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á pouco mais de dois mil anos o 
Cristianismo vinha trazer à hu-
manidade a esperança de um 

tempo novo, propondo a substituição 
do conflito pelo diálogo. O silêncio, 
diante da agressão. A mão estendida, 
diante da necessidade. Braços aber-
tos da reconciliação. O silêncio diante 
do mal. 
 Com Jesus, entendeu a huma-
nidade que Deus é Amor, sendo o 
amor o antídoto contra doenças da 
alma como a depressão  e as mani-
festações somatizadas no corpo físico. 
No tempo presente, vemos as casas 
espíritas repletas de frequentadores, 
simpatizantes e pessoas apoiadas 
que buscam no Consolador um por-
to seguro para vidas atribuladas. É o 
Cristianismo Redivivo que vivencia o 
gosto pela vida e o amor ao próximo. 
Que patrocina a educação para me-
lhores escolhas, o apoio pelo prazer 
de servir. A somar esforços na cons-
trução de um Mundo melhor. Pales-
tras, cursos, seminários, livros e men-
sagens iluminam por toda a parte 
corações aflitos, preenchendo vazios 
nos labirintos da alma. Emerso em 
disputas e demandas do transitó-
rio, no desassossego do abandono, 
do esquecimento, da ingratidão o 
ser em evolução percebe melhor a 
presença de Deus que oferece opor-
tunidade renovada de transformação 
e mudança. 
 Nesta época do ano, lembramo-
-nos do carinho do Divino Amigo co-
nosco e sentimo-nos mais sensíveis à 
presença do próximo mais próximo. 
 É Natal. Tempo de amor e paz.
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rt.33. O Conselho de Represen-
tação da Assembléia - CRA é o 
órgão que representa a Assem-

bléia Geral de Fraternistas do Gru-
po Scheilla, ao qual ficam delega-
dos poderes para deliberações que 
independem da convocação daque-
le órgão máximo, sendo composto 
por seis conselheiros e respectivos 
suplentes, eleitos para o mandato 
de três anos, na forma que dispõe 
o art. 26.

Art.34. O Conselho de Represen-
tação da Assembléia reunir-se-á, 
ordinariamente, uma vez por mês 
e, extraordinariamente, quando 
convocado pelo seu Coordenador, 
ou pelo Conselho de Administração, 
ou ainda por dois terços de seus 

Conselheiros, deliberando em pri-
meira convocação, com a presença 
de dois terços de seus membros, 
e, em segunda, com qualquer núme-
ro, observando o intervalo mínimo 
de trinta minutos entre uma convoca-
ção e outra.

Art.35. Nas vacâncias previstas no 
§2º do artigo 18, quando ocorridas, 
no Conselho de Administração ou na 
Comissão de Contas, esses colegiados 
indicarão um fraternista, que atenda 
os requisitos do art.18, ao Conselho 
de Representação da Assembléia 
para aprovação do nome ao preen-
chimento da vaga e, sendo ela no 
próprio Conselho de Representa-
ção da Assembléia, este escolherá 
o nome.

SAIBA MAIS SOBRE O 
ESTATUTO DO SEU GRUPO
– DO CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLÉIA –
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e 12 a 15 de novembro, mais de 500 
representantes de 11 Regiões Fra-
ternas de todo o Brasil se reuniram 

em um encontro que ficará marcado no 
coração de todos: A XXIV Semana da 
Fraternidade, realizada no Sesc Venda 
Nova, região metropolitana de 
Belo Horizonte.
 A Semana teve como tema 
Os trabalhadores da última hora 
e a grande transição, título que 
também nomeou a palestra de 
abertura do Evento, proferida 
por Samuel Cardoso, do Centro 
Espírita Manoel Felipe Santiago.
Além de palestras edificantes, o públi-
co pode apreciar mini-cursos nas áreas 
de Atendimento Fraterno, Recepção, 
implantação de Ciclos de Estudos da 
Doutrina Espírita, Visitação Fraterna 
e atividades destinadas à infância e 
Adolescência; além de atividades 
recreativas como yoga, hidroginástica, 
cama elástica, volei, futebol, caminhada, 
natação e peteca. 
 Para o tarefeiro do Grupo Scheila, 
Carlos Alberto Aguiar, todos os momen-

