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Publicação do Grupo Socorrista Maria de Nazaré

CARMEN DIVA MENESES MARTINS, NOSSA GUIA 
por Maria da Consolação 

já com dois filhos, ela e o marido, Itaborahy Vianna Mar-
tins, ele filho de pai protestante e mãe católica e, mais 
tarde, também trabalhador do GSMN, direcionaram-se 
de forma espontânea e natural para a Doutrina Espírita.

O que veio a seguir já é de conhecimento dos que 
acompanharam a história do nosso Grupo Socorrista 
neste Jornal. Carmen Diva foi cursar a Escola de Apren-
dizes do Evangelho na Federação Espírita do Estado de 
São Paulo - FEESP, da qual Edgard Armond era secretário. 
Em 1963, integrou um grupo de 22 trabalhadores indica-
do por Armond para implantar a assistência espiritual e 
a Escola de Aprendizes do Evangelho no Centro Espírita 
Seara Bendita.

Consolidado esse trabalho, o presidente do Seara, 
José Klors Werneck, declarou não necessitar mais do tra-
balho do grupo vindo da FEESP, o que, de certa forma, 
embora deixasse esses trabalhadores decepcionados, 
acabou se tornando um grande impulso para o que viria 
a seguir.

A semente que germinou

Paralelamente a essa atividade no Seara, Carmen 
Diva e três companheiras mais curiosas procuravam Ed-
gard Armond a todo momento para esclarecer dúvidas. 
Até que ele julgou melhor organizar a situação e aconse-
lhou-as a formarem um grupo de estudo. A partir de en-
tão, as quatro amigas se reuniam com ele semanalmente 
para se aprofundar na doutrina. Mais tarde, percebendo 
que o grupo já estava preparado, Armond sugeriu que 
elas fundassem um centro espírita. 

As indicações de que esta era a missão do grupo es-
tavam claras. “Tudo tem um propósito maior, talvez a 
dispensa [do Seara] tenha ocorrido para que nascesse a 
nossa Casa”, declarou Dona Carmen para este jornal, em 
sua 1ª edição. E, em 1º de novembro de 1970, foi oficial-
mente fundado o Grupo Socorrista Maria de Nazaré, ao 
qual Carmen Diva se dedicou de corpo alma.

Encerramos lembrando o que ela disse a este jornal 
sobre a escolha do nome da patrona da nossa casa: “A 
nossa Mãe Santa nos ajuda tanto, que acredito que ela 
não só aceitou ser a patrona da nossa Casa, como nos 
abençoou. Uma proteção a que devemos fazer jus para 
não perdê-la, nunca”. Sabemos que, agora, nossa Mãe 
Maria de Nazaré conta com uma escudeira fiel para au-
xiliá-la a nos orientar e nos sustentar no nosso propósito. 

Carmen Diva Meneses Martins partiu para o plano es-
piritual superior em 6 de fevereiro deste ano, mas estará 
conosco sempre. Disso temos certeza!

GRATIDÃO

Se fosse possível expressar em uma palavra o senti-
mento que nos inspira nossa Dona Carmen, como cari-
nhosamente costumamos chamá-la, essa palavra seria 
Gratidão, assim, com letra maiúscula. Mas isto é pouco 
para expressar tudo que ela representou e representa 
para nós trabalhadores e assistidos do Grupo Socorrista 
Maria de Nazaré, uma instituição que ela “começou do 
nada e nos deixou de herança”, como reflete Arlette Mo-
reno Sallowicz, trabalhadora da Casa. Uma herança que 
vem carregada de muita responsabilidade, já que é fruto 
de uma enorme ousadia. Afinal, fundar uma casa dedi-
cada a nossa Mãe Maior, Maria de Nazaré, com tudo que 
isto implica, exige uma coragem que somente os que se 
propõem fazer a diferença no seu meio costumam ter. 
Honrar esta herança requer muito trabalho, amor e fé. E, 
como Dona Carmen sempre dizia, cabe a nós, seus filhos 
dar continuidade a essa missão de amor e caridade.

Carmen Diva não nasceu em família espírita. Embora 
convivesse com o tio, Edgar Armond, e a prima, Madale-
na Armond – que já haviam feito a opção pelo Espiritis-
mo – e tivesse bastante curiosidade sobre aquela orien-
tação religiosa, somente bem mais tarde foi que resolveu 
conhecer mais profundamente a doutrina. Mas não com 
o tio ou a prima, porque não queria fazer sua opção por 
influência de pessoas próximas. Foi buscar conhecimen-
to em uma instituição que fosse neutra para ela. Casada, 
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EDITORIAL
Legado e gratidão

Em fevereiro, precisamente no dia 6, nossa Dona Carmen, 
como carinhosamente a sentíamos e a chamávamos, nos dei-
xou para seguir outra etapa de vida.

Em um primeiro momento o sentimento da ausência foi 
muito grande: sentimo-nos e nos vimos momentaneamente 
órfãos. Mas, ao olhar o seu legado, o reconforto nos envolve. 

Falar da Dona Carmen, entre tantas coisas, é trazer a sua 
firmeza e clareza frente à Doutrina como caminho de conso-
lação e suporte de vida. Muitas vezes, com sua firmeza, nos 
apontava condutas, às quais ainda nos percebíamos frágeis 
para assumir.

