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

Mário Mas, psicólogo e 
palestrante espírita, falará sobre 
“Alteração do Destino”, no dia 
16 de Abril, sábado, às 17h00.  . 
           
Em 21 de Maio, sábado, às 
17h00, a Dra Cláudia Okawa, 
médica espírita, discorrerá sobre 
o tema: “Medicina Antroposófi-
ca: Saúde e Qualidade de Vida”. 
           
No dia 18 de junho, sábado, às 
17h00, Rodrigo Belmonte  mi-
nistrará uma palestra no Grupo 
Socorrista Maria de Magdala. 

Para todas as palestras, 
a entrada é 1k de alimento não 
perecível.

NOTA
Nossos companheiros 

Fernanda Ernestina Borges, 
Jane Irene Jacomini e Altami-
ro Correa partiram para a Pátria 
Espiritual, no último trimestre. 
Nossos votos de uma feliz aco-
lhida na casa de nosso Pai.  

GRANDES NOMES
 Nesta edição falamos de  Hermínio Miranda, 
o pesquisador e escritor de 40 obras.                                                          
      p.03 

1o ENCONTRO DOS TRABALHADORES
 O primeiro encontro dos trabalhadores das 
salas de passes aconteceu dia 12 de Março. Saiba 
mais.                                                             p.03

FESTA JUNINA
Já temos a data de nossa festa p.03

MENSAGENS DE ABERTURA E 
ENCERRAMENTO

 As mensagens recebidas durante o 12o 
encontro da União Fraternal foram transcritas aqui.                      
            p.04 e 05

COMPORTAMENTO ÉTICO
         p.07

DIAS DESAFIADORES
 Uma jornada estressante por Felisbela 
Rossetti        p.08

ENCONTRO DE PAZ E 
ESPERANÇA

 Tânia Magalhães
Discípulo

“A Consciência do Ser 
no Século XXI” foi o título do 
XII° encontro da União Frater-
nal, que aconteceu nos dias 26, 
27 e 28 de fevereiro, no Hotel 
Vacance de Águas de Lindóia. 
O evento ofereceu palestras, 
músicas e teatro da melhor qua-
lidade.

Na chegada, as pessoas 
foram recepcionadas pela Equi-
pe de Eventos que distribuiu pe-
quenos laços coloridos. Após o 
jantar, os participantes ouviram 
a suave música do Coral Lumi-
nare, como preparação para a 
palavra de boas vindas do Men-
tor.

Vansan encerrou a noite 
com uma palestra cantada.

As atividades do sábado 
tiveram início com a Dança Sê-
nior, animada e contagiante.

 Logo após, foram profe-
ridas as palestras “O períspirito 
e suas modelações” pelo pro-
fessor Luiz Gonzaga Pinheiro e 
“A conquista da felicidade” reali-
zada por Irvênia Prada, escrito-
ra espírita.

Houve também a apre-
sentação das pinturas mediúni-
cas de Valdelice Salum e das 
músicas do Luminare. 

Para encerrar a noite, a 
juventude do Itaporã apresen-
tou a peça: “Brasil, Eu Acredito”, 
uma injeção de amor à nossa 
pátria.

No domingo, mais uma 
vez a alegria da Dança Sênior.

 André Luiz Ramos, físico 
e evangelizador espírita,  discor-
reu sobre “O Sermão do Monte 
e a Força dos Sentimentos”.

 Ney Prieto e Nando Cor-
del apresentaram “Alvorecer de 
uma Nova Era” em um show de 
alegria e esperança, um estí-
mulo perfeito para que todos os 
presentes retornem à próxima 
edição deste encontro de co-
nhecimentos, fé e esperança.
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EDITORIAL

 ‘Ó tempos! Ó costumes!” é uma exclamação bastante 
conhecida, pronunciada pelo orador latino Cícero, há mais de 
dois mil anos, sobre a decadência moral do Senado Romano e 
incrivelmente perfeita para os nossos dias.

Vivemos hoje, tempos difíceis, como se as experiências 
infelizes do passado não nos servissem de lição.  Chocamo-nos 
com as grandes corrupções dos poderosos e continuamos a 
praticar os nossos pequenos deslizes. Somos sensíveis a cenas 
de crianças cavoucando lixões em busca da subsistência; de pais 
que veem seus filhos fora da escola e dentro de educandários; 
de dirigentes que oferecem frágeis fios de esperança para que o 
povo possa agarrar-se e que se rompem a qualquer mudança dos 
ventos, mas fazemos pouco para as necessárias modificações.

