
A Doutrina espírita é filosofia, é ciência, é religião e foi codificada por 
Allan Kardec, no século XIX.
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XIII ENCONTRO DA UNIÃO FRATERNAL

Desafios da Transição para o Encontro da Paz
Não resta a menor dúvida de que este foi o encontro mais 

intimista da série. 
Realizado no Hotel Vacance de Lindóia, utilizando um salão de 

festas menor que o habitual, permitiu que os participantes tivessem a 
oportunidade de ficarem mais próximos. As palestras e as dinâmicas em 
grupo contribuíram para a união de todos.

A harmonização ficou por conta do Coral Luminare, que também 
se incumbiu de acordar os participantes através do tradicional Despertar 
com Cristo.

Como música boa nunca é demais, a Banda Estralo encerrou os 
trabalhos de sábado, convidando todos para dançar.

As palestras, do mais alto nível e voltadas para um mundo de paz 
foram proferidas por Maurício Oberti Ono, Silvia Tavares Cabral, Tiago 
Roosevelt, André Luiz Ramos e William Sanches.

Mais uma vez o encontro pareceu curto demais para os 
participantes que ficaram sentindo um gostinho de quero mais, ansiando 
pela edição XIV do Encontro da União Fraternal.

TRABALHO 
COM MÚSICA

Em comemoração ao Dia 
dos Pais, em 13 de agosto, o 
Coral Magdala se apresentará 
antes do início dos trabalhos es-
pirituais para adultos, no salão 
térreo, nos dias 7,9 e 11, a par-
tir das 13h30h à tarde e 19 h à 
noite.  

A exemplo das apresenta-
ções no mês de Natal dos anos 
anteriores, os assistidos serão re-
cepcionados com toda a emoção 
que a música pode transmitir.

EAE DE CASA NOVA

O novo anexo do Magda-
la, finalmente, será ocupado pela 
Escola de Aprendizes do Evan-
gelho. A partir do mês de agosto, 
suas dependências serão utiliza-
das pelos alunos das turmas a 
partir do Básico II.

Para que os trabalhos 
prossigam da melhor maneira, os 
alunos têm feito vibrações pela 
casa, com a formação da cúpula 
protetora que garantirá maior ab-
sorção dos ensinamentos e har-
monia entre todos.

PALESTRAS
Fábio Fadel, palestran-

te espírita, falará sobre “O Céu 
e o Inferno”, no dia 22 de ju-
lho, sábado, às 17,00 horas. 

No dia 19 de agosto, 
sábado, às 17,00 horas, Irvê-
nia Prada, médica veterinária 
e palestrante espírita, ministra-
rá a palestra “ Espiritualidade 
dos Animais”.

“Envelhecer Sorrin-
do” será o tema da palestra 
que Malu Figueiredo,  pales-
trante espírita, proferirá no dia 
16 de setembro, às 17,00 ho-
ras. 

Entrada para as pa-
lestras: 1 k de alimento não 
perecível.

O Grupo Socorrista 
Maria de Magdala elegeu a sua 
nova Diretoria para o triênio 
abril17/abril/2020:
Presidente: Milton Vicente 
Barbieri; Vice-Presidente: Sér-
gio Alonso; Diretora Adminis-
trativa:  Herina M. Barbieri; 
Diretora Financeira: Anita 
Leocádia R. Balabem; Dire-
tor Social: Gilberto C. Mat-
tos;Diretora Secretária: Ma-
ria de Lourdes C. Bonfim 
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 EDITORIAL
 “ACHADOS”: uma nova seção aparece, a partir deste nú-

mero, em nosso jornal.
 Seu título “Achados” é perfeito, porque representa a infor-

mação, o ensinamento que surge “por acaso” em nossas leituras 
habituais. 

 Quantas vezes, ao ler um romance, por exemplo, encon-
tramos, enredado na história, um capítulo que nos ensina como 
funciona a “lei de causa e efeito” tão importante para entender-
mos a vida. Ou ainda, pesquisando sobre a escalada evolutiva 
dos minerais, vegetais, animais e homens, como em “Ensina-me 
a Falar de Amor”, somos surpreendidos por lições da formação do 
perispírito, do momento em que ele se torna o laço entre o espírito 
e a matéria, da perenidade de sua existência.