Falar da Dona Carmen é vê-la nos trazendo o Mestre, como 
o irmão tão próximo e amoroso, que praticamente podería-
mos segurar em suas mãos e seguir.

Falar da Dona Carmen é agradecer pela Mãe que ela nos 
apresentou, Maria de Nazaré, como o colo amoroso e acolhe-
dor que se faz presente e nos socorre sempre.

Hoje, o Grupo Socorrista Maria de Nazaré traz impregnada 
em sua estrutura a força da presença e das palavras de Dona 
Carmen. Ela se ofereceu a nós. Que possa frutificar em nós o 
seu respeito, o seu amor e o seu desejo do melhor para esta 
Casa. 

Ela deixou a Casa de Maria aberta para bem servir a todos 
que a procuram. 

Temos o alicerce. Respeitar e ser gratos pelo que ela nos le-
gou é continuar servindo ao nosso próximo. 

Celia Regina Perrella Scarabel - Presidente da Diretoria do GSMN

DEPOIMENTOS
Carmen Diva - uma vida dedicada ao outro

A Sra. Carmem Diva foi uma pessoa que, através do tra-
balho, conquistou um lugar de destaque na galeria dos in-
dispensáveis. A sua colaboração mediúnica, graças à sua 
dedicação, equilíbrio e responsabilidade, significou muito 
para o movimento doutrinário. Através da interação pro-
porcionada pelo trabalho, tornamo-nos amigos. 

Jacques André Conchon, um dos fundadores da Aliança 
 Espírita Evangélica

Causou-me funda impressão a construção de toda uma 
vida de diligente serviço mediúnico com seriedade, sim-
plicidade, desapego e total desprendimento do valor de 
sua contribuição pessoal. Em mais de uma ocasião, ouvi 
de outros companheiros que ela tinha na mais elevada 
conta o compromisso com a verdade mediúnica e que, 
mesmo quando precisou trazer mensagens mediúnicas 
de posição, diversa da sua opinião pessoal, fazia questão 
de dar o recado, e dizer: “acima de tudo, meu compromis-
so é ser fiel à espiritualidade!”. Gostaria de ter tido opor-
tunidades mais frequentes de aprendizado com ela. Mas 
ficaram exemplos inesquecíveis para a vida. Tenho certe-
za de que as sementes que ela plantou nos corações com 
quem conviveu têm trazido muitos frutos para a seara 
do Evangelho.

Eduardo Miyashiro, Diretor Geral da Aliança Espírita 
Evangélica

Carmen Diva faz parte da minha vida há 45 anos. Lem-
bro-me que, certo dia, meu irmão Roberto e eu entramos 
em uma salinha acanhada, onde estavam quatro médiuns, 
entre eles, Dona Carmen. Não sabíamos, então, que sería-
mos os primeiros assistidos do Grupo Socorrista Maria de 
Nazaré. Foi tanto amor e carinho, foi tanto acolhimento, 
que Roberto e eu nunca mais deixamos o Nazaré. Ao fazer 
o Curso de Aprendizes de Evangelho, tive o privilégio de 
ter Carmen Diva como dirigente, como mãe. É assim que 
me sinto, agora, triste por ter sido afastada de minha mãe, 
embora temporariamente.

Arlette Moreno Sallowicz, trabalhadora do GSMN 

Tenho um agradecimento profundo por Dona Carmen 
Diva, a quem devo minha evolução dentro do Grupo So-
corrista Maria de Nazaré. Quero fazer um depoimento 
sobre a amiga, que adorava reuniões sociais e nos fazia 
rir muito com seu jeito espirituoso e alegre, tão diferente 
da pessoa compenetrada do trabalho espiritual. Uma das 
frases dela que me recordo bem, dentre tantas outras, foi 
quando, perguntada sobre o que aconteceria se cometês-
semos um erro na casa e ela não estivesse mais, respon-
deu: “Se fizerem alguma coisa errada, não vai ter P3-B que 
me tire daqui e ainda venho puxar o pé à noite”. Só espero 
nunca sentir esse puxão no meu pé.

Edna Leide de Araújo, dirigente dos trabalhos  
espirituais do GSMN

A nossa querida mãe Carmen Diva foi um exemplo vivo 
para nós, atuando no nosso Grupo Socorrista como dese-
jariam Jesus e Maria, fazendo o que eles esperavam dela e  
de nós. Nos conhecemos quando fui sua aluna na Escola 
de Aprendizes de Evangelho e, desde então, falávamo-nos 
quase diariamente sobre as questões da Casa e atitudes 
que deveríamos tomar. Confiava e confio tanto nessa mãe, 
que cheguei a lhe pedir que, quando partisse, continuasse 
nos orientando. E eu continuo sentindo a sua presença no 
meu coração.

Norma Haddad – trabalhadora do GSMN
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EM RESUMO - CADERNO ESPECIAL DE ARTIGOS
AS BEM-AVENTURANÇAS

por Walderez Nosé Hassenpflug 

Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos per-
seguirem e, mentindo, disser todo o mal contra vós por minha 
causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa 
recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profe-

tas, que vieram antes de vós.

Ainda hoje, em alguns países, os cristãos são perseguidos, 
pagando, muitas vezes, com a vida por adotarem o cristianis-
mo como profissão de fé. 

