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EDITORIAL

E

m 2018 muita atenção foi dada
à Educação Espírita no Grupo
Scheilla. A par de Ciclos de Estudos, de Reuniões Públicas e suas semanas especiais, múltiplas atenções
focaram em nove Seminários temas
relevantes, promovendo reﬂexões em
três mil participantes dos mais diferentes níveis de conhecimento. Desde
pessoas que aportam a casa espírita,
buscando um porto seguro, um socorro imediato; a estudos avançados com
as parábolas de Jesus, alcançando veteranos, experientes, participantes
com maior nível de conhecimento, a
espíritas compromissados com a reforma íntima e a proposta crística de
construção de um Mundo melhor. O
que só será possível quando o clima
etéreo que se respira, tiver a tônica da solidariedade, do apreço, do interesse pelo próximo, do respeito à diversidade e suas diferenças, caminhando a passos seguros para o amor.
Através da codiﬁcação ﬁcamos sabendo como se identiﬁca a mudança do homem velho para o homem novo, menos pelo grau de evolução já atingido e mais pelo vivenciar do tempo presente: reconhece-se o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais e pelos esforços que faz para superar as suas más inclinações ou, ainda, pelo constante amor que vivencia com seus pares no meio
espírita e pela busca constante da instrução, do conhecimento que lhe permite escolhas conscientes
e oportunas.

A educação é o passaporte para um tempo novo de amor e paz.
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NOTÍCIAS

RESGATANDO A MEMÓRIA
VISITAS AO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO RAUL SOARES
Em julho de 1980 Jarbas Franco de Paula convidou, Celio Alan Kardec de Oliveira, Sonia Onofri de
Oliveira e Joaquim Morégula Campos para compor uma equipe de visitação ao Hospital Psiquiátrico
Raul Soares, o que efetivamente aconteceu. O número de internos era imenso e a visita autorizada se
daria entre 14 e 16 horas. Pouco tempo depois o grupo ﬁcou acrescido do delegado Djalmas dos
Santos Ferráz que, na primeira visita, experimentou um enorme conﬂito interior: no deslocamento
pelo corredor interno do HRS na direção do pátio
externo um paciente ainda jovem lhe aplicou um
violento chute no plexo solar, sem nenhuma razão plausível. Num instinto de defesa, talvez
prevalecendo da sua condição de homem da Lei,
maquinalmente esboçou uma reação, todavia se
conteve, ante nosso olhar atônito: ali não estava
o delegado de polícia e sim um espírita para levar
o conforto, a palavra de carinho ao bem de criaturas desafortunadas, com quadro de alienação
mental, todos irremediavelmente distantes dos
seus entes queridos.
Nosso irmão Jarbas, carinhosamente exortava
outras pessoas do Grupo Scheilla em participar
da tarefa e logo vieram o Antônio Eustáquio
Amaral e sua esposa Antônia, Godoi e sua ﬁlha
Guaraci, Francisco e esposa Maria José, as irmãs
Lúcia e Lílian. Em face a precariedade do hospital
os tarefeiros cortavam as unhas dos pés, das
Jarbas Franco de Paula
- um ícone na prática espírita
mãos e retiravam bichos dos pés dos pacientes.
Era muito comum pacientes, particularmente do sexo feminino, se despirem e rapidamente
Deolinda e Antônia cuidavam de recompor. Quando eram pacientes masculinos, Tarcílio Marcelino
ou outro cuidavam da recomposição das vestes. No princípio havia algum constrangimento depois
tudo se passava em clima de normalidade.
Os alegres tarefeiros do Grupo Sheilla traziam chocolate quente, café com leite, sucos, pães, fartamente distribuídos no pátio entre os internos e de forma muito organizada. Jarbas propôs a Alan a
compra de instrumentos para corte de cabelo e esse ﬁcou relutante porque nenhum dos dois conhecia o oﬁcio. Bandeirantes de tarefas sociais já na semana seguinte começavam a desenvolver a habilidade e não restou a Alan senão somar-se ao trabalho. Outros irmãos arriscavam a efetuar aparos e
cortes de barba, tudo com a aprovação da direção do hospital.
Com a chegada de José Maria e sua esposa Maria Amélia, esta cabelereira por ofício, as pacientes internas puderam usufruir do corte de cabelos proﬁssionalizado, tudo em ambiente de muita alegria.
Somaram a tarefa duas irmãs envolvidas na tarefa de evangelização infantil do Grupo Scheilla,
Valéria Almeida e Carla Elizabel que espontaneamente ﬁzeram círculo com pacientes de mãos dadas, entoando cantigas. Com o tempo até os tarefeiros mais compenetrados entraram na roda, se
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esforçando para realizar os cantos e os passos, sendo possível contemplar a imensa alegria irradiando de todos. Era muito bonito ver adultos infantilizados!
Surgiram alguns jovens na tarefa como Daniela, as ﬁlhas da Deolinda, os ﬁlhos do Eustáquio, que ﬁcaram mais ou menos tempo. Muitos espíritas criticariam o ato, por ser necessário uma temperamento forte para participar de atividade de tal complexidade, entretanto, para esses, todos da mocidade espírita, ali estava uma fonte de aprendizado no campo da solidariedade humana. Os internos,
na maioria tidos como loucos, sofriam de alienações mentais com doenças de etiologia em suas
múltiplas expressões, tais como: psicose maníaco depressivo, hoje catalogada como transtorno
afetivo bipolar, transtorno esquizóide, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo e outros. O
que os médicos ignoravam era uma comorbidade, hoje reconhecida e presente
na maioria daqueles pregressos pacientes, quais sejam, as inﬂuências espirituais.
Cumpre relatar um fato, para muitos
absolutamente impossível, e o personagem era um interno esquizofrênico de
nome Manoel. Era raro ele se deslocar,
como os outros para o pátio. Se auto
agredia, notadamente arremessando
sua cabeça contra a parede e, no seu desequilíbrio, poderia eventualmente
agredir aos outros. Ficava recluso numa

