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Meu(minha) querido(a) irmão(ã).

Este mês de setembro é muito especial para todos nós que buscamos o 
estudo, o conhecimento e o fortalecimento da nossa fé! 

Além das palestras do Tratamento Espiritual, realizamos eventos 
culturais em nosso auditório e neste mês, mais um Seminário vai 
acontecer na nossa Casa!

Só esta reforma (mudança para melhor) nos nossos pensamentos, 
sentimentos e ações é que vai abrir um campo positivo, e aí sim, iremos 
perceber o quanto é grandioso o Tratamento Espiritual oferecido pela 
Casa, Guias Espirituais e médiuns dedicados. 

É preciso entender, a importância de nossas palestras nos Tratamentos: 2 
(Palestra coletiva para encarnados e desencarnados - Evangelização), 7 
(Cromoterapia Psíquica - Reunião de Evangelho e Corrente Espiritual 
pelo canto, que produz magnetismo, vibrações elevadas e Cromos 
coloridos - Magia Branca) e 18 (Curso Complementar de Espiritualismo 
Universalista). 

Também as reuniões do Culto do Evangelho no Lar, onde se orienta como 

A nossa Casa, a SER, é um Pronto Socorro Espiritual que, através dos 
Tratamentos Espirituais, procura levar aos que chegam até nós em busca 
de um SOCORRO, o esclarecimento e o conforto espiritual. Mas só os 
tratamentos não bastam, é preciso fazer acontecer a reforma íntima! 

5)  Na SER, não é permitido frequentar os Trabalhos Espirituais trajando: 
shorts, camisetas cavadas, minissaias e decotes exagerados.

6)  Atenção para o dia e hora do seu Tratamento Espiritual, porque a Casa 
tem programação com rigidez de horário.

4)  Não é permitido fumar, nem usar telefone celular nos locais de 
atendimento espiritual da SER.

Meu (Minha) Irmão (ã):

2)  Adquira na livraria da SER o Manual do Paciente - onde encontrará a 
orientação necessária nesta sua nova caminhada.

3)  Use roupas claras no dia do seu Tratamento Espiritual e evite comer 
carnes! Leia o Manual do Paciente.

1)  O Tratamento Espiritual na SER é totalmente gratuito.
8)  Você poderá tornar-se Associado Mantenedor, ajudando assim no 
atendimento às despesas administrativas e de manutenção da SER. 
Pagamos impostos, luz, telefone, funcionários, material de limpeza... e 
ainda fazemos o trabalho social, muito intenso!

7)  Não esqueça o seu Cartão de Tratamento Espiritual, porque sem ele 
você não poderá fazer o tratamento previsto.

A nossa Casa precisa muito da sua ajuda! Inscreva-se como Associado no 
Departamento do Associado - DEPAS - próximo à recepção. Contamos 
com você!

Agradeço a compreensão e o respeito às normas da Sociedade Espírita 
Ramatis.

Boas-vindas, siga em frente, muita Fé e que Deus o(a) abençoe!

  Presidente da SER.

Cléia Gonçalves

Comun i c ad o

fazer o Evangelho no Lar, em 3 aulas presenciais; o estudo no ESDE 
(Estudo Sistematizado da Doutrina Espirita), o estudo das Obras de 
Ramatis, complementando com a leitura de livros recomendados. 

Nunca desista deste caminho que escolheu! 

Agora, em setembro, nos dias 14 e 15, será realizado o nosso XVIII 
Seminário Ramatis, com o tema: O AMANHECER DE UMA NOVA ERA. 
Mais uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos trazidos pelos 
palestrantes convidados.

Os DVDs do Seminário podem ser encomendados em nossa livraria, na 
Rua José Higino, 176 - Tijuca - tel: (21) 2572-1302. 

E, assim, meus irmãos, vamos melhorando a nossa cultura espiritual e 
consequentemente, melhorando a nós mesmos!

Procurem informações, e os que puderem, participem, seja 
presencialmente ou adquirindo os DVDs das palestras. 

Amando, servindo, orando, a todos os nossos irmãos!

