
A Doutrina espírita é filosofia, é ciência, é religião e foi codificada 
por Allan Kardec, no século XIX.
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EVENTOS EDITORIAL

Talvez não saibamos dizer com precisão em que momento 
nos tornamos espíritas. Seria o dia em que pela primeira vez 
entramos nesta Casa e nos sentimos aconchegados? Ou aquele 
em que percebemos que o passe espiritual acalmava a nossa 
alma? Seriam as palestras que têm o dom de falar ao coração 
e levam-nos a refletir sobre o nosso papel em nossa própria 
vida? Quiçá os livros que nos trazem respostas às questões que 
sempre nos fizemos sobre as alegrias e as dores da existência? 

Com certeza, houve um dia em que nos assumimos como 
filhos amados de Deus em exercícios de evolução do amor e da 
caridade.

Há poucos dias, assistimos uma cena que encantou a 
todos nós, espíritas.

Para explicar esta afirmação, precisamos relembrar os 
fatos:   o ator Paulo Goulart, de 81 anos, desencarnou, após 
muitos dias de fragilidade e dor, como acontece, frequentemente, 
àqueles que completam sua jornada na Terra.

A família dele, sua esposa, também atriz, Nicete Bruno e 
filhos são espíritas e sem alarde, sempre deram depoimentos 
de sua fé em entrevistas ou em apresentações no cinema ou no 
teatro.

Quando foi anunciado o desenlace, Nicete, com o rosto 
sofrido e suave descreveu os últimos momentos de seu marido 
como sendo de muita paz e amor para ele que partia e para os 
que ainda se deteriam aqui. Contou que toda a família estava 
reunida, que ela segurava as mãos dele, seu companheiro de 
tantos anos e lhe disse que o amava muito, que o adeus seria 
temporário, porque um dia tornariam a se encontrar. E concluiu, 
dizendo: eu te amo eternamente.

Quanto amor ainda precisamos alimentar! Quantas 
demonstrações de fé nos fazem falta!  A paz que tanto almejamos 
é construída todos os dias.

A certeza da continuidade da vida e dos reencontros felizes 
nos fazem espíritas.

PALESTRAS
Lourdes Possatto falará sobre 

“Relacionamentos Positivos” 
no dia 26 de abril, sábado, às 17 
horas. Lourdes é psicóloga clínica e 
escritora. Entrada: 1 k de alimento 
não perecível.

“Maternidade e Paternidade é 
Missão” é o tema da palestra que 
Deusa Samu , psicóloga e escritora, 
apresentará no dia 17 de maio, 
sábado, às 17 horas. Entrada: 1 k 
de alimento não perecível.
 

BAZAR DAS MÃES
O Grupo Socorrista Maria 

de Magdala realizará em suas 
dependências o seu tradicional 
“Bazar do Dia das Mães”, nos 
dias 6 a 10 de maio, das 13,00 às 
21,30 horas. Na ocasião poderemos 
adquirir os mais variados presentes 
para nossas queridas mães.

FESTAS JUNINAS
As nossas Festas Juninas 

ocorrerão nos dias 7 e 8 de junho, 
sábado e domingo, das 13,00 
às 21,30 horas, à Rua Alberto 
Tanganelli, em frente ao n. 497, 
Butantã. Local coberto. Solicitamos 
doação de brindes.

É uma boa oportunidade de 
retornar às alegres brincadeiras da 
infância e de apreciar guloseimas 
tradicionais.

Ingressos à venda na Livraria.

NOTA
Nossa companheira Dirce 

Ferreira dos Santos retornou à 
pátria espiritual no dia 5 de janeiro 
último. Conosco ficam as lembranças 
do nosso feliz convívio e a certeza do 
reencontro.
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DIMINUINDO OS 
CONFLITOS

Suliede Jampietro
Discípula

Se não existisse a 
força de atrito, não haveria 
movimento. Conseguimos 
caminhar porque há atrito da 
sola do pé com o solo. Ele é 
resultante do contato entre 
dois corpos. O relacionamento 
ente pessoas também é 
feito de atritos. São eles que 
permitem que as pessoas se 
movimentem, vão para frente 
e cresçam.

Se for demais, os 
corpos não conseguem se 
movimentar. Ficam presos um 
no outro. Nos relacionamentos 
pessoais acontece o mesmo. 
É quando o atrito passa a ser 
conflito, para de movimentar 
e deixar crescer. Em qualquer 
ambiente é a causa de crises, 
brigas, desperdício e queda de 
produtividade.