Alan (E), Tarcísio, Godoy, Francisco (no alto), Elaine, Maria
José no alto e abaixo as duas ﬁlhas de Deolinda (pessoa
humilde e médium no período das captações) que está
acima da Claudia (ﬁlha do Eustáquio e Antônia), Geraldo,
Antônia e Jarbas e, claro, alguns internos.

espécie de cela e Eustáquio e Rafael ﬁcavam incumbidos de levar alguma coisa para ele, especialmente doces, que ele adorava, em que pese os dentes em estado lamentável. Devia ter uns trinta
anos. Na reunião mediúnica que dirigimos poucos anos, na segunda-feira, aconteceu um fato impensável. Um dos muitos espíritos manifestantes se expressou nesses termos: Quero doce, quero
doce! ...
Muitos espíritos poderiam fazer tal pedido, particularmente se houvessem desencarnado na idade
infantil. Como conduzíamos o diálogo, prosseguimos: Ah, você quer doce, então vamos providenciar.
Vocês não levaram doces para mim ontem, eu ﬁquei triste e vocês estavam lá. E você vai lá (se referindo
a mim)! Olha eles aí de novo (estado de pânico). Querem me bater (a médium colocou as mãos apertando fortemente a cabeça e as faces, sinalizando que algum espírito atormentava o Manoel - ele sofria uma insidiosa perseguição espiritual, classiﬁcável como obsessão por subjugação).
Aqui eles não vão bater em você (se aquietou). Fica calmo e tranquilo. Esse que trouxe você aqui cuidará
para isso não acontecer.
Eu tenho medo deles, sempre vêm e dizem que vão me fazer sofrer muito, até eu morrer! ...
Depois de bom tempo de diálogo dissemos que ele iria retornar para seu quarto ao que aﬁrmou
enfaticamente: Não e não, vou ﬁcar aqui.
Você precisa retornar.
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Não, aqui nesta casa estou seguro e ﬁcarei com vocês.
Conﬁe em nós. O mesmo que trouxe você até aqui vai levá-lo de volta e, de hoje em diante, conﬁe nos cuidados dele.
Vou então com essa condição, que ele me proteja.
Dois Espíritos se manifestaram ligados ao Manoel, logo após. Nos próximos domingos ele passou invariavelmente a estar conosco no pátio e, um dia, arriscamos uma pergunta a enfermeira chefe, na
presença do Jarbas: O que houve com o Manoel? Diga-nos se for possível! Como resposta ela disse:
Estamos sem compreender e os médicos também, o Manoel teve uma melhora surpreendente!
Bem, o Jarbas tinha um espírito irrequieto e um dia chamou-me colocando um desejo: Alan essa tarefa está estabilizada, não vamos deixá-la, mas podemos abrir outras frentes. Já tinha notado a inquietude e correria dele, o fato é que passamos a ir uma vez por mês no Leprosário Santa Isabel, hoje conhecido como Colônia Santa Isabel, mais propriamente. Começamos no Centro Espírita Campos
Vergal. Era uma visita por mês, com o passar do tempo, essa tarefa de visitação adquiriu outra conﬁguração, convertendo-se numa reunião mediúnica no Centro Espírita Campos Vergal e, logo após, os
visitadores do Grupo Scheilla se deslocavam para os pavilhões dos internos da Colônia Santa Isabel.
Nosso irmão Jarbas, na condição de vanguardeiro do Grupo Scheilla, iniciou com outros tarefeiros
outra frente de trabalho, a visita ao Abrigo Belo Horizonte. Era quase impossível acompanhá-lo, eis
que ele iniciou ainda outra tarefa, que só poucos de nós conseguiram aderir, qual seja a visita no
Leprosário de Sabará. No que concerne à visita ao Hospital Psiquiátrico Raul Soares, o objeto dessas
breves reminiscências, para alegria dos mentores do nosso querido Grupo Scheilla, a tarefa prossegue até esses dias. Os tarefeiros são outros e, segundo o Paulo Feital, a visita acontece em outros
moldes pela mudança de ﬁlosoﬁa do hospital, todavia a dedicação, o espirito fraternal e a alegria
cristã permanecem como tônica nessa importante tarefa da Casa de Scheilla.
Célio Alan Kardec
Escritor e conferencista espírita

