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EDITORIAL

Publicação bimestral do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Scheilla

Há informações de que o Centro Oriente teve início 
em1920, havendo documentos do seu registro em 
cartório pela primeira vez em 1936. Assim esse 
grande centro de educação completa, neste ano 
de 2020, 100 anos de existência. Um século. - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . -

O Grupo Scheilla foi fundado em 1952 dele passan-
do a fazer parte o Centro Oriente, tendo como 
cerne da sua existência a Fraternidade. Sua 
primeira reunião de diretoria ocorreu em 10 de 
agosto de 1952, quando tomou posse a sua 
primeira diretoria, estando presentes os pioneiros, 
listados nominalmente em ata: Jair Soares, Helcio 
Wendling, Enio Wendling,  José Gomes Carvalho, 
Ana Luiza de Jesus, Maria Freitas Loureiro, Vilma 
Freitas Loureiro,    José Ribeiro da Silva, Valter 
Pires Loureiro, Hélia Ramos Ribeiro e Hernesto 
Oliveira Machado. Com a formação do Grupo 
adveio forte elo de ligação com o espírito Scheilla, 
que se tornou mentora e contributiva colaborado-
ra, sendo fonte de inspiração concentrada no 
auxilio ao próximo, no surgimento da visitação 
fraterna a lares e hospitais.

stimativas dão conta de que transitam pelo EGrupo Scheilla cerca de 500 mil pessoas por 
ano se considerados os trabalhos desenvol-

vidos nos edifícios da Casa Espírita André Luiz e 
Centro Oriente, envolvendo frequentadores de 
reuniões públicas, ciclos de estudos, evangelho no 
lar, passe, atendimento fraterno, reuniões mediú-
nicas, livraria, biblioteca, famílias assistidas, 
campanha do quilo, sopa fraterna, cursos profissi-
onalizantes, tarefeiros... Vale lembrar que o Grupo 
Scheilla nunca para. O Centro Oriente funciona 
todos os dias do ano. Na Casa André Luiz há 
segmento que opera 24 horas por dia, 365 dias por 
ano. No todo, o Grupo Scheilla é um templo de 
oração, uma grande escola, um centro de saúde e 
uma gigantesca oficina.

Hoje, o Grupo Scheilla tem trabalho continuado de 
solidariedade e fraternidade em apoio ao Cristo na 
construção de um Mundo melhor.
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INFÂNCIA E JUVENTUDE

O TEMPO,
como patrimônio divino do Espírito,

renova as inquietações e angústias de

cada século, no sentido de aclarar o

caminho das experiências humanas.

A caminho da luz, Introdução
Ditado pelo Espírito Emmanuel

Psicografado por Francisco Cândido Xavier
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EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA

HONRA DE SERVIR

Que não tens paciência de sofrê-las,

Às vezes, alma irmã, dizes que a vida
É um tecido de lutas colossais,

Que não suportas mais.

Acalma-te, no entanto, pensa e nota:
Sem que os problemas surjam tais quais são,

Tudo seria o caos no campo da existência,
Deserto sem degraus de elevação.

É o respeito ideal que se mantém,
Entre os seres e as vidas que se entrosam

Para a realização do Eterno Bem".

Para que não se faça barro e lodo,
Pântano incomodando o próprio ar,

No anseio de atingir a grandeza do mar.

Faria nobre prato com certeza
Ou talvez fosse adorno para o mundo,

Deve a fonte servir no curso a que se prende,

Se o trigo recusasse a mó que o pulveriza,

Mas não seria pão brilhando à mesa.

- "Paciência, - explicou-nos sábio amigo,

Sem controle da usina que a governa,
Depois de acumulada onde se ativa,

Seria a força da eletricidade
Unicamente força destrutiva.

Seria o próprio Sol, nos espaços profundos,

A honra de servir que temos ao dispor,
Paciência, alma irmã, é o dom do entendimento,

Psicografia de Francisco Cândido Xavier

Perturbando a mecânica dos mundos.
Um monstro luminoso sem destino,

Se quisesse fugir da órbita a que atende,

Para erguer, ante os Céus, nos distritos da Terra,
O caminho da Paz e a presença do Amor.

A Vida Conta por Maria Dolores

| Maria Dolores |



SE ANDARMOS NA LUZ

Tanta vez, dissensões e incom-
p r e e n s õ e s  n o s  s e p a r a m … 
Resoluções da vida particular, 
incompatibilidades, interpreta-
ções discordantes, ressentimen-
tos.

E, com isso, consideráveis perdas 
de tempo e trabalho nos arruí-
nam as tarefas e perturbam a 
vida. 

Contudo, não nos sobrevirão 
s e m e l h a n t e s  d e s a s t r e s ,  s e 
andarmos na luz, porque, na claridade irradiante 
do Mestre, compreenderemos que todos partilha-
mos as mesmas esperanças e as mesmas necessi-
dades.