A história repetida tantas vezes, reforça a certeza de que 
o homem desperdiça muito o tempo de sua evolução espiritual.

As mensagens que recebemos no XII Encontro da União 
Fraternal nos falam que Jesus nos trouxe a revelação do amor 
que realmente precisamos encontrar, mas que ainda não é norma 
de conduta para todos. Falam-nos também da necessidade de 
entender o que é “ser” humano, de ter consciência do amor.

Os textos de nossos colaboradores nos ensinam a aceitar 
as pessoas como elas são, já que todos nós trazemos as marcas 
de nossos erros e a conceder a cada um o direito de ser como é. 

Falam-nos também, que a nossa insegurança resulta do 
esquecimento de que somos uma partícula da “centelha divina” 
e que, por isso, temos potencial para realizar tudo perfeitamente.

Um dia, por mérito uníssono de toda a humanidade, o nosso 
mundo será melhor. Basta ter o coração e os braços disponíveis.

UAU!
 Rosemary

Aprendiz
Podem chamar de estalo, 

flash, uau!
Sabe aquele momento  

em que a “ficha cai”?
Sim, é quando encontra-

mos dentro de nós, a conexão 
com o divino. E é uma conexão 
tão boa! É essa faixa vibratória 
em que mergulhamos e que nós, 
humanos, chamamos de “felicida-
de”.

Não é a felicidade de 
ter as coisas! É a felicidade plena  
e ser pleno não significa “ser mais 
ou menos”, como já disse Chico 
Xavier...

Ser pleno é entender que 
a graça pode estar também no 
que nos falta, mas que vamos 
conseguir.

 É esta consciência que 
nos dá forças, fé, saúde e amor 
pra continuar...

ANDRÉ LUIZ RAMOS 
Tânia Magalhães

Discípulo 
A palestra ministrada no XII 

Encontro da União Fraternal por 
André Luiz Ramos, físico, mestre 
em Física Médica, professor, 
evangelizador e membro da 
Associação Médico-Espírita de 
São Paulo, literalmente levantou 
a plateia.

A emoção transparecia 
enquanto André discorria sobre 
O Sermão do Monte, não só pela 
energia do próprio texto, como 
também, como nos confessou 
o próprio palestrante, pela 
sensação de poder estar entre 
os seus de coração, uma vez que 
participou da Mocidade e fez o 
EAE no Grupo Socorrista Edgard 
Armond, nossa casa irmã.

Hoje, André diz não 
pertencer a nenhuma casa em 
especial, mas que reconhece 
seus irmãos de jornada entre 
os trabalhadores e alunos das 
casas da União Fraternal, porque 
deixaram em seu coração raízes 
profundas de amor e amizade.

ARRAIÁ MAGDALA

 Caipirinhas e caipirões do 
Magdala já estão preparando seus 
chapéus de palha e botinões para 
participar da festa mais esperada 
da comunidade: nossa Festa 
Junina que neste ano acontecerá 
nos dias 4 e 5 de julho, com muita 
pipoca, quentão e bandeirinha.

As classes do EAE já 
estão a todo vapor e prometem 
que vão se superar em alegria, 
sorrisos e confraternização, além, 
é claro nos maravilhosos quitutes 
e brincadeiras.

O endereço não tem erro: 
Rua Alberto Tanganelli Neto, 
Butantã, o mesmo dos anos 
anteriores.

Esperamos todos para 
uma festa inesquecível! Até lá!
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HERMÍNIO MIRANDA, O 
PESQUISADOR

 Eliana Haberli
Discípula

Hermínio Corrêa de 
Miranda, escritor e pesquisador 
espírita que estudou com 
profundidade temas como a 
história do pensamento cristão 
é considerado um dos gigantes 
da divulgação do espiritismo. 
Ele faleceu no Rio de Janeiro 
em 2013 com 93 anos de 
idade, depois de produzir 
mais de 40 livros, dentre eles 
os clássicos Diálogo com as 
sombras, Diversidade dos 
carismas e Nossos filhos 
são espíritos.·.