Instalações atuais do Hospital Psiquiátrico Raul Soares
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II CONGRESSO ESPÍRITA DA
AME-BH REÚNE GRANDE
PÚBLICO EM TORNO DA PAZ
A mensagem de Mateus 5:9, “Bem-aventurados os paciﬁcadores porque eles serão chamados ﬁlhos
de Deus”, conduziu os corações na segunda edição do Congresso da Aliança Municipal Espírita de
Belo Horizonte – AME-BH.
O evento que aconteceu nos dias 15 e 16 de setembro, no Centro de convenções do Hotel Dayrell, em
Belo Horizonte, reuniu diversos estudiosos da Doutrina Espírita para falar de paz a 1.700 pessoas. A
abertura simultânea nos salões Azul e Verde ﬁcou a cargo do Coral Sem Fronteiras e do Grupo Lumen
com o Hino Nacional Brasileiro. O sublime momento rememorou o público da imensa missão das
terras brasileiras considerada o coração do mundo e a pátria do evangelho.
Para Fred Alef, músico proﬁssional,
além de um prazer enorme, participar ativamente do Congresso foi um
grande desaﬁo, tamanho o simbolismo, organização e magnitude do
evento. Para ele, desde os ensaios, já
se sentia as energias dispensadas no
ambiente em decorrência da emoção em tocar o Hino Nacional Brasileiro em sua originalidade. “Sem
dúvida despertou ali um sentimento
de patriotismo em todos”, disse
Fred.

Colaboradores do Grupo Scheilla: Cleide(D), Gildete e Laurita

Já a dupla Tim e Vanessa apresentou seus grandes sucessos emocionando os presentes. Houve também a atração exclusiva da companhia Espírita Laboro que apresentou o esquete O Aguadeiro,
criado exclusivamente para a segunda edição do Congresso da AME-BH.
Érica Veloso, integrante da Cia Laboro, esclarece que a arte é mais uma plataforma de estudo do
Evangelho de Jesus. “O fazer artístico é uma linguagem que toca as pessoas de coração para coração”, aﬁrma Érica. “A arte nos envolve com o personagem representado no palco nos fazendo
beber da água viva que é a mensagem advinda com Jesus.
Com atrações artísticas garantidas nos dois dias de realização do Congresso, diversos foram os assuntos discorridos em torno da Paz, tema que abarca multidões em busca incessante pela harmonia
individual e social.
A conferencista Denise Lino, que apresentou a palestra “A Paz do Mundo Começa em Mim” ressaltou a importância de construirmos a paz a partir das nossas responsabilidades individuais. Para ela, a
paciﬁcação tem início em pequenas atitudes íntimas dentro da família que se esvai para a sociedade.
“A espada deixada por Jesus deve ser usada para desobstruirmo-nos da luta interna em prol de
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sermos menos raivosos, reagindo menos e agindo com mais tranquilidade”, ressalta Denise.
Sob o mesmo raciocínio, o conferencista Artur Valadares falou da busca da paz em um contexto universal, a partir de um recenciamento interno. “A paz é uma maneira de caminhar” – aﬁrma Arthur, ao
enfatizar a importância de abordar o tema no contexto atual da sociedade: “A paz é uma forma de
deixar-se guiar pela vida”.
Sejamos Paciﬁcadores
Além de esclarecer os presentes sobre o verdadeiro signiﬁcado da paz e toda simbologia que envolve
essa harmonia universal, outra questão abordada pelos conferencistas na segunda edição do Congresso da Aliança Municipal Espírita da AME-BH foi a
missão de cada indivíduo em se tornar um paciﬁcador.
Com os recursos do evangelho de Jesus a luz da Doutrina Espírita, o conferencista Haroldo Dutra Dias em sua
palestra magna de encerramento, despertou diversos
corações para a mensagem de Jesus. “Primeiro precisamos ser pacíﬁcos para depois nos tornarmos paciﬁcadores”, aﬁrma Haroldo. “Ninguém consegue dar
Adriana Freitas
aquilo que ainda não conquistou”.
- presença marcante do Grupo Scheilla