Retiramo-nos do campo de 
serviço, prejulgamos erronea-
mente pessoas e fatos, complica-
mos os problemas que nos dizem 
respeito e desertamos da obra a 
realizar…

Não bastará, no entan-
to, que ela fulgure tão 

somente em nossa razão e pontos de vista. É 
necessário andarmos nela, assimilando-lhe os 
sagrados princípios, para que assinalemos em nós 
a presença da verdadeira caridade, a alavanca 
divina que, por agora, é a única força capaz de 
sustentar-nos em abençoada comunhão uns com 
os outros.

É que a luz do Senhor 
nos fará sentir o enten-
dimento real…

(Reformador, set. 1958, p. 194)

Perceberemos que o 
erro de muitos se deve à 
circunstância de não 
h av er em co l h i do  as 
oportunidades que nos 
felicitam a existência, e 
reconheceremos que, 
situados nas provas que 
motivaram a dor de 
nossos irmãos caídos 
em delinquência, talvez 
não tivéssemos escapa-
d o  à  d o m i n a ç ã o  d a 
sombra.

Se nos movimentarmos ao Sol do Evangelho, 
saberemos identificar o infortúnio, onde cremos 
encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a 
chaga da ignorância, onde supomos existir apenas 
maldade e crime…

“Mas se caminhamos na luz como ele está na luz, estamos 
em comunhão uns com os outros.” (I João 1:7)
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CONFIAREMOS

EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA

E façamos dentro de nós o silêncio 
preciso, emudecendo qualquer indiscipli-
na mental.

F
orçoso, porém, reconhecer que, se todo pedido é 
l i v r e ,  q u a l q u e r  s o l u ç ã o  e x i g e  e x a m e . 
Empregadores não atendem às requisições dos 
subordinados sem analisar-lhes a ficha de mérito, 
sob pena de prejudicarem a máquina administra-
tiva. Professores não satisfarão exigências de 
alunos sem, antes, lhes observar o aproveitamen-
to, se não querem perturbar as funções educativas 
da escola.

Em nos dirigindo ao Senhor, rogando 
alguma concessão, condicionemo-nos 
ao Critério Divino.
Digamos no íntimo do ser:
"Se julgardes, Senhor, que isso nos 
ajudará a ser melhores para os nossos 
irmãos, em louvor dos vossos desígni-
os..."
"Se considerardes que assim poderemos 
ser mais úteis em vossa obra..."

Sintonizemos o coração em ponto certo, ou, 
melhor, liguemos o pensamento para a Infinita 
Sabedoria, tendo o cuidado imprescindível para 
que a estática de nossas paixões e sensações não 
interfira com a recepção da bênção que nos advirá 
da Divina Bondade.

Oremos, unindo-nos aos planos do Senhor, sem 
exigir que os planos do Senhor se submetam aos 
nossos, e aprenderemos a ver e a aceitar o que seja 
melhor para nós, asserenando o coração.

Não gritarmos "eu 
quero..." mas afir-
mar, em nossa con-
dição de espíritos 
imperfeitos:  “se 
posso querer”...

Em qualquer setor 
de organização hu-
mana, o benefício 
solicitado se divide 
em duas fases es-
senciais - o pedido e 
a solução.

 

Republicada em O Evangelho por Emmanuel- Cartas 
Universais e ao Apocalipse

Emmanuel / Psicografia de Francisco Cândido Xavier.

É licito rogar ao Senhor tudo aquilo de que carece-
mos e até mesmo tudo quanto quisermos, por-
quanto na maioria das ocasiões não passamos de 
crianças caprichosas, mas saibamos implorar dele 
a compreensão necessária para recebermos as 
respostas do Alto, sem prejuízo para a harmonia 
da vida, porque, se sabemos o meio exato e amplo 
de pedir, somente Deus – pelos Mensageiros 
Divinos que o representam, junto de nós – sabe, 
em nosso favor, como, onde e quando nos aten-
der.

Reformador, dezembro de 1968, p. 267  

“E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos
certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito.” João (I João, 5:15)
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O MESTRE
LEMBRANDO DE JESUS:

Na orientação aos seus seguidores não se esque-
ceu de nos dizer tinha vindo para os doentes e não 
para os sãos e que seus discípulos seriam reconhe-
cidos por muito se amarem.

É bom lembrar de Jesus em tudo na vida! Ele, 
nosso Mestre, nos ensinou a sermos confiantes 
em Deus, firmes nos propósitos superiores, 
serenos e caridosos, mostrando na caridade 
"benevolência para com todos, indulgência para 
com as imperfeições alheias e perdão das ofen-
sas"¹.  

Sob a justificativa de zelar pela lei não condenou a 
mulher adúltera enquanto muitos a sua volta 
queriam apedrejá-la, orientou a comunidade a 
abster-se de rebeliões dando a César o que é de 
César e a Deus o que é de Deus.  Teve misericórdia 
da multidão faminta ao multiplicar os cinco pães e 
os dois peixes ensinando-nos a compartilhar a 
oportunidade de servir ao dar aos discípulos a 
atribuição de distribuir o pão nutritivo aos necessi-
tados, porém, destaca que a sua comida era fazer 
a vontade do Pai que está nos Céus.   Foi médico 
do corpo e da alma, curou cegos e surdos, mudos e 
aleijados, leprosos e paralíticos,  curou a sogra de 
Pedro, endemoninhado de Gadara,  resgatou 
Lázaro do sepulcro para a vida e restaurou a 
dignidade de Maria Madalena,  moradora da 
cidade de Magdala  quando ela o procura na casa 
de Pedro.