Jesus já alertara para esse fato, chamando a atenção sobre 
o quanto de sofrimento poderia estar associado à vida da-
queles que permanecessem firmes em testemunhar a sua fé 
perante o mundo. O Mestre não nega esse sofrimento, mas 
afirma, nesta nona e última bem-aventurança, que a recom-
pensa por essa atitude será a alegria, o regozijo de ter perma-
necido fiel a Ele e de ingressar no seleto grupo daqueles que 
tiverem essa coragem, como fizeram os profetas.

No Brasil, a introdução do Espiritismo também contou 
com a presença de inimigos externos, como também internos, 
e de dissidentes que ameaçavam o espírito de fraternidade 
que se buscava imprimir a esse movimento, como nos con-
ta Nanci Premero na edição de janeiro-fevereiro deste Jornal. 
Não foi sem luta que se chegou à harmonia e à coesão que 
hoje percebemos.

No aspecto legal, temos garantida por lei a liberdade de es-
colher a religião, mas no plano pessoal, ao nos declararmos es-
píritas, nem sempre contamos com a aceitação dessa escolha, 
mesmo no seio da própria família. Muitas vezes enfrentamos 
preconceitos gerados pela falta de conhecimento da doutrina 
espírita. 

Hoje dispomos de uma vasta literatura espírita que tem 
contribuído para tornar o espiritismo conhecido e acessível 
a todos, como também o atendimento fraterno em grupos 
espíritas com o objetivo de disseminar os ensinamentos de 
Jesus.  

Quanto a nós, precisamos dar continuidade a esse propósi-
to, orando, vigiando e nos esforçando incansavelmente a cada 
dia para manter a imprescindível coerência entre a nossa fé e 
a sua expressão na forma de pensamentos, palavras e ações. 
Cabe a nós marcar a nossa presença no mundo como espíritas, 
por meio de uma verdadeira vivência cristã. 

Que atitudes o Mestre Jesus espera de nós frente às agres-
sões que eventualmente enfrentarmos ao testemunhá-Lo?  
Na sua pregação, Jesus nos ensinou como amar ao próximo 
e como amar até os inimigos, aqueles de quem recebemos 
injúrias por tê-lo como Mestre: “Eu, porém, vos digo: amai vos-
sos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos 
[maltratam e] perseguem”. (Mt. 5,43-44) 

Para que essa atitude seja possível é preciso desenvolver a 
compreensão de que todos nós percorremos um longo cami-

nho na construção da nossa fé, vencendo dúvidas e dificulda-
des, e que ainda temos muito a caminhar nesse sentido.  Por 
isso, aceitar nossa provisória incompletude e focar nossa aten-
ção no aperfeiçoamento do nosso modo de ser e de expressar 
a influência dos ensinamentos de Jesus na nossa vida. 

Colocar-se no lugar do outro e aceitar as eventuais incom-
preensões com respeito, concedendo ao outro o direito de 
pensar de forma diferente da nossa e não polemizar, porque, 
como afirma Allan Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, 

“a verdade é segura de si mesma; convence e não persegue, por-
que não tem necessidade de fazê-lo”. Muitas vezes um “eu com-
preendo” acalma os ânimos, cria um clima mais favorável a um 
entendimento respeitoso e rico em aprendizados para ambas 
as partes.

E responder a toda agressão com paciência, mansidão, mi-
sericórdia, não caindo na tentação de julgar e recusando-se 
a aumentar as trevas nos corações e nos ambientes. Lembrar 
que quando julgamos nos colocamos em campos vibratórios 
antagônicos que dificultam uma aproximação cordial e um 
diálogo fraterno. Sempre que possível, buscar esclarecer, fazer 
o outro refletir, mostrar outros caminhos que ainda não foram 
trilhados, com base no Evangelho de Jesus. 

Diante dessas situações, Jesus afirma que devemos nos 
alegrar pelas oportunidades que nos são dadas de testar a 
nossa fé, tendo a certeza de que receberemos a merecida “re-
compensa dos céus”. A recompensa de que trata Jesus não é li-
vrar-nos das aflições, mas enfrentá-las, tendo a capacidade de 
manter a paz e o bom ânimo, na certeza de que Ele está sem-
pre conosco e que, na Sua companhia, venceremos o mundo.

“Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dis-
persos cada um para sua parte, e me deixareis só; mas não estou 
só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em 
mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom âni-
mo, eu venci o mundo.”  João 16:32,33

O ESPIRITISMO NO BRASIL - PARTE VI

por Nanci Premero

Na edição anterior, lembramos que Bezerra de Menezes desen-
carnara em 1900, após a consolidação da Federação Espírita 

Brasileira

O sucessor de Bezerra de Menezes na presidência da FEB, 
um jovem de 30 anos, Leopoldo Cirne, seguiu o roteiro de seu 
antecessor, reajustando pormenores impostos pelas circuns-
tâncias. 

Em 1901, realizou-se a revisão dos Estatutos, com inova-
ções de alto interesse para o Movimento Espírita, destacan-
do-se a filiação das instituições espíritas de todo o Brasil aos 
quadros da Federação Espírita Brasileira, com vistas à unifica-
ção, sob a forma federativa, plenamente aprovada na prática. 
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um marco decisivo na história do Espiritismo no Brasil, pelas 
suas consequências, pelas suas disposições e, sobretudo, pelo 
induzimento à concórdia, à fraternidade, ao trabalho útil, à 
tolerância, à solidariedade entre os cultores de uma Doutrina 
Superior, que precisa ser entendida em sua verdadeira índole 
e finalidade e que induz os homens aos sentimentos do Amor 
e da Justiça. 