Em entrevista concedida ao AME Mais, Haroldo Dutra salientou a importância do atual momento de
transição planetária que se passa na Terra. É fundamental compreendermos que estamos em mundo de provas e expiações, nosso mundo ainda não é ditoso. É preciso fazer um ajuste de expectativas”, esclareceu o conferencista. Segundo Haroldo, o Brasil, sob o título de coração do Mundo
Pátria do Evangelho, permite que as possibilidades de visão espiritual sejam únicas no planeta.
“Estar no Brasil durante esse período é sofrer tudo que qualquer pessoa vai sofrer na transição planetária, mas com uma bagagem e conhecimento espiritual única e diferenciada do planeta inteiro”,
aﬁrma Haroldo.

Acima Coral Scheilla (E), Grupo Musical Lumen. Abaixo (E) Gilberto, Demosthenes e Fred – artistas do Scheilla
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CAFÉ COM ARTE
Esse ano o Café com Arte, evento que acontece há 14
anos no Grupo Scheilla, contou com oﬁcinas de artesanato, música, dança, reciclagem, pintura de rosto,
além de bazar fraterno e contação de histórias.
As pessoas tiveram a oportunidade de passar pelas
oﬁcinas para aprender e fazer algo artístico e não somente assistir ao evento. Segundo Maria Luisa
Barbosa, Coordenadora da Integração Fraterna
(FRA), “a ideia é que todos fossem envolvidos e participassem, oferecendo algo de si, numa doação recíproca de seus talentos”. Além do mais, todas as guloseimas do evento vem também de doações. As pessoas doam tortas, bolos, doces, café, contribuindo
para o clima de partilha e fraternidade.
O evento, organizado pela Coordenação de Integração Fraterna, aconteceu no dia 18 de novembro, na
Casa Espírita André Luiz (CEAL), de 17h às 20h. Os
recursos obtidos no evento são provedores para o
Grupo Scheilla.

Jovens, muito jovens, Gaby e Wellington,
da Mocidade Espírita Maria João de Deus

Jovens, há mais tempo, Nilda e Daltro

Família Scheilla – construindo um Mundo melhor para todos
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XXVI SEMANA DA FRATERNIDADE
Cidade da Fraternidade e as
Transformações à Luz do Evangelho
No período de 15 a 17 de novembro de 2018 aconteceu na Cidade da Fraternidade (CIFRATER), município de Alto Paraíso de Goiás, a XXVI Semana da Fraternidade. O evento, sob coordenação da
OSCAL (Organização Social Cristã-Espírita André Luiz), contou com a participação de nove Regiões
Fraternas, com vinte e oito Grupos da Fraternidade, além de 3 casas espíritas, totalizando 163
participantes vindo de diversos pontos do Pais e mais 16 comunitários residentes na Cidade da Fraternidade. Para locomover até a Cifrater, os participantes utilizaram-se de vários meios de transporte, dentre os quais, três ônibus de turismo apropriados para longas viagens como foi para turma
da sétima Região Fraterna (Mato Grosso, Campo Grande, Três Lagoas, Dracena/SP, entre outros)
que levaram aproximadamente 19 horas no percurso. Outros, como os irmãos do nordeste vieram
de carro próprio e enfrentaram os exaustivos 2.800 km de estrada cruzando vários Estados.
Alguns foram de avião até Brasília e alugaram
veículos de locadoras para locomoverem-se
até o local do evento. Apesar do cansaço físico,
estavam bastante animados e com imensa
alegria pela oportunidade de reencontro com
velhos amigos e companheiros de jornada e,
também, pela participação de todos na noite
de abertura.
Coube ao fraternista Luiz Carlos Reis, do Jovens da COMEMOFRA
Grupo Scheilla, a condução do evento, iniciando a abertura da XXVI Semana da Fraternidade saudando todos os participantes com boas vindas e, em seguida, convidou o fraternista Satoru
Monaka, também do Grupo Scheilla, para a prece de abertura. Em seguida, Robério Torres, coordenador suplente da OSCAL, fez a palestra para os presentes com o tema: ”Transformação íntima à luz
do Evangelho”, fazendo citações do evangelho de Jesus.
No segundo dia, Antonio Ferreira dos Santos Neto, o Netinho do Grupo Scheilla, utilizou os dois períodos do dia para falar sobre os temas :“Estudo Minucioso do Evangelho de Jesus” e “Revivescência
do Cristianismo Primitivo e o Movimento da Fraternidade”, oportunidade de reﬂexão para todos os
presentes. No ﬁnal desse dia, a nova diretora do Educandário Humberto de Campos – EHC,
Alessandra Possebon, apresentou um breve relato sobre a nova forma de conduzir os ensinamentos
com base principalmente nos valores morais.
Ainda sobre o EHC, Satoru apresentou o Projeto Educar, cujo propósito é o de arrecadar recursos para a sustentabilidade do Educandário, instituição privada e ﬁlantrópica que acolhe cerca de 220 alunos carentes do meio rural, desde a educação infantil até o ensino médio em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de Goiás. O educandário foi escolhido para implementação da Escola Inovadora dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS/ONU. Finalizando o ciclo de
palestras, ao ﬁnal do encontro no terceiro dia, as coordenadoras das Regiões Fraternas da OSCAL,
Gisele Saporette e Debora Lentz, expuseram sobre o tema: “Cidade da Fraternidade e as
Transformações à Luz do Evangelho”, abordagem de grande importância para o Movimento, com
destaque para Cifrater.
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A seguir, todos foram agraciados com a palavra da espiritualidade, com a manifestação dos espíritos
José Grosso, Palminha e Scheilla, trazendo mensagens de bom animo e conforto aos corações. Célio
Alan Kardec de Oliveira, coordenador Geral da Oscal agradeceu a todos os presentes pelo comparecimento e pela oportunidade de conhecer os trabalhos realizados pelos voluntários e comunitários da Cidade da Fraternidade.
Estiveram presentes também cerca de 15 jovens da mocidade espírita preparando a agenda do
COMEMOFRA 2019 e durante o evento da Semana da Fraternidade ﬁzeram varias apresentações artísticas com shows musicais alegrando os participantes do encontro. O evento foi encerrado com
prece proferido pelo coordenador da Cifrater, Fernando Trindade, e todos de mãos dadas em círculo,
dentro do salão do GFE Irmã Veneranda, cantaram o hino da OSCAL.

