nossos pensa-
mentos e vontades, criaremos afinidade com o mundo dos 
Espíritos, como esclarece a questão 459 de O Livro dos Espíri-
tos, de Allan Kardec:

“Pergunta 459 – Os Espíritos influem sobre os nossos pen-
samentos e nossa ações?”

“Resposta – Nesse sentido a sua influência é maior do que 
supondes, porque muito frequentemente são eles que vos 
dirigem.” 

Influência é um poder espiritual que todos temos e pelo 
qual irradiamos nossos conceitos e predicados morais, como 
também culturais. Pense nas coisas desagradáveis e sintoni-
zareis espiritualmente com um desencarnado que se sente 
infeliz. E, se este te induziu e você aceitou a sugestão, cabe a 
você mudar de opinião e não se sintonizar com aquela enti-
dade. Por isso, vamos ter pensamentos e ações que nos levem 
a nos sintonizar com bons Espíritos. Buscar compartilhar boas 
companhias, boa leitura e, sobretudo, a prece edificante que 
nos liga com o Criador, trazendo-nos força, otimismo e cora-
gem para enfrentar as dificuldades que encontrarmos.

Temos que nos dominar, viver em sintonia com o bem.  
Se tivermos afinidade e sintonia com Espíritos, encarna-

dos ou desencarnados, voltados ao bem, voltados à constru-
ção de uma nova sociedade, de uma nova era, estaremos li-
vres para trabalharmos firmemente em nossa Reforma Íntima, 
sem cair em tentações do plano inferior. Por isso, devemos 
manter essa sintonia e nunca esquecer daquilo que Jesus nos 
recomendou: “Orar e vigiar”. 

A comunidade espírita se 
agitou nos últimos tempos 
por causa de notícias sobre 
uma possível manipulação de 
A Gênese, de Alan Kardec. Uma 
notícia que, na verdade, não é 
tão novidade assim... No ano 
em que se completam 150 anos 
do lançamento da primeira 
edição de A Gênese, este tema 
volta à tona como se fosse no-
vidade, por meio de um vídeo 
sensacionalista, que não apre-

senta nenhum fato novo. Discussões nas redes sociais falham 
na objetividade por não estabelecer fatos e autorias. Por isto, 
desconfia-se que a polêmica ressurgiu de forma oportunista 

A ADULTERAÇÃO DA 
GÊNESE DE KARDEC
Por Antônio Carlos Saher
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DEPRESSÃO
Por Margareth Rosa Cavalcanti

apenas para promover o lançamento de um novo livro sobre 
o assunto, escrito por uma diplomata brasileira radicada em 
Montevidéu. 

A história real é a seguinte: o biógrafo de Kardec, Henri 
Sausse, apoiado pelos editores Gabriel Delanne, Léon Denis e 
Berthe Froppo, denunciou que, a partir da 5ª edição, A Gênese, 
último livro da codificação, havia sido adulterada em mais de 
260 itens. Com o subtítulo de “revisada, corrigida e aumenta-
da”, Sausse denunciou desvios cometidos por Pierre Leymarie, 
responsável por dar continuidade à publicação e divulgação 
do espiritismo com relação aos originais propostos por Kar-
dec, o que afrontava conceitos da doutrina espírita, misturan-
do teosofia, mistificações e temas contrários ao espiritismo. 
Esta interferência sequer consta da Revista Espírita, órgão ofi-
cial de divulgação da doutrina dos espíritos. 

A polêmica se sustentou durante anos, após a primeira de-
nuncia, mas esfriou e acabou esquecida, na medida em que o 
tempo passou e as traduções autorizadas por Leymarie foram 
impressas no mundo todo, com base na versão alterada da 
5ª edição. Somente na Espanha foi publicada a tradução da 
segunda edição original de Kardec, escapando assim das alte-
rações mais tarde efetuadas.

No Brasil, o assunto voltou à tona em 1998, quando o es-
critor Carlos de Brito Imbassahy participava de um grupo de 
debate de Filosofia Espírita, num programa de bate-papo da 
internet. Estudando A Gênese, Imbassahy tinha uma terceira 
edição muito rara, em francês, que herdara de seu pai, o escri-
tor Carlos Imbassahy, percebendo que o texto não era o mes-
mo das traduções dos demais participantes, “redescobriu” 
as alterações, imaginando que o tradutor brasileiro seria o 
responsável. Mas sua indignação não teve repercussão e ele 
resolveu traduzir para o português a terceira edição original. 