Vejam só, meus irmãos... quantas oportunidades para alcançar o que aqui 
vieram buscar, com o seu próprio esforço! 

Vamos em frente! Que Deus abençoe a todos! 
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RECUPERE-SE AGORA.

NÃO DEIXE PARA O FINAL DO ANO!
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Os princípios normativos da conduta evangélica, segundo Jesus, são 
todos baseados na excelência do amor e naquilo que desejamos para nós 
próprios, oferecendo aos demais. Desse modo, nunca te permitas 
desanimar alguém, usar as palavras de fogo da ofensa, as acusações 
perversas nascidas na inveja e na inferioridade moral. Todos temos muito 
a oferecer, que dignifica a vida e proporciona o crescimento espiritual dos 
seres humanos. Procura sempre estimular para o bem e enunciar palavras 
de encorajamento e de abnegação em favor do mundo.

Nunca houve tanto amor na sociedade como nos dias atuais, embora os 
noticiários da mídia sejam alarmantes, por apresentarem as ocorrências 
negativas e infelizes geradas por pessoas ainda primárias nas suas 
realizações com total ausência de ideais de nobreza.

As criaturas humanas necessitam de estímulos edificantes para atender 
as necessidades do processo evolutivo. Não deixes, pois, que ninguém se 
afaste de ti, sem que leve algo de bom e especial para servir-lhe de 
sustentação numa hora difícil ou de levantamento quando se encontre 
caído.

forem respeitados os códigos do Evangelho de Jesus. A sua observância 
constitui uma forma lúcida para o bem-estar de todo aquele que a isso se 
candidate.

Fonte: www.divaldofranco.com.br/mensagens.php

Divaldo Pereira Franco.

Artigo publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião, em 25 de julho de 2019.

Os teus bons conceitos e ações caindo nos corações aflitos germinarão 
como sementes de luz, a fim de que a sociedade se torne plena e o ser 
humano um hino de louvor e gratidão a Deus.

Os maus exemplos de conduta moral e 
social de pessoas aparentemente 
nobres e de destaque na comunidade 

geraram sucessivas ondas de mal-estar e de agressividade.

Os relacionamentos humanos, na 
atualidade, invariavelmente ocorrem 
e n t r e m e a d o s  d e  q u e i x a s  e 
reclamações. Este é um período de 
descontentamento entre as pessoas 
com características de pessimismo e 
amargura.

Aqueles tipos padrões tombando dos altos postos que exerciam e 
surpreendidos como delinquentes insanos e perigosos, recolhidos ao 
cárcere ou não, vêm contribuindo para que não se acredite nos valores 
éticos, supondo-se que as virtudes são apenas ignorância dos 
comportamentos daqueles que se apresentam como modelos.

Os escândalos sucessivos nessa área geram insegurança e produzem 
desconfiança, respondendo pela perda de crédito das pessoas, umas em 
relação a outras.

Lentamente a ética da convivência cede lugar à indiferença, quando não a 
uma animosidade discreta ou clara, elegendo o individualismo e o 
egotismo como formas de sobrevivência, no que se denomina a batalha 
diária da existência.

Todos nascemos livres na condição de candidatos à felicidade. A 
educação e a instrução proporcionam os recursos próprios para se 
conseguir uma jornada rica de bênçãos, em uma sociedade equânime, se 

Divaldo Pereira Franco

12 de outubro (Sábado) - N. Sra. Aparecida.
07 de setembro (Sábado) - Independência do Brasil.

20 de novembro (4ª feira) - Consciência Negra.
02 de novembro (Sábado) - Finados.

A R A M AT I S N Ã O F U N C I O N A R Á N O S S E G U I N T E S F E R I A D O S :

AULAS DE INFORMÁTICA
 PARA 3ª IDADE

Roberto (CBM) - 3238-6922 / 98159-2881
e-mail: robertoviski7@hotmail.com
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Roteiro: Andressa da Matta

A turma do Ramatisinho vive inúmeras aventuras de amor e 
aprenizado, para crianças de 0 a 100 anos. Formada pelos 
terráqueos Guto e Celeste, o Marciano Épsilon, a Lux da galáxia de 
Andrômeda, além de Ramatisinho, cada momento juntos é especial 
para todos eles e, principalmente, para quem lê.