 Sua obra se divide em 
quatro grandes campos – o 
cristianismo, a mediunidade, 
a regressão da memória e a 
reencarnação, base de todos 
os livros. O autor se dedicou 
também à pesquisa da época 
de Jesus Cristo na Palestina, 
que o levou a estudar 
documentos e movimentos 
religiosos. “Estou convencido 
de que temos de voltar às 
origens, ao tempo em que 
Jesus estava lá. Isso poderá ser 
feito consultando as memórias 
indeléveis guardadas na 
mente espiritual de gente 
que também lá estava”, disse 

em uma entrevista ao jornal 
Folha Espírita em 2011. Sobre 
essa volta ao passado, ele 
recomendou a leitura do seu 
livro Memória Cósmica. 
A pesquisa que fez sobre 
documentos antigos do 
cristianismo resultou na obra 
O Evangelho Gnóstico de 
Tomé, que traz luzes à questão 
dos evangelhos apócrifos.

Hermínio Miranda 
estudou o livro O Mistério de 
Patience Worth, psicografado 
nos Estados Unidos no 
começo do século passado. 
Patience é o espírito de 
uma mulher que viveu na 
Inglaterra no século 17 e ditou 
uma extensa obra em inglês 
arcaico com ambientações em 
locais e épocas diversas. Faz 
parte da obra “Uma história 
triste”, trilogia traduzida por 
ele que inclui as histórias de 
Jesus, Panda e Hatte. Hatte 
(Ódio) viveu na mesma época 
de Cristo e suas vidas se 
cruzaram.

Hermínio deixou uma 
mensagem na entrevista aqui 
mencionada que se encaixa 
bem nos dias atuais. “Minha 
mensagem é de esperança, 
uma esperança serena e 
convicta. A despeito da 
turbulência que impera em 
nosso planeta nestes tempos 
difíceis, o Universo não está 
abandonado à sua própria 
sorte. Nós é que passamos a 
nutrir a insensata ideia de que 
é possível abandonar Deus. 
Muitos nem sabem que Ele 
vive em nós, e nós n’Ele, “como 
peixes no oceano”, segundo 
André Luiz, em sua poética 
e sábia linguagem. Portanto, 
nada há a temer, senão nossos 
insensatos desvios”.

ENCONTRO DE 
TRABALHADORES DE 

PASSES
Cleusa Pires

Discípula

No dia 12 de março 
de 2016 foi realizado no 
Magdala o 1º. Encontro dos 
trabalhadores das salas de 
Passes (P2,CH,P3B e Passe 
Preparatório) reunindo cerca 
de 250 trabalhadores. Um 
dos objetivos foi o encontro 
fraterno entre companheiros 
que trabalham nos diferentes 
dias e horários..

Abertura do Encontro:  
Cleusa (Presidente)

Subida vibratória : Guio-
mar (Dirigente Espiritual)

Temas  abordados:
1) - Informações sobre 

nossa Casa (Diretoria/Conse-
lho) - Sergio Alonso (Vice Pre-
sidente)

2) - Assistência nos Tra-
balhos Espirituais (assistência 
de encarnados e desencarna-
dos – Lourdes (Diretora Se-
cretária)

3) - Preparação do Traba-
lhador (antes, durante e de-
pois dos trabalhos) enfatizan-
do pensamentos/prece/con-
centração /corrente – Cleusa 
(Presidente)

4) - Apresentação de cada 
Passe dando ênfase ao sig-
nificado de cada movimento 
(Gislaine -Dirigente)

5) - Espaço para pergun-
tas

6) - Mensagem do Livro 
Fonte Viva “O que Tendes”

7) - Harmonização e 
Mensagem de Mentor

F i n a l i z a n d o : 
Informações sobre Brigada de 
Incêndio

Contamos ainda com 
a participação do Eduardo 
(Diretor Social e Equipe), 
Lourival (filmes),Luiz Renato 
(som).
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XII ENCONTRO – 2016  – A Consciência do Ser no Século XXI
MENSAGEM DE ABERTURA