Entendemos que os primórdios do Movimento Espírita 
no Brasil poderiam ser situados nos primeiros anos do Es-
piritismo em nossa pátria, nos meados do século XIX. Mas 
poderiam ser entendidos também em face de determinados 
acontecimentos marcantes. Preferimos esta última hipótese, 
escolhendo o “Pacto Áureo” como o fato inconfundível que 
divide as duas fases do Movimento. 

Tudo se acelera a partir de então. Inúmeros grupos são 
fundados por todo o Brasil. Em 1960, o presidente Juscelino 
Kubitschek declara a FEB como entidade de Utilidade Pública 
e, em 1967, instala-se em Brasília a Federação Espírita Brasileira.

Quando este tema me foi solicitado, a insegurança tomou 
conta de mim, por julgar que não era apta para falar do assunto. 

Como professora de história, essa personagem sempre foi 
objeto de citação no episódio da Guerra dos Cem Anos en-
tre Inglaterra e França, no final da Idade Média (entre 1337 e 
1453). A motivação dessa guerra insana era a disputa pelo tro-

Multiplicaram-se, desde então, os atos de adesão, sem preju-
ízo da autonomia administrativa e patrimonial das entidades 

– centros, grupos, uniões, federações. 
Em 3 de outubro de 1904, a FEB organizou um intenso 

programa de três dias, para comemorar o centenário do nasci-
mento de Allan Kardec. O convite dirigido a todas as entidades 
espíritas do País foi bem recebido. Reuniram-se na então Ca-
pital da República os representantes de centros e sociedades 
Espíritas do Amazonas, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo, além de casas espíritas da Capital 
Federal. O ponto mais importante desse Congresso foi o con-
graçamento geral e a aprovação das “Bases de Organização 
Espírita”, documento que passou a orientar a marcha do Movi-
mento Espírita de nosso país, até nossos dias. 

No período de 1905 a 1930, o Movimento Espírita conti-
nuou expandindo-se por todo o Brasil, com a criação de gru-
pos, centros e federações nos Estados, além de periódicos espí-
ritas, para a divulgação da Doutrina. Queremos destacar, nesse 
período, dois fatos importantes, dentre os inúmeros ocorridos: 

O primeiro foi a mensagem, de alta significação, recebida 
em 9 de março de 1920, pelo médium Albino Teixeira, então 
secretário da FEB, do Espírito de Verdade, que se manifestou 
por meio do Anjo Ismael. Nela está prevista a missão do Bra-
sil, antecedendo as páginas proféticas do Espírito Humberto 
de Campos em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, 
como se pode observar no pequeno trecho aqui transcrito: 

“A Árvore do Evangelho, plantada há dois mil anos na Palesti-
na, eu a transplantei para o rincão de Santa Cruz, onde o meu 
olhar se fixa, nutrindo o meu espírito a esperança de que bre-
ve ela florescerá estendendo a sua fronde por toda a parte e 
dando frutos sazonados de amor e perdão”.

O segundo fato foi a convocação de uma Constituinte do 
Espiritismo para se reunir no Rio de Janeiro, ideia esdrúxula 
pelo seu próprio conteúdo, que não vingou. Mas do encontro 
resultou a criação da Liga Espírita do Brasil, que se propôs a 
filiar centros espíritas em âmbito nacional, em trabalho seme-
lhante e concorrente ao da FEB, dividindo o Movimento. A Liga 
Espírita do Brasil subsistiu por mais de duas décadas, transfor-
mando-se em entidade estadual com o “Pacto Áureo” (o mais 
importante documento do Espiritismo Brasileiro) – veja abaixo 

–, com o objetivo de unir todas as Federações surgidas nos Esta-
dos. Não obstante o lado positivo do Movimento em constan-
te expansão, o divisionismo no seu seio continuava, alimenta-
do pelo personalismo, pelas vaidades e pelas interpretações 
infelizes da Doutrina. Mas muitos espíritas estavam atentos à 
necessidade da união fraterna e da unificação do Movimento. 

Surge então a oportunidade do entendimento entre cor-
rentes diversas, representadas por espíritas conscientes de 
seus deveres perante a Doutrina, com a realização de um Con-
gresso da Confederação Espírita Pan-Americana. Após tentati-
vas de aproximação dos responsáveis por diversos segmentos 
do Movimento Espírita de diversos Estados brasileiros, encon-
tram-se todos na sede da FEB, no Rio de Janeiro, em 5 de ou-
tubro de 1949. 

Esse encontro, que ficou conhecido como a Grande Con-
ferência Espírita do Rio de Janeiro, posteriormente denomi-
nado “Pacto Áureo”, pelos seus resultados e importância, é 

A MÉDIUM JOANA D'ARC

Por Ana Luiza Siscart Toledo (Anali)

Jeanne d'Arc, de Albert Lynch, 1903



no francês pela Inglaterra. No final desse evento, surge a figura 
de Joana D’arc que, por falta de tempo para aprofundamen-
to dentro do currículo escolar, limitava-me a ensinar a meus 
alunos que foi uma personagem com papel relevante para a 
vitória francesa, que lutou como soldado e que foi queimada 
na fogueira. 

