
A Doutrina espírita é filosofia, é ciência, é religião e foi codificada 
por Allan Kardec, no século XIX.
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EVENTOS
 O Grupo Socorrista 
Maria de Magdala promoverá 
o seu tradicional Chá da 
Primavera, no dia 6 de outubro, 
sábado, das 15 às 17,00 horas, 
no salão térreo. Além da alegria 
da confraternização, teremos 
oportunidade de ajudar na 
construção da nova Escola.. 

Convites na secretaria.

PALESTRAS
 Estevão Camolesi falará 
sobre “Aprendendo a Ser Feliz 
com Chico Xavier”, no dia 20 de 
outubro, sábado,  às 17 horas. 
Entrada: 1 k. de alimento não 
perecível.
 
“Saúde Mental à Luz da Física 
e do Evangelho”  é o tema 
da palestra a ser proferida por 
André Luiz Oliveira Ramos”, 
da Associação Médica Espírita, 
no dia 24 de novembro, sábado, 
às 17 horas. Entrada: 1 k. de 
alimento não perecível.

BAZAR DE NATAL
 Nosso Bazar de Natal 
ocorrerá em diferentes dias: 20 
de outubro, sábado, a partir 
das 16 horas.

A segunda data será no 
dia 13 de novembro, terça-
feira, das 10,00 às 21,00 horas  
.Aberto a todos, é uma excelente 
oportunidade para adquirirmos 
lindos presentes para nossos 
familiares e amigos..

EDITORIAL
 
O lançamento da pedra fundamental do novo prédio da 

nossa Escola de Aprendizes do Evangelho aconteceu no 
último dia 22 de setembro, em solenidade que reuniu dirigentes, 
trabalhadores, alunos e amigos do G.S.Maria de Magdala.

Todos os presentes assinaram a ata de comparecimento, 
que, juntamente com um exemplar de “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo”, de Kardec e “Guia do Aprendiz“, de Edgard Armond, 
foi depositada em seu interior. É o nosso modo de perpetuar a 
história da Nossa Casa.

 O GSMM tem o compromisso de abrigar todos que 
o procuram em busca de conforto espiritual, de lenitivo para 
os seus males físicos, de compreensão do que lhes parece 
incompreensível.  Todos são acolhidos e tratados em suas 
urgências. 

Contudo, quando a inquietude inicial é amainada, o 
tempo, este conselheiro tão paciente, os leva a querer mais 
conhecimentos. É  hora de  lhes apresentar a nossa Escola.

 É ela que lhes fala da Doutrina Espírita através das obras 
iluminadas de Kardec, que, passo a passo, lhes explica a origem 
e o destino de todos os espíritos criados por Deus. Diz-lhes da 
longa caminhada que percorreram para tornarem-se bons para si 
mesmos e para seus companheiros de viagem e, principalmente, 
que são os autores do roteiro de suas vidas.

 Apresenta-lhes, também, inspirados textos de escritores 
espíritas que se dedicam a ensinar os fundamentos do espiritismo, 
a explicar verdades que nem sempre são claras para iniciantes e 
a expandirem-se para o entendimento da criação divina.

Prepara-os, também, para serem divulgadores da Boa 
Nova e para dar continuidade à sua própria evolução, instruindo 
aqueles que os seguirão no caminho evolutivo. É o ciclo da vida 
espiritual!

É necessário que nossa Escola cresça, porque só assim 
teremos o espaço necessário para receber futuros alunos. É o 
nosso empenho individual, na medida possível de cada um, que 
a fará crescer. A Espiritualidade agradece.



Página 2 Jornal FraternoOutubro / Novembro / Dezembro 2012

O NATAL ESPÍRITA
Solange Celere

 Para o espiritismo, o 
importante no Natal não é o dia 
em que é comemorado, mas a 
razão de se comemorar. 