 Filhos e filhas.
Amados.
Intensa preparação se fez em todos os planos que podemos 

almejar e alcançar para que este encontro se realizasse.
 Círculos e círculos de luz envolvem todo este espaço, a 
perder de vista.
 Estes emissários celestiais podem penetrar nestes círculos 
de luz e aqui nos abraçar, nos encontrar para, com sua energia 
amorosa, trazer a motivação e a reflexão que este encontro deve 
levar  cada um de vocês a fazer.
 Jesus, o Nosso Mestre, trouxe a revelação que mudou, em 
muitos aspectos, a humanidade terrena. Em suas palavras, em seu 
Evangelho, a maior revelação que nos deixou foi o aprendizado do 
amor. Tantas palavras, tantos atos para nos mostrar a importância 
de nos amarmos uns aos outros.
 O tempo passou, anos, séculos, tantos outros emissários 
foram enviados a esta humanidade terrestre quando foi necessário 
chamar a atenção destes seres humanos que aqui habitam. 
Muitos foram bem recebidos e a sua palavra frutificou e hoje, meus 
queridos, para que estes emissários aqui viessem, foi preciso esta 
intensa preparação.
 Muitos já estão entre vocês. Muitos vieram anteriormente para 
auxiliarem aqueles que, empenhados, foram se preparando para 
este dia. Muitos de vocês também foram intuídos, encaminhados 
para que pudessem entender as revelações que hoje se fazem 
necessárias.
 E aqui estamos nós. Se Cristo nos trouxe a revelação do 
amor, qual seria a revelação atual que precisamos encontrar, 
qual seria o caminho que esta humanidade precisa buscar para, 
realmente, se transformar, para, realmente, trazer uma nova luz, 
um novo entendimento.
 E eis que a escolha se fez e nós reforçamos aqui a 
necessidade, queridos, da conscientização, do saber e do entender 
qual a tarefa atual desta humanidade. Muito se falou, muito se 
aprendeu, muito se vivenciou, mas aquele amor, aquela revelação 
do Cristo ainda não é norma de conduta para toda a humanidade.
 E se hoje aqui estão para refletir, é esta a revelação que 
lhes trazemos e é preciso que percebam o que é “ser” humano, 
o que é ter dentro de si a humanidade, o que é ter dentro de si o 
amor do Cristo, pois, para que a transformação exista, para que 
este planeta se torne, realmente, um planeta melhor, é preciso que 
o “ser” se torne mais humano. E para “ser” humano, é preciso a 
consciência do amor.

 Esta é a mensagem que trazemos para vocês, no início deste 
encontro. Que possamos todos nós, encarnados e desencarnados 
que formamos a humanidade terrena, percebermos qual é a 
consciência de “ser” humano, de abrir os braços, abrir o coração e 
aceitar as contradições que o ser possui, pois só quem entende as 
contradições do “ser” humano, consegue combatê-las através da 
maior revelação que já foi trazida para a humanidade: amai-vos 
uns aos outros.
 Aqui nos despedimos deixando esta semente plantada mais 
uma vez, através das palavras de Jesus.
 Sejam felizes. Graças a Deus.  

BRIGADA DE INCÊNDIO
Jacques Purin

Discípulo

Visando a segurança 
dos frequentadores do Mag-
dala e em atendimento às ins-
truções do Corpo de Bombei-
ros, periodicamente treinamos 
voluntários alunos, dirigentes 
e auxiliares para a formação 
da Brigada de Incêndio.

 
A Brigada de Incêndio é 

formada por grupos de pessoas 
previamente treinadas, 
organizadas e capacitadas 
para realizar atendimento em 
situações de emergência. 
Em geral são treinadas para 
atuar na prevenção e combate 
de incêndios, prestação 
de primeiros socorros e 
evacuação de ambientes, 
evitando pânico e tumulto.
 

No sábado 16/01/16, 
foi ministrado, pelo especialis-
ta Carlos Balado, o curso para 
formação da nova Brigada. A 
apresentação foi muito bem 
estruturada e a parte prática 
de grande utilidade, com exce-
lente aproveitamento dos parti-
cipantes.

 
O Magdala agradece 

ao Sr. Carlos Balado por seus 
conhecimentos colocados à 
disposição da nossa comuni-
dade.”.
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XII ENCONTRO – 2016  – A Consciência do Ser no Século XXI
MENSAGEM DE ENCERRAMENTO

 
Paz a todos meus irmãos da Fraternidade dos Discípulos 
de Jesus.