Fisicamente o atrito é 
uma força que atua no sentido 
contrário e não é visível. 
Entre pessoas também não 
o é, acontece mentalmente. 
O problema é quando passa 
a ser visível, perceptivo e a 
insatisfação é manifestada 
em gestos, brigas, raiva, ódio. 
É sinal de que o atrito se 
transformou em conflito. Mas, 
como evitar que se transforme 
em desavenças?

Quando falamos de 
máquinas, fazemos a pergunta 
básica: por que não pôr 
lubrificante  para diminuir o atrito 
entre as peças e não gastar 
energia desnecessariamente?.
Quanto mais confronto, menor 
a eficiência das máquinas. 

A força, a capacidade 

produtiva do homem é 
desperdiçada pelo ódio, raiva, 
insatisfação, inveja, desgosto, 
preocupação. São todas 
resultantes de atritos mentais 
excessivos. O que fazer para 
não ter atrito mental? Do 
mesmo modo que as máquinas, 
basta colocar um pouco de 
lubrificante na mente. São três 
os lubrificantes da vida: o “óleo 
gratidão” , o “óleo alegria” e o  
“óleo amor”.

Quando trabalhamos 
ou estudamos com alegria, 
com gratidão, com vontade de 
ajudar o próximo, não sentimos 
cansaço, ficamos mais fortes e 
sadios.

Vejamos um exemplo - 
uma mãe que ama o seu filho 
levanta-se em altas horas da 
noite fria, esquenta o leite, 
cuida do bebê, dorme pouco 
e não sente que esse trabalho 
é penoso. Essa é a mais 
gratificante maneira de nos 
comportarmos diante da vida.

OS BONS ESPÍRITAS 
 Patricia Casciny 

 Discípula

Como identificar os 
bons espíritas?

Deus tem um plano para 
mim, para você e para todos 
os seus filhos, com o objetivo 
de que sejamos bons espíritos 
e não bons espíritas.

Independente de 
religião, para que sejamos 
bons espíritos é preciso que 
pratiquemos a religiosidade, 
através de palavras, 
pensamentos, ações e 
sentimentos coerentes aos 
ensinamentos do Cristo e, 
de forma a nos auxiliar, Deus 
enviou Jesus o seu filho amado 
para exemplificar.

Estudar, adquirindo 
assim conhecimento, é parte 
importante no processo de 
evolução, porém, é essencial 
viver os ensinamentos de Cristo 
junto aos nossos próximos. 
A começar pelos próximos 
mais próximos, por nós e 
por aqueles que convivem 
conosco, diariamente... 
dia-a-dia, indistintamente, 
pratiquemos o exercício de 
nos colocarmos no lugar do 
outro, desejando a todos o que 
almejamos para nós.  

Comecemos por 
entender o ensinamento 
maior: amar a Deus sobre 
todas as coisas e aos nossos 
próximos como a nós mesmos. 
Fácil? Claro que não! Amar a 
Deus – Pai de infinita bondade 
- não é tarefa árdua, mas, 
aceitarmos a nós, olharmo-nos 
de todos os lados, em todas as 
direções, enxergando assim 
nossas virtudes e nossas más 
inclinações, isto sim é tarefa 
difícil. 
          Não sonhemos tão alto, 
caminhemos com cautela, 
passo a passo, iniciando os 
nossos trabalhos em nós e 
por nós, e assim, aos poucos, 
ganharemos base firme e sólida 
que permitirá que sejamos 
praticantes e multiplicadores 
das boas práticas cristãs, e 
assim, bons espíritos.

A paixão, que muitos 
chamam de amor, raramente 
atravessa seu estágio 
embrionário. Aos poucos, 
perde a força motivadora 
por não possuir raízes 
profundas nos verdadeiros 
sentimentos da alma. 

Hammed
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A GENTE PRECISA…
                              Hilda Thomaz
                                       Discípula

Ser muito forte.
Ser muito corajoso.
Ser muito determinado.

Ter  muita fé.
Ter muito amor.
Ter muita paciência.

Deixar de lado a presunção.
Deixar para trás os medos.
Deixar de vez o orgulho.

Amar mais a Deus.
Amar mais a si mesmo.
Amar mais ao próximo.