Recentemente, em 2016, o presidente da Confederação 
Espírita Argentina, Gustavo Martínez, tradutor das obras de 
Kardec, foi questionado sobre essas controvérsias históricas 
em torno de A Gênese. Consultou então a pesquisadora brasi-
leira Simoni Privato Goidanich, espírita e diplomata residente 
em Montevidéu e que estava em viagem para divulgação es-
pírita em Buenos Aires, que em 2017 foi a Paris para continuar 
sua pesquisa. “Tive em minhas mãos, por exemplo, o testamen-
to original de Allan Kardec, escrito de seu próprio punho. Ao mes-
mo tempo em que me emocionava, compreendia que tinha o 
dever de compartilhar o resultado dessa investigação”, disse ela. 

Depois de obter autorizações de acesso aos documentos 
judiciais inéditos, Simoni publicou, no final do ano passado, o 
resultado de sua minuciosa investigação no livro El legado de 
Allan Kardec, que foi lançado no Brasil em março deste ano. Na 
obra, ela conclui que os novos documentos encontrados pro-
vam, de maneira categórica, que a quinta edição foi publica-
da em 1872, três anos depois da morte física de Allan Kardec, 
sendo, portanto, falsa qualquer alegação a favor de que Allan 
Kardec seria o autor das modificações nela existentes.

Mas como estas alterações nunca foram percebidas antes? 
Ocorre que circunstâncias históricas trágicas criaram uma 
nuvem de fumaça, quando o movimento espírita e o povo 
francês viveram momentos difíceis: a queda do imperador, a 
rebelião em Paris, o estabelecimento da república. Paris foi 
bombardeada e invadida.  Com a morte de Allan Kardec, a 

situação se agravou ainda mais, porque se desfez a grande 
rede de comunicação que ele havia criado e que chegou a mil 
centros em todo o mundo. Na Sociedade de Paris, Desliens re-
nuncia, alegando problemas de saúde, e Leymarie, o provável 
responsável pelas adulterações, assume a Sociedade. Pronto! 
O movimento espírita estava disperso justamente entre a pu-
blicação da quarta e da quinta edição.

Como se pode ver, não é nova a polêmica de que o 
livro teria sido “adulterado”. Mas até que se verifiquem 
conclusivamente hipóteses e especulações, o assunto fica em 
aberto, esperando que surjam novas evidências, que venham 
elucidar melhor a questão. 

Oportunamente, se houver novidades, abordaremos no-
vamente o assunto, mas, consultado, o Conselho Diretor da 
FEB - Federação Espirita Brasileira, manifestou oficialmente o 
seu entendimento sobre o assunto, recomendando que seja-
mos cautelosos e indica que continuará publicando a 5ª edi-
ção, até que se encontre uma prova cabal em contrário. 

O sofrimento psíquico manifesta-se mais frequentemente 
sob a forma de depressão. O quadro depressivo pode levar o 
indivíduo a perder o sono, sem motivo aparente, ou dormir 
mais de doze horas seguidas, sem vontade de acordar. O fre-
quente chorar sem motivo “justificável”, não conseguir fazer 
aquilo de que mais gosta por se sentir incapaz, ter maus pen-
samentos, bem como a perda da vontade de viver fazem par-
te deste quadro. 

Atingindo o corpo e a alma, onde se misturam a tristeza 
e a apatia, o indivíduo deprimido deixa de acreditar na vida, 
nas pessoas e em si mesmo. Muitas vezes desacredita da va-
lidade das terapias e até mesmo do tratamento espiritual. No 
entanto, antes de rejeitar os caminhos que podem levá-lo à 
melhora de seu estado, ele busca desesperadamente vencer 
o vazio interior. Quando procura tratamento, é comum pas-
sar da psicanálise para a psicofarmacologia e da psicoterapia 
para a homeopatia, sem se dar tempo de refletir sobre a ori-
gem de sua infelicidade. 