XXIV SEMANA DA FRATERNIDADE

tos da Semana foram maravilhosos. “A 
toda a Coordenação do Grupo Scheilla, 
membros que trabalharam neste evento, 
coordenadores e coordenadoras, tarefei-
ros, irmãos e irmãs que não mediram 
esforços para auxiliar neste mega even-

to, nosso reconhecimento pela dedicação 
e espírito de fraternidade verdadeiro”, 
lembra, emocionado.
 Outro tarefeiro que registrou cada 
momento da Semana foi Satoru Mo-
naka que, além de ser o autor das fotos 
que ilustram esta matéria, também fez 
questão de expressar sua percepção 
acerca do Evento: “A Semana da Frater-
nidade, sem sombra de dúvida, é um dos 
grandes eventos do Movimento da Fra-
ternidade, tal a grandeza e beleza da 

reunião,  orquestrada pela OSCAL (Or-
ganização Social Espírita André Luiz)”, 
avalia. Satoru conta ainda que, no ho-
rário destinado às palestras, houve mo-
mentos de grande emoção como a fala 
sobre o tema Amor, exposto por Enilda 

Duarte, fraternista do Grupo 
Scheilla, que teve a palestra 
interrompida por aplausos 
três vezes.
 Houve também apresentações 
de vários grupos musicais como 
Tim e Vanessa, Bento e Marília, 
Vilmar e Condé, Coral Scheilla, 
Canto do Canto, Vozes da Moci-

dade, Grupo de Seresta Canto de Amor, 
Ibraim e Rita, Aluisio, Irmão Amadeu, 
Júlio e Cacau, Maria Alice, Pilares, 
Segredo, Gratidão a Deus, Coral do 
Grupo Antônio de Pádua, Katia Cilene, 
além de uma apresentação de teatro 
do Grupo Luminus.
 Certamente, as luzes emanadas 
durante este Encontro iluminaram 
e continuarão a iluminar todos os 
propósitos benditos que envolvem o 
Movimento da Fraternidade.

nonmno nononmomo nonmnonmmm nonmnmnomn nomnmnomm nonmn onmonmomnmn nomnomnonmnom

Satoru Monaka
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a semana do dia 20 a 27 de novem-
bro, cerca de 700 pessoas passaram 
na XVI Feira do Livro Espírita. O ob-
jetivo da feira é facilitar o acesso às 

obras da literatura espírita, através de 
preços mais acessíveis. Paralelamente, 
os freqüentadores tiveram a oportu-
nidade de assistir a apresentação de 
diversas obras, tais como a Senda Re-
dentora de Gilson Freire; Psicologia da 
Gratidão, de Joana de Angelis; Cura e 
Auto-cura, de Andrei Moreira; e diver-
sas outras, nas palestras que acompa-
nharam a Semana. 
 A Feira, que acontece a cada ano, 
faz parte do Plano de Trabalho Per-
manente (PTP), que tem como uma de 
suas diretrizes promover a educação es-
piritual dos que abraçam a doutrina. O 
Espiritismo, codificado por Allan Kardec, 
exorta-nos: “Espíritas! Amai-vos, este o 
primeiro mandamento; instruí-vos, este 
o segundo” (ESE, VI-5). O espiritismo, 
que não abraça atitudes miraculosas, 
tem como um de seus pressupostos o 
investimento na educação espiritual do 
homem para o seu desenvolvimento 
através da escola, que são as reencar-
nações. Allan Kardec, discípulo do peda-

gogo Pestalozzi, ao codificar a doutrina 
baseada na filosofia, religião e na ciên-
cia, tinha em vista que a transformação 

do homem só poderia se dar através do 
esforço dele mesmo, para o seu próprio 
aperfeiçoamento. 
 Neste sentido, o médium Gilson 