De nossos anjos a nos 
guardar .
De Maria a nos guiar.
De Jesus a nos instruir.
De Deus  a nos iluminar.

Aceitar e  amar mais a vida!

PARALELO POSSÍVEL
 Eliana Haberli Silva

Discípula

Em 18 de abril de 1857, 
Allan Kardec publicou em Paris 
o “Livro dos Espíritos”, iniciando 
uma revolução religiosa com 
profundos reflexos filosóficos e 
científicos. 

Alguns meses depois, 
em 1° de julho de 1858, 
Charles Darwin apresentou 
em Londres seu trabalho 
“A Origem das Espécies” 
deflagrando uma revolução 
científica com profundos 
reflexos religiosos e filosóficos. 
Ambos eram intelectuais e 
cientistas – Kardec inserido no 
setor das ciências humanas 
e Darwin pertencente ao 
lado das ciências naturais. 
Ambos tratavam de ideias 
que levavam o mesmo título, 
evolução, um fitando-a do 
ponto de vista moral e outro, 
do ponto de vista biológico. 
Há um espaço de encontro 
entre esses dois homens e a 
bióloga brasileira Hebe Laghi 
de Souza descreve-o em seu 
livro “Darwin e Kardec, um 
diálogo possível” da Editora 
Allan Kardec.

 Hebe Laghi de Souza 
contribui para diminuir a 
distância entre os dois polos 
do conhecimento. Ela aborda a 
aproximação que os espíritas 
sabem que deve haver entre 
Religião e Ciência. A autora 
descreve de maneira atraente 
os acontecimentos que 
cercaram a publicação dessas 
duas obras e nos faz relembrar, 
com simplicidade, os princípios 
das ciências naturais.

Muita gente, ao 

longo desse tempo entre 
as grandes descobertas do 
século 19 e os dias de hoje, 
colocou Religião e Ciência 
em campos antagônicos. Mas 
a fé religiosa não pode ser 
cega, já aprendemos, e ela 
pode se alargar e brilhar ainda 
mais com as descobertas 
científicas. Hoje, vemos que a 
ciência vem se aproximando 
da seara religiosa em 
muitos campos, como o da 
Medicina. Ciência e Religião 
não podem dar as mesmas 
respostas para as perguntas 
da humanidade, mas não são 
inimigas, como muita gente 
ainda acredita. Hebe Laghi de 
Souza faz lindas descrições 
científicas, apontando uma 
vontade inteligente permeando 
a biologia. E nos leva a 
agradecer por fazer parte 
deste espantoso universo.

NOSSA ESCOLA

A Escola de Aprendizes 
do Evangelho do Grupo 
Socorrista Maria de Magdala 
está quase pronta e agora 
falta muito pouco para a sua 
conclusão. Já instalamos 
todas as esquadrias, todas as 
divisórias e todas as portas, 
incluindo as internas dos 
banheiros. O terreno está 
pronto para ser ajardinado.

Precisamos, agora, do 
último esforço para a aquisição 
das louças dos banheiros, 
das luminárias e da pintura, 
mas com a colaboração tão 
preciosa dos nossos amigos, 
muito logo a nossa escola será 
inaugurada.

Agradecemos a todos.

POSSE
A nova Diretoria 

Executiva do Grupo 
Socorrista Maria de Magdala 
foi eleita no dia 14 de abril 
em assembleia ordinária  do 
Conselho de Administração.

Os novos dirigentes 
são: Presidente: Cleusa Pires 
de Almeida; Vice Presidente: 
Sérgio Alonso; Diretor 
Financeiro: Milton Vicente 
Barbieri; Diretor Administrativo: 
Jaques Purim; Diretor Social : 
Eduardo Medeiros de Paula; 
Diretora secretária: Maria de 
Lourdes Celes Bonfim.

Desejamos muito êxito 
aos companheiros que nos 
próximos anos têm a delicada 
missão de administrar a nossa 
Casa. Pedimos ao Pai que 
os ilumine em todas as suas 
ações.