Descrição: Raphael Santos

Criação e desenho: Erik Stofanelli

“Somos as únicas criaturas na face da terra capazes de mudar nossa 
biologia pelo que pensamos e sentimos!

Um surto de depressão pode arrasar seu sistema imunológico; 
apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente.

Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos 
pensamentos e sendo modificados por eles.

A alegria e a realização nos mantém saudáveis e prolongam a vida.

Todo este perfil bioquímico será drasticamente alterado quando a pessoa 
encontra uma nova posição.

Isto reforça a grande necessidade de usar nossa consciência para criar 
os corpos que realmente desejamos.

Shakespeare não estava sendo metafórico quando Próspero disse: "Nós 
somos feitos da mesma matéria dos sonhos."

Você quer saber como está seu corpo hoje? Lembre-se do que pensou 
ontem.

A recordação de uma situação estressante, que não passa de um fio de 
pensamento, libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o 
estresse.

Quem está deprimido por causa da perda de um emprego projeta tristeza 
por toda parte no corpo - a produção de neurotransmissores por parte do 
cérebro reduz-se, o nível de hormônios baixa, o ciclo de sono é 
interrompido, os receptores neuropeptídicos na superfície externa das 
células da pele tornam-se distorcidos, as plaquetas sanguíneas ficam 
mais viscosas e mais propensas a formar grumos e até suas lágrimas 
contêm traços químicos diferentes das lágrimas de alegria.

Quer saber como estará seu corpo amanhã? Olhe seus pensamentos 
hoje!

A ansiedade por causa de um exame acaba passando, assim como a 
depressão por causa de um emprego perdido.

O processo de envelhecimento, contudo, tem que ser combatido a cada 
dia.

Ou você abre seu coração, ou algum cardiologista o fará por você!”

Deepak Chopra.
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Por meio desta conscientização da Evangelização, da família e do contato 
com o espiritismo desde as primeiras fases da vida, a formação de um 
homem de bem se encontra a meio caminho andado. Basta então a 
vontade do indivíduo em fazer o bem. As sementes já estão lá, lançadas 
pelos pais e evangelizadores.

Fonte:

A Doutrina Espírita não foi feita apenas para uma faixa etária, ou um tipo de 
cultura. Pelo contrário, seu caráter universal serve como norteador em 
qualquer momento da vida. Na infância, a Evangelização Infantil, aliada às 
instruções paternas, desempenham seu papel na formação da criança. O 
papel do Evangelizador durante a primeira infância é levar às crianças os 
primeiros sentidos de moralidade e regras de convívio social, segundo o 
espiritismo.

https://espiritismodaalma.wo
rdpress.com/2015/10/12/o-
que-significa-ser-crianca-
para-o-espiritismo/

Afinal ser criança é dar 
início a uma nova jornada 
de lutas e aprendizados! 
Feliz dia das crianças aos 
nossos filhos, seres aos 
quais Deus nos confiou 
para o auxílio evolutivo. 
Muita paz!

Ok, e o papel da Doutrina Espírita nessa história?

Dividir brinquedos e atenção com os colegas, o sentido da prece como 
forma de falar com Deus, a não existência da morte, boas maneiras, 
respeito aos mais velhos, preservação do meio ambiente, normas de bem 
estar social. Tudo isso é ensinado. Em um segundo estágio, a criança 
interage com a escola, e em outras situações com a sociedade. A 
Evangelização mais uma vez direciona aqueles primeiros aspectos de 
convívio social, e introduz os primeiros conceitos da reencarnação. Daí 
para frente caminha-se em direção da filosofia espírita, da reflexão dos 
ensinamentos da família e do centro comparados com os apresentados 
pela sociedade e pelas diversas experiências.