Unimos-nos a nossos 
irmãos de outras religiões 
nesta data para reavivar os 
ensinamentos de Jesus: 
perdão, amor e caridade, num 
esforço para que estes valores 
sejam lembrados durante 
todos os dias do ano. 

Para os espíritas, o Natal 
deveria ser uma filosofia de 
vida. Também nos reunimos, 
fazemos ceia e damos 
presentes. Não fazemos 
novenas ou cultos, mas 
realizamos preces. Esforçamo-
nos, apenas, para não cair na 
armadilha do consumismo 
excessivo, seja nas compras, 
comida ou bebida. Jesus 
sempre viveu em equilíbrio, 
sem exageros. Entendemos 
que é preciso lembrar-se 
desses ensinamentos a cada 
gesto natalino. 

Hoje, quando se 
pronuncia a palavra Natal, 
muitas vezes lembra-se mais 
do Papai Noel do que de Jesus; 
há mais luzes nas ruas do que 
brilho nos olhares. Temos que 
contribuir para que isto mude.

A POESIA SUAVE DE JESUS
Autor: Luiz Gonzaga Pinheiro

O evangelho de Jesus é 
um poema à simplicidade. Não 
requer explicações metafísi-
cas nem elasticidade filosófica 
para entendê-lo.

Olhai as aves do céu; não 
semeiam nem ceifam, mas 
nosso pai celestial as alimenta.
É a lição do desprendimento. 

Aquele que põe a mão no 
arado e olha para trás não está 
apto ao reino de Deus.
É a lição da perseverança. 

Aquele que estiver sem 
pecado que atire a primeira 
pedra.
 É a lição da autoanálise. 

Quando fordes convidados 
para um banquete senta no úl-
timo lugar.
É a lição da humildade. 

Aquele que quer ser o maior 
que seja o que mais serve.
É a lição da caridade. 

Vinde a mim todos vós que 
estás aflitos e sobrecarrega-
dos e eu vos aliviarei.
É a lição do acolhimento. 

Aprendei de mim que sou 
manso e humilde de coração.
 É a lição da delicadeza. 

Reconcilia-te com o teu in-
imigo enquanto estás a camin-
ho com ele.
 É a lição da paz. 

Saiu o semeador a semear 
sua semente.
 É a lição do trabalho. 

Para entrar no reino do céu 
é necessário nascer de novo.
 É a lição da volta. 

O filho do homem veio para 
servir e não para ser servido.
É a lição da nobreza.

Seja o vosso falar sim, sim 
e não, não.
 É a lição da firmeza. 

Tratai a todos como gostar-
ias de ser tratado. 
 É a lição da justiça. 

Vai e não peques mais!
 É a lição da resistência. 

Lázaro, levanta-te e anda!
 É a lição da fé. 

Procure Jesus nas coisas 
simples; na lágrima, no afago, 
na alegria pura, no trabalho 
honesto, no gesto fraterno, no 
poema à vida, enfim, em tudo 
que eleva e ilumina. Por isso é 
tão difícil para a ciência e para 
a filosofia encontrá-lo. 

Colab. Moacyr Ferrari

Ermance Dufaux
Reforma Íntima sem Mistérios

 
Valorizemos aquilo que 

gostaríamos de ser, contudo, 
valorizemos também o que 
já conseguimos deixar de 
ser, aquilo que não nos 
convinha. Valorizemos a luz 
que há em nós; é com ela que 
resgataremos a condição de 
criaturas em comunhão com 
as Sábias Leis do Pai.

 Há pessoas que dizem 
“Eu aprendi”, quando o mais 
correto seria dizer “Ensinaram-
me” ou dizem “Eu ganhei” em 
vez de dizerem “Deram-me”. 
Dizem também “Eu conquistei” 
ao invés de dizerem “Todos 
nós conquistamos”. Ninguém 
aprende, ganha ou conquista 
nada sozinho. Só os 
egoístas, os vaidosos e os 
mesquinhos falam assim, pois 
não conseguem visualizar e 
valorizar a quem de direito.