Agradecemos a 
dedicação amorosa da equipe 
que conduziu o Magdala nos 
últimos 8 anos.
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“PELO AMOR OU PELA 
DOR”   

Ulisses Rocha
Aluno

Mais um dia de trabalho 
no Grupo Socorreste Maria de 
Magdala. A casa está lotada. 
Nas longas filas, pessoas 
que representam tão bem a 
diversidade social e a riqueza de 
culturas presentes neste país 
gigante e belo. No coração de 
cada uma delas, a esperança 
e o desejo de encontrar a 
satisfação daquilo que tanto 
se espera. Há quem venha 
para entregar-se ao auxílio do 
semelhante e fazer o que lhe 
manda o coração: doar amor, 
energia, praticar caridade. 
           A doação de si representa 
uma satisfação formidável 
para quem se entrega ao 
auxílio dos que precisam. 
Mas há centenas de pessoas 
que pisam pela primeira 
vez em solo socorrista, 
levadas pelos mais diversos 
e dolorosos sentimentos: 
angústia, tristeza, solidão, 
desesperança, desemprego, 
desilusão e tantos outros que 
fazem da chegada ao centro 
espírita, praticamente a última 
esperança de por fim a uma 
penúria que dilacera o coração 
e estraçalha a alma. A maioria 
dos que vem precisa de 
socorro.

As dores trouxeram e 
continuam trazendo milhares 
de pessoas. A procura de 
conforto é uma ida decisiva ao 
encontro do imponderável, das 
forças espirituais. 

Muitos chegam sem 
acreditar no que vão encontrar. 
Mas a desconfiança é sufocada 
pelo desespero. 

Já nos primeiros passes 
do tratamento, o visitante 
descobre que algo novo 
começa a acontecer. As dores 
diminuem e os problemas 
parecem ficar menores. 
Quando menos se espera, 
encontra-se o tão desejado 
conforto, e é hora de ir embora. 
Depois de algum tempo, tudo 
parece desandar de novo. 
Então, o caminho de volta 
torna-se mais fácil. Nas idas e 
vindas é possível concluir que 
a alma precisa estar sempre 
bem cuidada. Todos somos 
suscetíveis às inúmeras 
interferências energéticas do 
nosso dia-a-dia. Eis a razão 
para não se abandonar a tão 
necessária proteção espiritual. 
Ao compreendermos isso, 
conseguimos diminuir, 
sensivelmente, as dores 
espirituais que tanto nos 
maltratam.

ALRUMI-Poeta 
Islâmico, 1210-1273 D.C.

“Fui mineral, morri e 
me tornei planta; como planta 
morri e me tornei animal; 
como animal morri e depois fui 
homem; por  que teria eu medo? 
Vi dois  mil homens que 
eu fui, mas nenhum era 
tão bom quanto sou hoje.  
Morrerei  ainda com homem 
para elevar-me e estar 
entre os bens-aventurados 
anjos. Entretanto, mesmo este 
estado  de anjo terei de deixar” 

Colab. Enio Carmelo                                 
Discípulo

“Um dos maiores 
prazeres concedidos ao 
homem sobre a Terra é o de 
reencontrar corações que 
simpatizam com o seu.“

Kardec.
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QUEM ESCREVEU O NOVO 
TESTAMENTO ? 

Silvana Mancini
Aprendiz

Pela primeira vez li o 
Novo Testamento.  Penso 
ter descoberto algo novo: 
o entendimento do seu 
significado, quase ininteligível 
para mim até então, e por isso, 
tantas vezes deixado de lado.   

 O Novo Testamento 
foi organizado em meados 
do século V em 27 livros 
divididos em quatro grupos: 
Os Evangelhos, os Atos dos 
Apóstolos, as Epístolas, e o 
Apocalipse. 

Quem foram as pessoas 
que resolveram escrever 
a história de Jesus, seus 
feitos, seus milagres, seus 
ensinamentos, sua vida?  E 
por que o fizeram?  Falemos 
um pouco sobre Mateus, autor 
do Primeiro Evangelho.

Curiosamente, Mateus  
nascido na Galileia, era um 
publicano.  Ou seja, era um 
cobrador de impostos Os 
coletores de impostos eram 
repudiados,  pois contribuíam 
para a dominação romana 
recolhendo o dinheiro dos 
judeus e entregando-o  às 
autoridades romanas.  Não é 
difícil avaliarmos o repúdio a 
Mateus pela sociedade judaica 
da época. 