(1. KARDEC, A., O Livro dos Espíritos. Questão 886); 

Na sua coragem exemplar jamais foi conivente 
com o erro. Criticava o pecado sem condenar o 
pecador. Usou de palavras duras com escribas, 
fariseus chamando-os “de raça de víboras, sepul-
cros caiados, bonitos por fora e cheios de podridão 
por dentro”. Entretanto,  não deixou ter contato 
com Hanã, o sacerdote e  cruel juiz contrário à 
causa da boa nova, de  esclarecer amorosamente 
a Nicodemos, o doutor da Lei, nem tampouco de 
almoçar na casa de Zaqueu, o chefe dos publica-
nos em função  da  má reputação que ele tinha 
com os judeus.

Após a crucificação, numa demonstração clara da 
vida após a morte, retorna animando os compa-
nheiros medrosos e tímidos para que eles seguis-
sem firmes na divulgação e vivência da sua 
mensagem divina. Não condena a negação de 
Pedro ou dúvidas de Tomé, nem tampouco, a 
postura da multidão que antes gritara crucifica-o.  
Resgata Saulo da crueldade sangrenta restauran-
do-lhe a visão para após, convocá-lo ao trabalho 
sublime do divino apostolado. Ensina-nos assim 
que o amor e o perdão devem ser incondicionais. 

Se submete ao 
calvário infa-
mante crucifi-
cado na Cruz, 
mas de braços 
abertos ofere-
cendo-nos o 
seu coração 
num testemu-
nho de amor 
mas de cabe-
ça erguida aos 
céus pedindo 
ao Pai perdão 
para aqueles 
que o conde-
navam.

O seu convite amoroso ainda há de ressoar em 
nossa alma para que nos entreguemos à fé fincada 
nas obras e nas atitudes embasadas no amor. 

Por isso mesmo é que Jesus em tudo é o Mestre 
por excelência e devemos sempre buscar relem-
brar de suas lições de vida eterna.

Antônio Ferreira dos Santos Neto 

 Referência Bibliográfica 

Bíblia Sagrada, João Ferreira de Almeida – Revista e 
corrigida, versão 1968- Imprensa Biblica.

No Roteiro de Jesus, Chico Xavier, Humberto de Campos, 
Gerson Simoes Monteiro -FEB.

Imagem: Internet

4

7



O ESPÍRITA E O CARNAVAL

EDUCAÇÃO, ARTE E CULTURA

“(...) de cada dez casais que caem juntos na folia, 
sete terminam a noite brigados (cenas de ciúme, 
intrigas, etc.); que, desses mesmos dez casais, 
posteriormente, três se transformam em adultério; 
que de cada dez pessoas (homens e mulheres) no 
carnaval, pelo menos sete se submetem a coisas que 
abominam no seu dia-a-dia, como o álcool e outras 
drogas (...). Concluíram que tudo isto decorre do 
êxtase atingido na grande festa, quando o símbolo 
da liberdade, da igualdade, mas também da orgia e 
da depravação, estimulado pelo álcool leva as 
pessoas a se comportarem fora de seus pa-drões 
normais (...)”.

Vejamos, por exemplo, as conclusões a que 
chegou um grupo de psicólogos que analisou o 
carnaval, segundo matéria publicada já há algum 
tempo no Correio Brasiliense, importante jornal 
da Capital da República:

Muitos espíritas, ingenuamente, julgam que a 
participação nas festas de Momo, tão do agrado 
dos brasileiros, não acarreta nenhum mal a nossa 
integridade psico-espiritual. E de fato, não haveria 
prejuízo maior, se todos pensassem e brincassem 
num clima sadio, de legítima confraternização. 
Infelizmente, porém, a realidade é bem diferente. 

Um detalhe im-
p o r t a n t e  q u e , 
provavelmente, 
eles não sabem, 
é que no plano 
invisível a turma 
do astral inferior 
também se pre-
para e vem aos 
magotes parti-
cipar dos folgue-
dos carnavales-
cos. 

Na psicosfera criada por mentes convulsionadas 
pela orgia, os espíritos das trevas encontram 
terreno propício para influenciar negativamente, 
fomentando desvios de conduta, paixões grossei-
ras, agressões de toda a sorte e, ainda, astuciosas 
ciladas. No livro “Nas Fronteiras da Loucura”, 
psicografado por Divaldo Pereira Franco, são 
focalizados vários desses processos obsessivos, 
sobre pessoas imprevidentes, que pensavam 
apenas em se divertir no carnaval do Rio. Mostra 
também o infatigável trabalho dos espíritos do 
bem, a serviço de Jesus, procurando diminuir o 
índice de desvarios e de desfechos profundamen-
te infelizes.