 Como funciona a transmissão entre espíritos e médiuns 
é um ensinamento que aparece, com frequência, em livros não 
didáticos, muitas vezes de forma singela, mas que nos permite 
entender as condições necessárias e o procedimento para que 
ocorra a simbiose “espírito-medium”.  

 No capítulo “Aprendizado Espiritual” da obra “Trajetória de 
um Ser Imortal”, os autores, ao descreverem a sintonia necessá-
ria para as manifestações mediúnicas, nos presenteiam com um 
texto de Leon Dénis (“O Problema do Ser, do Destino e da Dor”) 
transcrito abaixo:

A INTUIÇÃO
 “A intuição não é, pois, as mais das vezes, senão 

uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo 
invisível para nos transmitirem seus avisos, suas instru-
ções. Outras vezes será a revelação da consciência profun-
da à consciência normal. No primeiro caso, pode ser con-
siderada como inspiração. Pela mediunidade, o Espírito in-
funde suas idéias no entendimento do transmissor. Este 
fornecerá a expressão, a forma, a linguagem e, na capaci-
dade de seu desenvolvimento cerebral, o Espírito achará 
meios mais ou menos seguros e abundantes para comuni-
car seu pensamento com todo o desenvolvimento e relevo”.                                                                                                                                         
             O estudo do espiritismo não se completa com poucos estu-
dos. Todos os palestrantes, professores e alunos pesquisam 
continuamente e o Jornal Fraterno pretende incentivá-los a 
registrar as suas descobertas. Basta enviar-nos a indicação 
do texto que o encantou, em que obra ele se encontra, do que 
trata e, se possível, a sua transcrição, uma vez que há muitas 
obras esgotadas. Será, sem dúvida, uma fonte preciosa para to-
dos nós.

Em 06 de maio, os alunos da EAE e do curso de Médiuns do GSMM apresentaram para parentes e 
amigos, a 5ª edição da Noite dos Talentos.

Muito concorrida, a festa contou com a participação de 8 grupos que, além de muita música, mostrou 
grande criatividade em artes cênicas.

O evento contribuiu em muito para a confraternização entre os alunos vespertinos e noturnos e res-
pectivos familiares, demonstrando ainda que a alegria é um sentimento comum aos que aspiram à evolução 
espiritual.

Cada ano essa festividade conta com um número maior de grupos participantes e atrai mais público. 
Como adicional dos festejos, o Coral Magdala fez coro para uma das apresentações e encerrou a noite.

ARRAIÁ MAGDALA
Tânia Magalhães

Discípulo

São Pedro ajudou e a 
festa junina do Magdala foi um 
verdadeiro sucesso.

Muito enfeitadas e 
coloridas, as barracas tradicionais 
não davam conta dos pedidos 
que foram recordes neste 2017.

Contando com o friozinho 
típico destas festas, o evento 
reuniu um número inacreditável 
de visitantes e manteve a alegria 
do primeiro ao último minuto dos 
dois dias, 10 e 11 de junho.

O ponto alto ficou por 
conta das animadas quadrilhas, 
a das crianças no dia 10 e a dos 
adultos (alunos das escolas), no 
dia 11.

A equipe da maquiagem, 
mostrando sua criatividade, 
coloriu as mesas de bingo com 
borboletas e flores.

As festas do Magdala 
melhoram ano a ano. Quando 
pensamos que atingiram o ápice, 
percebemos que a criatividade 
das equipes não tem limites.

5ª NOITE DOS TALENTOS
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XIII Encontro da União Fraternal – Lindóia
Mensagem de Abertura

Salve a todos, filhos da Luz.
O grande amor, a grande luz e a paz se fazem neste ambiente 

onde as bençãos recaem sobre todos vocês.
Reunidos, buscamos o conhecimento, a sabedoria, a melhor 

maneira de atravessarmos um período chamado transição. Transição 
se faz há muito neste planeta. Temos aqui mais uma a ser feita.