Na primeira fase da vida somos crianças. Não por acaso, ao nascer, 
nascemos pequenos, frágeis e lindinhos. Kardec explica no Livro dos 
Espíritos, que o esquecimento do passado ocorre de forma providencial 
na reencarnação da criança, uma vez que, se os pais reconhecem no 
bebê de colo o inimigo do passado, todo o resgate estaria comprometido. 
A ciência explica que a fragilidade do bebê leva não apenas a mãe, mas 
todos que o rodeiam a ter cuidados especiais e uma maior atenção.

A infância é para nós momento tão especial e 
tão único que não há quem não possua alguma 
boa recordação da sua infância, mas afinal…

Conforme cresce, a criança aprende com os pais conceitos de como se 
portar em sociedade, moral e atitudes. Algumas dessas atitudes são 
trazidas como parte de sua memória de vidas passadas, necessitando da 
atenção dos pais para corrigi-las ou incentivá-las.

O tempo passa, e a criança ao entrar na adolescência inicia seu processo 
de experiências próprias, com base em ensinamentos transmitidos pelos 
pais e com os apreendidos do convívio social. Cabe mais uma vez a 
supervisão dos progenitores, para que tudo corra bem, mas agora não na 
posição de “sabemos o que é melhor para você” e sim de “acho que se 
você fizesse desse jeito poderia dar certo”.

O que signica ser criança para o espiritismo?
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CONVÊNIO PETROBRÁS

www.portalabpr.org

Moacyr Costa de Araújo Lima.

Por isso, arrancar do viciado suas verdades e dogmas é tão difícil 
quanto neutralizar qualquer vício, de qualquer outra natureza. 
Nesse sentido, é possível verificar que certos indivíduos estão 
viciados, enredados nas suas próprias crenças; apagá-las e 
substituí-las é um processo psicológico extremamente doloroso.

Essa calamidade intelectual se faz presente em todos os ramos da 
atividade humana.

Os velhos preconceitos se incorporam a seus possuidores como se 
fosse um vício, gerando verdadeiro temor de modificar certas redes 
neurais já consolidadas. Sentem necessidade de reforçar suas 
crenças, por mais provado que esteja seu erro, repetem-no à 
exaustão.

Assim como o viciado, o dependente de drogas perde o uso da razão 
pela compulsão violenta a que está submetido, podendo inclusive 
matar, não é outra a ação dos preconceituosos, que, em se tornando 
possuídos por seus conceitos, matam, literalmente para que 
aqueles não morram.

Jorge Andrea dos Santos, médico psiquiatra, cientista, profundo 
estudioso da alma humana, afirmou em seu livro: Fiações 
Espirituais na Ciência: “os preconceitos ainda são fortes e 
rancorosos. Novas ideias quase sempre são logo refutadas” e, 
diríamos, muitas vezes, sem sequer serem consideradas ou 
submetidas a testes.

Pois o mesmo acontece em relação às crenças e, quando surgem os 
preconceitos e a pretensão de detentor da verdade absoluta, esses 
preconceitos também viciam.

E vejam que interessante:

Segundo Einstein, é mais fácil desintegrar um 
átomo do que um preconceito.

Na química cerebral, preconceito e vício são sinônimos, sendo 
aquele mais difícil de abandonar, até porque seus detentores não 
acreditam, ou não querem crer, que precisam de qualquer 
tratamento ou mudança.
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ABPR: 0339

TERAPIAS HOLÍSTICAS:

Homeopatia,

Psicoterapia Reencarnacionista

e Regressão Terapêutica,

Mesa Radiônica Quântica,

 Reiki, Terapia Floral com

Avaliação Energética dos Chacras.

Tel: (21) 99857-1065 (WhatsApp) e (21) 99610-9298 

e-mail:paulapsic.reencarnacionista@gmail.com 

www.equilibrioenergeticoessencial.blogspot.com.br 

Atendimento de segunda a sexta com hora marcada 

LARGO DO MACHADO - TIJUCA - VILA DA PENHA

Heroísmo e martírio de Alcíone na França do Rei Luís XIV
Vale pela consciência de que uma energia se instala, 

ancorada pelos que se reconhecem como co-artífices da Nova Terra. Energia esta 
que nos possibilitará ver as cores reais da natureza esplendidamente bela deste 
querido planeta azul. Vale pelas mentes e corações abertos ao bom e ao 
verdadeiro.