Jesus convocou Mateus 
a segui-Lo e a tornar-se um de 
Seus apóstolos, por ocasião 
de um banquete na casa de 
Mateus do qual participaram 
seus colegas publicanos.  Esta 
comovente passagem é assim 
relatada por Mateus em seu 
Evangelho (9: 9-13) :

    “Jesus, partindo dali, viu 
um homem chamado Mateus, 
sentando na coletoria, e disse-
lhe: Segue-me. Ele se levantou 
e o seguiu. Estando ele à 
mesa em casa, vieram muitos 
publicanos e pecadores e 
sentaram-se com Jesus e com 
seus discípulos. Os fariseus, 
vendo isto, perguntavam aos 
discípulos: Por que come 
o vosso Mestre com os 
publicanos e pecadores? Mas 
Jesus, ouvindo, disse: Os sãos 
não precisam de médico, mas 
sim os enfermos. Ide aprender 
o que significa: Misericórdia 
quero, e não holocaustos; pois 
não vim chamar os justos, mas 
os pecadores).” 

Consta que Mateus 
escreveu o seu Evangelho 
entre os anos 39 a 60 DC, 
provavelmente em hebraico. 
Foi traduzido para o grego e 
para o latim e, depois, para 
tantos outros idiomas do 
mundo. Por esta razão sua 
leitura exige uma interpretação 
mais apurada e cuidadosa para 
se perceber seu verdadeiro 
significado. Para tanto, é 
preciso levar-se em conta as 
limitações das traduções e 
tentar entender os costumes 
e padrões sociais da época 
em que Jesus esteve aqui, 
sob pena do texto se tornar 
ininteligível, o que certamente 
é uma grande perda para o 
leitor.  

DEPOIMENTOS
A IMPORTÃNCIA DA E.A.E.

Joana d’Arc Ferreira Rizatto 
“Para mim, a EAE 

significa aprendizado, 
caminho para a renovação 
interior e o fortalecimento da 
fé.”

Maria Aparecida de O. L. 
Ikeda 

“A EAE significa 
encontro com a paz, 
encontro com a verdade, 
acompanhada de amigos 
com o mesmo propósito de 
renovação  e crescimento 
espiritual. Terça-feira 
sempre aguardada!” 

Joana Célia Alfaia Bonomi 
“Pensei muito em 

escrever o que a EAE 
significa para mim, mas 
acho que com palavras 
não consigo me expressar, 
pois a EAE é a família 
que eu adotei. A EAE, me 
mostrou que sou LUZ.” 

Deise Magali Rime 
Eu acredito que o 

ser humano que ingressa 
na EAE, é um espírito 
que recebeu a dádiva 
divina para se transformar 
nesta vida em um  espírito 
melhor, trabalhando as 
suas imperfeições de vidas 
pregressas.”

  Não existe criatura que 
possa esconder-se de Deus; 
tudo fica nu e descoberto aos 
olhos Dele e a Ele devemos 
prestar contas.” 

Paulo de Tarso. Carta aos He-
breus. Hb (4,12)   

“Teus parentes e amigos são 
as almas que você mesmo 
atraiu, com tua própria 
afinidade.” 

Chico Xavier
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RECONHEÇAMOS
Erwin Becker

Discípulo
Quando estamos em 

plena capacidade do uso dos 
sentidos, usamos e abusamos 
deles sem nos darmos conta 
de suas complexidades. Como 
raramente nos faltam, jamais 
sabemos como é ficar sem 
eles. Somente se, por qualquer 
infortúnio, algum nos faltar, 
sentiremos o quão importante 
ele é.

 Também sabemos 
que a ausência da energia 
elétrica torna a nossa vida 
problemática, pois quase 
tudo depende dela. O mesmo 
podemos dizer da água. Só 
assim sentimos a sua falta. 

Do mesmo modo como 
fazemos com os sentidos 
do corpo, usamos a Divina 
Centelha do Amor existente 
em nós,  em nossas paixões 
materialistas e efêmeras, 
egoisticamente.

Todos reconhecemos 
que Deus está em nossas 
vidas e que o Evangelho deve 
ser a nossa norma de conduta, 
porém poucos o aplicam no 
aprimoramento moral, até 
que infortúnios ocorram. Deus 
nos alerta com esses sinais, 
chamando-nos aos  nossos 
deveres.