Como espírita, Joana D’arc não havia despertado minha 
atenção a ponto de me dedicar a estudos sobre ela. Para ser 
sincera, o que mais aguçava minha curiosidade sobre esse 
espírito era a  existência de uma fraternidade, a Legião de 
Joana D’arc, que ampara e socorre necessitados, e o depoi-
mento de nosso querido Divaldo P. Franco sobre Joana D’arc 
ser reencarnação de Judas Iscariotes. 

Porém, ao me aprofundar sobre a encarnação desse espí-
rito como Joana D’arc, pude ver quanto tempo perdi em não 
conhecer melhor essa figura e perceber a sua grandiosidade 
dentro do Cristianismo e de nossa doutrina. A Guerra dos 100 
Anos mudaria o rumo da História da nação francesa, pois a pre-
pararia para que o futuro fosse favorável ao acolhimento da 
Doutrina Espírita. A guerra foi a fonte que alimentou o nacio-
nalismo francês com a vitória sobre a Inglaterra. Assim, estava 
preparado o ambiente para o surgimento do iluminismo na 
França, que abriria as portas para a codificação do espiritismo 
pelas mãos de Allan Kardec, em 1853. Percebam como traba-
lha a Espiritualidade... como seu planejamento é a longo prazo 
para que as peças se encaixem no devido tempo... para que o 
homem possa ter condições de compreender devidamente a 
vida espiritual.

Vou aqui me dedicar a contar um pouco da biografia de 
Joana D’arc, nascida em 1412 e desencarnada em 1431, aos 19 
anos, numa fogueira da Inquisição. Essa humilde camponesa, 
sem instrução alguma, muito religiosa, aos treze anos de idade 
passa a ouvir vozes que a impulsionam à missão de libertar a 
França da guerra e devolver à nação sua autonomia territorial, 
pacificá-la e uni-la. Parece impossível a grandiosidade dessa 
tarefa para uma simples menina que, mesmo assim, se entre-
ga totalmente à essas vozes que conduziam seus passos e que 
a tornariam símbolo da França.

Joana D’arc possuía extraordinários dons mediúnicos – au-
dição de vozes, visões do além, sentia perfumes, fazia premoni-
ções – e essa ligação com a espiritualidade a guiou e sustentou 
no enfrentamento de tudo e de todos por sua fé inquebran-
tável. Hoje, é a protetora e padroeira da França. A Igreja que a 
condenou arrependeu-se do grave erro cometido pela Inquisi-
ção e buscou reabilitá-la, dando-lhe o título de Santa em 1920 
(quase quinhentos anos depois).

Existe uma recomendação de vários doutrinadores a não 
ficarmos procurando investigar “quem foi quem” ou “quem 
guiou quem”, pois isso não acrescentaria nada, mas o estudo 
das reencarnações de Joana D’arc é um caso específico, que 
ressalta a importância desse espírito, já que sua biografia mos-
tra, de forma inconteste, a presença da espiritualidade supe-
rior. 

Não se pode deturpar a vida de Joana D’arc pela existência 
de provas materiais concretas e de resultados provocados por 
sua curta passagem nesse planeta. Foi a primeira prova docu-
mentada da existência do mundo espiritual. Aos treze anos, 
ainda quase uma menina, portanto, teve sua primeira visão. 

Vê e recebe a mensagem de que tem uma missão. São Miguel, 
Santa Catarina e Santa Margarida foram os espíritos elevados 

– anjos – que apareceram e conversaram com Joana D’arc. Se 
hoje, os espíritas ainda sofrem preconceitos, imaginem naque-
la época. Mas ela segue sem questionar e, pelo amor por sua 
Pátria, pela Humanidade e pelo Cristo, prossegue, emociona 
o rei, generais e autoridades que atestam a sua genialidade 
militar e seguem suas ordens.

A história de Joana D’arc é parecida com a de Jesus. Como 
Ele, ela teve visões, vida simples, humildade, determinação na 
missão a qual se propôs, foi traída, vendida, torturada na pri-
são, morta em público. Foi escolhida por Deus.

A força, determinação, pureza e fé de Joana D’arc nos ins-
piram diariamente para vencermos nossas dúvidas, nossas lu-
tas tão pequenas que por vezes transformamos em grandes 
tormentas mentais, destruindo a boa sintonia, ocasionando 
doenças e desequilibrando a nossa fé. A Doutrina Espírita nos 
oferece uma boa dose da coragem de Joana D’arc por meio da 
fé raciocinada e dos estudos da revelação que Jesus nos envia 
pela obra da codificada do Espiritismo. 

Bibliografia sugerida:

DENIS, Léon. Joana D’Arc a medium, León Denis.
FUZEIRA, José. Judas Iscariotes e a sua reencarnação como 
Joana D’Arc.
DUFAUX, Ermance. A história de Joana D’Arc ditada por ela 
mesma, psicografia de Ermance Dufaux.

O primeiro dos Dez Mandamentos revelados por Deus 
a Moisés, segundo o Antigo Testamento, é “amar a Deus 
sobre todas as coisas”.