 
Pedro Fagundes Azevedo

Só por essa amostra já dá pra ver como é difícil, 
para qualquer cristão, passar incólume pelos 
ambientes momescos. Por maior que seja a sua fé, 
os riscos de contrariedades e aborrecimentos são 
muito grandes. Fiquemos, portanto, com o 
apóstolo Paulo, que dizia “tudo me é lícito, mas 
nem tudo me convém”. (I Cor. 6,12).

Fonte: Portal do Espírito
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A JUSTIÇA DIVINA
O CÉU E O INFERNO:

SEGUNDO O ESPIRITISMO

Vendo uma cena trágica no Jornal, assistindo um 
vilão numa novela ou filme ou tendo notícias de 
um agressor na sociedade, nosso primeiro impul-
so é desejar que ele morra, ou que fique na cadeia 
pelo resto da vida, que seja pulverizado, queremos 
que aquele que praticou o mal seja punido de 
forma mais dolorosa e exemplar possível. 

“Por mim mesmo juro — disse o Senhor Deus — que 
não quero a morte do ímpio, senão que ele se 
converta, que deixe o mau caminho e que viva.” 
(Ezequiel, 33:11)

No Livro “O Céu e o Inferno”, Kardec coloca na sua 
primeira pagina uma mensagem do Profeta 
Ezequiel, que diz:: 

É fantástico. Convidamos o amigo a conhecer esta 
Obra fabulosa.

Isso não é Justiça nem Lei, é VINGANÇA. Faz 
muito mal para aquele que sente.

Kardec vem nos mostrar que para Deus as expres-
sões Justiça e Lei são bem diferentes. Para Deus 
estas expressões estão associadas à “Reeducação 

e  Re a b i l i t a ç ã o ” ,  n ã o  a 
vingança e punição, que são 
sentimentos humanos que 
d e n o t a m  a l m a  a i n d a 
pequena em evolução.

Em toda a primeira parte do 
Livro, Kardec vem tocar nos 
sentimentos profundos e 
arraigados que trazemos, 
como por exemplo, Céu, 
Inferno, Purgatório, Limbo, 
todos traduzindo penas 
eternas, conceitos total-

mente desprovidos de lógica, 
razão e bom senso, confrontan-

do  estes conceitos  com os ensinos da 
Espiritualidade, que nos fala da imortalidade da 
Alma, da multiplicidade das reencarnações como 
processo evolutivo e que coloca o Espírito como 
responsável por todas suas ações, colhendo nas 
vidas futuras o resultado de tudo que fez tanto no 
bem como no mal.

Já a segunda parte do Livro, nos traz inúmeros 
diálogos com Espíritos dos mais variados estágios 
espirituais, desde sofredores e suicidas até 
Espíritos felizes nos contando como sentiram a 
desencarnação e como vivem no Mundo 
Espiritual, mostrando de forma natural que a Lei 
de causa e efeito é protetora e reeducativa, não 
punitiva.

As questões que envolvem 
Justiça e Lei são sempre 
temas profundos e precisa-
mos muitas vezes rever 
conceitos antigos, enraiza-
dos no nosso intimo para 
buscarmos maior clareza 
d a s  L e i s  D i v i n a s .  A l l a n 
Kardec aborda este assunto 
com precisão em o Livro “O 
Céu e o Inferno” nos trazen-
do da Espiritualidade novas 
diretrizes de pensamento.

Quando nós homens lemos ou 
ouvimos as palavras “Justiça” e 
“Lei” logo as associamos a punição ou vingança, 
será assim para Deus? 

Utilizando estes apontamentos, leia novamente a 
Parábola da Ovelha desgarrada (Mt 18:10-15) e 
reflita no imenso amor do Pai.

Vadno Floriano
Conferencista – colaborador do Grupo Irmão Anselmo
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NOTÍCIAS

HISTÓRIA DA CASA ESPÍRITA:
Grupo da Fraternidade Irmã 

Scheilla - Belo Horizonte

CENTRO ORIENTE
ORIENTE. Por que esse nome?

se tornaria numa das maiores 
oficinas de serviço ao semelhan-
te do movimento espír i ta 
mineiro. Em 1939 funcionava 
num galpão da av. do Contorno, 
esquina com rua Aquiles Lobo. 
Em julho daquele ano passou a 
ter a sua sede em local próximo, 
no número 52 da citada rua 
(Aquiles Lobo), em lote doado 
pelo cidadão José Francisco de 
Macedo, conhecido, então, 
como Zé dos Lotes, no mesmo 
terreno onde até hoje a Casa 
presta serviços de assistência e 
educação espiritual. A planta 
original do Centro Oriente foi 
aprovada em 24/02/1938, pela 
Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte. Em 14//07/1966, 
para atender a uma necessidade 
crescente, uma nova sede do 
Centro foi inaugurada, passan-
do a contar com dois pavimen-
tos. Como se vê a seguir, nessa 
ocasião o Centro já era parte 
i n t e g r a n t e  d o  G r u p o  d a 
Fraternidade Irmã Scheilla.

GRUPO SCHEILLATudo começou com o Centro 
Oriente, conhecida casa espírita 
de Belo Horizonte.