“Bem-aventurados os que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir.”

Dra. Mônica de Medeiros.

Claramente, separa-se o joio do trigo.

Vale é ser feliz! 

Vale é ocupar-se em construir. Vale apenas o 
conhecimento que cada um responde apenas e tão 
somente por suas ações, sejam elas, palavras, 
pensamentos, sentimentos ou atos. Valem os 
abraços gostosos sem qualquer motivação que não 
seja o bem-querer.

E quem nada sente, sem problemas. Cedo ou tarde sentirá. E aos que ainda se 
mantém na triste competitividade, paciência. Todos, cedo ou tarde, compreendem 
que o mundo é vasto e precisa de cada um na construção de uma Nova Terra. Esta 
nova e melhor energia propicia, sim, a separa do joio e do trigo.

E os ETs? Não vão aparecer no parque?

E quando foi que o Chico Xavier disse que esse era o motivo da Data Limite?

Os que forem já capazes de sintonizar com as 
energias da Nova Terra, sabem que fofocar, difamar, 
mentir, viver pela vaidade, invejar, odiar, querer ser o 
melhor, nada mais significam, lutarem apenas para 
ter, esquecidos de que ser é que vale. 

E se houver uma guerra nuclear daqui pra frente? Perdemos tudo?

Percebam que somente algumas barreiras impostas à humanidade terrestre foram levantadas. 

Paranormalidade, mediunidade, sintonia, criatividade, libertação de alguns medos ancestrais 
nossos, perda de vontade de combater o mau combate, preocupação progressiva com a natureza, 
empatia com todos os seres vivos. 

A Data Limite Do Chico Xavier, veio. E agora? E, principalmente, a capacidade de perdoar e pedir 
perdão denotarão aos que estão se candidatando ao novo mundo.

Jesus no leme!                                                         
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É necessário que retomemos o Sermão Profético para que visualizemos o 
que Jesus nos quis dizer em algumas passagens, pois o que pode ser 
encarado como catástrofe, quando olhado com outros olhos, pode vir a ser 
a forma de entender as coisas em um mundo de provas e expiações e o 
imenso amor de Deus por todos nós.

Nesse sermão, Jesus nos convida a que tenhamos postura de filhos 
sabedores de nosso destino e, portanto donos de nossas ações. Ele nos 
pede que tenhamos cuidado sim, mas que não tenhamos medo, pois o 
medo nos paralisa e nos faz ver fantasmas onde não existem.

Nós todos ainda partilhamos desse medo do futuro e já se vão quase dois 
mil anos, esquecendo-nos de que todas as previsões sobre o fim do 
mundo simplesmente terminaram em pedidos de desculpas e em 
demonstrações de inequívoca falta de fé nos desígnios de Deus para com 
suas criaturas.

Em tempos de transição planetária é 
importante que observemos a lgumas 
indicações de Jesus sobre isso.

Jesus, nesse Sermão, nos convida a entender a existência como ela 
realmente é: passageira para a matéria e imortal para o Espirito que 
somos. Ele deixa claro para Pedro quando da visita ao Templo de 
Jerusalém, pois Pedro, deslumbrado com as maravilhas arquitetônicas do 
suntuoso espaço comenta com Jesus que nunca havia visto nada mais 
belo.

Jesus o chama à realidade dizendo que tudo o que ele via seria destruído e 
que não sobraria pedra sobre pedra de tanto luxo e riqueza e, de fato, no 
ano 70 da era cristã, o Templo foi reduzido a pó pelo Império Romano, o 
que deixou a todos os remanescentes do primitivo cristianismo, temerosos 
com o futuro da Humanidade.

Muitos ficam perdidos, muitos acabam sendo 
perdidos junto com os que estão perdidos e 
tornam-se presas fáceis do medo, de 
desânimo, do desarvoramento e acabam 

tornando a vida um sofrimento, tanto mental quanto físico.