A depressão sempre existiu na história da humanidade, 
mas nos dias atuais pode-se constatar que tem tomado pro-
porções cada vez maiores, contribuindo para o desenvolvi-
mento de outros transtornos, como a ansiedade, a síndrome 
do pânico e o transtorno bipolar, podendo até mesmo levar 
ao suicídio. Diante desse quadro, é natural que se questione a 
respeito do porquê dessas perturbações serem cada vez mais 
frequentes na atualidade.

As razões são inúmeras e dentre elas destaca-se a consequên– 
cia da evolução no campo tecnológico, que tem ocorrido de 
forma acelerada, trazendo, em seu aspecto positivo, conforto 
e fugacidade ao dia a dia do cidadão comum, mas, em contra-
partida, criando novas necessidades, gerando diferentes sen-
timentos e expectativas em relação ao mundo. O indivíduo 
depressivo, comumente não consegue lidar com esse mundo 
moderno e sofre ainda mais com as liberdades conquistadas, 
por já não saber como utilizá-las. Isto posto, liga-se a redes so-



O HOMEN DE BEM

por Leonardo Vaitkunas

ciais, a grupos e a comunidades. Ao mesmo tempo em que se 
conecta a milhares de pessoas, sente-se só, vivendo um gran-
de vazio, onde o sentido da vida se esvai aos poucos.

A pessoa com depressão necessita de amparo físico, emo-
cional e, principalmente, espiritual. Ela deseja preencher o 
vazio, encontrar paz, ser feliz... É nesse momento que pode 
e deve buscar a Deus, por intermédio do doce Mestre Jesus, 
que veio trazer alívio aos sofrimentos e afago à alma. “Quem 
de mim se alimentar, jamais terá fome.” (João 6:34-59).

Jesus viveu a plenitude da vida de um modo que ninguém 
viveu e viu o que ninguém enxergou, por isso, podemos nos 
espelhar em todos os seus exemplos de virtude. Em sua pas-
sagem sublime pela Terra, destaca-se a capacidade que pos-
suía de amar e de proteger suas emoções. O Mestre era espe-
cialista em se doar, e mais especialista ainda em não esperar 
dos outros a mesma resposta. Cuidava amorosamente das 
pessoas e não exigia nada em troca. Ele sabia que o mais in-
teligente dos discípulos o trairia e o mais forte o negaria, mas 
não exigiu de Judas a fidelidade nem de Pedro a coragem. Ele 
não fez nada para mudar a disposição deles, porque respeita-
va seus limites. Por compreender a todos com maestria, Jesus 
exteriorizava serenidade e paz.

Nada gera tanta frustração nas relações humanas, que 
esperar retorno das pessoas no mesmo nível em que nos 
doamos. Há eternas queixas e decepções dentro dos rela-
cionamentos, porque ficamos anos tentando, sem sucesso, 
mudar-nos mutuamente, cultivando, desta forma, um campo 
fértil para o desenvolvimento da depressão. Compreender o 
outro em sua dimensão interior é um dos segredos para evitar 
este transtorno. 

É sabedoria evitar o que é evitável. Busquemos, pois, essa 
sabedoria, nos espelhando no Mestre, que aliviava e fortale-
cia os corações com suas luminosas palavras: “Vinde a mim, 
vós que estais aflitos e sobrecarregados, que eu vos alivia-
rei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou 
brando e humilde de coração e achareis repouso para vossas 
almas cansadas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo". 
(Mateus, 11:28-30). 

Quando Jesus nasceu em Belém, os mensageiros espiritu-
ais o saudaram com a frase “Glória a Deus nas alturas e paz 
na terra aos homens de boa vontade” (Lc 2:14).

Aqui podemos interpretar que o homem (ou o ser, pois 
se refere a todos os gêneros) de boa vontade é o homem de 
bem, já que uma atitude leva à outra: o verdadeiro homem de 
bem é aquele que serve com boa vontade. É aquele que é be-
nevolente para com todos, sem distinção de raça e de crença, 
pois vê e sente a todos como verdadeiros irmãos. A sua vibra-
ção, a sua aura, envolve a todos que o procuram. Sentimos, na 
sua presença, toda a sua bondade.