Atravessar uma nova fase, sair daquilo que podemos chamar 
de conforto e termos que enfrentar momentos desconhecidos e 
provavelmente de dor, ninguém gosta, ninguém quer. Porém, meus 
irmãos, não podemos nos tornar criaturas indiferentes diante de tudo 
que se passa neste orbe que Jesus abraça.

 Olhar para si mesmo, olhar para o seu conforto é coisa simples 
e fácil. Veja, se solidarize, se confraternize com aqueles irmãos que 
nem tempo de vida tiveram neste plano e muito cedo se vão. Isso sim 
é uma travessia rápida a ser feita. Vieram e não tiveram nem sequer 
tempo de conviver e amar. 

Mas amados, hoje estou aqui para pedir a todos que se vocês 
quiserem podem ajudar, não precisam levantar a lança, mas levantem o 
seu olhar a Deus. Peçam por estas criaturas inocentes. Peçam também 
por adultos maldosos que desconhecem a criação divina, que lutam  
e armam guerras e brigas por coisas pequenas e pelo poder. Quero 
trazer esta mesma situação para dentro das instituições religiosas tal 
qual esta doutrina de amor. 

Filhos amados, disputa de força, de egos não se empregam 
numa doutrina do Cristo.

O trabalho tem que ser de união entre todos.
 Amados, unam-se na prece, no trabalho, unam-se no momento 

do amor e no da dor. Lembrem-se que Jesus se faz presente onde dois 
ou mais se unirem em Seu nome. Ele nos alertou: Eu aí estarei e Ele 
está presente neste momento.

Levantemos o nosso coração, levantemos o nosso amor, 
levantemos de corpo e alma para pedir a Jesus de Nazaré que estenda 
seus braços ao redor deste orbe e faça a união maior de todos que 
prezam pela sua filosofia de vida Cristã, por todos que seguem a 
Deus, o nosso Pai que nos criou. Unidos, irmãos, seremos força 
nesta vibração. Unidos, planos diferentes em vibração maior de amor. 
Façamos a nossa fé crescer e vamos auxiliando, envolvendo o irmão 
que ainda sofre, chora, sente a ausência de um Pai maior que conduz 
a vida. Nós que já o conhecemos, sabemos da importância deste Pai 
maior.

Obrigada irmãos.
Que as bênçãos do Cristo envolvam a cada um de vocês e este 

encontro em favor da paz.

ATENÇÃO, 
CONCENTRAÇÃO E 

MEDITAÇÃO 
Ermínia Domingos

Discípula
 Estas três palavras fa-

zem parte do nosso dia a dia. 
Meditação menos, mas um dia 
fará porque ela é inevitável em 
nossa evolução. Jesus medita-
va com frequência e meditare-
mos também. Será tão natural 
quanto andarmos eretos. 

 Em tempos de inúmeros 
estímulos, agenda cheia e preo-
cupações de todos os tipos, vi-
vemos imersos num turbilhão in-
cessante de pensamentos. Isso 
produz muito lixo mental, além 
de tirar o nosso foco do que real-
mente importa: viver o presente! 
É nele que tomamos nossas de-
cisões e é por ele que construí-
mos nosso futuro. Então, como 
nos mantermos ausentes? 

 Mas o que estas três ati-
vidades podem ter a ver com a 
nossa vivência espírita?  Quan-
do participamos de qualquer ati-
vidade numa casa espírita, seja 
um tratamento, uma reunião de 
estudo ou um trabalho, é funda-
mental mantermos a concentra-
ção para facilitar a atuação das 
equipes espirituais. Só assim 
seremos beneficiados pelo que 
viemos buscar, só assim pode-
remos disponibilizar o nosso 
magnetismo em benefício do 
nosso irmão. Sem contar que 
é com os nossos pensamen-
tos que se formam o ambiente 
fluídico e a cúpula protetora da 
nossa casa. 

 Se essa concentração é 
difícil, devemos começar trei-
nando a atenção, percebendo 
a qualidade dos nossos pensa-
mentos, controlando o seu fluxo, 
dando-lhes qualidade. A leitura 
edificante ajuda muito, a audi-
ção também. 

