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O nascimento da Sala de Costura
 Preparando a Sala de Costura para 
mais um ano de atividades, encontrei um 
Livro de Atas e Distribuição de Atividades. A 
Ata nº 1 falava do Depto. Social do Centro 
Espírita Irmão Itajubá – Seção de Corte e 
Costura, e começava assim: “Aos doze 
dias do mês de outubro de 1976, às 14 
horas, na sede do C. E. Irmão Itajubá, à 
R. Vespasiano, 992, estando presentes 
o presidente do Centro, Sr. Umberto 
Américo Brasil Rotondaro, e cerca de 

15 confrades, reuniram-se para estudar a Seção de 
Corte e Costura do Depto. Social do Centro.”

 Estava aí o início da nossa atual Sala de Costura, com sete 
máquinas de costura e uma proposta bem diferente da atual: fariam roupas 
e doariam a pessoas carentes. A primeira coordenadora foi a Sra. Ivone 
Benini Gimenes. Hoje, 40 anos depois, fazemos essencialmente artesanato, 
mas ainda nos reunimos às 14 h, todas as terças-feiras, no Centro.

 Hoje, a Casa conta também com a Sala de Pintura em tecidos e 
o Grupo de Patchwork. Todo trabalho realizado pelos grupos de Costura, 
Pintura e Patchwork é vendido nos Bazares das Mães (em maio) e do 
Natal (no final de novembro), com o objetivo principal de ajudar nas 
despesas do Centro.
 O primeiro Bazar realizado no Centro aconteceu no dia 
12.10.1978, aniversário de 2 anos da então denominada Seção de 
Corte e Costura, a benefício da construção da Creche Coração Materno, 
hoje Núcleo Coração Materno.
 É uma história linda, onde voluntárias participaram e participam 
doando seu carinho, seu tempo, sua arte em tecer fios e a amizade 
compartilhada entre todas. 
 Aproveitamos o momento para agradecer a todos que puderam 
comparecer ao Bazar do Dia das Mães, realizado em 01.05 passado. 
Quem esteve aqui, pode ver, conhecer e adquirir nossa arte, confeccionada 
com mãos talentosas e dedicadas.
 Um grande abraço.

Neusa Zamarrenho
Coord. da Sala de Costura

Bullying  à Luz do Espiritismo
“Brincadeiras ocorrem de forma natural e espontânea entre os alunos. Eles colocam apelidos uns nos outros, 

tiram “sarros” e dão muitas risadas. Mas quando isso se transforma em verdadeiros atos de violência e 
perversidade, ou quando apenas alguns se divertem à custa de outros que sofrem, a brincadeira 

deixa de ser sadia e recebe o nome de bullying escolar.”
(Silva, Ana Beatriz B.)1 

 O bullying é o problema do momento. Não há uma escola em que 
não ocorra e praticamente nenhuma família que não se preocupe com ele. 

 Porém, o bullying deixou de ocorrer apenas na escola e tornou-
se fenômeno mundial, que se manifesta presencialmente ou à distância, 
via redes sociais, produzindo resultados bastantes sérios e tristes. Apesar 
de antigo, o fenômeno, nos últimos anos, tem ganhado a grande mídia, 
em função de casos que alcançaram notoriedade, como o do garoto 
australiano Casey Heynes (2011). Heynes aparece em um vídeo no qual, 
após um dos vários episódios de bullying a que foi submetido, revidou, 
agredindo o colega de classe que havia batido nele. O caso e suas 
repercussões podem ser consultados na Internet 2. 

 No Brasil, o bullying alcançou grande audiência após a morte de 12 alunos na Escola Municipal 
Tasso da Silveira, no Realengo, zona oeste do Rio, também em 2011. 

Confira as belas mensagens obtidas por 
psicofonia no Natal de 2015
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Moral Incoerente
 Há passagens nos evangelhos, cuja 
compreensão se torna difícil se buscarmos 
uma análise desvinculada da época e da 
cultura em que foi citada.
 Por exemplo, em certos trechos 
encontramos aparentes contradições que, 
em parte, são creditadas às traduções 
e à ausência de vocábulos da época. De 
fato, além da pobreza da língua hebraica 
antiga, onde uma palavra podia ter vários 
significados, as traduções dos Evangelhos 
podiam trazer, certamente, erros cometidos 
desde a primeira tradução. 
 Outro fator que precisa ser levado 
em conta é o da natureza particular de cada 
língua, influenciada sempre pelos costumes e 
características de cada povo. Uma determinada 
palavra em um idioma pode ter significado 
inverso em outro e, dentro da mesma língua, 
esse termo pode mudar de sentido com o 
passar do tempo. O estudo comparativo nos 
demonstra que a mesma palavra pode ter 
sentido ofensivo em um determinado idioma e 
em outro não significar nada.
 O que vale dizer é que Jesus quis 
passar uma mensagem calcada nas Leis de 
Deus, e o fez através de frases da época cuja 
construção permitisse alguma flexibilidade 
de compreensão ao longo da evolução do ser 
humano; isso de fato ocorreu, pois até hoje é 
possível entender o significado de amor inscrito 
em sua mensagem imortal.
 Quando Jesus disse que “todo aquele 
que por amor ao Meu nome deixar o pai, a mãe, 
os filhos, a mulher ou as fazendas receberá 
cento por um e possuirá a vida eterna” (Mateus, 
XIX: 29), pretendeu, certamente, nos advertir 
para a necessidade de colocarmos a vida 
futura (espiritual) acima dos interesses e das 
considerações de ordem humana (material). 
 Outro exemplo que nos mostra que as 
circunstâncias em que as palavras foram ditas 
podem, se não consideradas, contrariar a doçura 
de Jesus, é o seguinte: “Deixai que os mortos 
enterrem seus mortos.” (Lucas, IX: 59-60). 
 Seria um absurdo pensar que Jesus 