Participantes da Semana da Fraternidade
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AÇÕES DE MELHORIA TRAZEM MAIOR CONFORTO

Três novos
banheiros
femininos e um
masculino dão
ao espaço do
Atendimento
Fraterno maior
conforto aos
frequentadores
do Grupo
Scheilla.

Projeto
contemplou (E) a
substituição de
telhas de plástico
que promoviam
aquecimento no
espaço do
Atendimento
Fraterno por
telhas de
cerâmica com
seções de
ventilação e
iluminação
naturais.
Lateral esquerda
(D) da ediﬁcação,
onde se situa a
escada de saída
rápida, também
é agraciada do
mesmo modo.
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GRUPO SCHEILLA INAUGURA
USINA QUE CAPTA ENERGIA SOLAR
O Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Scheilla
inaugurou, no dia 21 de outubro, um projeto pioneiro entre as casas espíritas de Belo Horizonte:
a instalação de um telhado com células fotovoltaicas que captam energia solar e transformam
em energia elétrica. O projeto foi instalado no
núcleo da Casa Espírita André Luiz (CEAL) voltada às atividades de assistência social, localizada
no bairro Santa Eﬁgênia.
“A ideia de colocarmos o telhado fotovoltaico
nasceu quando nos deparamos com os valores
mensais da conta de luz do Grupo: cerca de R$3
mil. Esse valor nos impedia de proporcionar o banho quente para os nossos assistidos em situa- Captação fotovoltaica na cobertura da CEAL
ção de rua. Muitas vezes, eles eram levados a tro- torna-se uma realidade
car a roupa que recebiam em doação com o corpo sujo, pela falta de estrutura para o banho”, explicou o Coordenador Geral do Grupo Scheilla, Antônio Rubatino.
A empresa escolhida para executar o projeto na Casa foi a Solsist – Soluções em Energia, após análise
de orçamentos no mercado. Depois de longo e detalhado estudo, que envolveu negociação para melhoria de
preços e condições, o negócio foi fechado. O engenheiro de energia, Alexandre Costa, responsável pelo
desenvolvimento e execução do projeto, explicou detalhadamente aspectos técnicos e logísticos do processo.
Disse que os módulos instalados no telhado são feitos
de silício policristalino, também chamado polisilício material que consiste em pequenos cristais de silício.
Alexandre Costa fala aos conselheiros
sobre a geração de energia