 Só seremos donos de 
nós mesmos e dos nossos des-
tinos quando conseguirmos 
tomar posse dos nossos pen-
samentos. Isto é muito bem ex-
plicado no livro “Pensamento e 
Vida” – Emmanuel/Chico Xavier. 
Leitura imperdível! 

A verdadeira caridade, deve 
ser delicada e habilidosa para 
dissimular o benefício e evitar 
até as menores possibilidades 
de melindre, porque todo choque 
moral aumenta o sofrimento 
provocado pela necessidade. 
Kardec

NOTA
 Nossa companheira Salo-
mé Aparecida Lucio partiu para 
a pátria espiritual no último dia 23 
de junho. Pedimos à nossa mãe 
Maria de Nazaré que a receba em 
seus braços amorosos. Conosco 
ficam as lembranças de um ale-
gre convívio.
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XIII Encontro da União Fraternal – Lindóia
Mensagem de Encerramento

Amados irmãos e irmãs em Cristo.
Na infinitude do tempo, no imenso espaço, o 

caos que a vontade divina ordenou e aos poucos, 
esse espaço e esse tempo se entrelaçaram na 
formação do universo.

 O tempo que renova e transforma foi 
trazendo novas formas e energias, novas formas 
para este universo infinito e no ponto específico deste 
universo, surge a Terra como assim a chamamos 
hoje.
 No princípio era o caos. No princípio, a 
natureza se rebelava, as forças se opunham e tudo 
parecia estar numa ebulição constante, mas eis que, 
mais uma vez, a vontade divina foi ordenando, foi 
colocando cada pedacinho, cada etapa, cada célula, 
cada minúscula partícula em seu devido lugar e a 
vida foi surgindo.
 A vida foi transbordando de energia, de 
transformações, que, dia a dia, mudavam a face desta 
Terra e ela foi se transformando, foi se adequando, 
foi se preparando para receber o ser mais perfeito da 
criação divina: o ser humano.
 Quanto tempo foi preciso para que isto se 
realizasse; quanta ordem foi preciso ser estabelecida; 
quanta organização!
 E assim foi sendo. O tempo mais uma vez, foi 
passando e preenchendo espaços e o ser humano foi 
se desenvolvendo com as suas contrariedades, suas 
contradições, perplexidades, com as diferenças, com 
as igualdades, com tantas situações que o próprio 
ser humano se sentia perplexo diante da vida que se 
manifestava ao seu redor.
 Com efeito, eis que a Divina Providência, mais 
uma vez olha para este planeta tão belo, o planeta 
azul, tão especial para nós, seres humanos, que 
caminhávamos bem devagar nos seus princípios e 
eis que chega Jesus, enviado para que este planeta 
Terra, o planeta azul, tão belo, pudesse, realmente, ir 
se transformando em humanidade.
 Os seres humanos, com suas contradições, 
continuam até hoje, buscando uma forma de 
poderem ser mais igualitários, mais humanos, na sua 
essência, mais próximos daquilo que o Divino Mestre 
tem pedido desde que aqui veio para nos mostrar um 
novo caminho com uma nova realidade.
 Tanto tempo passado, tanto tem acontecido 
e muito pouco caminhamos, mas caminhamos e o 
Divino Mestre continua mostrando a todos nós este 
caminho, através de sua luz imensa que abarca todo 
este planeta.
 E aqui estamos nós, hoje, frutos de tanta 
experiência, frutos de tantas oportunidades, frutos 
de tantas idas e vindas, buscando o entendimento 
maior, buscando aquietar este turbilhão que existe 
dentro de cada um de nós, emoções, sentimentos, 