 É uma alegria poder me dirigir a todos aqueles que aqui 
estão presentes e, com certeza, também àqueles que não se 
fazem presentes.
 Amados discípulos e futuros discípulos, muito aqui se falou 
na consciência do ser, no penetrar da alma, no buscar em si o 
melhor da essência, dentro de toda a consciência de muitos e 
muitos anos vividos, com o aprendizado que deve ser colocado 
em prática.
 Amados, muito lutamos para que esta Fraternidade se 
erguesse, para que as escolas se aprimorassem, para que 
cada um fizesse o seu trabalho em torno de si mesmo, que este 
trabalho fosse também extensivo na aplicabilidade aos irmãos 
mais próximos e aos mais distantes também.
 Notamos que, por muitas vezes, as Casas ainda poderiam 
crescer mais, aplicar-se mais, trazer mais criaturas para este 
rebanho do Mestre Jesus. A consciência maior só se dará quando 
muitos abraçarem estes ensinamentos e tomarem atitudes dentro 
do próprio lar, dentro do contexto do trabalho, mas, em especial, 
amados, na grande sociedade brasileira. Pouco, muito pouco 
se vê dentro deste movimento, o que poderia ser trabalhado em 
benefício desta grande nação. Ainda se faz presente neste local, 
os grandes responsáveis, exploradores, que muito fizeram para o 
crescimento do Brasil. Eles, empunhando suas bandeiras, pedem 
um empenho maior de todos para levantar novamente o Brasil, 
não permitir que retorne para uma estaca, colônia, atrasos. Esta é 
uma terra rica, irmãos, um solo rico.
 O povo brasileiro, com toda esta miscigenação, tem muito a 
construir. Levantem-se, tornem-se patriotas da nação e do Cristo, 
carregando esta bandeira do anjo Ismael por onde passarem, 
levando para além das fronteiras, o Evangelho que nos traz os 
ensinamentos de Jesus. Preguem a paz, o levante que se pede 
não é de destruição e de lutas. Não, meus irmãos, é de paz, é de 
amor.

Abram-se em extensão maior dos vossos braços e acolham 
irmãos necessitados de luz, pois que muitos ainda vivem na 
escuridão, sem o conhecimento do bom cristão.

Queridos irmãos, esta hora de encontro é uma hora de 
alegria, é uma hora de abraços, é uma hora de reforço, de troca 
entre as pessoas.

Fortaleçam-se dentro de tantos fluidos curadores que foram 
jorrados sobre cada um de vocês, em forma de luzes, de cores, de 
energias, eflúvios de amor sobre todos vocês.

Amados, nós vamos nos retirar neste instante, deixando 
aqui a nossa alegria e ao mesmo tempo, a saudade de muitos 
com quem convivemos.

Aguardo-os para darmos continuidade à Fraternidade dos 
Discípulos de Jesus no Astral, que cresce a passos lentos, mas 
conta sempre com os melhores que querem trabalhar, porque ali, 
irmãos, o trabalho é uma imensidão.

Eu os abraço e em nome de Jesus, deixo aqui as bênçãos 
do Senhor.

Que assim seja. 

MÃE QUERIDA 
Rúbia Bonetti

Discípula
Obrigado por ter me 

trazido à Terra. 
Agradeço também pelo 

alimento feito com tanto amor; 
pelas roupas escolhidas com 
esmero; pelo lar aconchegante 
e rescendendo a flores; pela 
oportunidade de estudo. Foram 
tantos os presentes que recebi 
para bem cumprir minhas 
tarefas nesta encarnação!

Também, mãe, obrigado 
por me ensinar que há 
crianças que caminham tontas 
de fome; que tremem de frio 
em seus trapos; que cochilam 
nos cantos das calçadas; 
que nunca foram à escola. 
São tantas as oportunidades 
que temos de dizer-lhes boas 
palavras, de fazer um carinho, 
de oferecer pão e roupas, de 
ajudá-las!

Por isso, mãe querida, 
agradeço-lhe por me fazer 
ver que enquanto houver uma 
criança desamparada, não 
há como desejar um mundo 
melhor.

Não basta alimentar 
minúsculas bocas famintas 
ou agasalhar corpinhos enre-
gelados.  É imprescindível o 
abrigo moral que assegure 
ao espírito renascente o 
clima de trabalho necessário 
à própria sublimação”. 