estaria incentivando o descuido para com o 
funeral necessário ao corpo de todo aquele que 
desencarna. Todo corpo merece funeral digno, 
seja com cremação, enterro ou outra forma.  
Porém, como bem colocou Allan Kardec, Jesus, 
ao dizer aquela frase, se referia aos excessivos 
cuidados, não só com o corpo do falecido, como 
também com seus pertences. Costuma-se 
agir como se o desencarnado ainda estivesse 
presente, transferindo-se para os objetos que 
lhe pertenceram os sentimentos que se tinha 
por ele. O alerta de Jesus é para que nos 
voltemos para o Espírito e não para a matéria. 
 Muitas vezes, choramos ou 
lamentamos exageradamente alguma dor 
ou perda, esquecendo-nos que a “morte” é 
necessária. Não adianta se insurgir contra os 
ciclos naturais da Vida. É preciso reconhecer 
quando é o momento de enterrar velhas 
atitudes, idéias, emoções e escolhas para 
iniciar um novo estágio evolutivo.
 A inquietação não pode se prender ao 
corpo físico, mas, sim, ao Espírito que, liberto 
da carne, regressa para a dimensão espiritual 
onde se vive a verdadeira vida.
 Por exemplo, em Lucas XVI, 25-27 e 
33, consta que Jesus disse: “Assim todo aquele 
que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, 
não pode ser meu discípulo”.
 Devemos entender que Jesus se refere 
à renúncia ao apego aos bens materiais. Ora, 
é coerente querer ser discípulo de Jesus e 
continuar escravo de sua fortuna? É coerente 
querer ser discípulo de Jesus e renegar seus 
ensinamentos, desprezando o irmão sofredor? 
E ser discípulo de Jesus e trazer o coração 
fechado para o amor e a caridade?
 O verdadeiro discípulo do Mestre, 
busca renunciar a todo e qualquer sentimento 
de orgulho, egoísmo, prepotência, soberba e 
vaidade. Essa é a renúncia que Jesus gostaria 
que fizéssemos: renunciar ao mal e praticar 
todo o bem que se possa fazer, porque só 
através do bem praticado nos tornaremos 
pouco a pouco seus discípulos. 

por Maria Rita Andreazzi Machado
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Doutrina e EvangelhoDoutrina e Evangelho

                              Pedro Carvalho Buso
Presidente do Centro Espírita Irmão Itajubá

 Queridos(as) amigos(as)
 A Doutrina Espírita, como podemos 
observar na orientação do Espírito de 
Verdade, busca, antes de qualquer coisa, o 
esclarecimento de seus adeptos. O espírita 
sabe que somente há duas formas de 
conseguir o desejado progresso espiritual, 
motivo de nossa existência terrena: a prática 
do amor e o desenvolvimento da inteligência.
 O centro espírita tem papel fundamental 
nesse sentido. É nele que os seguidores do 
Consolador Prometido por Jesus encontrarão 
a orientação necessária para vencer as 
dificuldades da vida, alimentando o ânimo e 
obtendo consolação de suas angústias com 
base na Doutrina Espírita.
 O Centro Espírita Irmão Itajubá, já há 
quase 65 anos com suas portas abertas, 
conta com um precioso método: as palestras 
e os cursos.
 É durante as explanações doutrinárias 
que o indivíduo fará uma viagem dentro de 
si mesmo, auto-analisando-se e criando as 
condições propícias para desenvolver-se e 
receber o amparo dos amigos espirituais.
 Espero que todos tenham uma boa 
leitura.
  Que Jesus nos abençoe a todos.

“Espíritas! Amai-vos, 
eis o primeiro ensinamento; 
instruí-vos, eis o segundo.”

O Espírito de Verdade, em O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, capítulo VI, item 5
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Doutrina e AplicaçãoDoutrina e Aplicação

A Fé cura? - um depoimento

 O dia era 20 de julho de 2015, o diagnóstico poderia ser 
outro, mas não foi. O médico, conhecido de longa data, disse: “Elis, 
as notícias não são boas”. Naquele momento senti um aperto no 
coração; o diagnóstico não era o esperado: o tão temido câncer 
de mama batia à minha porta. A primeira reação foi chorar e, na 
sequência, proferir parte da letra do samba da Beth Carvalho, que 
uso em diversos momentos difíceis da minha vida: “...Levanta, 
sacode a poeira e dá a volta por cima”. Pensei que pudesse encarar 
o bicho de frente...doce engano. Sabia que minha jornada não seria 
fácil, mas não sabia que a tormenta estava só começando.
 A partir daquele momento o medo tomou conta de mim...
chorei por uma semana. Pensamentos bons não faziam parte das 
noites mal dormidas, pois achava que eu iria morrer, que não poderia 
ver minha filha crescer, que não poderia envelhecer ao lado do meu 
marido, que não mais poderia aproveitar minha vida com familiares 
e amigos, e outras coisas de quem está vivo e espera viver.
 Eu e família frequentamos o Centro há alguns anos, 
fazemos parte da família do CEII (Centro Espírita Irmão Itajubá) e, 
no meio da tempestade, procurei o setor de Orientação do Centro, 
com o intuito de obter ajuda do Plano Espiritual. Acreditava que 
com o tratamento poderia obter a cura e aliviar todas as minhas 
dores, e ainda adquirir a paz de espírito que tanto almejava e 
precisava. Fui orientada a fazer o tratamento semanal e ainda 
recebi um recado: “Tenha fé e ânimo”.
 Após todos os exames feitos, iniciei o tratamento médico: 
meu protocolo incluía quimioterapia neoadjuvante (feita antes da 
cirurgia), cirurgia e radioterapia. Minha luta seria longa, não poderia 
haver desânimo. Só que a dor que eu sentia não passava, as dúvidas 
em relação à cura ainda persistiam, eu estava muito assustada e o 
medo ainda dominava meus sentimentos.
 Eu sempre digo que sou muito abençoada; há quem 
diga que é merecimento, pois na fase mais difícil da minha vida, 
recebi ajuda de diversas pessoas que, de uma forma ou outra, 
contribuíram muito para aliviar minha dor. Foram muitas preces, 
palavras de amor e muito carinho, diversas companhias para o 
tratamento e muitos presentes. Dentre os presentes que recebi, o 
livro “O médico Jesus”, de José Carlos De Lucca, fez o meu despertar. 