pensamentos, atitudes, quanto foi nos falado nestes 
dias, quantos olhares lançamos um para o outro, 
quantos abraços, quantos encontros e desencontros, 
quanta alegria cultivamos. Por que isto precisa ser 
só nestes dias? Por que não aprendemos no nosso 
dia-a-dia a compartilhar esses olhares afetivos, 
esses abraços amorosos, esse olhar especial que 
lançamos um para o outro.
 O Divino Mestre só nos pediu isso: amai-vos 
uns aos outros. Por que é tão difícil amar? Por que 
é preciso tanto exercício, de tanto aprendizado? 
Porque somos, sim, ainda muito imperfeitos nos 
nossos caminhos e nossas escolhas.
 Encontre a paz, esta foi a proposta. Transição 
para a paz? Não há mais tempo para transição para 
a paz. O tempo é de buscar e encontrar a paz, de ela 
já estar em nosso pensamento, nas nossas emoções 
e nos nossos sentimentos.
 O tempo da transição já passou. Agora é 
tempo da ação. O que peço a todos vocês, meus 
irmãos, queridos irmãos e irmãs em Cristo, é a ação, 
é a atitude que se baseia neste sentimento, neste 
pensamento pacífico.
 A paz, como se faz?  Esta é a pergunta que 
temos que fazer para a nós mesmos.
 A paz, como se faz?  No lar, a paz se faz através 
da compreensão, da aceitação, da amorosidade.

Na vida social, a paz se faz através do 
respeito uns aos outros. Na vida profissional, a paz 
se faz pela aceitação das diferenças que cada um 
possui. A paz nos relacionamentos afetivos se faz 
pelo entendimento, pela compreensão do outro.

São tantos os caminhos para fazer a paz e 
ainda ficamos pensando em transição para a paz? 
Não há mais tempo para isso, meus queridos. O 
tempo, agora, é de encontrar a paz. Encontre a paz, 
primeiro dentro de si mesmo, porque, para que eu 
possa ir em paz ao encontro do outro, eu preciso 
estar em paz comigo mesmo. Então, meus queridos, 
estejam em paz consigo, estejam em paz com vocês 
mesmos. Olhem para dentro de si e aquietem seu 
coração.
Foi dito que o mar, na superfície, tem muitas ondas. 
Mexe, tem correntezas, mas lá nas profundezas 
é uma quietude, em silêncio, uma tranqüilidade. 
Por que não podemos ser quietos e tranquilos no 
nosso interior e alegres, felizes e agitados no nosso 
exterior? Podemos sim, é um exercício e ele é diário.
Deixo aqui para vocês o abraço fraterno de toda 
esta espiritualidade que esteve junto todos estes 
dias, abraçando a cada um de vocês o tempo todo, 
sem que se dessem conta, muitas vezes, de nossa 
presença.
 Seja a paz. Seja você a paz que deseja para 
o mundo. Sejam felizes.
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CICLOS 
Eliane Rodrigues

Discípula
Não é errado sentir tris-

teza. Não é errado sentir an-
gustia. Como também não é 
errado sentir solidão - também 
podemos sentir o peso do fra-
casso. 

 O problema é ficar triste, 
angustiado, solitário ou fracas-
sado pelo resto da vida. Esses 
sentimentos podem servir como 
alavancas para a superação.  
Já pensou nisso?

 A natureza é sabia e se 
revela em ciclos que sempre 
vão se renovando de tempos 
em tempos . Você já viu um ve-
rão igual  ao outro? Após o in-
verno vem a primavera! 

Se Deus, na sua infini-
ta misericórdia,  nos fez  pre-
senciar esses ciclos, será que 
Ele não nos queria  dizer algo? 
Acredito que sim. Não há mal 
que dure ou permaneça! Somos 
nós que decidimos como quere-
mos viver nossos ciclos de vida. 

 Se você está triste não 
quer dizer que você é triste.  É 
apenas um ciclo de sua vida 
pelo qual você está passando. 
Acredite nisso! Confie que che-
gará um novo ciclo, uma nova 
estação.

Comemore suas vitórias 
diárias mesmo as mais peque-
ninas. Hoje, um sorriso. Ama-
nhã, um bom dia e, no final do 
mês, estará agradecendo pelas 
oportunidades novas .

 Respire! A natureza não 
dá saltos. Considere que isso 
não ocorre também conosco, 
pobres mortais.

Se você, neste momen-
to está enfrentando grandes 
problemas, acredite nos ciclos. 
Você não é assim, mas apenas 
está assim, neste momento! 
Acredite que Deus na sua infi-
nita misericórdia sempre olha 
para seus filhos.  E não há mal 
que dure para sempre! Respire 
e espere o próximo ciclo. 