Emmanuel
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CURSO DE PASSES
 

Com o intuito de 
preparar alunos para o 
trabalho de assistência 
espiritual, pondo em prática 
os ensinamentos recebidos 
na EAE, o Grupo Socorrista 
Maria de Magdala deu início 
a mais um Curso de Passes, 
no dia 31 de março último.

Também faz parte do 
currículo, o estudo da con-
duta do trabalhador, pois o 
trabalho de passe é compro-
misso individual e um ato de 
doação de amor ao próximo.

A partir do estágio de 
aprendiz, todos os alunos 
podem participar, sempre às 
5as. feiras, no horário que 
lhes for mais conveniente: à 
tarde ou à noite.

Ao término do Curso, 
que se estende por 12 se-

NOVOS DISCÍPULOS
Coordenadoria da EAE

 Em festividade que 
acontece todos os anos, 
houve, no dia 19 de março, 
a cerimônia de obtenção 
do título de Discípulo da 
Fraternidade dos Discípulos 

de Jesus, pelos alunos que 
concluíram seus cursos nas 
Escolas de Aprendizes do 
Evangelho.

 O Grupo Socorrista 
Maria de Magdala encaminhou 
51 formandos.

O evento, realizado 
no Grupo Fraternal Bezerra 
de Menezes, reuniu todas 
as Casas filiadas à União 
Fraternal e os novos 
discípulos, em número de 163, 
reafirmaram seus propósitos 
de prosseguir no trabalho de 
divulgação dos ensinamentos 
de Jesus

O Coral do Magdala 
trouxe momentos de alegria e 
encantamento e a mensagem 
amorosa do Mentor Espiritual 
falou da responsabilidade 
dos novos discípulos, 
incentivando-os.

manas, os atuais 67 alunos 
participantes estarão aptos 
a trabalhar  na  assistência 
aos frequentadores da nossa 
Casa.



EXPEDIENTE 
 

JORNAL FRATERNO 
Órgão de Divulgação do 

Grupo Socorrista Maria de Magdalla 
Filiado à União Fraternal da  

Fraternidade dos Discípulos de Jesus

Endereço : Rua Iquiririm n° 316 - Vila Indiana
CEP 05586-000 -- São Paulo -- SP
CNPJ n° 51.708.626/0001-98
Fone n° (0xx11) 3726-5134
e-mail : rubiaraquel@ig.com.br

Diretoria Executiva do Grupo Socorrista 
Maria de Magdala:
Diretora Presidente: Cleusa Pires de Almei-
da; Diretor 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; 

Conselho Editorial
André Luiz, Bezerra de Menezes, Edgard 
Armond, Emmanuel, Joanna de Angelis, Luiz 
sérgio, Meimei, Miramez, Ramatis e Scheilla; 
cujos textos inspiram este jornal.

Fundador :
Carlos Antônio de Freitas

Jornalistas: Eliana Haberli - Mtb no 03.182
Rúbia Raquel Bonetti - Mtb n° 10.417
Tânia Magalhaes - Mtb n°  11.713
Editoração Eletrônica:
Albert Joseph Hamlin Huber

Tiragem:
1.000 exemplares 
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COMPORTAMENTO ÉTICO
Elvira S.P. Gantzias

Discípula

O comportamento ético-
espírita só pode fixar-se e 
expandir-se em terra fértil. 
Desta forma, o adepto do 
Espiritismo deve, em primeiro 
lugar, limpar, adubar e regar 
o “terreno interior”, a fim de 
criar condições favoráveis de 
receber a semente evangélica 
para, posteriormente, fazê-la 
frutificar cento por um. 

Nossa evolução no 
espiritismo se dá degrau por 
degrau.

Na Casa Maria de 
Magdala, aqueles que 
pretendem estudar a doutrina 
espírita encontram o terreno 
fértil da Escola de Aprendizes 
do Evangelho. 

O 1º. passo é a indicação 
do Plano Espiritual para os 
assistidos da Casa que são 
simpatizantes da Doutrina, 
para que frequentem o T2. .

O T2 (tratamento duplo) 
é constituído de palestras 
abertas, em que os assistidos 
interagem com o palestrante. 
Os temas provocam reflexões 
e entendimento das propostas 
da doutrina. .