Independentemente das condições atuais da sociedade, o 
homem de bem sempre age regido pela moral cristã. Sempre 
pensando e agindo para o bem do próximo e buscando a fe-
licidade de todos.

Nesta civilização, ele pode estar num meio hostil, num 
meio refratário aos seus conceitos, mas todos o respeitarão. 
Não importam o regime de governança de um país, os siste-
mas de governo, as crenças religiosas ou quaisquer condições 
sociais, o homem de bem será sempre reconhecido e respei-
tado por todos. As suas atitudes, a sua maneira de ser e o seu 
amor ao próximo trará esse respeito. 

A própria condição evolutiva afasta de si quaisquer atos e 
situações que o tentem; como se diz, o bem atrai o bem. O ho-
mem de bem não se contamina com o meio, nunca pensa em 
vingança e nunca deseja o mal ao próximo. Ele é o homem 
de boa vontade; boa vontade é tudo o que realmente é feito 
de coração, sem segundas intenções. Ele traz bênção para si 
e para todos que o rodeiam, pois o maior bem que podemos 
fazer a nós mesmos, é fazer bem aos nossos semelhantes. Fa-
zer o bem, sem esperar recompensa.

O homem que serve com boa vontade, que tem prazer em 
ser útil, é humilde em sua essência. É fraterno e altruísta. Nes-
ta condição espiritual, ele encontrará em si mesmo mil recur-
sos de progresso e elevação. Ele trabalha sempre pela harmo-
nia, pelo bem-estar, pelo progresso e felicidade de todos. A 
grande verdade é que só haverá felicidade se todos estiverem 
imbuídos dos mesmos propósitos de amar e servir. O homem 
de bem torna-se o exemplo a ser seguido. Ele provoca naque-
les que o conhecem o despertar para os reais valores da vida.

Quem é realmente bom não se julga merecedor de reco-
nhecimento. Sabe que ser bom é ser feliz, pois ser feliz é con-
sequência natural do ser bom. Em Atos dos Apóstolos (20:35) 
está escrito: “É mais bem-aventurado dar do que receber”. 
O homem de bem sente mais prazer em dar do que em re-
ceber, mas ele receberá, pois quem pouco recebe é quem 
pouco dá. Esta é uma lei divina que podemos chamar de con-
sequencial. A capacidade de receber está em relação com a 
capacidade de dar.

Resumindo, o homem de bem é aquele que segue os ensi-
namentos de Jesus e que cumpre a Lei de Justiça, de Amor e 
de Caridade NA SUA MAIOR PUREZA.

Agora, como chegar a esta condição? Parece fácil? Que-
remos realmente chegar a esta condição? Nossa realidade, 
nosso estágio evolutivo permite afirmar que somos do bem? 
Estamos dispostos a combater nossos defeitos? Já vemos a 
todos como irmãos ou só vemos a nós mesmos? 

Tudo isto passa, primeiramente, por uma conscientização 
do que é o bem e do que é o mal; de qual é a verdadeira vida, 
a espiritual ou a material; qual é o verdadeiro caminho a tri-
lhar... São interrogações do homem que já tem um mínimo de 
evangelização e tem consciência e convicção da moral cristã.

Direi que se estamos convictos dos ensinamentos de Je-
sus e, se tivermos boa vontade e disposição para nos trans-
formarmos e estivermos trabalhando para tal, estaremos, sim, 
caminhando para o bem.

Daí a importância da Reforma Íntima que foi formatada 
em procedimentos para nos conhecermos e desenvolvermos 
a nossa mudança, buscando o nosso aperfeiçoamento moral. 
Este legado que nos foi deixado mostra o caminho, a forma 
como devemos nos conduzir para seguir aquilo que Jesus nos 
mostrou e exemplificou. É o nosso manual de instruções para 
jogarmos fora o homem velho e nos transformarmos no ho-



 A vida daquele que ensinou 
a humanidade a amar e 

dividiu a História em antes e 
depois

Citado amplamente em 
artigo publicado na 18ª edi-
ção deste Jornal Fraterno 
Maria de Nazaré, procuran-
do não ser repetitivos, que-
remos abordar esta obra 
por outro ângulo.