Esse alerta é, basicamente, para que nos previnamos contra os falsos 
profetas que, em suas palavras, vêm disfarçados de cordeiros, mas são, 
na realidade, lobos famintos que anseiam por nos transformar em ovelhas 

Nos fala, também, das guerras, dos conflitos e de todas as manifestações 
de belicosidade de que somos capazes, mostrando que é necessário um 
esforço muito grande para que consigamos caminhar para o entendimento 
entre os mais próximos e, num passo seguinte, o entendimento entre 
irmãos de Humanidade.

Para que consigamos chegar nesse mundo com disposição e 
tranquilidade temos que, obrigatoriamente, vigiar e orar para que não 
caiamos nas malhas do desespero e das atrocidades que vemos por aí, 
mantendo uma postura de tranquilidade e equilíbrio e, sempre que se fizer 
necessário, nos transformemos em exemplos para nossos irmãos mais 
vulneráveis a cantos de sereia.

Nos fala também dos desafios que teremos que enfrentar durante este 
período, desafios que podem ser vistos em nosso dia a dia, assim como 
em toda a história da Humanidade, numa alusão que o planeta está em 
movimentação geológica e se faz necessário que tomemos cuidado para 
que não venhamos a sucumbir pela ignorância.

Isso não quer dizer que todos teremos uma mesma crença, mas sim que o 
amor, a síntese do pensamento de Jesus, se tornará nosso compromisso 
com todos os que estiverem encarnados nesse momento.

Nos pede que tenhamos um comportamento dentro do que já sabemos, 
dentro do que nos foi mostrado pelo seu Evangelho e, magnificamente, 
colocado na Doutrina Espírita, pelo gênio de Kardec, que nos pede a fé 
raciocinada.

Essa fé raciocinada, por si só, já seria capaz de nos impedir de tomar 
atitudes de desespero, de medo, mas devemos ver ainda mais: ele nos 
fala dos aspectos que o mundo de regeneração terá, pois o reinado de paz 
se instalará, efetivamente, a partir da Regeneração, quando o Evangelho 
do Reino for proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as 
nações, em palavras de Matheus.

amedrontadas. Ele nos pede que não cedamos a esses pensamentos.

Vigiar e orar sempre, em todos os momentos, para que esse mundo de 
regeneração chegue o mais rapidamente possível e que nós o 
percebamos nas pequenas coisas do dia a dia, já neste momento, 
lembrando sempre que Jesus nos trouxe uma nova visão de Deus, quando 
diz que Deus é amor.

Manolo Quesada.
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No final do mês de Julho/2019, 

foi lançado, com a colaboração 

do nosso amigo , Yannick Saurin

na cidade de , Le Mans - França

o , quinto título de Ramatís

"LA MISSION DU SPIRITISME". 

Esta obra vem recordar a alta 

missão de solidariedade 

universal do Espiritismo, como 

um movimento libertador de 

consciências, destacando 

sempre o ideal de fraternidade 

que o anima, e sua alta função 

de atender a todas as 

indagações do conhecimento 

humano.

Aqui você encontra:
Manuais, Cds das Palestras e das

músicas dos Tratamentos Espirituais,
Livros Espíritas e todas as Obras

Ramatisianas.

AS PARÁBOLAS

DE JESUS
Estudo, análise,

interpretação e

comentários

Autores diversos

RENOVANDO
ATITUDES
Francisco do

Espírito Stº Neto
ditado por
HAMMED

AS DORES
DA ALMA

Francisco do
Espírito Stº Neto

ditado por
HAMMED

Apostila
Naturalmente

Saudável

Rua José Higino, 176 - Tijuca
(21) 2572-1302

 www.ramatis.com.br

Vidência,
Clarividência,
Psicometria,
Halioscopia

(Antonio Alvim)
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Quanto mais avança na ascensão 
evolutiva, mais seguramente percebe o 
homem a inexistência da morte como 
cessação da vida. 

O futuro pertence ao Espírito!

E ,  m e d i t a n d o  n o  a m a n h ã  d a 
coletividade terrestre, André Luis 
organizou estas ligeiras páginas, em 
t o r n o  d a  m e d i u n i d a d e , 
compreendendo a importância, cada 
vez maior, do intercâmbio espiritual 
entre as criaturas.