VOLUNTÁRIOS

O MAGDALA necessita 
de voluntários para atendimen-
to na biblioteca e no bazar em 
seus diversos dias e horários.

Todos sabem que o nos-
so grupo atende gratuitamente a 
todos os seus assistidos e que a  
manutenção de sua casa depen-
de de contribuições voluntárias e 
das vendas do bazar e da livra-
ria. Por isso a sua importância.

Ajudar é muito bom. Os 
interessados devem procurar a 
Diretoria Administrativa, por meio 
da Secretaria, no andar térreo.

ELISEU RIGONATTI, O 
SIMPLIFICADOR

 Eliana Haberli Silva
Discípula

Quando sugeri aos 
editores deste jornal escrever 
sobre os grandes vultos do 
espiritismo, achei que a tarefa 
seria fácil. Afinal, há um grande 
número de importantes autores 
espíritas, todos merecendo ser 
conhecidos, lidos e relidos. Nunca 
me faltaria material, pensei. Hoje, 
depois de várias sessões de 
apresentação dos espíritas de 
destaque, percebo que a tarefa 
requer conhecimento maior 
do que o meu entusiasmo me 
proporciona.  Realmente, material 
não falta, mas eu precisaria ler e 
conhecer muito mais.       Há os 
clássicos, há os beneméritos, há 
os pouco conhecidos, há os muito 
profundos, há os didáticos, há 
os primitivos e há os modernos, 
só para citar algumas linhas. Um 
leque enorme de convites ao 
estudo.

Assim, vou falar de um 
personagem que chamo aqui de 
simplificador: Eliseu Rigonatti. 
As obras dele que li me parecem 
vindas de um professor amoroso 
– aquele que ensina de maneira 
simples e afetuosa, elevando a 
autoestima dos alunos. Um dos 
livros que marcam bem o seu estilo 
é “A Mediunidade sem Lágrimas”. 
Quem leu, sabe que se trata de 
convite para o trabalho espiritual 
que preserva a própria força e 
a alegria. Outra é o “Evangelho 
dos Humildes”, livro que, a partir 
do título, dá destaque à grande 
qualidade que o evangelho de 
Jesus nos aponta.

Eliseu nasceu em Santa 
Cruz das Palmeiras, no Estado de 
São Paulo, em 1913. Ele morou 
em Barretos e em diversas outras 
cidades paulistas. Trabalhou na 
Associação Espírita Allan Kardec, 
de São José do Rio Preto e 
ajudou na expansão do hospital 
Adolfo Bezerra de Menezes, 

naquela cidade. Em São Paulo, 
fundou a Sociedade Paulista de 
Estudos Espíritas, ao lado de 
Ferez Buzard.  Desencarnou em 
1988. A dedicação à obra espírita 
era exercida depois do trabalho 
profissional de contador que 
sempre exerceu.  Os livros foram 
escritos de madrugada.

Suas principais obras, 
além das duas já citadas, são “52 
Lições de Catecismo Espírita”, 
“O Orador Espírita”, “Os Meus 
Deveres”, “Manual Prático do 
Professor de Catecismo Espírita”, 
“O Espiritismo Aplicado”, “O 
Evangelho da Mediunidade”, “O 
Evangelho das Recordações”, 
“Vidas de Outrora” e “O Livro dos 
Espíritos para a Juventude”. No 
prefácio de “O Evangelho dos 
Humildes” ele termina com a frase 
“Vinde, vinde todos. Meu Mestre 
manda que vos mostre onde está 
o descanso para vossas almas”.

Caros leitores, eu digo 
que precisamos muito dos livros 
de Rigonatti. Espero que vocês 
concordem comigo.
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EQUILÍBRIO EM NOSSA 
VIDA
Luiz Roberto Passos

Discípulo
 Reclamamos, muitas ve-

zes, das contrariedades da vida, 
mas esquecemos que ela tem 
regras que precisam ser segui-
das. Ela pede harmonia, equi-
líbrio em nossas atribuições. 
Nossa vida, tal qual uma mesa, 
se apoia em quatro pilares: o 
pessoal, o familiar, o trabalho 
e o espiritual. Devemos manter 
estabilidade entre eles.