Difícil encontrar infor-
mações sobre Jesus que já 
não tenham sido pesqui-

sadas e ditas exaustivamente; há dois mil anos sua história 
vem sendo vasculhada, não apenas pelos adeptos do Cris-
tianismo. Porém, vez ou outra, surge um documento até 
então desconhecido, como, por exemplo, os Manuscritos do 
Mar Morto, uma importante coleção de centenas de textos e 
fragmentos de texto, encontrados em cavernas de Qumran, 
no Mar Morto, no fim da década de 1940 e na década de 
1950, que vêm confirmar o que já se sabe sobre o Cristo e 
acrescentar informações até então desconhecidas, que aju-
dam a torná-Lo essa figura cada vez mais fascinante. 

A narrativa, fortemente ilustrada, do autor laico, Rodrigo 
Alvarez, é bem abrangente, fruto de sete anos de pesquisas 
in loco, e o mais livre possível dos interesses políticos e reli-
giosos que sempre manipularam a História, procura dar ao 
leitor uma visão, o mais completa possível, dos passos do 
Mestre.

Mesmo quando abordar passagens conhecidas, o faz de 
uma maneira que emociona o leitor.

O que torna esta obra diferente é a forma como Alva-
rez leva o leitor a se sentir parte da História. Muito prova-
velmente, motivado por sua experiência profissional como 
repórter, o autor narra os passos de Jesus, levando o leitor 
a caminhar junto com Ele, como se estivesse participando 
do roteiro de um filme ou documentário de televisão, vi-
venciando as mesmas emoções, as mesmas dores, a mes-
ma ansiedade.... Logo no início, o autor provoca o leitor: 

“Imagine Jesus começando sua pregação nas montanhas da 
Galileia. Atravessando sozinho o deserto da Judeia... Entre em 
cada cômodo que Jesus entrou...”, um estímulo ao leitor para 

“embarcar em uma viagem” de amor, sabedoria, sofrimentos, 
alegrias...

Ao final dessa viagem, só é possível concordar com Alva-
rez e entender sua afirmação de que Jesus “ensinou a huma-
nidade a amar e dividiu a História em antes e depois”.

Não por acaso, o autor dedicou este livro "a todos aque-
les que, como Jesus, entendem que o amor ao próximo é a 
parte mais bonita de nossa existência".

LIVROS & CIA - RESENHA
Jesus, o homem mais amado da História  – Rodrigo Alvarez – Leya 
por Maria Consolação 

LIVRARIA E BIBLIOTECA CIRCULANTE 

EDGARD ARMOND INDICA

No Mês da Criança, nossas indicações são dedicadas 
aos pequenos cidadãos:

Meu Pequeno Evangelho – da Turma da 
Mônica – idealizado por Luis Hu Rivas e  
Alã Mitchell e ilustrado por Maurício de 
Sousa – neste livro, Cebolinha, Cascão, 
Magali, Anjinho, Penadinho e compa-
nhia aprendem os ensinamentos de Je-
sus contidos no O Evangelho Segundo o 
Espiritismo. A Turma da Mônica recebe 
a visita de André, primo de seu Antenor, 

pai do Cascão, que é seguidor da Doutrina Espírita. Para 
satisfazer a curiosidade das crianças, André apresenta con-
ceitos do evangelho que todos podem usar no dia a dia, 
independentemente da religião que praticam. São  men-
sagens de amor, caridade e humildade, contadas de for-
ma divertida com os personagens. Editora Boa Nova – 64 
páginas.

Meu Pequeno Evangelho – Livro de 
Atividades – Mesmos autores – uma 
oportunidade de aprender brincando. 
Com mensagens de amor, os persona-
gens da Turma da Mônica se divertem e 
divertem as crianças com atividades in-
críveis e colagem de adesivos. Contém 
oito máscaras e 30 adesivos. Editora 
Boa Nova – 64 páginas. 