Se a Escola da Vida é 
negligenciada, deixamos de 
adquirir a bagagem  necessária 
para a nossa aprovação 
no dia do julgamento final, 
quando o Grande e Supremo 
Juiz nos dirá: recebestes um 
corpo perfeito, inteligência 
e bagagem para resistir 
ao mal e seus abusos e, 
aprendestes a lição de amar 
o teu próximo, cobrindo-o 
de caridade, ajudando-o 

em suas necessidades,  
compreendendo-o e 
respeitando sua identidade 
sem impor nossas opiniões? 
Só falta culpar a Deus por 
nossos erros não é mesmo?

A dor existe para 
reconduzir-nos ao bem e a 
“Escola da Vida” nos ensina a 
adquirir as virtudes necessárias 
para a nossa evolução.  o 
Reino dos Céus.

É preciso não esquecer 
que é o Espírito que ama e não 
o corpo, e, quando a ilusão 
material se dissipa, o Espírito 
vê a realidade.                   

 Kardec

Mantém os que 
amas perto de ti, diga-
lhes ao ouvido o muito que  
precisas deles, queira-os e 
trata-os bem, tome tempo 
para dizer-lhes “sinto muito”, 
“perdoa-me”, “por favor”, 
“obrigado” e todas as palavras 
de amor que conheces. 
           

Ninguém te recordará 
por teus pensamentos 
secretos. Pede ao  
Senhor a força e a 
sabedoria para expressá-los. 
Demonstra a teus amigos e 
seres queridos o quanto são 
importantes para ti.” 

Gabriel Garcia Marques

A PRECE ME ELEVA
Felisbela Rossetti

Aluna
A prece é a elevação dos 

nossos bons sentimentos, da 
nossa amorosidade, caridade, 
bondade, perdão. É a evocação 
ditada pelo coração através da 
fé, do fervor,da sinceridade.

A prece é a louvação, o 
pedido, o agradecimento. “Ela 
desata e desenvolve os fios dos 
pensamentos, impulsionando-
os em todas as direções ... e 
tem a capacidade de recolher 
os frutos na mesma dimensão 
em que foram emitidos”.(1)

A finalidade da prece é 
elevar nossa alma a Deus. Ela 
atrai os bons espíritos que se 
associam ao bem que se quer 
fazer. Na prece, cada palavra 
deve exprimir uma ideia, levar 
à reflexão, tornar possível o 
encontro de cada um consigo 
próprio. Cada palavra da prece 
tem o dom de nos serenar 
e nos permite encontrar em 
nós mesmos a saída para as 
nossas dificuldades.

Orar é a renovação 
íntima, é a compreensão 
do plano da Sabedoria 
Infinita, é o traçar do próprio 
aperfeiçoamento a serviço 
do bem. Quando ditada pelo 
coração de forma clara, simples 
e concisa, a prece nos remete 
a nós mesmos e permite-nos 

penetrar o nosso íntimo.
A prece é vibração, é 

energia, é poder. Ela nos revela 
a nossa origem divina e nos 
coloca em contato com o nosso 
Pai; é a Ele que emitimos raios 
em forma de mensagem e Ele 
nos envia os bons espíritos 
para nos assistir.

Ao cultivarmos a prece 
com equilíbrio de sentimento, 
vamos, aos poucos, nos 
transformando em foco radiante 
de energias da Divindade. 
E com esforço, confiança e 
persistência, o cultivo da prece 
passa a ser tão natural quanto 
o ato de respirar.

“A mente centralizada 
na oração pode ser comparada 
a uma flor estelar aberta ante 
o Infinito, absorvendo-lhe o 
orvalho nutriente de vida e 
luz.” (2) 

(1) MiraMez, FilosoFia espírita, vol. i. p.44. 

(2) MecanisMos da Mediunidade, andré luiz, 

cap. 25 “oração”, p. 156.
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O BEIJO DE JESUS
             José Antonio Jacob

Eu era criança, mas já percebia,
O pouco pão que havia em 
nossa mesa
E a aparência acanhada da 
pobreza
Que tinha a nossa casa tão 
vazia.

De noite, antes do sono, uma 
certeza
A minha mãe rezava a Ave 
Maria!
E ao terminar a prece eu sempre 
via
No seu olhar uma esperança 
acesa

E após a reza desligava a luz,
Beijava o crucifixo e a fé era 
tanta
Que adormecia perto de Jesus.