Jesus, por sua vez, deixou como o maior mandamen-
to: “Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de 
toda a tua alma e de todo o teu conhecimento...” e con-
tinuou: “...e ao próximo como a tu mesmo, isto resume 
toda a lei e os profetas”.

Mas quem é esse Deus? Como conhecê-lo? Como se 
ligar a Ele? Como amá-Lo de todo o coração se o homem 
não o conhece? Essas questões incomodam todo ho-
mem racional e, na tentativa de elucidá-las, recorre aos 
livros sagrados das religiões, dogmáticos e pouco escla-
recedores. 

O homem, desde os primórdios da humanidade, teve 
a intuição de um Ser Superior, e sua precária inteligên-
cia racional o levou a imaginá-Lo presente na natureza, 
criando assim um deus para cada fenômeno natural.

Com a revelação a Moisés no monte Sinai, segundo 
o livro Êxodo, Deus disse: “Eu Sou o Senhor, teu Deus... 
e não terás outros deuses diante de mim”. A partir daí a 
crença politeísta foi sendo substituída pelo Monoteísmo. 

No livro Genesis o homem encontrou a forma mais 
rudimentar de identificar Deus, quando, no capítulo 1:27, 
está que Deus criou o homem à sua imagem e semelhan-
ça, e mais, em muitas passagens do Antigo Testamento, 

"QUE É DEUS?"

Por Edson Outtone



É BOM SABER
Figuras importantes para a religião Espírita no Brasil 
Quem foi Meimei?
por Michele Alves

Nascida na cidade de Mateus Leme, 
Minas Gerais, em 22 de outubro de 1922, 
Irma de Castro Rocha, chamada de Mei-
mei, teve quatro irmãos. Seus pais eram 
um casal modesto que lutava para man-
ter a família. Logo se mudaram para a 
cidade de Itaúna (MG), onde seu pai de-
sencarnou quando Irma tinha 5 anos de 
idade. Era uma criança muito inteligente 

e esperta, além de católica fervorosa que frequentava missas 
todos os domingos.

Como é de se supor Irma teve uma infância muito modes-
ta, mas já demonstrava ter um caráter puro e simples. Adulta, 
adorava crianças e alimentava um grande desejo de ser mãe. 
Aos 17 anos conheceu Arnaldo Rocha, com quem se casou, aos 
22 anos, em Belo Horizonte.

Apesar de católica, Meimei, que era médium de clarividên-
cia, conversava com espíritos e lembrava-se de cenas de seu 
passado. Por vezes, era surpreendida em olhares perdidos, di-
zendo ter visto cenas de outras épocas. Seu marido, por não 
saber lidar com a situação, achava que a esposa estava a delirar.

Infelizmente, nessa existência, Memei não pôde realizar o 
sonho de ter filhos, pois, aos 24 anos, desencarnou por graves 
doenças como nefrite crônica, pressão alta e necrose dos rins. 
No entanto, seu amor pelas crianças foi tanto, que, no plano 
espiritual, tornou-se grande protetora dos pequenos, dedi-
cando-lhes muito amor e trabalhando por sua evangelização, 
mostrando-lhes o grande exemplo do nosso Mestre Jesus.

Deus é chamado de Senhor dos Exércitos, que se irava, 
enviava pragas e castigava aqueles que não cumprissem 
seus mandamentos. Isso levou os homens a temerem 
Deus, cumprindo seus mandamentos com medo de se-
rem punidos.

Com o advento do Cristo, o enviado de Deus para es-
clarecer a humanidade, o Senhor dos Exércitos foi subs-
tituído pelo Deus Amor, que Jesus, para aproximá-Lo ao 
máximo desse sentimento, chamou de Pai.

Embora todos os ensinamentos de Jesus fossem dire-
cionados a entender Deus como o Pai que trata a todos 
como filhos amados, incondicionalmente, e que lhes dá 
o que realmente necessitam, os homens continuaram a 
procurar Deus em forma de imagens, dentro dos tem-
plos ou no céu, fazendo pedidos e promessas para suas 
necessidades e esperando sempre que todos os seus 
problemas sejam resolvidos, mostrando desconhecer 
esse Ser Supremo, que atua de acordo com leis imutáveis 
e incondicionais.

Por volta do século XIX, por meio de Allan Kardec, sur-
giu a Doutrina Espírita como a revelação que veio para 
restabelecer os devidos valores para as coisas divinas, e 
Deus ocupou o ponto central dos ensinamentos revela-
dos pelo Espírito da Verdade a Allan Kardec. E a primeira 
obra da codificação espírita, O Livro dos Espíritos, inicia-se 
com a pergunta: “Que é Deus?”. 

O pronome “que”, sabiamente colocado na questão, 
pedia a qualificação de Deus, pois se Kardec quisesse a 
identificação teria perguntado “Quem é Deus?”. Mas o co-
dificador sabia que os homens ainda não estão evolutiva-
mente capacitados a conhecer Deus e podem, no máxi-
mo, conhecer suas qualidades e alguns de seus atributos. 
E a resposta obtida foi: “Deus é a inteligência suprema, 
causa primária de todas as coisas” (questão 1), com os 
atributos (questão 13): eterno, infinito, imutável, imaterial, 
único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Estas 
respostas dos Espíritos a Kardec deixaram claro que a in-
teligência humana não está apta a tudo conhecer.