Freire falou da 
função do ro-
mance espírita 
na formação 
dos adeptos da 
doutrina. Ele 
acabou de lançar 
o terceiro livro 
da trilogia dita-
da pelo espírito 
Adamastor, Sen-
da Redentora, 
que fecha o en-

redo iniciado com a 
obra Ícaro Redimido, e continuado pelo 
Tabernáculo Eterno, todos esgotados du-
rante a Feira. Segundo o médium, “ o 

XVI  FEIRA DO LIVRO ESPÍRITA

Gilson Freire  - Médico e Conferencista Espírita

romance espírita nada mais é que um 
teatro, um artifício para que o aprendiz 
possa ter contato com as lições que vêm 
do mundo espiritual”, explica. 
 O médium, que psicografou as três 
obras durante reuniões mediúnicas, em 
que ele ia tendo a visão psíquica do 
enredo e o transcrevia num fluxo psico-
gráfico, num trabalho que durou cerca 
de três anos para cada livro, disse que 
Kardec nunca esgotou os ensinamentos 
espíritas com a codificação. Segundo ele, 
novas verdades já vieram e outras ainda 
estarão por vir. Suas obras trazem novi-
dades à Doutrina Espírita, e como toda 
novidade, diz o médium, “algumas se-
rão aceitas e outras renegadas”, conclui.  
A prática da educação e renovação cons-
tante dos ensinamentos parece ser um 
hábito entre os espíritas. A feira vendeu 
cerca de 4.200 obras. 

Flávia Resende

Madalena é a Coordenadora da Feira

Fátima Rubatino



s Ciclos de Estudos do Grupo Scheilla 
inspiram-se no Projeto 1868 de Allan 
Kardec que propõe, dentre outros pon-

tos, cursos regulares de Espiritismo com o 
objetivo de desenvolver os princípios da 
ciência e de propagar o gosto pelos es-
tudos. Os cursos básicos oferecidos pela 
Casa, realizados no Centro Oriente e na 

Casa Espírita André Luiz, constituem-se 
por 4 módulos regulares e seqüenciais em 
que são abordados temas relacionados à 
Doutrina, ao Evangelho e à Mediunidade. 
Nesse sentido, estudam-se O Livro dos Es-
píritos, O Evangelho Segundo o Espiritismo 
e O Livro dos Médiuns, respectivamente 
nos módulos I, II e III. O quarto módulo de 
estudos oferecido pelo Grupo dedica-se à 
formação de tarefeiros e, segundo Hand-
derson Newman, coordenador dos ciclos de 
estudos do Grupo Scheilla, tem se revelado 
uma conquista de extrema importância: 
“Após 3 anos de estudos teóricos, os alunos 
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EDUCAÇÃO ESPÍRITA
Ciclos de estudos para 2012

inscritos no módulo IV têm a oportunidade 
de aliar teoria à prática, uma vez que são 
convidados a conhecer, se preparar e a in-
tegrarem as diversas tarefas realizadas no 
Grupo, e de acordo com sua aptidão e inte-
resse, ingressarem em uma ou mais delas.” 
Dentre os diversos Programas de Formação 
oferecidos em 2011 estão o de Formação de 

Implantadores de Culto do Evangelho nos 
Lares; Formação de Vibracionais; Forma-
ção de Expositores; Formação de Passistas; 
Formação de Recepcionistas; Formação 
do Atendimento Fraterno e Formação de 
Evangelizadores da Infância e Juventude. 
O módulo IV é ainda uma oportunidade de 
atualização daqueles que já são tarefeiros 
da Casa e buscam o aprimoramento de 
seus conhecimentos para melhor servir. 
Além disso, de acordo com Handderson, 
dentro de um número reservado de vagas, 
permite a participação de tarefeiros de 
outras Casas Espíritas num intercâmbio de 

experiências enriquecedor e de muita fra-
ternidade. 
 Em 2012, serão oferecidas 6 turmas de 
módulo I, o qual constitui a porta de acesso 
aos demais estudos espíritas realizados pelo 
Grupo Scheilla. Haverá turmas aos domin-
gos, de 17h30 as 19h00; segundas-feiras, 
de 19h30 às 21h00; terças-feiras, de 19h30 