NUNCA QUIS
Chico Xavier

“Nunca quis mudar a 
religião de ninguém, porque, 
positivamente, não acredito 
que a religião a seja melhor 
que a religião b... Nas origens 
de toda religião cristã está o 
Pensamento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Quem seguir o 
Evangelho... Se Allan Kardec 
tivesse escrito que “fora do 
Espiritismo não há salvação”, 
eu teria ido por outro caminho. 
Graças a Deus ele escreveu  
“Fora da Caridade”, ou 
seja, fora do Amor não há 
salvação...”
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EFICÁCIA DA PRECE
Elisa Becker

Assistida

Sem dúvida, há leis naturais 
imutáveis, que Deus não pode 
anular segundo os desejos de 
cada um.

 Contudo, não se deve crer 
que tudo está subordinado 
à fatalidade! Não somos 
um instrumento passivo. Se 
assim fosse, nada poderíamos 
obter. Deus nos deu o 
entendimento e a inteligência 
para utilizarmos e sendo livres 
para agir,  podemos influir em 
acontecimentos que fogem 
à fatalidade e nem por isso 
destroem as leis universais. 
Deus pode, pois, atender 
pedidos sem derrogar as leis 
que regem o conjunto. Por 
isso: “Aquilo que pedirdes pela 
prece, vos será dado.”

Basta pedir para obtermos 
ajuda.

Exemplo: apesar do 
sofrimento esperado, quando 
há necessidade de uma 
cirurgia, o médico nos leva 
à mesa de operação. Assim 
acontece com Deus em 
relação ao nosso sofrimento. 
Se necessitarmos sofrer para 
a felicidade futura, Deus nos 
deixará sofrer. O que Ele 
nos concederá, neste caso?  
Concederá meios de superar, 
coragem para enfrentar, 
paciência e resignação para 
esperar a recuperação. Nestas 
ocasiões, oraremos ao Senhor 
e poderemos entender que o 
significado de “Ajuda-te que o 
céu te ajudará” e o “Universo 
conspirará a seu favor”; frases 
que muitos já ouviram de 
algumas correntes filosóficas. 
A ajuda poderá vier também 

pela inspiração de um Espírito 
amigo.

Um exemplo: um homem 
está perdido no deserto. Não 
tem água. Poderá morrer 
desidratado. Está sofrendo 
muito. Ora a Deus pedindo 
misericórdia para seu 
desespero. Então, espíritos 
amigos o induzem a seguir 
por determinada direção. Ele 
se ergue com dificuldade e 
extremo cansaço e segue na 
direção sugerida onde encontra 
um pequeno oásis. Ali ele acha 
a reserva salvadora de água 
para continuar vivendo.  

Não esqueçamos que ele 
poderia não ter “ouvido” o 
conselho...
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NOSSOS FILHOS

 Hammed
Em: Um modo de entender

      
Nossos filhos não são 

“fitas virgens” ou “livros 
em branco”, mas almas 
antigas em busca da evolução 
espiritual.
     Em nome da missão que 
os pais têm em relação aos 
filhos não determinemos suas 
vocações e decisões com 
gestos de autoritarismo e 
coerção.
     Se os superprotegemos eles 
viverão à nossa sombra sem 
a mínima atitude de decisão 
ou opção. Serão inseguros 
e dependentes e um dia se 
revoltarão contra o mundo que 
não os mima, e contra nós, que 
os tratamos com excesso de 
carinho satisfazendo a todos 
os caprichos e vontades.
     Nem oposição sistemática, 
porque eles trazem do passado 
suas próprias verdades e 
experiências. Nem satisfação 