No total, foram instalados 76 módulos de 3,1 mílimetros
de espessura de vidro cada. Os painéis têm capacidade de 320 Wp, cerca de 2.683 Kwh/mês, suﬁcientes para abastecer nove residências comuns durante um mês, com a economia média anual de
R$21.483,50 para o Grupo Scheilla. “Como temos meses molhados e secos, o que for gerado de energia excedente pode ser consumido em até cinco anos, inclusive na unidade do Grupo Scheilla na rua
Aquiles Lobo, pois o sistema permite este tipo de compartilhamento de créditos de energia junto à
Cemig”, explicou Alexandre.
Rubatino ponderou que os esforços para a instalação da ENERGIA FOTOVOLTAICA só foi possível
porque fraternistas e trabalhadores valorosos da Casa abraçaram a ideia e contribuíram com diversas quantias. O orçamento inicial do projeto ﬁcou em R$124 mil. “Muitos amigos nossos contribuíram, no anonimato, para que esse projeto fosse realizado. A melhor parte é que o Grupo não teve que
tirar recursos de sua receita para pagar a instalação. Todos os custos foram quitados até novembro.”,
detalha o coordenador.
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Presenças à inauguração
Estiveram presentes o Conselho de Administração e representantes dos Conselhos de
Representação e Comissão
de Contas.
A preservação do planeta

José Leal (E), Maurino e Rubatino,
coordenadores da COMISSÃO DE CONTAS, CRA E CAD

Além do valor material desse
projeto, existe outro que nenhuma quantia ﬁnanceira é
capaz de pagar: a preservação do meio ambiente. Optar
por uma fonte de energia
mais limpa e renovável, em
um País contemplado com sol
praticamente o ano inteiro, é
um sinal de que o Grupo
Scheilla trabalha de acordo
com os preceitos do Cristo. O
amor em ação não deve ser
demonstrado apenas de pessoa para pessoa; o amor em
ação deve entender as limitações do planeta e trabalhar
para que os impactos ambientais sejam pelo menos
minimizados, aﬁnal, a Terra é
a casa de muitas espécies.

O Grupo Scheilla, uma das
maiores e mais antigas casas
espíritas de Minas Gerais, que atende a milhares de pessoas por mês, todos os dias da semana, abraçou esse projeto pioneiro na certeza de que é preciso usar com responsabilidade todos recursos que
Jesus disponibilizou gratuitamente no planeta. “A Terra produziria sempre o necessário, se com o
necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele a emprega no supérﬂuo o que poderia ser empregado no necessário” (O Livro dos
Espíritos, capítulo V, Lei de Conservação).
Sala de controle da geração de energia fotovoltaica

13

NOTÍCIAS

4º ENCONTRO NACIONAL DE SURDOS
E OUVINTES ESPÍRITAS (ENSOE)
No período de 8 a 9 de dezembro de 2018 Belo Horizonte sediou o 4º ENCONTRO NACIONAL DE
SURDOS E OUVINTES ESPÍRITAS tendo havido participantes de diversos estados da federação. A
programação contemplou um Seminário com Simão Pedro de Lima que se emocionou encantado
ao ouvir uma palestra feita por um surdo tendo o seu conteúdo levado a todos os ouvintes através de
um intérprete que dava sonora reprodução na língua portuguesa. O programa foi executado nos auditórios principais do Centro Espírita Oriente e da Casa Espírita André Luiz.
Toda a comitiva de participantes foi ainda a PEDRO LEOPOLDO oportunidade em que visitaram a
Casa Espírita Chico Xavier, o Centro Espírita Luiz Gonzaga e a Fazenda Modelo.

Alexandre – de São Paulo – sem audição
atuou como Mestre de Cerimônias

Daniel (E) e Carlos José – de Belo Horizonte

Participantes 4º ENSOE – Pedro Leopoldo - 2018
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EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE 2018 COM
A PEÇA TEATRAL: O PATO, A MORTE E A TULIPA
A Evangelização Infantil Maria João de
Deus, do Grupo Scheilla, envolve crianças de
zero a doze anos numa atmosfera de responsabilidade, respeito à vida, fé em Deus,
consideração e amor aos semelhantes, valorização das oportunidades recebidas, trabalho construtivo e de integração consigo,
com o próximo e com Deus.
Apresentação do Grupo Bagagem no Centro Espírita
Oriente - personagens Morte e Pato

Esquete teatral: O pato, a morte e a tulipa

Para encerrar as atividades do Programa de
2018, no dia 09 de dezembro, o Grupo Bagagem (grupo teatral de Contagem/MG) foi
convidado para apresentar a esquete: O
Pato, a Morte e a Tulipa. O conteúdo,
adaptado do livro do alemão Wolf Erlbruch,
através de uma linguagem simples e envolvente, ensinou às crianças - pequenas e
grandes - a compreender a morte de uma
forma diferente, ilustrando sutilmente sobre a reencarnação e a continuidade da vida
no plano espiritual.