Depois que ela dormia (isso que 
encanta)
Nosso Senhor descia ali da cruz
Para beijar a sua face santa

ANIVERSÁRIO
 

O Grupo Socorrista 
Maria de Magdala completa 
35 anos no dia 24 de abril. 
É uma das Casas filiadas à 
União Fraternal, que por sua 
vez, liga-se à Fraternidade 
dos Discípulos de Jesus e, 
hierarquicamente, à Federação 
Espírita de São Paulo.

Nasceu da intenção 
do G.S. Maria de Nazaré de 
expandir o Espiritismo na 
região do Butantã, bairro de 
moradia de muitos de seus 
trabalhadores. 

Seu nome, Maria de 
Magdala, foi sugerido por 
Edgard Armond, o criador das 
Escolas de Evangelho, numa 
homenagem à doce amiga de 
Jesus, que é o nosso exemplo 
de reforma íntima.

Sua inauguração 
ocorreu em 14 de junho e os 
trabalhos tiverem início poucos 
dias depois. Desde então, 
a nossa Casa tem crescido 
sempre. Em todos os dias da 
semana, em todos os períodos 
há atividades de atendimento 
espiritual e escolas. Contamos 
com 677 trabalhadores e 
575 alunos. Em 2013 demos 
assistência espiritual a mais de 
100 000 pessoas.

Temos sede própria 
há 20 anos e, nos próximos 
meses, inauguraremos o 
prédio anexo que irá abrigar 
a nossa Escola de Aprendizes 
do Evangelho, erguido graças 
à dedicada colaboração de 
nossos amigos. .

O que norteia nos 
passos nos foi dito há 35 anos: 
“amar a Jesus é a ordem do 
dia para o trabalho da nossa 
Casa”. 
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Tarde

Dia  Período  Atividade    Horário   Abertura e Fechamento  
            dos Portões

Conscientização (a partir de 02/05/2013)  das 20:00 às 21:30 h  18:30 e 20:45 h

ATIVIDADES DO GRUPO SOCORRISTA 
MARIA DE MAGDALA

Noite

Assistência Espiritual para Adultos                das 14:30 às 16:30 h  13:00 e 15:30 h

Assistência Espiritual para Jovens a partir de 7 anos das 20:00 às 21:00 h  18:00 e 20:10 h

Terças Feiras

Manhã

Noite

Assistência Espiritual para Crianças de 0 a 7 anos das 09:15 às 10:30 h  08:15 e 10:15 h

Assistência Espiritual para Gestantes   das 09:15 às 10:30 h  08:15 e 10:15 h

Escola de Aprendizes do Evangelho   das 20:00 às 22:00 h  18:00 e 20:30 h

Tarde Escola de Aprendizes do Evangelho   das 14:30 às 16:30 h  13:00 e 16:30 h

Quartas Feiras
Tarde

Noite

T2      das 15:00 às 16:00 h     13:00 e 15:15 h

Assistência Espiritual para Adultos   das 20:00 às 22:00 h  18:00 e 21:00 h

Quintas Feiras

Tarde

Curso de Médium     das 14:30 às 16:30 h   13:00 e 15:15 h

Conscientização     das 14:30 às 16:00 h   13:00 e 15:15 h

Curso de Médium     das 20:00 às 22:00 h  18:00 e 20:15 h

T2      das 20:00 às 21:00 h  18:00 e 20:15 h

Assistência Espiritual para Adultos   das 14:30 às 16:30 h  13:00 e 15:30 h

Assistência Espiritual para Adultos   das 20:00 às 22:00 h  18:00 e 21:00 h

Noite

Assistência Espiritual para Crianças de 0 a 7 anos das 14:30 às 16:00 h  13:00 e 15:30 h

Segundas Feiras
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A F U Ç L C F S A Z

R A U U É C B E L A

E R T L O Z R Õ E Z

D O B J G U M Ç M U

E M Ç E A O M A B L

N A E S P R R R R R

T P A U R E E O A A

O S P S Õ N D C N M

R L E R B O Ç O Ç A

A O E R T S E M A P

HINO DO GRUPO 
SOCORRISTA  

MARIA DE MAGDALA
(continuação)

.......O CÉU SE COBRE DE LUZ, 
RESPLANDECE EM SEU 

FULGOR
GLORIFICANDO A JESUS

NOSSO MESTRE E REDENTOR
E OS CORAÇÕES SE ENTERNE-

CEM
NA LEMBRANÇA DESSE AMOR 

......

CAÇA PALAVRAS