Há quem pense que o nome era 
designação alusiva a filosofias 
orientais. A origem, entretanto, 
advém do verbo orientar, em 
sua forma imperativa, afirmati-
va, singular.
Funcionando, s e g u n d o 
informações disponíveis, desde 
os idos de 1920, a partir de 1932 

o Centro Oriente adquir iu 
personalidade jurídica. Um dos 
seus fundadores foi  Jorge 
Miguel, médium de efeitos 
físicos, vidente, que atendendo 
o r i e n t a ç ã o  e s p i r i t u a l  d e 
U r u g u a i a n o ,  s e u  m e n t o r 
espiritual, constituiu aquele que 

C o m  S c h e i l l a  p a s s a r a m  a 
trabalhar mentores amigos, 
logo muito conhecidos dos 
frequentadores, como Joseph 
Gleber, Fritz Schein, Palminha e 
J o s é  G r o s s o .  E m e r g i a  o 
Movimento da Fraternidade.
Em 16 de outubro de 1949, 
adquire personalidade jurídica o 
Grupo da Fraternidade Irmã 
Scheilla, conforme registros 
constantes do livro “Movimento 
da Fraternidade”, folha 43., O 
então Centro Oriente passa a 
integrar a estrutura do Grupo na 
condição de Departamento.

No final da década de 40 uma 
importante etapa tinha início. 
Com a visita de Francisco 
Peixoto Lins - o Peixotinho - à 
família Jair Soares, as materiali-
zações, a presença do espírito 
Scheilla e sua equipe de obrei-
ros, fixava-se um novo marco. 
Eram os raios preliminares das 
reuniões de ectoplasmia, das 
materializações luminosas.

MAS, QUEM É SCHEILLA?
Entidade luminar, adepta da 
prática da visitação aos enfer-
mos. Alguém que acumulou 
experiência vivendo a fraterni-
dade em modelo exemplar 
(outras informações sobre esse 
espírito no quadro sombreado).

Hoje, fazem parte do Grupo: 
Casa Espírita André Luiz e o 
Centro Oriente. 

CENTRO ORIENTE COMPLETA 1 SÉCULO

Foto: Grupo Scheilla

4

Irmã Scheilla
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MOVIMENTO DA 
FRATERNIDADE

Hoje, os grupos espíritas ligados 
à OSCAL são células vivas do 
Movimento da Fraternidade, 
c o m  P l a n o  d e  T r a b a l h o 
Permanente (PTP) norteando 
as suas atividades, estatuto 
padrão, dedicadas à causa do 
amor ao semelhante, à prática 
da solidariedade e da fraterni-
dade em sentido amplo.

CELEIRO ABENÇOADO
Muitas Casas Espíritas origina-
ram-se dos quadros do Grupo 
Scheilla - antigo Centro Oriente 
-, tais como: Albino Teixeira, 
Irmão Tomaz, Irmão Victor, 
Glacus,  Meimei,  Werner  e 
tantas outras, só na Capital.

O HOJE DO GRUPO 
SCHEILLA | CASA ESPÍRITA 

ANDRÉ LUIZ - CEAL
Na atualidade, o Grupo Scheilla 
mantém trabalhos de assistên-
cia Social na Casa Espírita André 
Luiz, à rua Rio Pardo 120, no 
bairro Santa Efigênia, em Belo 
Horizonte, onde desenvolve 
inúmeras frentes de trabalho.
Investindo no homem, ali são 
oferecidos cursos profissionali-
zantes, serviços de higiene e 
a s s e i o  p e s s o a l  a  p e s s o a s 
abandonadas, apoio jurídico, 

sociológico e farmacêutico. 
São, ainda, fornecidas cestas 
básicas e alimento pronto - a 
sopa da amizade. Há um núcleo 
especializado em cadastro e 
visitas a lares de assistidos para 

identificar a real necessidade de 
cada família assistida.
Numa atividade de grande 
relevância, atua com a Medida 
Protet iva  de Acolhimento 
Institucional positivada no Art.: 

Com a necessidade de agregar 
grupos espíritas ligados ao 
Movimento da Fraternidade, 
surge a Organização Social 
Cristã Espírita André Luiz - a 
OSCAL - que em 1962 filia-se à 
Federação Espírita Brasileira - a 
FEB - oficializando seu vínculo 
com o Pacto Áureo. A partir de 
1 . 9 9 9  t o r n a - s e  p a r t e  d o 
Conselho Federativo Nacional, 
na condição de instituição 
convidada.

A 13 de dezembro de 1641 ela veio a falecer. Foi o padre Vicente a primeira pessoa que 
teve conhecimento do tão triste trânsito. Deus lhe anunciou através de uma visão, a 
única em Sua vida, como bem diz o Santo. Alguns dias depois, chegou a Paris a 
noticia do falecimento da grande Santa." (São Vicente de Paulo (O Sacerdote 
Exemplar), Messias Gonçalves Teixeira, pp.29 a 32, com Aprovação Eclesiástica, 
Campinas, SP, 1986.)