Mas de todos os ensinamentos que a Revelação Espí-
rita traz sobre Deus, o mais importante é que Ele não só 
criou todas as coisas como permanece presente em toda 
a criação, e todas as criaturas carregam em si a essência 
divina. Para melhor compreensão, podemos fazer analo-
gia com a filiação humana em que todos os filhos têm o 
DNA do pai.

Jesus esclareceu ainda que o Reino de Deus está den-
tro de nós e não tem aparência exterior e, portanto, nin-
guém deve buscar Deus fora de si e muito menos imagi-
ná-lo com qualquer forma.

Criados à imagem e semelhança de Deus, todos pos-
suem potencialmente suas qualidades, que serão desen-
volvidas conforme a evolução do homem. Isso requer 
conhecimento, requer interesse em desenvolver-se inte-
lectualmente e requer, principalmente, moral, pois nin-
guém aperfeiçoará suas qualidades, se não atentar para 
a questão de amar ao próximo como a si mesmo, prati-
cando o bem, fazendo ao outro o mesmo que gostaria de 
receber. Entendo que o amor deve ser a base de qualquer 

relação, pois se Deus é amor e se Deus está em cada um 
de nós, todos somos amor e todos temos a essência divi-
na. Quem ama respeita, tolera, perdoa, pois está vendo 
no outro o mesmo Deus que está em si.

LIVROS & CIA - RESENHA
O Apocalipse – As Revelações Comparadas da Doutrina Espírita 
- de Martha Gallego Thomaz e coautoria de Maria Anita Conceição 
Batista Fonseca
por Antônio Carlos Saher

Há séculos o homem tenta inter-
pretar as visões do Apocalipse narra-
das por João, O Evangelista. Muito já 
se escreveu sobre este assunto que 
até hoje nos deixa apreensivos. Como 
entender as simbologias, as revela-
ções, o que dizem escrituras sagradas 
sobre o que aconteceu ou o que está 
para acontecer com a humanidade? 



ASSISTÊNCIA SOCIAL
UAS/GSMN
por Cecília Fazzini

O exercício de 2018 será pra lá de especial para a casa de-
dicada ao trabalho social, que o Grupo Socorrista Maria de 
Nazaré mantém, há mais de quatro décadas

O ano não poderia ter começado melhor na nossa Unida-
de de Assistência Social – UAS, também chamada de Casa 1. 

Autores importantes realizaram estudos sobre o tema, seja do 
ponto de vista científico ou religioso, entre eles, os brasileiros 
Nelson de Barros e José de Souza Almeida e o norte-america-
no Marvin Perry. 

Agora a FEESP lança esta obra. A autora, Martha Gallego 
Thomas, mais conhecida como Dona Martinha, foi uma das 
figuras mais importantes da Federação Espírita do Estado de 
São Paulo, além de fundadora do Grupo Noel, em 1977, que 
oferece atendimento social e doutrinário a mais de três mil 
pessoas por mês. Médium reconhecida e respeitada por seu 
intenso trabalho na doutrina, foi orientada no seu desenvol-
vimento por Edgard Armond com quem trabalhou de 1956 a 
1967. Quando ficou doente, ele a fez herdeira do Colégio (de 
Médiuns) e, após a morte de Armond, em 1982, Dona Marti-
nha foi diretamente designada para dar continuidade ao seu 
trabalho no Aperfeiçoamento Mediúnico.

Dona Martinha era uma das maiores estudiosas do Apoca-
lipse de João Evangelista. A coautora do livro, Maria Anita, que 
trabalhou diretamente com ela, foi, ao longo do tempo, cole-
cionando material das aulas e entrevistando-a para validar o 
material. Dona Martinha relatava que, muitas vezes, após con-
ceder uma dessas entrevistas, se desdobrava durante o sono 
e recebia orientações no Plano Espiritual para corrigir uma ou 
outra informação. Esta versão do Apocalipse é apresentada de 
forma muito didática, no formato de perguntas e respostas, o 
que torna a obra muito acessível a todos.  

Dona Martinha desencarnou em 2014, quando a coautora 
Maria Anita passou a trabalhar na revisão desta obra que ago-
ra é trazida a público. Esta visão espírita do Apocalipse parece 
confirmar um entendimento posto pela Psicologia Espírita de 
que “profecias são feitas para não se realizar”. A ver...

Robison Heiti Takahashi e Alexandra Cardoso de Freitas

Pode até contrariar a exatidão da matemática, mas, aqui, um 
mais um é muito mais do que dois.

A Comissão de Finanças do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, um 
braço da tesouraria, multiplica soluções quando a tarefa é so-
mar esforços que tragam o melhor resultado para as contas da 
nossa obra. 

Alexandra Cardoso de Freitas – trabalhadora do P3-A e for-
mada na turma 87 da Escola de Aprendizes do Evangelho, e 
Robison Heiti Takahashi, que atua no P2 e pertence à turma 91, 
dividem-se entre transpiração e inspiração, para contabilizar 
formas de otimizar recursos. 