às 21h00; quintas-feiras, 
de 15h00 às 16h30; sextas-
-feiras, de 19h30 às 21h00; e 
sábados, de 16h30 às 18h00. 
 Haverá, ainda, inscri-
ções para as turmas de Espe-
ranto, Estudos das obras de 
André Luiz e para o Núcleo 
Espírita de Estudos Bíblicos. 
Ao todo, para o próximo 
ano, a intenção é que sejam 
abertas 310 vagas para as 
turmas do módulo I e apro-
ximadamente 50 para os 
demais cursos. Na esteira do 
ensinamento revelado em O 
Evangelho Segundo o Espiri-
tismo, de que “Fé inabalável 
só o é a que pode encarar 
frente a frente a razão, em 
todas as épocas da Huma-

nidade”, Handderson lembra 
que o estudo espírita mostra-se 

de extrema valia para o despertar de nossa 
consciência espiritual. “Assim sendo, o estu-
do (Sabedoria) aliado à prática da caridade 
(Amor) são ‘as duas asas divinas com que a 
alma humana penetrará um dia, nos pórti-
cos sagrados da espiritualidade’, como nos 
informa o benfeitor Emmanuel em O Con-
solador”, enfatiza o coordenador. 
 Para se inscrever nos Ciclos de Estu-
dos da Casa é preciso apenas boa vontade 
e compromisso para com o estudo. 
As inscrições para o próximo ano serão 
realizadas no Grupo Scheilla entre os dias 
9 e 16 de janeiro de 2012.

Ciclo de Estudos - Módulo IV

Satoru Monaka
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EM TORNO DA PAZ
NA TRILHA DA FRATERNIDADE

 No serviço mediúnico, desvia-te do pântano movediço da vaidade, adotando o exercício diário da disciplina e da humilda-
de. O estudo aliado à oração fortalece a compreensão de que somos apenas vasos de barro, por onde escorre a água límpida e 
cristalina da mediunidade com Jesus.
 Na visitação a enfermos, acautela-te para que a tempestade da imprudência não te surpreenda fora do abrigo da vigilância, 
seguindo a orientação segura do Excelso Amigo, segundo a qual, onde estiverem dois ou três corações reunidos em seu nome, ele 
ali estaria. Assim, evita a todo custo realizar sozinho a tarefa de visitação, mantendo-te fiel ao espírito fraternista de equipe. 
 Na campanha do Quilo, cuida para não cairdes no abismo da critica destrutiva, silenciando na oração os protestos contra os 
que ainda não compreenderam os benefícios da caridade.  A tarefa de doação é muito mais ampla e expande-se para além dos 
donativos materiais, atingindo os planos mais sutis da vida.
 No serviço de passes, foge dos atalhos perigosos do personalismo e da auto-suficiência, cuidando não apenas da saúde 
física, mas também da harmonia mental, emocional e espiritual. Agindo assim, te tornarás um instrumento perfeito nas mãos 
de Jesus, para a transfusão do amor divino aos corações em sofrimento. 
 Na exposição doutrinária, resguarda-te contra o perigoso labirinto da incoerência, adotando a humildade em todas as ações 
diárias. A tarefa de levar o evangelho às multidões começa primeiro no esforço pessoal e intransferível de viver a Boa Nova.
 Na mocidade espírita, considera que a juventude é etapa valiosa para a compreensão dos compromissos espirituais assu-
midos. Assim, à semelhança da formiga, enche o farnel dos dias com o pão do conhecimento e o cantil das horas com a água da 
caridade, a fim de que, na maturidade, o inverno das provações não te surpreenda sem provisões.
 Na evangelização infantil, não ignore que a criança de hoje é espírito milenar em roupagem limitada. Inicia os pequeninos 
na cartilha da Boa Nova à luz do espiritismo cristão, sem esquecer, porém de fortalecer o lar, para que filhos e pais irmanados 
na fraternidade, possam recomeçar a florir o abençoado jardim familiar.
 Na implantação do culto do evangelho, tem em mente que uma família iluminada significa mais harmonia no mundo. 
Assim, prepara-te interiormente para adentrar o santuário doméstico alheio, sabedor de que o culto em casa é oficina de aperfei-
çoamento moral e espiritual, na qual antigos desafetos se harmonizam sob o influxo das claridades imarcescíveis do evangelho. 
 Na trilha da fraternidade, o obreiro espírita será sempre um bandeirante do amor ao longo da romagem terrena, concitado 
a enfrentar com as armas da fé e da perseverança, as provas necessárias à sua elevação espiritual.  