A nota de rodapé n0 196 esclarece: "Refere-se o Padre Vaessen ao Bispo de Genebra, 
Francisco de Sales, que fora instrutor espiritual de Joana. 0 bispo desencarnara em 
1622 (...)."

"Casou aos 20 anos com o barão de Chantal. Tendo muito cedo perdido seu marido, 
abandonou o mundo com seus 4 filhos, partilhando o seu tempo entre as orações, as 
obras piedosas e os seus deveres de mãe. Em 1604, tendo vindo pregar em Dijon o 
bispo de Genebra, S. Francisco de Salles, submeteu-se à sua direção espiritual. 
Fundaram em Annecy a congregação da Visitação de Maria (1610), que contava à 
data de sua morte, 87 conventos e, no primeiro século, 6500 religiosos. A baronesa de 
Chantal dirigiu como superiora, de1612 a 1619, a casa que havia fundado em Paris, no 
bairro de Santo Antônio." (Enciclopédia e Dicionário Internacional, W.M. Jackson, 
Inc.)

Esta notável visão assim está registrada na obra Mediunidade dos Santos, de Clovis 
Tavares (ed. IDE), à pag. 155, transcrita do livro São Vicente de Paulo, do Padre 
Guilherme Vaessen C.M.:

Temos notícias apenas de duas encarnações de Scheilla, segundo informações de 
Vivaldo da Cunha Borges — dedicado colaborador da tarefa mediúnica de Chico 
Xavier (Anuário Espírita 1988, p. 240) —, provenientes de revelações mediúnicas: 
uma na França, no sécu1o XVI, e outra na Alemanha, onde ela desencarnou em 1943.

Scheilla - Quem é essa amiga?

Em Paris, "instalaram-se em pequena casa alugada em bairro pobre. Passaram por 
grandes necessidades. (...) A Ordem da Visitação (de Paris) foi aumentando e 
superou as dificuldades. (...) Em 1619, Vicente de Paulo ficou como superior do 
Convento da Ordem da Visitação. (...) Santa Joana de Chantal deixou o cargo de 
superiora da Ordem da Visitação e voltou a Anecy, onde ficava a casa- mãe da Ordem. 
A Santa, várias vezes, tornou a ver São Vicente de Paulo, seu confessor e diretor 
espiritual.

Na existência francesa, chamou-se Joana Francisca Frémiot, nascida em Dijon a 
28/01/1572 e desencarnada em Moulins a 13/12/ 1641. Ao entrar na hist6ria, ficou 
mais conhecida como Santa Joana de Chantal (canonizada em 1767) ou Baronesa de 
Chantal.

A outra encarnação conhecida de Scheilla verificou-se na Alemanha, sabendo-se 
apenas que ela foi enfermeira e desencarnou durante a II Grande Guerra, em 
Hamburgo, em consequência do ataque aéreo sobre esta cidade (segundo 
informação do médium Peixotinho, quando ainda encarnado, transmitida a Chico 
Xavier), "o mais violento de todo o conflito, realizado nos meses de julho e agosto de 
1943, durante o qual foi destruída mais da metade das edificações. "(Enciclopédia 
Mirador).

Fonte: Anuário Espírita 96 - IDE - pág. 102.

"Quando Vicente soube que Santa Joana de Chantal estava para morrer, ajoelhou-se 
e implorou a Deus por ela. No mesmo instante lhe apareceu um pequeno globo 
luminoso que se elevava da terra e ia unir-se, mais alto, a um globo maior e mais 
luminoso; e os dois, reduzidos a um só, sempre subindo mais alto, foram entrando e 
sumindo-se em outro globo ainda muito maior e mais luminoso. Compreendeu que o 
primeiro globo era a alma de Joana, o segundo a do santo bispo (196) e o terceiro, a 
Essência Divina. Celebrando, depois, a santa missa e rezando, no momento dos 
mortos, pela morta, teve a mesma visão e assim, como ele mesmo o declara, se 
persuadiu de que aquela alma era bem- aventurada e não precisava de orações."
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NOTÍCIAS

101 inciso VII do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 
operando por meio da Unidade 
de Acolhimento Institucional 
Lar Irmã Veneranda, tendo 
como público alvo crianças do 
sexo feminino de 07 a 11 anos e 
11 meses de idade.
As atividades do Centro Oriente 
são replicadas também na 
CEAL, em menor escala.

O HOJE DO GRUPO 
SCHEILLA | CENTRO 
ESPÍRITA ORIENTE

Na rua Aquiles Lobo 52, o Grupo 
Scheilla cuida preponderante-
mente do desenvolvimento do 
ser humano enquanto espírito, 
oferecendo 14 reuniões públi-
cas por semana, ciclos de 
estudos continuados, evangeli-
zação infantil e mocidade, 

livraria e biblioteca. Há também 
atividade mediúnica e apoio 
fraterno a quem demanda 
saúde e paz.