de todos os desejos, porque 
não saberão se comportar 
perante os outros.
     Nunca tentemos instruí-
los projetando neles nossos 
propósitos de vida não 
realizados. Nossas carências 
não são as deles, nossas 
vontades não são as deles e 
nossos prazeres e alegrias 
são diferentes dos prazeres  e 
alegrias deles.
     Não os tratemos como 
bibelôs de porcelana, nem 
como objetos raros de 
propriedade nossa. Para 
educá-los é preciso respeito e 
amor por eles, além de muita 
compreensão.
     Lembremo-nos, acima 
de tudo, de que o Cristo de 
Deus “destruiu a morte, mas 
também fez brilhar a vida e 
a imortalidade”; portanto, os 
filhos não são nossos, são 
apenas almas imortais que 
passam momentaneamente 
pelo nosso lar, pelas nossas 
vidas. São Espíritos que 
buscam paz e felicidade pelos 
seus próprios caminhos.
                                                     

Colab. José Neves
Discípulo

NINGUÉM MORRE
                            Emmanuel

Não reclames da Terra
Os seres que partiram...

Olha a planta que volta
Na semente a morrer.

Chora, de vez que o pranto
Purifica a visão.

No entanto, continua 
Agindo para o bem.

Lágrima sem revolta
É orvalho de esperança.

A morte é a própria via
Numa nova edição.
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ELEGIA DO NATAL 
Joanna de Ângelis

A Sua chegada à Terra, pre-
cedida pelos cânticos sin-
fônicos dos seres angélicos 
e dos mensageiros da paz, 
criou uma psicosfera até então 
desconhecida, iniciando-se um 
período especial para a socie-
dade.  
    Espontâneo como as ara-
gens perfumadas do aman-
hecer Ele chegou suavemente 
e se instalou nos corações. 
     Bom como um favo de mel, 
adoçou as vidas que defrontou 
pelos caminhos, que passaram  
a cultivar a bondade e o amor 
em Sua memória.
     Terno como a esperança, 
enriqueceu de alegria todos 
aqueles que se Lhe acercar-
am. 
     O Seu Natal é o poema de 
alegria que vem dos Céus na 
direção da Terra atormentada, 
tornando-se um hino de perene 
beleza, que se sobrepõe à al-
gazarra da zombaria e à bal-
búrdia do sofrimento.
      A música dos seres ce-
lestes na Sua noite assinalou 
com insuperável sonoridade o 
planeta. 
 O Natal de Jesus édesse 
modo, o momento culminante 
dos esponsais do ser humano 
com a Consciência Cósmica. 
   A partir dessa ocasião sub-
lime, a criatura humana pas-
sou a dispor dos equipamen-
tos e recursos específicos para 
a aquisição da felicidade, em 
qualquer situação em que se 
encontre. 
      Neste Natal, canta uma ele-
gia de amor a Jesus, celebran-
do-Lhe o aniversário com a tua 
transformação moral para mel-
hor, mantendo a tua aliança 
com Ele e levando-O em forma 

de bondade e de misericórdia a 
todos aqueles que cambaleiam 
nas sombras da dor, da revolta 
e o esquecimento social... 
 Comemora, pois, o teu Natal, 
de forma diferente, recordan-
dote da singela manjedoura 
que se     transformou com Ele 
em um palácio sideral. 

Colab. Ronaldo Zucatelli 
Discípulo

A felicidade mantém você 
doce;

As dores o mantêm humano;
As quedas o mantêm humilde;
As provações o mantêm forte;
Mas somente Deus o mantém 

prosseguindo!
                     

Estevão Camolesi
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SOMOS ETERNOS !
                   Felisbela Rossetti

                                    Aluna

Quando ouvi pela primeira 
vez no G.S.Maria de Magdala 
que somos centelha divina e 
eternos, acendeu-se em mim 
uma felicidade reconfortante. 

Entender que o verdadeiro 
ser humano é um ser espiritu-
al, um filho de Deus e, portan-
to, é uma vida imortal, mudou 
toda a minha percepção e sen-
timento em relação à vida. E 
entendi que a vida para sem-
pre expressa a maravilhosa 
natureza divina.

Entendi que em cada en-
carnação exprimimos uma par-
te da natureza divina, seja nes-
te planeta, seja em outro astro 
ou ainda no plano espiritual.