Os Amigos de Eliseu – Uma ideia de 
Maurício de Sousa – Elfay L. Appollo 
(autor), Alzira M. Appollo (ilustrações) 

– Duas histórias para ler e colorir. Com 
textos curtos e de fácil compreensão, 
este livro destaca os princípios básicos 
da Doutrina Espírita, de maneira diver-
tida e atraente. Editora Clarim – 56 pá-
ginas. 

mem novo, este sim o verdadeiro homem de bem, o ser de 
boa vontade.

Sabemos que este caminho exige trabalho e muita vigilân-
cia para não nos desviarmos. Estar sempre caminhando con-
fiantes de que a ajuda do Plano Espiritual nunca faltará. Não 
esmorecer frente a quaisquer dificuldades, porque sabemos 
que é isto que nos levará à verdadeira felicidade, que consti-
tui, sem dúvida alguma, o objetivo maior desta vida. 



Ao som de 35 gaitas e aulas de artes plásticas, crianças de 6 a 12 
anos, da UAS-GSMN, ensaiam os primeiros passos no encontro 

do seu talento com a arte

Com menos de 10 aulas, que acontecem uma vez por se-
mana, já se pode ouvir os acordes que as crianças acolhidas na 

UAS - GSMN
Crianças aprendem a tocar gaita
por Maria Consolação

MUITO PRAZER!
A arte que vem do coração
por Cecília Fazzini

“A música não está em um instrumento e nem na sua técnica, 
a música está dentro do seu coração. O instrumento é só um 

elemento pra tirar ela de dentro de você.” (Adriano Adiala)

O projeto social 
Meninos Gaitistas 
do Brasil, criado pelo 
músico carioca Adria-
no Adiala, chega à 
UAS-GSMN. Por inicia-
tiva do gaitista amador 
João Marcelo Rozário 

da Silva, de São Paulo, em parceria com Adiala, que se desloca 
do Rio de Janeiro para São Paulo semanalmente, para partici-
par das aulas, o curso teve início em 21 de junho.

Com uma história de vida emblemática, Adiala vem, há 
mais de 25 anos, desenvolvendo seu projeto social pelo Brasil 
a fora. Menino pobre, encontrou uma gaita no lixo e começou 
a soprá-la “orientado pelo Divino”. Aprendeu sozinho e foi to-
cando aqui e ali, em praças e ruas, para ganhar algum dinheiro 
que pudesse ajudar sua família. Até que, na década de 1970, 
o maior gaitista do Brasil à época, Edu da Gaita, ao passar por 
uma praça o ouviu tocar. Aproximou-se e, a partir de então, 
passou a ensinar-lhe suas técnicas. Na década de 1980, Adiala 
tornou-se um concertista conhecido mundialmente.

Ao trazer este projeto para as nossas crianças, João Marcelo, 
que já havia trabalhado com Adiala em outras ocasiões, entre 
elas, dando aulas para crianças da Cracolândia, convidou o 
músico para a aula inaugural, para que ele contasse sua his-
tória que, certamente, motivaria as crianças. Adriano veio e se 
apaixonou pela nossa casa e pelas crianças assistidas. Como, 
segundo ele, para ser um músico completo não basta ter vir-
tuose no instrumento, mas fazer disto um meio de transforma-
ção social, incorporou-se ao projeto definitivamente, fazendo 
dupla com João Marcelo.

Ao falar com as crianças, na aula inaugural, Adiala, um 
exemplo vivo de superação, chamou a atenção para o fato 
de cada um de nós ser “um tijolinho” na construção do nosso 
mundo, todos somos importantes, seja qual for a profissão es-
colhida. Ele escolheu a música (ou foi escolhido por ela) para 
mostrar que o importante é fazer tudo com amor.

UAS - no coração da comunidade Alba, na zona Sul paulistana, 
emitem. São os alunos das aulas de gaita iniciados no som do 
instrumento pelos professores Adriano Adiala e João Marcelo 
Rozário da Silva, voluntários que abraçam o projeto que, no 
futuro, pretende ganhar a forma de uma orquestra formada 
pelos pequenos músicos, com o uso daquele instrumento 
apenas.