O 2º. Passo é o ingresso 
nas escolas (EAE) Os dois 
primeiros anos são chamados 
de BÁSICO I e II.

 As próximas etapas 
são:

 ASPIRANTE;
APRENDIZ; 
SERVIDOR, 
DISCIPULO, O 

discípulo é um “semeador”.

Estes passos permitem 
que, ao longo do nosso 
trabalho, possamos exercitar 
tudo que aprendemos na EAE 
em todos os estágios, fazendo 
com que a nossa semeadura 
se fortaleça cada vez mais. 
Doamos Amor, pregamos a 
Caridade.

A Doutrina Espírita se 
baseia no Evangelho de Jesus 
Cristo, segundo o Espiritismo. 
Suas parábolas são a nossa 
bússola para que vivamos de 
forma a aproveitar a semente, 
começando pelo nosso terreno 
interior. A Doutrina nos ensina 
como escolher o solo, receber 
a semente, plantar, cultivar 
para que frutifique e para que 
não percamos nenhum plantio, 
além de ser um multiplicador 
de sementes.  A semente é o 
Evangelho de Jesus.



Tarde

Tarde

Noite

Tarde

Dia  Período  Atividade    Horário       Abertura e Fechamento  
                                  dos Portões

ATIVIDADES DO GRUPO SOCORRISTA 
MARIA DE MAGDALA

Noite

Manhã

Noite

Tarde

Tarde

Noite

Tarde

Noite

É permitida a reprodução das matérias aqui publicadas, desde que seja citada a fonte: 
Jornal Fraterno – Grupo Socorrista Maria de Magdala.

Sábados

Sextas Feiras
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Terças Feiras

Quartas Feiras

Quintas Feiras

Palestras Evangélicas    das 17:00 às 18:00 h  16:30 h

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

Segundas Feiras
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

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

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

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

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

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

Aluna

Hoje, como faço invaria-
velmente ao despertar, agrade-
ci a Deus a benção da minha 
vida junto à minha família. E 
pedi proteção para a jornada 
que se iniciava.

E eis que o dia foi se 
enrolando à minha frente: es-
tourou o cano de água e não 
consegui tomar banho. Saí da 
melhor forma que pude a cami-
nho do meu trabalho, deixando 
pra trás um monte de roupa pra 
lavar e uma pia cheia de louça 
suja, pois não havia água.

Ao pegar o meu carro, 
um pneu estava murcho. Re-
volvido o problema cheguei ao 
meu trabalho e, surpresa, vi 
que tinha esquecido a chave 
da porta da sala. Solucionada a 
questão, enfim, comecei a tra-
balhar e eis que a minha caixa 

de e-mails estava repleta de 
correspondências desaforadas 
e cobranças que não são da 
minha competência.

Problema novamente re-
solvido e o dia foi acontecendo 
e eu cautelosamente fui ven-
cendo cada novo desafio com 
paciência.

Até que no meio da tarde 
fui à agência bancária e uma 
providência que poderia ter 
sido resolvida em 10 minutos, 
“comeu” 90 minutos do meu 
precioso tempo,

Ahhhh... tinha tudo para 
a minha irritação, meu mau 
humor e meu estresse atingir 
níveis homéricos. Eu estava a 
ponto de estourar. Eu presa no 
banco e o meu trabalho me es-
perando.

Mas aí vem o aprendizado 
do Magala, respirei fundo uma, 
duas, três, quantas vezes foram 
necessárias para me acalmar 

até sentir que o meu coração já 
não estava mais galopante. E, 
para me serenar ainda mais, to-
mei o mau momento como ins-
piração e peguei uma caneta e 
papel na agência e comecei a 
escrever esta mensagem.

Ao final do dia, de volta 
à minha casa, pensei o quan-
to é inevitável termos dias que 
desafiam o nosso controle in-
dividual, apesar das estarmos 
sempre pedindo ajuda aos nos-
sos guias espirituais.      Lem-
brei que não há mal que sempre 
dure e que a paciência, a calma 
e a fé são imprescindíveis para 
a superação das adversidades 
diárias, pois estamos a todo o 
momento sendo postos a pro-
vas pelo plano espiritual visan-
do nossa evolução moral.

Cheguei em casa e rece-
bi a feliz notícia de que o pro-
blema da água havia sido solu-
cionado. 

A vida é bela!