O autor, conhecido na literatura espírita, tem o dom de expressar, de 
forma muito clara e objetiva, mensagens de fé, amor e paz.
 De todos os capítulos do livro do De Lucca, um, em especial, 
intitulado “A doença é o caminho da cura”, chamou a minha atenção, 
pois nesta parte o autor menciona que: “Visitado pela dor, não se 
entregue ao desalento. Siga em frente, porque você está a poucos 
passos de encontrar a cura para suas dificuldades. Ore e confie, o 
Médico Jesus está atento e por perto. Caminhe ainda que a passos 
lentos, saiba que a resolução de todo e qualquer problema somente 
surge se você não desistir de viver.”
 Naquele momento, percebi que faltava fé em minha vida, 
que faltava acreditar, de verdade, que tudo daria certo, que obteria a 
cura real, e acreditar que seria vitoriosa diante dos obstáculos pelos 
quais deveria passar.  
 Hoje consigo enxergar que, naquele momento de fragilidade, 
minha fé não era plena, era vacilante. Nós acreditamos que temos 
fé, até sermos submetidos às provas da vida.
 Fico feliz e agradeço a Deus todos os dias por acordar viva, 
e ter a oportunidade de ter mais um dia de vida. Foi preciso ter uma 
prova difícil em minha vida para que eu pudesse por em prática a 
minha fé. Pode parecer um absurdo o que vou falar, mas o câncer 
me curou. Ele me curou do medo, da incerteza, da hesitação, da 
falta de credibilidade, e de outros sentimentos que temos quando 
não acreditamos que a fé move montanhas. 
 Os médicos não prometem a cura, mas eu acredito que 
estou curada. Hoje aproveito um dia de cada vez, e me sinto 
melhor. Neste momento, ao relatar minha experiência, as lágrimas 
caem - eis que a emoção toma conta de meus sentimentos pela 
oportunidade de estar viva. Estou viva... até quando, eu não sei... 
Deus é quem sabe, pois sabemos que a única coisa certa da vida 
é que um dia todos nós desencarnaremos, e que o desencarne 
faz parte do processo de nossa evolução. Isso não quer dizer que 
não temos que lutar para viver, temos sim, pois é nossa obrigação 
cuidar de nosso corpo e espírito. 
 Hoje eu posso dizer, com o todo o meu coração, que a fé 
cura, só depende de nós!

por Elisângela Guarini

“E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem 
que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, 

que é lunático e padece muito: porque muitas vezes cai no fogo, 
e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, 
e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus, disse: 

Oh! geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco, 
até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. 

E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela 
hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a 

Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos 
nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. 

Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um 
grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e 

ele há de passar, e nada vos será impossível.”

Mateus, XVII: 14-19
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 Boa noite, queridos amigos e irmãos em Jesus. É com enorme 
felicidade que estou aqui, hoje, nesta noite em que vocês estão 
compartilhando estes momentos de harmonia e de paz.
 Queridos amigos, se é um fato que grande parte da humanidade 
ainda discorda é o verdadeiro objetivo da vida, para onde seguimos. E 
este desconhecimento a torna, ainda, muito primitiva, rude, sem afeto, 
sem amor. É fato também, queridos amigos, que é chegado o momento 
desta mesma humanidade passar a refletir sobre o que devemos fazer, 
sobre o que devemos mudar. É chegado o momento em que cada um 
de nós deve pensar, para si mesmo, o seu papel, a sua importância... 
É chegado o momento de cada um de nós refletir na sua conduta, nas 
suas atitudes. 
 Estamos deixando de ser crianças espiritualmente, queridos 
amigos. Nosso Divino Pai, se é certo que é paciente e nos espera, é 
certo também que Ele espera uma nova atitude de cada um de nós. Esta 
Casa, assim como outras, oferece todas as oportunidades no sentido de 
que façamos as reflexões necessárias, nos proporciona o ambiente para 
que estudemos, nos esclareçamos, e proporciona o ambiente em que 
cada um tem a oportunidade de iniciar algum trabalho, no sentido da 
caridade, da fraternidade. 
 Cada um que se propõe a ser um trabalhador desta Casa, pode 
notar no seu íntimo, uma força, algo diferente que nasce no seu coração. 
Cada voluntário, aqui, que se propõe a fazer o bem, toma uma iniciativa 
de começar a mudar o seu rumo, a ser participativo na sociedade, a 
fazer mudar a sociedade. Se engana aquele que acha que a sua pessoa 
é insignificante perante a vida e desconhece quão importante é, porque, 
se não, Deus não o teria criado. 
 Está na hora, queridos amigos, de refletirmos sobre todas 
estas coisas, de darmos um novo rumo ao nosso planeta. Afinal, que 
melhor presente poderíamos dar ao nosso Divino Mestre Jesus senão 
a compreensão dos seus ensinamentos e dos seus exemplos, fazendo 
nós mesmos os exemplos que Ele nos pede. Vamos refletir sobre tudo 
isso, queridos amigos. 
 Que o Natal e o aniversário de Jesus possa ser cada dia do ano, 
que as nossas atitudes possam ser o presente melhor dado ao nosso 
Divino Mestre, ao nosso grande irmão. Um grande abraço, um grande 
beijo a todos, na paz de Deus.