- 3283-2449 Casa André Luiz

Se você precisa de ajuda

- Movimento da Fraternidade - 
OLIVEIRA, Célio A l an Kardec, Belo 

Horizonte, 1998;

- 3226-3911 Centro Oriente

A cada terceiro domingo do mês 
é realizada a confraternização 
dos Fraternistas (tarefeiros 
ativos da Casa) que se reúnem, 
às 17:00 horas, no salão princi-
pal, num encontro festivo.

www.gruposcheilla.org.br

Fale com o Grupo Scheilla:

O GRUPO DA 
FRATERNIDADE ESPÍRITA 

IRMÃ SCHEILLA

- Anuário Espírita 96 - IDE, Instituto 
de Difusão Espírita, Araras SP, Ano 

XXXIII, no 33, 1966.

Fontes consultadas:

Abreviadamente denominado 
Grupo Scheilla, fundado em 21 
de junho de 1952, é uma organi-
zação civil, religiosa, assistenci-
al, filantrópica, educacional, 
cultural e beneficente, sem fins 
lucrativos, regida por este 
Estatuto e pelas leis vigentes na 
República Federativa do Brasil, 

com personalidade jurídica 
distinta da de seus associados, 
que não respondem subsidiaria-
mente por suas obrigações 
sociais. (Estatuto Social – Art 1º)

- Relatos de Jarbas Franco de Paula.

ou quer ajudar,
fale conosco:

A alegria tomou conta 
da Casa Espírita André 
Luiz (CEAL), no dia 09 
de fevereiro, com a 
realização do festival 
de sorvetes. O evento 
que aconteceu na 
quadra esportiva da 
Casa reuniu cerca de 
350 pessoas na tarde 
de domingo. 

A música comandada 
pela banda Baile do 
F r e d + F o r r o z a n d o 
animou o público e 
deixou o evento ainda 
m a i s  d i v e r t i d o . 
Durante a apresenta-

FESTIVAL DE SORVETES:
INTEGRAÇÃO FRATERNA

Foto: Maria Luiza Barbosa

4
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Mais do que deliciar diversos sabores de sorvete, 
pipoca e cachorro-quente, quem esteve no 
Festival de Sorvetes ajudou a COMEMOFRA 
(Confraternização das Mocidades Espíritas do 
Movimento da Fraternidade) a arrecadar fundos 
para o transporte e demais despesas dos jovens da 
4ª Região Fraterna rumo ao encontro de Carnaval 
(24 e 25/02/2020) na Cidade da Fraternidade, 
CIFRATER.

Anualmente, 
a cidade loca-
lizada no mu-
nicípio de Alto 
P a r a í s o ,  n o 
e s t a d o  d e 
Goiás, recebe 
os represen-
t a n t e s  d a s 
mocidades es-
píritas do Mo-
v i m e n t o  d a 
Fraternidade 
de todo país, 
com objetivo 
de planejar as atividades que serão trabalhadas 
nos grupos de mocidade, de cada casa,  durante o 
ano todo.

Esse ano, o tema do encontro será “O que fala o 
vosso coração?”. Na oportunidade, os jovens 
serão levados a refletir sobre o tema e realizar 
atividades com outros jovens e crianças da comu-
nidade local.

Ao todo, 23 representantes de mocidades espíri-
tas do Grupo Scheilla, Irmã Ló, Albino Teixeira, 

entre outros, estão de malas prontas para partici-
par do COMEMOFRA durante o feriado de 
Carnaval.

ção, sucessos do forronejo e forró pé de serra 
foram lembrados para alegria dos presentes.

Maiza Silva

“A influência da música em nosso ser é muito 
importante. Ela nos leva a experiências de cura 
interior e exterior”, afirmou o músico Fred Aleff, 
tarefeiro do Grupo Scheilla. “Em eventos seme-
lhantes ao festival de festival de sorvetes, escolher 
ritmos como os apresentados gera alegria e atrai 
positividade”, disse.

Rumo a CIFRATER

Jornalista

SAIBA MAIS SOBRE A CIFRATER

 A Cidade da Fraternidade – CIFRATER é uma 
comunidade cristã-espírita localizada na 
Chapada dos Veadeiros, município de Alto 
Paraíso, em Goiás.

Fundada 1963, a cidade foi planejada para 
implantar o sistema lares-família, onde 
pessoas carentes, em especial, sem-teto e 
sem arrimo, encontrem carinho e formação 
cristã-espírita por parte dos fraternistas 
locais.

Diversas crianças, bem como suas famílias, já 
foram acolhidas na CIFRATER, onde 
receberam carinho e educação formal nos 
termos da legislação em vigor.

É  a i n d a  c o m p r o m i s s o  d a  C i d a d e  d a 
Fraternidade implementar projetos e 
a t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d o s  à  p r o t e ç ã o 
ambiental, agroecologia, além de ações 
relativas ao desenvolvimento social, 
econômico, ecologicamente sustentável.

E-mail: COS@mofra.org.br

Casa Espírita André Luiz,

Para que a Cidade da Fraternidade continue 
com essa obra de amor, além da contribuição 
financeira, são necessárias mãos valorosas, 
dispostas a oferecer trabalho voluntário de 
profissionais dedicados e conscientes da 
proposta da CIFRATER.