“A Morte é nossa amiga, precisamente
porque se converte em uma presença
apaixonada e absoluta que enche tudo
que existe; isso é natural, isso é amor.”
< trecho do livro de Erlbruch >

Ao ﬁnal da apresentação, diversas crianças
foram convidadas a subir ao palco, emocionando todos os presentes.
Crianças da Evangelização Infantil participando da peça

Grupo Bagagem em apoio ao Projeto Café com Poesia

Na oportunidade, o Grupo Bagagem – assim
como o ﬁzeram outras personalidades como
Tim e Vanessa, Haroldo Dutra, etc. – gentilmente deixou-se fotografar com a logomarca do Projeto Café com Poesia. O Projeto,
desenvolvido na casa, tem como objetivo incentivar a leitura e difundir a Literatura Espírita junto às crianças e jovens. O inesquecível
médium e benfeitor Chico Xavier é o patrono
do Café com Poesia.
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NOTÍCIAS

FLASHES DA EDUCAÇÃO ESPÍRITA
Feira do Livro
Público ouve Joaquim Gamonal

Joaquim Gamonal abordou o
Alcoolismo despertando grande
interesse do público
Otávio Túlio Pedersoli
Rocha fala na XXIII
Feira do Livro com o
tema Diversidade e
Inclusão à luz da
Doutrina Espírita.

Luciano Alencar da Cunha falou com
o tema: Vida, fazendo interessante
reﬂexão sobre o aborto.
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Seminário Mediunidade em Crianças e Adolescentes

Suely Caldas fez em 26 de agosto
Seminário com tema que atraiu
centenas de pessoas.

Público presente - salão do Centro Oriente

Seminário Bem-Aventurados os Paciﬁcadores

Público presente assiste Haroldo Dutra Dias no salão do Centro Oriente

Seminário Conhecer e Vivenciar o Evangelho
Após os Ciclos de Estudos muito conhecimento foi agregado ao
participante. Vivenciar o Evangelho agora é o grande desaﬁo.

Simão Pedro de Lima
– o conferencista –

Coral João Cabete se apresenta durante o Seminário
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EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA

Palavra da Espiritualidade
PALAVRAS AMIGAS
Meus irmãos, cooperemos sempre no bem
maior, em benefício da família universal a todo momento. Pois, apesar do calor intenso
reinante, há tanta gente de coração gelado...
Doemos esforços e unamos nossas forças em
prol do bem comum. Que não sejamos surpreendidos pela morte renovadora, dizendo:
“Mas agora é que ia começar a fazer alguma
coisa de útil e de bom”...
Que as noites sejam aproveitadas para o sono reconfortador e a paz do espírito, após os
cansaços da luta diurna. Caso contrário, como muitos que chegam do lado de cá, põemse a dormir e não acordam tão cedo. Coitados...
Que as Mães não se distanciem, jamais, da
missão grandiosa da maternidade e da
orientação com Jesus. Como diz nossa boa
Meimei, quantas e quantas mães não andam
pelo mundo afora a rogar a bênção da concepção gloriosa, sem resultado, reajustando,
assim, dívidas de ontem, em matrimônios
alegres e sem maiores responsabilidades.
Meditemos nisso...
E ﬁnalizo, lembrando a todos o carinho e a compreensão para com as crianças, não nos esquecendo,
contudo, da energia e da mão forte, pois doçura e perdão mal dosados podem produzir indigestão
de amor mal dirigido e futuros problemas para a família e a sociedade.
Que Jesus nos norteie a vida de cada dia, certos de que, se com Ele a vida continua dura e cansativa,
sem Ele tudo se complica, com a possível vitória, em nosso coração, dos velhos inimigos: o ódio e a
preguiça, a descrença e a tristeza, a desilusão e a morte.
É o que pode aconselhar o amigo certo.