Conceitos, preconceitos e 
oportunidades

 Boa noite, queridos amigos, companheiros de caminhada.
 Na minha última encarnação, sofri muito em razão do 
preconceito, do bullying, por ser homossexual. Muitos amigos, parentes, 
viraram as costas e me deixaram ao abandono desde os 14 anos de 
idade. Passei dos 14 anos até os 22 anos de idade, quando desencarnei, 
nas ruas e me prostituindo. 
 Hoje, avaliando todo este período, não culpo ninguém, porque 
tive oportunidades de levantar a minha cabeça e de seguir outro rumo, 
mas o comodismo, o costume, fez com que eu continuasse nas ruas, até 
que desencarnei com AIDS. 
 O que eu quero dizer a vocês é que não virem as costas para 
aquele que tem a hombridade de dizer “eu sou homossexual”. Avaliem 
isto de forma diferente, aceitem determinadas condições de escolha de 
vida das pessoas. Ninguém tem o poder de dizer para este ou aquele 
“seja isto, seja aquilo, faça isso, não faça”. As escolhas dependem de 
cada um de nós, a escolha sexual também. 
 Hoje, vejo famílias se formando dessa maneira. E porque não? É 
melhor deixar as crianças abandonadas a Deus dará? Não é melhor que 
esta criança tenha um lar, um lar de amor? E quem garante que um lar 
hétero vai ter sempre amor, vai ter sempre carinho?
 Então, pensem nisso: Lar, família, é compreensão; é ter 
discussões, sim, porque há diferentes opiniões, mas é também dar amor 
àqueles que necessitam. O fato de se formarem famílias dessa maneira 
não quer dizer que a família hétero vai acabar... Ao contrário, queridos 
amigos. Nem isso quer dizer que aquela criança se tornará homossexual... 
E se se tornar também, qual é o problema? É diferente de promiscuidade.
 Portanto, pensem nos seus conceitos, nos seus preconceitos, 
pensem que talvez eu, se tivesse tido a oportunidade, na época que me 
puseram na rua, teria tido uma encarnação diferente. Eu disse já: não 
tive... Quando tive oportunidade de mudar de vida, não quis. Hoje, estou 
aqui agradecendo a esses espíritos que me deram esta oportunidade, e 
peço mais uma vez a todos vocês que, antes de ofender qualquer pessoa 
que tenha esta escolha, pensem bem... Pensem que hoje vocês são 
dessa forma, mas vocês não sabem do seu passado... 
 Por isso, amem-se uns aos outros, acreditem na paz, acreditem 
no amor e pensem que o dia de Natal tem que ser de 1º. de janeiro a 
31 de dezembro, com sensibilidade, com amor e, principalmente, 
crescendo em evolução espiritual. Desejo a todos um abraço muito forte, 
principalmente, por me darem a oportunidade de me ouvir. Que a paz do 
Pai esteja com todos. Que assim seja.

Sementes imortais

 Queridos amigos, boa noite. É imensa a alegria de aqui me 
encontrar mais uma vez, nesta Casa tão festiva. Meu coração está feliz, 
porque vejo aqui muitos amigos, companheiros de tarefa... Estivemos 
juntos muitas vezes. 
 Mas, irmãos, agradeçam essas bênçãos que o Pai permite 
de conhecer a doutrina, a Casa, esta Casa bendita de Itajubá, que 
envolve, que traz conforto, consolo, àqueles que sinceramente 
abriram os seus corações para o Evangelho. Foi assim comigo, e fico 
feliz de aqui poder comparecer esta noite, nessa noite maravilhosa de 
confraternização entre amigos, parentes, entes queridos e, até dizer, 
parentes desencarnados. 
 Eu quero dizer que Jesus, quando esteve entre nós, trouxe, 
como bem já foi dito, a mensagem do perdão, do amor fraterno. E o 
amor fraterno só é possível quando se consegue acionar o perdão, 
porque ele traz o alívio para aquele ofendido e aquele outro que ofendeu, 
muitas vezes sem ter esta intenção. Então o importante é não se sentir 
magoado, não se sentir prejudicado, porque tudo concorre para o amor, 
para a fraternidade. Então, tirem reflexões a respeito do perdão e, como 
bem foi dito, o melhor é nem se sentir ofendido, porque assim não há 
necessidade de se perdoar. É assim que Deus age conosco: Ele nos vê 
tão pequenos, tão indefesos, tão crianças, tão imaturos, que Ele não se 
ofende com aquelas coisas que se faz. 
 Verdade é que é necessário, muitas vezes, a correção, mas 
a correção vem através das nossas próprias reflexões. Então, irmãos, 
prestem bem atenção nesta parte do Evangelho que fala do perdão, 
porque ele é a chave para a felicidade. 
 Graças a Deus, me encontro nesta Casa mais uma vez, com o 
coração aberto, trazendo esta singela mensagem. Uma boa noite e uma 
noite fraterna e muita compreensão e paz entre todos. Graças a Deus. 

Quem não se ofende não 
precisa perdoar

Mudando o rumo

Mensagens Espirituais de NatalMensagens Espirituais de Natal

 Boa noite a todos. Quando aqui cheguei, e tive a oportunidade, 
fui convidado por esses bondosos amigos espirituais para dirigir algumas 
palavras para todos os que se achegassem aqui. Circulei novamente 
pelo ambiente... Não me é nada estranho este espaço! Quando criança, 
tive a oportunidade de ser conduzido pelos meus pais para aqui iniciar 
o meu processo de evangelização. O tempo passou, veio a mocidade, 
a juventude e me distanciei. E, nesse meu caminho, mesmo quando 
jovem, veio também o meu desencarne. Não fui vítima do destino, nem 
do acaso. Fazia parte das minhas necessidades de aprendizado, fazia 
parte do que era importantíssimo para me enriquecer como espírito.
 E, mesmo tendo o conhecimento adquirido aqui quando 
criança, eu sofri a separação. Não é tão simples, para mim não foi tão 
fácil. Do lado de cá, sofri, mas sempre tive o amparo, fui socorrido e, 
em nenhum momento, estive só. Não estive só, pelo amparo que tive, 
não me encontrei só por sentir intensamente o amor dos meus pais, 
ainda me envolvendo, como me envolve, sim. Como não me senti só, 
nas minhas lembranças de quando criança, mesmo diante das poucas 
informações da fase em que aí estive. 
 São sempre sementes, que me foram de grande valia até pelo 
fato de que os meus pais continuaram no seu processo de aprendizado 
e nunca se distanciaram da doutrina. Então, eu sempre tive convivência 
com estas informações, e foram estas informações que, pouco a pouco, 
foram me deixando mais forte, mais consciente e com coragem para 
me levantar e seguir adiante. Hoje, eu me sinto melhor, me sinto mais 
encorajado e disposto a seguir nos meus passos. 
 Então, eu agradeço a todos desta Casa pela oportunidade de 
falar esta noite, agradeço a meus pais. Mesmo eles não estando aqui hoje, 
eu ainda sinto o abraço muito apertado do meu pai, o olhar da minha mãe 
me conduzindo nos meus passos: isso me é muito gratificante e muito forte. 
Eu amo a todos vocês e aos meus pais.  Muito obrigado.