Scheilla

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1992
Mensagem Psicografada pela médium Emmanuel Chácara

AJUDE A AJUDARAJUDE A AJUDAR
 O GRUPO SCHEILLA procura jornalistas dispostos a ajudar bimestralmente 

no house organ da Casa, o jornal O Fraternista.
Os interessados podem entrar em contato com Flávia Resende, 

nos telefones: (31) 8668-2484 e (31) 9681-6610.”

Temos espaço aki ainda.
Vamos ter o “AJUDE A AJUDAR”?
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Senhor, 
Sejam para o teu coração misericordioso
Todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações!
Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos,
Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço
E ajuda-nos a compreender a tua vontade!...
Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas,
Converte-nos as dificuldades em estímulos santos, 
Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições...
Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal, 
Acenderemos tua luz onde a treva demore,
Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento, 
Proclamaremos tua bênção onde haja condenações, 
Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio!

Senhor,
Dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas,
E perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra.
Fortifica-nos o coração
Para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete,
A fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje,
Que nos deste para a renovação permanente até à vitória final.
Somos tutelados na Terra,
Confundidos na lembrança de erros milenares, 
Mas queremos, agora, com todas as forças d’alma,
Nossa libertação em teu amor para sempre!
Arranca-nos do coração as raízes do mal,
Liberta-nos dos desejos inferiores,
Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino
E ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria!
Dá-nos o equilíbrio de tua lei,
Apaga o incêndio das paixões que, por vezes,
Irrompe, ainda, no âmago de nossos sentimentos,
Ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior
Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste
E que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante,
Possamos atender-te os sublimes desígnios,
Em todos os momentos,
Convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz, para sempre!

Assim seja.

André Luiz
(Do livro Missionários da luz, cap. final, Prece de Alexandre FCXavier, FEB)

PRECE AO DIVINO AMIGO
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e Olá amigos do Jornal “O Fraternista”.  Nesta edição destacaremos 
a importância de se ter Jesus como nosso modelo, e aplicarmos 

o seu evangelho em nossas vidas.

ra uma vez um coraçãozinho que estava muito triste, em virtude dos sentimentos que 
trazia consigo mesmo. Quando estava cansado de viver assim, fez uma prece, com mui-
ta fé, onde pediu a Deus que o ajudasse a ser feliz novamente. Após a prece o coração-

zinho foi se deitar. Sonhou com um anjo, muito bonito, que repetiu para ele o que Jesus 
falou: “Eu sou o Caminho a Verdade e a Vida” João Cap. 14 Versículo 6. No dia seguinte, 
quando acordou lembrou-se do que o anjo lhe falou e resolveu a estudar o Evangelho.  
Veja a ilustração a seguir:

Fátima Rubatino

Infância e Juventude: formando hoje o homem de amanhã

Feliz natal e próspero ano novo 
para todos os amiguinhos!!!!!