Com a vida profissional no campo do Comércio Exterior e 
Relações Internacionais, Alexandra conta que, em 2013, se co-
locou à disposição para ser voluntária do GSMN e que atuaria 
onde lhe fosse designado. O entendimento e a seriedade sobre 
o trabalho voluntário, segundo ela, flui naturalmente: “é preciso 
ter responsabilidade e compromisso com o funcionamento da 
casa. Essa ajuda, que é trabalho de formiguinha e de devoção, é 
o que faz a obra andar”.

Robison, engenheiro elétrico, também teve a sua motivação 

MUITO PRAZER!
A ordem dos valores... altera o produto!
por Cecília Fazzini

aumentada depois de ingressar, há três anos, como digitador 
dos cupons (sem identificação de CPF do contribuinte) da Nota 
Fiscal Paulista ofertados à entidade e transformados em crédito 
(leia sobre as mudanças no sistema de registro do crédito à entida-
des filantrópicas junto à Fazenda Estadual, no encarte que acom-
panha esta edição do Jornal Fraterno). “É preciso ter iniciativa e 
colocar a criatividade a serviço da obra a que nos propusermos 
a colaborar. Assumir o compromisso e estimular os outros a fa-
zer o mesmo”, considera Robison. Com a nova sistemática de 
registro do crédito da NF Paulista, ele reconhece que “será ne-
cessário encontrar alternativas para orientar e convencer o doa-
dor a registrar o crédito em favor do GSMN”, já que esta é fonte 
imprescindível para prover as necessidades da Casa.

A dupla seguiu na colaboração espontânea e intensiva, até 
a recente mudança ocorrida com a arrecadação dos cupons fis-
cais, no firme propósito de assegurar essa fonte de receita para 
o GSMN. Recepção às notas; organização da tarefa dos digita-
dores voluntários; administração de prazos para o registro no 
sistema da Fazenda paulista e distribuição de urnas coletoras 
em estabelecimentos comerciais compunham a missão, entre 
outras providências, da Comissão de Finanças. Um trabalho 
sempre aberto a novas sugestões e novos voluntários.
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EXPEDIENTE

Horário de Funcionamento do GSMN

Adultos: 2ª-feira 19h30 e 4ª-feira 14h30
Jovens (8 a 18 anos): 4ª-feira 19h30
Gestantes e crianças (0 a 12 anos): sábado 9h30
Palestra espírita com tratamento coletivo: 2ª-feira 20h às 21h e 
4ª-feira 15h às 16h
Vibração Coletiva dos Discípulos de Jesus: 5ª-feira 19h45 (par-
ticipam, exclusivamente, Discípulos da Escola de Aprendizes do 
Evangelho)
Ensaio Coral GSMN: 4ª-feira 20h

 O Jornal Fraterno Maria de Nazaré contou com o apoio de:

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

A acolhida à nova turma de crianças de 6 a 12 anos, em sua 
maioria moradores da comunidade Alba, na Zona Sul paulis-
tana, ocorre no momento da renovação de planos e de mui-
ta fé no sentimento de solidariedade que cerca a obra.  Ao 
todo, 30 crianças, divididas em duas turmas – manhã e tarde 

–, embora menores que anteriormente, já enchem de vida o 
espaço da UAS.

Célia Scarabel, presidente do GSMN, não esmorece na 
crença em relação ao futuro. Crença no futuro do trabalho 
social desenvolvido e, muito mais, na trajetória dessas crian-
ças em formação. “Nosso propósito é colaborar para a trans-
formação da condição das  pessoas atendidas e, por meio do 
esforço que envolve a permanência de meninos e meninas 
sob nosso teto nos turnos diários (de segunda a sexta-feira), 
contribuir para ajudá-los a sair do estado de vulnerabilidade 
em que se encontram”, salienta.

Café-da-manhã, almoço e lanche da tarde são as refeições 
servidas aos menores, atendidos por uma equipe de profis-
sionais formada por: uma cozinheira, um orientador social, 
uma auxiliar de serviços gerais e uma profissional que atua 
no suporte administrativo. 

Mas não basta alimentar e cuidar com o máximo zelo das 
crianças. “Na nossa UAS é fundamental a atuação junto às fa-
mílias, para a melhor interpretação da realidade vivida pelos 
menores em seus lares,” afirma Scarabel.  De acordo com ela 
apenas com o refinado entendimento desse cenário familiar 
e social é que se consegue êxito na empreitada de capacitar 
crianças e jovens para a vida, tornando-os mais conscientes 
de seus direitos e deveres. Em contrapartida, “recebemos o 
olhar de respeito e compromisso da comunidade para com a 
nossa obra”, reconhece a presidente do GSMN.

Desafios 

Despertar talentos e potencial e ter cada ser como o pro-
tagonista de sua própria vida. Assim se mantém ativa a nossa 
UAS. Desafios? Sim e muitos. Criatividade para buscar parcei-
ros no meio corporativo e nos grupos de voluntários, que pos-
sam se comprometer com trabalho frequente e compartilhar 
habilidades e conhecimento com os menores. Esta receita bá-
sica, capaz de acionar o que Scarabel concorda em chamar de 
‘network do bem’, requer “mais do que utensílios para equipar 
melhor a nossa cozinha, mobiliário e outros recursos, deman-
da, sobretudo, inspiração e desejo de realizar o melhor com o 
que cada um possa oferecer”, complementa.
ACESSE: http://www.uas-gsmn.org/