Transcrição de mensagens obtidas por psicofonia no CEII no dia 24.12.2015
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Duas mensagens
 Boa noite queridos companheiros. Gostaria de iniciar 
parabenizando a todos aqueles que vieram, se organizaram, se 
esforçaram para estar aqui esta noite. Sabemos o quanto é difícil, numa 
noite tão festiva, onde as famílias, os amigos se confraternizam e que, 
às vezes, é muito difícil explicar para aqueles que não comungam com 
as nossas idéias, de abrirmos espaço para, na noite de hoje, buscar 
esse conforto, esse contato com a espiritualidade amiga que se propõe 
carinhosamente a trocarmos os nossos melhores sentimentos. 
 Claro que cada um que aqui está tem o seu próprio objetivo; 
uns, da curiosidade, da novidade, outros, porque já encontram 
nesse momento o lenitivo que fortalece, que os ampara em suas 
dúvidas. (...), mas é importante que nós estamos aqui juntos. E essa 
noite é a noite que nós vamos falar do perdão. Acho que todos nós, 
incondicionalmente, temos alguém a perdoar e, com certeza, também 
para sermos perdoados. 
 Ao nosso Mestre coube nos orientar sobre a nossa caminhada 
e a segui-la honestamente. Eu falo a todos vocês: somos hoje espíritos 
em evolução, como nos disse o colega da noite, não estamos mais 
na condição de crianças espirituais, mas estamos nos renovando, 
estamos buscando compreender esse caminho. E é nesse caminho 
que devemos lutar para a nossa transformação, abandonando o 
homem velho, de preconceito, o homem que ainda pensa em si, 
somente em si, que se envaidece, que é orgulhoso, e que não sabe 
perdoar. Essas são exigências desse milênio, são exigências da nossa 
transformação moral. E cabe a cada um de nós, dentro da sua própria 
história, dos próprios compromissos, tentar por como objetivo, como 
intenção primeira ao ser espiritual que cada um é. Não se afastem 
disso, meus irmãos, procurem se renovar. 
 Esta Casa abre as suas portas... E procurem avaliar, através 
das suas dificuldades, e estabelecer o estudo e o amparo necessário 
para estas transformações. Todos os casos, aqui, cada um que cruza 
a porta lá embaixo, é amparado, é orientado, é ajudado, ninguém, 
mas ninguém mesmo fica sem o amparo espiritual necessário. Não 
estamos aqui para tirar nenhum recurso de ninguém, ao contrário, 
estamos para ombrear, estamos juntos. As dificuldades virão, mas, 
com a fé, o amparo, com a fé raciocinada, o fardo será menor. 
 Assim, meus irmãos, essa Casa também costuma ter 
uma intenção bastante clara a respeito das crianças, sejam elas 
desencarnadas ou encarnadas, não só no ambiente das suas famílias. 

Mas nessa noite, em especial, nós vamos dar a palavra a uma criança 
que desencarnou na faixa dos seus 2 anos de idade, mas que, depois 
de um tratamento e de se restabelecer espiritualmente, hoje participa 
conosco em nossos trabalhos e nos ajuda muito. E, nessa noite, nós 
vamos conceder a palavra a esta nossa irmã: [outro Espírito então se 
manifesta pela médium]
 “Bem que me avisaram que a emoção nos toma e, diante de 
tanto tempo me preparando, ainda me sinto com o coração alegre, 
muito alegre, mas, ao mesmo tempo, sinto a responsabilidade de 
falar um pouco sobre a minha historia. É claro que uma família que 
perde uma criança em tão tenra idade, tenham certeza, não deixa de 
ser amparada ou assistida, sejam quais forem os motivos, aos quais 
não cabe nem a mim nem a qualquer outra pessoa julgar... Motivos 
esses, oriundos da nossa reflexão, oriundos da nossa vontade, do 
nosso desejo, da nossa história espiritual. Cada família em particular, 
através dessa dor, consegue fazer grandes saltos espirituais, mas nós 
não podemos nos perder, é importante que as famílias se unam, que 
as famílias se questionem e, assim como hoje, participem daquilo 
que é o próprio vínculo.
 Cada vez mais tenho a certeza da importância de nós nos 
espiritualizarmos, de nos fortalecermos os nossos conhecimentos 
espirituais para que, mais tarde, esse momento de extrema dor se 
reverta em extrema alegria. 
 Hoje quando vejo a minha família, que deixei na Terra, me 
enche de alegria, e não só isso, a sensação de missão cumprida, de 
que fiquei o tempo necessário e de que despertei no coração dos 
meus pais o amor incondicional, e que levo comigo esse amor, que, 
em momentos difíceis, eu ainda uso, me conforta, me ajuda e eu 
sigo em frente. Peço a eles que também sigam o seu caminho, que 
envolvam carinhosamente a Beatriz, o meu irmão...
 Está difícil continuar... Mas que eles se unam, que sigam os 
seus propósitos, que eu estarei sempre inspirando, sempre próximo, 
que a nossa família é uma família espiritual, ela não só faz parte dos 
laços carnais mas também dos laços espirituais que nos unem, e nós 
vamos estar sempre juntos. 
 Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe as famílias, 
todas aquelas do meu coração, o meu sincero abraço, meu sincero 
abraço carinhoso, caloroso, envolvendo a mamãe, ao papai e a 
Leninha querida. Que Deus nos abençoe. 