O método utilizado, conforme explicam Adriano e João 
Marcelo, é baseado na repetição – muito difundido por fór-
mulas de aprendizagem como o Kumon. “As aulas vão além 
do ensino da música e da familiaridade com o dom musical 
de cada um. Eles treinam algo para a vida, porque é concreto 
o progresso em disciplina, responsabilidade, respeito com os 
colegas de turma”, assinala Adriano, carioca e que tem um cur-
rículo de 30 anos no contato com a gaita e em outros projetos 
com menores e adultos. 

João Marcelo, que tem por formação a publicidade, acres-
centa que na UAS, além da seriedade encontrada na turma de 
aprendizes da gaita, o espaço físico e a estrutura de pessoal 
comprometida com a acolhida para educar os menores, criam 
um diferencial para o sucesso do projeto. 

Gustavo, Camila, Ayhu, Glenda e Carina, com idade na fai-
xa dos 10 anos, já são os monitores da turma da gaita na UAS. 
Numa rápida conversa, falam eufóricos da experiência e são 
categóricos: a música espanta a tristeza, aguça a criatividade e 
a atenção, apura os ouvidos e, todos, absolutamente todos, re-
conhecem que depois de poderem tocar para outras pessoas, 
como familiares e amigos, sentiram-se melhores.

Um novo olhar – Há dois meses, os aprendizes da UAS 
também frequentam aulas de educação para a arte. Às terças 
e sextas-feiras (respectivamente para as turmas da manhã e 
da tarde) aprendem como usar as tintas, palheta de cores, tra-
ços, telas e, em breve, serão apresentados a materiais como a 
argila. Quem abraçou como voluntária a missão de levar novo 
colorido à rotina desses meninos e meninas foi Patrícia Farias 
Alves, trabalhadora do GSMN. Formada em artes plásticas, en-
veredou na sua atividade profissional para a vertente da arte-

-educação e assina seus quadros como Patrícia Gomieri (www.
patriciagomieri.com.br).

“O trabalho iniciou pela interação da turma. Em alguns mo-
mentos, as tarefas são realizadas individualmente e, em outros, 
formam-se duplas ou grupos maiores”, explica a professora. As 
aulas acontecem com poucos materiais. Assim, aquarela não 
profissional, pincéis usados, telas, argila, toda doação é bem-

-vinda para dar forma ao dom artístico dos menores na UAS.
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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:

Mais uma vez, a solidariedade se fez presente no evento 
realizado em 18 de agosto, a 3ª Feijoada Beneficente do Grupo 
Socorrista Maria de Nazaré. O clima de confraternização, o es-
forço dos trabalhadores voluntários, assim como a alegria dos 
convidados fizeram a diferença nesse encontro.

A feira de artesanatos, as bancas de livros espíritas e de do-
ces também foram destaques, tanto na disputada pelos pro-
dutos como nas conversas entre amigos e familiares.

Foi um encontro do bem, marcando um sábado diferente 
para famílias inteiras, como a de Ângelo, Laísa e Thiago Loren-
ti, que participavam pela terceira vez das Feijoadas do Nazaré, 
ressaltaram a sua excelência e recomendando a amigos que 
venham nas próximas.

A família Correia De Bortholi também aproveitou o dia, sa-
boreando a feijoada e ressaltando que o evento todo estava 
muito bem organizado, bonito e agradável, afirmando que 
voltarão nas próximas, também recomendando-o a amigos.

Nossos trabalhadores Eliane e Ariovaldo Minhoto, unidos 
a Philomena Henrique, confirmaram a excelente organização 
do evento e ressaltaram que a feijoada estava deliciosa.

Para finalizar, duas cestas, que se tornaram objeto de de-
sejo de todos, foram sorteadas, uma de produtos mineiros da 
Serra da Canastra e uma de banho, para casal, doadas pelas 
trabalhadoras do GSMN, Mariuza Andrade e Yara Arré, respec-

3ª FEIJOADA BENEFICENTE
Solidariedade evidente
por Michele Alves

tivamente. Os felizes ganhadores foram: Fernando Kochi, que 
é frequentador do Nazaré há nove anos, mas que esteve no 
evento pela primeira vez; e Irisvalda Lima dos Santos que tam-
bém participou pela primeira vez desse dia de solidariedade 
junto com sua família.

Foi um dia de fraternidade e um dia da família, no qual o 
amparo, o apoio e a solidariedade foram os protagonistas! 