 “Seja um Amigo da CIFRATER”!
Para mais informações sobre como auxiliar 
a Cidade da Fraternidade entre em contato 

com a subsecretaria da OSCAL:

Telefone: (31) 2520-0364

Rua Rio Pardo 120, Santa Efigênia,
Belo Horizonte/MG.

CEP: 30260-310

Imagem: Cifrater
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NOTÍCIAS

LIXO: UMA AMEAÇA REAL

A geração de lixo está relacionada 
com o consumo crescente pela 
população. Embalagens de todos os 
tipos são adquiridas em abundância e 
descartadas diariamente, muitas 
vezes, sem destinação correta.

De acordo com um estudo realizado 
pela WWF (Fundo Mundial para a 
Natureza) a quantidade de plástico 
que chega nos oceanos anualmente é 
de cerca de 10 milhões de toneladas. 
A continuar assim, em 2030, haverão 26 
mil garrafas de plástico por cada km² nos mares.

Além disso, segundo a WWF, no Brasil são produ-
zidos aproximadamente 1 kg de lixo plástico/ por 
habitante/ por semana levando o país a ocupar a 
4ª posição como maior produtor de lixo plástico 
do mundo e apenas 1,28% de todo este resíduo é 
reciclado.

 

A Redução é o ponto chave para diminuir a 
geração, pois ela consiste na mudança de hábitos 
o que leva a reduzir o consumo. É pensar e repen-
sar nos produtos que serão adquiridos com 

É importante lembrar que o tempo de decomposi-
ção dos materiais na natureza variam de acordo 
com a sua composição. Um simples copo de 
plástico descartável demora, em média, 250 a 400 
anos para ser degradado pela natureza. Os papéis 
levam em torno de 3 a 6 meses para se decompor, 
os metais mais de 100 anos enquanto vidros, mais 
de 1000. Os impactos para o meio ambiente são 
altíssimos e seremos nós a pagarmos o preço se 
nada for revisto.

Pensando em toda a questão mundial e nacional é 
nítida a urgência para que o quadro seja revertido. 
A responsabilidade ambiental não é carregada 
apenas pelos governantes, cada cidadão tem o 
dever de realizar o seu papel nesta luta em favor 
da natureza. Por mais que pareça pequena, cada 
ação diária tem importância significativa para um 
mundo mais sustentável.

O que podemos fazer para alterar a realidade ao 
nosso redor? O princípio dos três erres:  Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar. Estes são grandes aliados na 
batalha para a construção de um planeta mais 
sustentável.

A realidade da destinação final dos resíduos 
sólidos no Brasil é desesperadora. A grande 
maioria do lixo, infelizmente, é encaminhada para 
lixões e aterros controlados, estes não oferecem 
tratamento para os resíduos, o que pode levar a 
contaminação dos solos e águas subterrâneas, 
além de causar doenças à população. Apenas uma 
parcela menor é destinada corretamente para os 
aterros sanitários, que são obras de engenharia 

que possibilitam o tratamento dos rejeitos, 
aqueles que não possuem utilidade na cadeia de 
reciclagem.

Imagem: Internet

4
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O último R consiste na recicla-
gem que é a transformação de 
materiais que já foram previa-
mente utilizados para fabricar 
novos produtos, afinal, na 
natureza nada se cria e nada se 
perde, tudo se transforma! Por 
isso é de suma importância 
separar o lixo adequadamente 
para evitar que estes resíduos terminem como 
rejeitos nos aterros sanitários e possam ser 
coletados. Em Belo Horizonte existem alguns 
locais onde os materiais que podem ser transfor-
mados, como vidros, metais papéis e plásticos, 
são recolhidos. São os chamados pontos verdes. 
Se cada um fizer a sua parte, construiremos uma 
comunidade mais limpa.

responsabilidade ambiental, 
optando sempre por aqueles 
que ofereçam possibilidades 
do uso de refil, por exemplo.

No Evangelho segundo o Espiritismo, cap 17, 
Georges, Espírito protetor (Paris, 1863), nos  
orienta a Cuidar do corpo e do espírito.

Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma; 
e o grande problema ficaria sem solução, se o 
Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisado-
res, demonstrando-lhes as relações que existem 
entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se 
acharem em dependência mútua, importa cuidar 
de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai 
igualmente do vosso corpo, instrumento daquela.
Para cuidar tão bem do corpo quanto do espírito 
precisamos de cuidar da casa onde vivemos: O 
Planeta Terra.

O segundo R é a reutilização. 
Substituir canudos plásticos, 
copos e talheres descartáveis 
por materiais que possam ser 
reutilizados são mudanças de 
hábitos fundamentais para um 
p l a n e t a  e  u m a  v i d a  m a i s 
saudável. Copos descartáveis e 
canudos são itens que podem 
ser excluídos do nosso dia a dia. 
Ter sempre na bolsa ou na 
m o c h i l a  u m a  g a r r a fi n h a 
reutilizável ajuda a minimizar a 
quantidade de resíduos que 
iriam para os aterros aguardar 
centenas de anos para final-
mente, sofrerem degradação.

REDUZIR RECICLAR REUTILIZAR
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