Quem acha que trabalha muito, tem de trabalhar mais
 Gostaria de fazer, neste momento, alguns questionamentos. 
 Qual o trabalho desta Casa é o trabalho mais importante? 
Qual trabalhador desta Casa também é o mais importante? E qual 
o trabalhador que trabalha mais? Que cada um na sua consciência 
possa procurar responder. 
 Mas para nós que fazemos parte do trabalho desta Casa, 
que do lado de cá também temos o compromisso na colaboração, na 
organização de todas as tarefas desta Casa, digo-vos, que não existe 
nenhuma tarefa que seja mais importante ou mais indispensável que 
a outra. Todas se entrelaçam, todas se agregam e uma acrescenta 
à outra de maneira incondicional e organizada, visando atingir os 
objetivos que são de auxiliar, de ajudar, de reconfortar e esclarecer a 
todos que aqui se achegam. 
 Qual o trabalhador mais importante?... Todos, todos são 
indispensáveis, pois, diante da rotina de cada um, todos se propõem 
a aqui chegar e aqui oferecer o melhor de si, em beneficio da 
organização, em beneficio daquele que aqui vai se achegar. E quem 
trabalha mais?  Ah, se tem alguém que trabalha mais que outro, mas 
vai ter que continuar trabalhando dobrado... a quem muito foi dado, 
mais será pedido. Se alguém acha que trabalha muito, é porque tem 
necessidade de trabalhar aquilo que faz e muito mais. Se já aprendeu 
muito, é hora de abrir os braços, dar passadas largas no sentido de 
acolher e no sentido de andar para frente, agregando e auxiliando a 

todos os outros trabalhadores. 
 Portanto, queridos amigos, todos, todos nós fazemos parte 
de uma engrenagem, uma engrenagem que tem como meta todos 
sermos discípulos de Jesus, e ser discípulo de Jesus rumo à evolução 
espiritual. Não são passadas largas e nem suaves, muitas vezes são 
passos que nos machucam. Em muitos momentos, tem-se insônia, 
muitas vezes... Todos têm problemas, mas eis o exemplo de Jesus: 
a fidelidade às leis de Deus. Eis aí, um grande desafio a todos os 
colaboradores, a todos os voluntários desta Casa: a fidelidade a 
essa essência. E todos têm a obrigação de colaborar neste processo, 
nesse processo que se inicia com a sua autoconscientização.
 Portanto, se faz necessário, sim, sempre buscar mais 
conhecimento, trocar idéias, trocar informações para que possa 
se agregar cada vez mais à unicidade de idéias, a unicidade de 
objetivos. Todos somos individualidades, mas, a partir do momento 
que se adentra a essa Casa, fazemos parte de um coletivo, e é o 
benefício desse coletivo que todos, encarnados e desencarnados, 
deveremos priorizar em pensamento e atitude. É trabalho, meus 
amigos, é respeito, é solidariedade, é colaboração. Vocês acharam 
pouco?... Mais trabalho, mais respeito e mais colaboração. Precisam 
de algo a mais?... Perseverança, coragem e fé. 
 Que Deus ilumine e iluminará a todos agora e sempre.

Mensagens Espirituais de NatalMensagens Espirituais de Natal
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O QUE É?
 A palavra bullying é derivada do verbo inglês bully (= valentão, 
tirano, brigão) e significa “usar a superioridade física para intimidar 
alguém”. O termo “bullying” tem sido adotado em vários países como 
designação para explicar todo tipo de comportamento agressivo, cruel, 
intencional e repetitivo inerente às relações interpessoais. 
 De acordo com a Associação Brasileira Multiprofissional de 
Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA), são ações típicas de 
bullying: colocar apelidos, ofender, zoar, gozar, sacanear, humilhar, fazer 
sofrer, discriminar, excluir, isolar, ignorar, intimidar, perseguir, assediar, 
aterrorizar, amedrontar, tiranizar, dominar, agredir, bater, chutar, 
empurrar, ferir, roubar e quebrar pertences. 
 De acordo com o IBGE e a organização não-governamental PLAN 
Brasil (2009)3, no Brasil, pelo menos um em cada três estudantes de 
14 anos já sofreu bullying na escola. Além disso, 70% dos alunos entre 
11 e 14 anos já testemunharam agressões. Boa parte desses casos 
aconteceram em salas de aula, mas muitos outros ocorrem também nos 
locais de trabalho, em instituições religiosas, militares, clubes, presídios 
e até asilos. 
 A Internet também se tornou ambiente para a prática do bullying. 
Em estudo realizado em 25 países pela Microsoft antes de 2012, 
identificou-se que, no Brasil, 36% das crianças e adolescentes entre 8 e 
17 anos são afetados pelo cyberbullying. Também investigação realizada 
em 2010 pela PLAN com 5 mil estudantes brasileiros de 10 a 14 anos 
mostrou que 17% já foram alvos de cyberbullying. Desses, 13% foram 
insultados pelo celular e os 87% restantes por textos e imagens enviados 
por e-mail ou redes sociais4.
 Praticamente todos os casos de bullying incluem os seguintes 
personagens5 : 

1 - Uma Vítima Típica (pouco sociável, de aspecto físico 
frágil, com problemas de coordenação motora, extrema 
sensibilidade, timidez, passividade, insegurança, baixa 
autoestima, entre outras características); ou 

2 - uma Vítima Provocadora (que atrai e provoca reações 
agressivas e não consegue lidar com elas. Tenta brigar ou 
responder quando é atacada ou insultada, mas não obtém 
bons resultados); ou 

3 - uma Vítima Agressora (que compensa os mau tratos sofridos, 
procurando uma outra vítima mais frágil e comete contra esta 
todas as agressões sofridas na escola, ou em casa); 

4 - um ou mais Agressores (de caráter violento e perverso, 
com poder de liderança, obtido por meio da força e da 
agressividade. Age sozinho ou em grupo) e... 

5 - Expectadores (que testemunham tudo, mas adotam a lei 
do silêncio. Não tomam partido, nem saem em defesa do 
agredido, por medo de serem a próxima vítima).

CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING
 O bullying afeta a todos os participantes. A vítima típica é, 
em geral, a mais prejudicada, pois poderá arcar com os efeitos do seu 
sofrimento silencioso durante boa parte da vida. Pode apresentar um 
autoconceito de menos valia e desenvolver ou reforçar uma atitude de 
insegurança e dificuldade relacional, tornando-se uma pessoa apática, 
retraída, indefesa aos ataques externos. Muitas vezes, mesmo na vida 
adulta, ela é centro de gozações entre colegas de trabalho ou familiares. 
Pode desencadear neuroses, como a fobia social e, em casos mais 
graves, psicoses que, a depender da intensidade dos maus-tratos 
sofridos, tendem à depressão, ao suicídio e ao homicídio seguido ou 
não de suicídio.
 Em 06.11.2015, a presidência da República sancionou a Lei 
13.185, chamada de Lei Brasileira “Anti-bullying”, que entrou em vigor 
em fevereiro de 2016, instituindo o Programa de Combate à Intimidação 
Sistemática (Bullying) em todo o território nacional.

O QUE PODEMOS FAZER…

 A educação tem influência capital nesse contexto. De acordo 
com a psicopedagoga Geane J. Silva5, “A educação do jovem no século 
XXI tem se tornado algo muito difícil, devido à ausência de modelos e 
de referenciais educacionais. Os pais de ontem mostram-se perdidos 
na educação das crianças de hoje. Estão cada vez mais ocupados com 
o trabalho e pouco tempo dispõem para dedicarem-se à educação dos 
filhos. (...) Os pais não conseguem educar seus filhos emocionalmente 
e, tampouco, sentem-se habilitados a resolver conflitos por meio do 
diálogo e da negociação de regras.”

 O bullying tem suas bases fincadas na intolerância e no 
desrespeito às diferenças, e por isto ele é a antítese do “amai-vos 
uns aos outros”, que Jesus nos ensina no Evangelho. Nesse sentido, 
a Educação Espírita tem recursos poderosos para auxiliar o trabalho 
educativo da família e mesmo da escola.

 Ao reconhecer no educando um Espírito que já encarnou muitas 
vezes em diferentes corpos, situações, locais e condições, a Educação 
Espírita mostra que nossa condição atual na Terra é transitória. Assim, 
deficiências e diferenças físicas são, de fato, apenas do corpo e não do 
ser espiritual. Ela parte do fato de que todos, sem exceção, somos filhos 
de Deus, criados iguais, com o mesmo potencial de desenvolvimento; 
assim, não há quem tenha sido menos dotado pelo Pai. 

 Então, conscientes de que a infância é o período da 
encarnação em que estamos mais sensíveis (L.E., p. 383), quando 
filhos e educandos forem estimulados desde cedo a raciocinar com 
base nessas realidades e nos ensinos de Jesus, poderão avaliar se a 
promoção do bullying favorece ou não nosso progresso espiritual. Isso 
evitará que eles se tornem os agressores do processo. Também terão 
condição de avaliar se a provocação dos bullyes merece ou não ser 
considerada e respondida. É importante também considerar que

 “Todos têm receio de que o filho seja alvo de humilhação, 
exclusão ou brincadeiras de mau gosto por parte dos colegas, para 
citar exemplos da prática, mas poucos são os que se preocupam em 
preparar o filho para que ele não seja autor dessas atividades.” (Blog 
da Rosely Sayão).
 Quando os valores morais defendidos pelo Evangelho e pelo 
Espiritismo forem a base das relações humanas, o bullying será apenas 
uma lembrança infeliz.

Ricardo A. Terini

Bullying à Luz do Espiritismo
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 Um emprego, um amor, uma dor. Uma casa, a família. 
Um Adeus. Parece rotina. 
 Todos os dias nos despedimos de algo. Seja momentos 
antes de acordar neste corpo, todas as manhãs, ou da vida em um 
outro Plano, quando prestes a começar uma nova encarnação. 
Ou até mesmo de algo simples: como de um pedaço de bolo de 
chocolate que você jura que nunca mais irá vê-lo. “Nunca mais. 
Eu juro!”
 Certo, não é fácil. Mas que tal mudar a receita?

 Às vezes, nos preocupamos com o simples fato de se 
despedir... de um lugar, de alguém, de uma vida. E podem ser 
pelos motivos mais diversos, por medo ou por saudade. Mas, 
imperfeitos como somos, vemos só a matéria, claro. O tempo. Se 
pensarmos nos mais infinitos números, as distâncias se tornam 
cada vez maiores... E menores. 
 “Está tão longe que nem consigo ver. Nem consigo 
imaginar como chegar lá.” 
 O fato de estarmos longe de algo ou alguém é uma 
condição humana. Afinal, tudo está interligado em uma 
rede. Tudo... Nossos pensamentos, nossas vibrações e nós! 
Encarnados e desencarnados. Se existem despedidas, existem 
reencontros. 
 Se algo é incompreensível naquele instante, confie em 
Deus e vai!  
 Questione! Reflita. O que você faria se não tivesse 
medo?... Mesmo que os seus planos mudem repentinamente, 
o plano Espiritual está presente e ao seu lado... ao seu redor, 
conectado. 
 Estar longe não significa estar sozinho. Aliás, estar 
sozinho não existe. O longe somos nós que criamos. Afinal, os 
sentimentos são infinitos e alcançam qualquer tempo e distância.

“Haveremos de nos encontrar outra vez, sempre que desejarmos, 
no meio da única comemoração que não pode jamais terminar.” 

Do livro “Longe é um lugar que não existe”, de Richard Bach

Estar longe...
“E assim chegar e partir... São só dois lados da mesma viagem

O trem que chega é o mesmo trem da partida...” 
Milton Nascimento e Fernando Brant - Encontros e Despedidas

Por Mayara Martines

Qual a verdadeira Missão do Espiritismo
Allan Kardec

 “O Espiritismo não 
está apenas na crença 
na manifestação dos 
Espíritos. O erro dos 
que o condenam é 
crer que só consista 
na produção de 
fenômenos estranhos, 
e isso porque, não se 
dando ao trabalho de 
o estudar, só lhe veem 
a superfície. Esses 
fenômenos só são 
estranhos para os que 
não lhes conhecem 
a causa. Mas, quem 
quer que os aprofunde, 

neles não vê senão os efeitos de uma lei, de uma força da Natureza que 
não se conhecia e que, por isso mesmo, nem são maravilhosos, nem 
sobrenaturais. Esses fenômenos provam a existência dos Espíritos, que 
outra coisa não são senão as almas dos que viveram; consequentemente, 
provam a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo, a vida futura com 
todas as suas consequências morais. 