Palminha
(Mensagem psicografada Grupo de Estudos Irmão Jair Soares, em 17.02.1966)
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A MÚSICA NA CULTURA E NA
DIVULGAÇÃO ESPÍRITA
Emmanuel e André Luiz nos exortam, no capítulo Socorro Oportuno, do Livro “Estude e
Viva”, ditado aos médiuns Chico Xavier e
Waldo Vieira, o seguinte: “Seja no exemplo ou
na atitude, na ação ou na palavra, recordemos
que o Espiritismo nos solicita uma espécie
permanente de caridade – a caridade da sua
própria divulgação”. A reﬂexão parece aderir à singela lição de Francisco de Assis, assim registrada:
“Pregue sempre o Evangelho. Se necessário, utilize palavras”. Somadas, essas ideias indicam que a divulgação do Espiritismo e do Evangelho se processam com excelência quando vertida dos nossos atos. Viver
o Evangelho, portanto, é possibilidade descortinada para todos os que esposem as ideias difundidas por
Jesus, pautadas no amor, na humildade e em outros postulados indicativos de nova compreensão da vida. Tais ideias têm sido sistematicamente incorporadas pela nossa sociedade, o que se nota em muitas
práticas sociais e até na evolução da legislação, ao longo dos séculos. Contudo, isso não signiﬁca que os
valores salientados pelo Cristo já dominem o mundo. Efetivamente, há imenso trabalho a ser feito, dentro de cada um de nós, para que se alcance a construção coletiva que permitirá a identiﬁcação plena das
sociedades com a proposta talhada pela Boa Nova. Quando nos prontiﬁcamos a viver ﬁrmes na implementação do Evangelho em nosso íntimo, muitas mudanças devem ocorrer. As atitudes serão direcionadas à dissipação do orgulho e do egoísmo e as experiências da vida acabarão por nos suscitar a serenidade típica dos que compreendem que o Reino de Deus“ não é deste mundo”(João, 18:36) e que a misericórdia é parte da essência do Pai (João, 1:50). Nessa seara, o triunfo dos valores novos, que dependerá de
inarredável cota de esforço individual, produzirá novas expressões da individualidade em todos os campos da vida. É nesse inﬂuxo que as manifestações culturais e artísticas igualmente se estabelecerão sob
novos paradigmas. A arte, como expressão límpida e viva dos corações, reﬂetirá os sentimentos mais
elevados que passam a sustentar as inteligências interessadas em rumar no caminho amorosamente desenhado por Jesus. A proposta espírita de ﬂorescer com o Evangelho não poderia passar ao largo desses
reﬂexos e a arte é parte integrante do que se processa na intimidade dos homens. Talvez seja por isso,
aliás, que, segundo as narrativas, mártires cristãos enfrentaram em aceitação amorosa e comprometida
as provas a que foram chamados em razão de sua fé, enquanto entoavam hinos de esperança, decantando o poder da Divina Luz. Se Jesus advertiu que “a boca fala do que está cheio o coração”(Mateus, 12:34),
aperfeiçoar as nossas formas de expressão, inclusive artísticas, é missão de todos nós, para que também
nelas se revele o reﬂexo vivo e autêntico daquilo que abrigamos – ou ao menos almejamos abrigar – em
nossos corações. A Divulgação Espírita encontra seu ápice quando seus adeptos agem, conforme suas
possibilidades e esforços, em atitude cristã. Nesse compasso, também a música, ao lado de todas as artes, é ferramenta do progresso e da vida, destinada a conferir especial oportunidade de acatamento da
recomendação de Jesus, feita ao indicar a missão dos apóstolos, após o Sermão do Monte: “brilhe a vossa
luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e gloriﬁquem vosso Pai, que está nos
Céus”(Mateus, 5:16). Canta, pinta, dança, fala! Mas põe no foco o amor! Se é possível reﬂetir a Luz Divina
em melodias ou histórias, em representações ou pinturas, em movimento ou em esculturas, tome, quem
puder, a oportunidade de tratar do Evangelho por meio da arte! Podemos falar do Evangelho por nossos
atos; se necessário, que se utilizem palavras; e que empreguemos, também, as formas de expressão artística nesse mister, pois todas são patrimônio a nós conﬁado pelo Pai.
Denis Soares
Cooperador da FEB
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INFÂNCIA E JUVENTUDE

O FRATERNISTINHA
Olá pequeninos e grandões leitores d´O Fraternista! Nesta edição, colocamos no quadro a seguir, alguns
sentimentos que nos qualiﬁcam a viver com equilíbrio com as pessoas. Depois listamos as deﬁnições
destes sentimentos. Nossa tarefa será relacionar cada sentimento com a sua respectiva deﬁnição.
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Deﬁnição dos sentimentos
Exemplo:
A ( 1 ) Estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito
B ( ) Tolerância para perdoar os erros alheios.
C ( ) Manifestação de afeto, carinho ou afabilidade; benquerença
D ( ) Qualidade, característica, condição ou estado de solidário.
E ( ) Ato de esperar aquilo que se deseja obter.
F ( ) Virtude com que manifestamos o sentimento de nossa fraqueza.
G ( ) Sentimento de afeição, estima, ternura, dentre outros, que une uma pessoa a outra sem implicar,
H ( ) Grande afeição que une uma pessoa a outra, ou a uma coisa, e que, quando de natureza seletiva e
eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade e por afetos positivos, como a solicitude, a ternura,
o zelo etc.; afeto, devoção.
I ( ) Amor ao próximo, que consiste em ajudar os desvalidos.
J ( ) Capacidade de suportar dor ou diﬁculdades.
Respostas:
A – 1; B – 3; C – 6; D – 9; E – 2; F – 10; G - 5; H – 7; I – 4; J - 8
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