A nossa constante evolu-
ção proporcionada pelo apren-
dizado é a nossa missão vida 
após vida.

Nosso esforço na sintonia e 
na vibração com os bons espí-
ritos com o objetivo de nos tor-
narmos mais caridosos, amo-
rosos e fraternos é o grande 
significado da verdadeira vida.

Não trabalhamos uma vida 
toda para nos transformarmos 
em cinzas. A vida vai além das 
cinzas do corpo material.

A vida acontece num palco 
infinito. E é nesse palco infinito 
que nossa vida vive o infinito.

SOMOS LUZ

Grace Noronha
Discípulo

Todos nós somos fonte de 
luz. Luzes, sejam elas pouco 
ou muito reluzentes.

Em vários momentos da 
vida a nossa luz brilha. Às ve-
zes com mais intensidade e 
outras, com menos.

Quando estamos alegres, 
tranquilos e confiantes nossa 
luz brilha intensamente e ilumi-
namos mais ainda nosso cami-
nho.

Porém, em algumas situa-
ções, mais habitualmente nas 
atribulações do nosso viver, 
nossa luz parece até estar 
apagada e então nosso cora-
ção angustia, silencia, entriste-
ce.

Entretanto, lembramos que 
dentro de cada um de nós há 
uma semente divina, um foco 
de luz, que pela oração se 
fortalece e volta a brilhar com 
toda a sua potencialidade.

E muito mais do que so-
litários focos de luz, temos o 
poder de iluminar aqueles que 
estão ao nosso redor ou que 
passam por nosso caminho, 
pois somos luz!
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PARA RELEMBRAR 
BEZERRA DE MENEZES

Ieda Cunha
Discípula

Muitos Espíritos, após a 
morte física, não precisam 
permanecer em locais de 
aprendizado como o Umbral 
ou a Colônia Nosso Lar. Eles 
podem ir diretamente para 
dimensões mais evoluídas.

 Madre Tereza de Calcutá, 
Francisco de Assis, Bezerra 
de Menezes, Chico Xavier 
são alguns exemplos. Aqui na 
Terra desvelaram-se em amor, 
misericórdia e a fraternidade, 
como Jesus nos ensinou.

Bezerra de Menezes 
nasceu em um berço rico, filho 
de um fazendeiro. Porém, na 
sua juventude seus pais já não 
tinham mais bens materiais. 
Bezerra veio para o Rio de 
Janeiro estudar medicina. 

Quando mais precisou de 
dinheiro para seus estudos, 
deu aulas particulares. Um dia, 
bateu na sua porta um rapaz 
procurando por um professor 
particular. Marcaram uma data 
de início das aulas e o rapaz 
lhe deixou uma boa quantidade 
de dinheiro. Embora Bezerra 
não a quisesse aceitar, o rapaz 
insistiu. Esse dinheiro veio na 
hora certa. Porém, o rapaz 
nunca mais apareceu. Quem 
seria? Como chegou até 
Bezerra?

Bezerra formou-se em 
Medicina. Um dia, um amigo lhe 
deu uma obra de Allan Kardec, 
o “O Livro dos Espíritos”. Nunca 
o havia lido, mas sentiu como 
se a sua alma já conhecesse 
todo o seu conteúdo. Aderiu 
à doutrina Espírita e foi 
um dos responsáveis pela 

disseminação do Espiritismo 
no Brasil.

Sem medo, falou sobre 
a Doutrina aos amigos e 
parentes, sofrendo por isso 
forte discriminação. Seu 
próprio irmão afastou-se dele.

Viveu para os pobres, 
cuidando-lhes o corpo e o 
espírito. Para as pessoas 
carentes, não cobrava as 
consultas e lhes pagava os 
remédios receitados.