 A fé no futuro, assim apoiada em provas materiais, torna-
se inabalável e triunfa sobre a incredulidade. Eis por que, quando o 
Espiritismo se tornar crença de todos, não haverá mais incrédulos, 
nem materialistas, nem ateus. Sua missão é combater a incredulidade, 
a dúvida, a indiferença; assim, ele não se dirige aos que têm uma fé, e 
a quem basta essa fé, mas aos que em nada creem, ou que duvidam. 
Não diz a ninguém que deixe a sua religião; respeita todas as crenças, 
quando estas são sinceras. Aos seus olhos, a liberdade de consciência 
é um direito sagrado; se não a respeitasse, faltaria ao seu princípio, 
que é a caridade. Neutro entre todos os cultos, será o laço que os 
reunirá sob uma mesma bandeira, a da fraternidade universal. Um dia 
eles se darão as mãos, em vez de se anatematizarem.

 “Longe de serem a parte essencial do Espiritismo, os 
fenômenos apenas são acessório, um meio suscitado por Deus para 
vencer a incredulidade, que invade a sociedade; ela está, sobretudo, 
na aplicação de seus princípios morais. É nisto que se reconhecem 
os Espíritas sinceros. Os exemplos de reforma moral provocada pelo 
Espiritismo já são bastante numerosos para que se possa julgar dos 
resultados que produzirá com o tempo.”

Revista Espírita, março de 1865, extrato do artigo 
“O sr. Allan Kardec aos espíritas devotados no caso Hillaire”, Edicel



“Colabore com a manutenção da Casa e a estrutura para suas 
atividades: Seja um sócio contribuinte do C.E. Irmão Itajubá”

Bazar das Mães

2a feira
19:30 h Encaminhamento e orientação

Curso de aprofundamento

20 h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

3a feira
19:00 h Encaminhamento e orientação

20 h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

4a feira

14:30 h Encaminhamento e orientação

15 h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

16 h Curso Básico e Aprendizes do Evangelho

20 h Cursos Básico, Aprendizes do Evangelho e 
Educação Mediúnica

5a feira
19:00 h Encaminhamento e orientação

20 h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

Sábado

15:30 h Encaminhamento e orientação

15 h Educação de Crianças e Jovens - Juventudes 
A, B, C e Sala da Amizade

16:30 h Estudo do Evangelho e Assistência Espiritual

17:30 h Educação de Crianças e Jovens - Turmas A, 
B, C, D, Recreação e Sala da Família

 O tradicional Bazar Beneficente das Mães do Centro 
aconteceu no dia 01.05.2016. Estavam ali disponíveis lindas 
produções artesanais dos Grupos de Pintura, Costura e Patchwork 
do Centro, oferecidas por muitas das próprias autoras dos 
trabalhos, que atendiam alegremente o público visitante. Em 
paralelo, a lanchonete do Bazar, oferecia deliciosos quitutes para 
aqueles que desejavam desde um almoço até um cafezinho para 
acompanhar um gostoso bate-papo. Toda a renda obtida contribui 
para a manutenção do Centro. O Centro agradece a presença e a 
participação de todos. Confira matéria sobre a Sala de Costura nas 
páginas internas deste Informativo.

Projeto “bullying à luz do Espiritismo” 
do SECJ.

 Quase todos os semestres, o Setor de Educação da Criança 
e do Jovem (SECJ) do Centro desenvolve um Projeto, que orienta as 
ações educativas das suas diversas Turmas de crianças e jovens 
para um mesmo objetivo. Neste Iº semestre de 2016, o tema geral 
do Projeto é “bullying à luz do Espiritismo”.
 O bullying abrange atitudes de violência física e/ou 
psicológica intencional e repetitiva, praticada contra uma ou mais 
vítimas impossibilitadas de se defender. É fenômeno mundial, que 
se manifesta presencialmente ou à distância, via redes sociais, e que 
tem produzido resultados bastantes sérios e tristes. O Espiritismo 
e o Evangelho de Jesus têm muito a contribuir para reduzir esse 
problema, porque seus conceitos, principalmente se trabalhados 
desde a infância, minam a base da intolerância e estimulam o 
respeito às diferenças e a compreensão do objetivo maior da nossa 
existência. Todas as turmas do sábado estão abordando o assunto 
de alguma forma. São sementes que temos de regar...
 Mais detalhes sobre o tema em artigo nas páginas internas 
deste Informativo.

Encontro de Cultura Espírita de 2016 – 
Dada a largada

 Desde 1994 que os cursos de adultos do CEII realizam o 
evento denominado Encontro de Cultura Espírita. Muitos temas 
doutrinários já foram pesquisados desde então e se tornaram 
motivos de marcantes apresentações públicas. Para este ano, o 
tema geral de pesquisa, já anunciado a todas as classes será 
“A HISTÓRIA DO ESPIRITISMO NO BRASIL E NO MUNDO”. Cada 
classe já teve seu sub-tema comunicado previamente, para 
facilitar o trabalho de todos. E as pesquisas já começaram. Os 
resultados prometem...

Nos Passos do Mestre (o filme)

 ‑ “Fui e gostei muito! Excelente documentário!”;
 ‑ “Há muito o que refletir, o que aprender”;

 ‑ “Bem interessante”.

...são alguns dos comentários postados na Internet por quem 
assistiu o filme.
 Segundo seus produtores, trata-se do “primeiro filme sobre 
a vida e a obra de Cristo, realizado através de pesquisa espírita e 
que apresenta uma visão até hoje inédita acerca deste grande 
personagem.(...) O filme mostra Jesus como um educador e pacifista 
por excelência e levanta dúvidas sobre trechos polêmicos, como a 
virgindade de Maria, a ressurreição de Lázaro e do próprio Jesus; e a 
traição de Judas.”
 Vale a pena conferir. Mais informações podem ser obtidas a 
partir da página do Facebook do filme, no endereço:

https://www.facebook.com/DocNosPassosDoMestre/
videos/959195300797017/
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