O pessoal, o primeiro, 
pede dedicação a nós mesmos, 
cuidando do corpo, fazendo ati-
vidades que nos proporcionem 
prazer, desenvolvendo o amor 
próprio, burilando nossos defei-
tos, ampliando nossas virtudes. 
Com amor-próprio, torna-se 
mais fácil seguir a orientação 
de nosso Mestre Jesus de amar 
ao próximo como amamos a nós 
mesmos.

 O familiar remete aos 

nossos companheiros e familia-
res dedicando atenção a eles, 
resgatando, muitas vezes, “kar-
mas” doloridos, doando-lhes 
amor e carinho incomensurá-
veis.

O trabalho nos permite 
cumprir a nossa missão de con-
tribuir para o desenvolvimen-
to do planeta, além de suprir o 
nosso sustento com dignidade, 
cumprindo a lei do trabalho. Vale 
lembrar que enquanto estiver-
mos encarnados, a necessidade 
do trabalho permanece. 

 A atribuição espiritual é 
aquela que nos permite a pre-
paração para o resto de nossas 
vidas. Após o desencarne, con-
tinuaremos vivendo por toda a 
eternidade. Devemos nos forta-
lecer para esse período e avan-
çar na reforma íntima é a melhor 
forma.

 Mantendo o equilíbrio, 
conquistamos a felicidade e a 
alegria de viver. É claro que, 
em alguns períodos, podemos 

nos dedicar mais à família, ao 
pessoal, ou ao trabalho, mas 
tão logo termine a urgência, de-
vemos retomar à normalidade. 
A única evolução que não pode 
sofrer estagnação é a espiritual. 

Tal qual uma mesa, nos-
sa vida precisa ter todos os pés 
do mesmo tamanho. Se não, 
não haverá estabilidade.

1o  ENCONTRO 
 

No dia 3 de junho último, 
o GSMM realizou o 1º. Encontro 
Dos Dirigentes de Salas de 
Passes (Passe Preparatório, 
P2, CH, P3B)

O Evento foi muito 
elogiado pelos participantes.

“Sempre recebi os 
elogios como incentivos dos 
amigos para que eu venha a ser 
o que tenho consciência de que 
ainda não sou...” Chico Xavier
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             VASO VAZIO
Rosemary Cavalheiro

                       Aluna
Você veio depois de uma 
avalanche,
No intervalo entre dois 
parênteses (). 
Preencheu um vazio enorme, 
uma vala, uma cratera
Acordou um vulcão adormecido.
Encheu de flores o vaso vazio,
Colocou um ponto no final do 
livro anterior.
E recomeçou um livro novo,  
numa folha limpa, novinha.
Você passou a limpo o meu 
rascunho.
A presença de Deus era o amor 
que faltava no meu canto vazio! 

A ÚLTIMA PERGUNTA
      Erwin Becker

Discípulo

Os livros da Codifica-
ção Espírita constituem fonte 
permanente para estudos e re-
flexões.  Tratam da mais alta 
moral que a humanidade pode 
conhecer: a moral de Jesus.

O tema da última 
questão de O LIVRO DOS 
ESPÍRITOS, a de número 
1019 está diretamente rela-
cionado com a atual situação 
do planeta. Vive-se um perío-
do de grandes dificuldades, 
agravadas por inúmeros pro-
blemas sociais, todos conheci-
dos graças ao poder da mídia. 
Problemas que têm gerado 
grandes aflições coletivas. Aí 
estão presentes no dia-a-dia 
do cidadão, a violência, a mi-
séria, o desemprego e pior, 
a indiferença, o desamor. Ao 
lado de um tanto de criaturas 
que lutam pelo bem, que se 
esforçam pelo aprimoramento 
individual e coletivo, boa par-
cela da população se perde 
ainda nos excessos, na incom-
preensão, na intolerância e no 
egoísmo. Nosso sentimento é 
que o bem acabará, pois o mal 
só cresce. Kardec então se an-
tecipa e pergunta:

“1.019 - Jamais o reino 
do bem poderá ter lugar sobre 
a Terra? - O bem reinará na 
Terra quando, entre os Espíri-
tos que vêm habitá-la, os bons 
predominarem sobre os maus; 
então, eles farão reinar na Ter-
ra o amor e a justiça, que são 
a fonte do bem e da felicidade. 
Pelo progresso moral e prati-
cando as leis de Deus é que 
o homem atrairá para a Terra 
os bons Espíritos e afastará 
os maus; mas os maus só a 
deixarão quando o homem ti-
ver expulsado de si o orgulho 
e o egoísmo. A transformação 
da humanidade foi anunciada 
e é chegado o tempo em que 

todos os homens amantes do 
progresso se apresentam e se 
apressam, porque essa trans-
formação se fará pela encar-
nação dos Espíritos melhores 
que formarão sobre a Terra 
uma nova ordem. Então, os Es-
píritos maus, que a morte vai 
retirando a cada dia, e aqueles 
que tentam deter a marcha das 
coisas serão excluídos da Ter-
ra porque estariam deslocados 
entre os homens de bem...”

Muitos se preocu-
pam  com as catástrofes, guer-
ras nucleares e outras hipóte-
ses.

Sabemos que a trans-
formação virá através da evo-
lução moral dos próprios ho-
mens, da atração de Espíritos 
mais evoluídos e da prática 
das leis de Deus. 

A implantação do reino 
do bem no coração dos ho-
mens foi iniciada por Jesus há 
2000 anos.



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     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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 (*) Para ter acesso à entrevista, recomendamos chegar com uma hora de antecedência

FRATERNIDADE DOS 
DISCÍPULOS DE JESUS 

 Jacques Purin
Discípulo

Certa feita, relatou-nos 
o Comandante Armond,  Razin, 
um espírito de grande elevação, 
presenciou os momentos finais 
da passagem de Jesus pela Terra, 
tendo sido envolvido por emoções 
muito fortes no triste momento 
do calvário. Naquele momento, 
Razin reuniu algumas pessoas 
que, atônitas, presenciavam 
a imolação do Cordeiro de 
Deus, propondo a formação de 
um grupo com o propósito de 
trabalhar incessantemente, até 
que os ensinamentos do Cristo 
penetrassem no coração dos 
homens.

Não nos recordamos, 
pelo relato do Comandante, se 
na época, Razin se encontrava 
encarnado, ou se a passagem 
citada teve lugar no plano 

imaterial, mas a verdade é que 
esses espíritos formaram uma 
fraternidade do espaço, que 
com o tempo, ganhou novos 
adeptos e veio a ser denominada 
Fraternidade do Trevo. 

No final da década de 40, 
quando Armond, na Federação 
Espírita do Estado de São 
Paulo, dava início ao grande 
movimento de evangelizacão, 
através da Escola de 
Aprendizes do Evangelho, 
adeptos de Razin constataram 
uma notável identificação de 
ideais, e passaram a apoiar 
definitivamente a iniciativa de 
Armond. Com a formação da 
primeira turma de Escola de 
Aprendizes do Evangelho, o 
Plano Espiritual, na pessoa de 
Razin, propôs a criação, no 
plano material, da Fraternidade 
dos Discípulos de Jesus, como 
uma extensão da Fraternidade 
do Trevo.

A FDJ tem como finalidade 
principal, ser um portal de entrada 
e não um marco de chegada. 
Através dela, o Discípulo sente 
a Humanidade inteira, com seu 
coração sensível e ouve de mais 
perto o apelo de Jesus para que 
façam alguma coisa, mobilizando 
o Amor e a Sabedoria que Deus 
nos concedeu.
 “Todos os seres estão 
ligados uns aos outros e se 
influenciam reciprocamente: o 
Universo inteiro está submetido à 
lei da solidariedade. Os mundos 
nas profundezas do éter, os 
astros que, a milhares de léguas 
de distância, entrecruzam seus 
raios de prata, conhecem-se, 
chamam-se e respondem-se. 
Uma força que denominamos 
atração os reúne através dos 
abismos do Espaço. De igual 
maneira, na escala da vida, 
todas as Almas estão unidas por 
múltiplas relações”.

Léon Denis