No fim da vida, sem 
dinheiro, chegou a dar sua 
própria aliança de casamento 
para ajudar os necessitados. 
Quando morreu foi para um 
mundo evoluído e recebeu 
um convite para trabalhar nas 
equipes de Maria de Nazaré. 
Não aceitou. Argumentou 
que, enquanto existissem 
sofredores na Terra, continuaria 
próximo para ajudá-los.

Assim ocorreu. Do plano 
espiritual, nas Casas Espíritas, 
as equipes de saúde, sob 
o comando de Bezerra de 
Menezes, continuam a prestar 
socorro médico e espiritual aos 
desfavorecidos.
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AUSÊNCIA

Rúbia R. Bonetti
Discípulo

Ainda que crentes na 
vida eterna, muitos de nós 
desequilibram-se com a 
ausência de um ente querido, 
que cumprida a sua estada na 
Terra, alçou vôo para o infinito.

Lembramos com saudade 
de tudo o que nos unia: a 
amizade imedida, as lutas 
comuns, as palavras de 
dedicação e ternura. 

Como dói a ausência. Que 
vazio trazemos no peito por 
nos crermos abandonados.

Às vezes, não parecemos 
espíritas. Nós sabemos que 
haverá o reencontro, que 
a ausência só existe em 
nossos sentidos materiais; 
que os laços que prendem os 
amigos não se desfazem pela 
distância temporária.

Então, por que a 
inconformação? Por que 
a dificuldade de aceitar os 
desígnios de Deus?

É hora de transformar 
a saudade dolorida em 
lembranças carinhosas. Agora 
é o tempo de fortificar a nossa 
fé, para auxiliar quem busca a 
firmeza necessária para seguir 
o caminho da evolução.

 Este é o momento de 
dizer que estamos juntos em 
pensamentos e que eles nos 
levam até onde alcança a 
nossa fé. 



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

Tarde
Sextas Feiras

Noite
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Tarde

Dia  Período  Atividade    Horário   Abertura e Fechamento  
            dos Portões

Conscientização     Breve Retorno

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 19:30 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

Outubro / Novembro / Dezembro 2012

CRIANÇAS

Uma professora de 
creche observava as crianças 
de sua turma desenhando. 
Ocasionalmente passeava 
pela sala para ver os trabalhos 
de cada criança. Quando 
chegou perto de uma menina 
que trabalhava intensamente, 
perguntou o que desenhava. A 
menina respondeu: 

 -Estou desenhando Deus.
  A professora parou e disse: 
 -Mas ninguém sabe como é 

Deus.
Sem piscar e sem levantar os 

olhos de seu desenho, a menina 
respondeu:

-Saberão dentro de um 
minuto. 

Uma professora de escola 
bíblica estava discutindo os dez 
mandamentos com seus pupilos 
de 5 e 6 anos. Depois de explicar 
o mandamento de “honrar pai e 
mãe”, perguntou:

-Tem algum mandamento 
que nos ensine como tratar 
os nossos irmãos e irmãs?  
Um menino, o mais velho de sua 
família respondeu: 

 -”Não matarás.” 
 

Uma honesta menina de sete 
anos admitiu calmamente a seus 
pais que Luís Miguel havia lhe 
dado um beijo depois da aula. 

-E como aconteceu isso? Per-
guntou a mãe assustada. 

-Não foi fácil, admitiu a peque-
na senhorita, mas três meninas 
me ajudaram a segurá-lo. 

Um dia, uma menina estava 
sentada observando sua mãe 
lavar os pratos na cozinha. De 
repente, percebeu que sua 
mãe tinha vários cabelos bran-
cos. Olhou para sua mãe e lhe 
perguntou: 

-Por que você tem tantos 
cabelos brancos, mamãe?  A 
mãe respondeu:  

-Bom, cada vez que você 
faz algo de ruim e me faz cho-
rar, um de meus cabelos fica 
branco.

A menina digeriu esta re-
velação por alguns instantes e 
logo disse:

-Mãe, por que todos os ca-
belos da vovó estão brancos?