E agora, mais que nunca, reconhece-
se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, 
provisoriamente aglutinados para fins educativos.

E, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as 
quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns, dentro do campo 
mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o 
nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças 
perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da 
vida primitivista ou torturada.

Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima 

Compreende, pouco a pouco, que o túmulo é porta à renovação, como o 
berço é acesso à experiência, e observa que o seu estágio no Planeta é 
uma viagem com destino às estações do Progresso Maior.

Util. Públ. Municipal - Lei 3825 de 30.08.2004

O objetivo social da DOHE FÍGADO é 
a u x i l i a r  o s  d o e n t e s  e m  s u a s 
necessidades básicas, mantê-los 
bem informados, organizando o 
grupo, apoiando suas reivindicações 
de forma ordeira e democrática, 
exigindo o cumprimento dos direitos 
constitucionais junto aos órgãos 
gestores de saúde e demais setores 
governamentais e privados.

D O H E

F í g a d o

Associação dos Doentes
e Transplantados Hepáticos
do Estado do Rio de Janeiro

A Dohe Fígado não tem nenhuma
ajuda governamental.

Ela é mantida pelas contribuições do
quadro social e de colaboradores.

A Ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de 
surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar.

Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes 
aos conhecimentos humanos.

E, desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num 
reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade e o 
magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo.

O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias 
espalhadas no Universo, provendo os físicos de poderosíssimo 
instrumento para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos.

Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é 
transformada em energia, e esta desaparece para dar lugar à matéria.

Bohrs, Planck, Einstein erigem novas e grandiosas concepções. O veículo 
carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela 
consciência.

Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de 
investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do 
Espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o 
materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de 
matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas.

Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço 
de Deus, e, ainda mesmo quando a cerebração se perverte, 
transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, 
o progresso da Ciência, como conquista divina, permanece na exaltação 
do bem, rumo a glorioso porvir.
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DE SEGUNDA À SEXTA
SOMENTE COM HORA MARCADA

Av. Rio Branco, 26 - Sobreloja
Centro - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.090.001 - Tel.: (21) 3178-5829 / (21) 7855-0085

roberto.ms@globo.com
www.rsoaresadvogados.com.br

Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos 
santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da Ciência como equações 
matemáticas.

E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a 
da Terra para o Céu, nosso amigo procura analisar-lhe a posição e os 
valores, do Céu para a Terra, colaborando na construção dos tempos 
novos. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a 
necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não 
estejamos desorientados ao toque dos fenômenos.

emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se Identifica.

Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem 
amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento 
moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os Cimos da Vida.

EMMANUEL

Cada médium com a sua mente. Cada mente com os seus raios, 
personalizando observações e Interpretações. E, conforme os raios que 
arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de 
pensamentos a que nossas almas se afeiçoam.

Extraído do livro: Nos Domínios da Mediunidade - de Francisco C. Xavier - 
pelo Espírito André Luiz.

André Luis é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer 
consideração.

Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus: – A cada qual 
segundo suas obras.

Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1954.

O médium sonambúlico, seja intuitivo, mecânico ou de fenômenos físicos, 
é um ser vivo que detém conhecimentos particulares, experiências 
próprias e conduta à parte, que lhe formam um temperamento e 
condicionamento psicológico diferentes.

O médium não é nenhum "robô" sem vontade e sem alma; é espírito sujeito 
também a idiossincrasias incontroláveis, resultando do seu trabalho de 
receitista um serviço deficiente, porque, além de suas próprias falhas, ele 
enfrenta o meio ambiente, as dificuldades dos seus comunicantes e o 
próprio imerecimento do consultante.

Daí a importância da humildade para que o médium reconheça não estar 
bem e peça atendimento na corrente mediúnica. 

Ele é uma vontade específica, que se opõe a outra vontade, qual seja a do 
espírito comunicante, influindo, portanto, em nossas comunicações, seja 
qual for a sua faculdade mediúnica. 

Os médiuns também vivem seus dias depressivos, que lhes dificultam o 
trabalho cotidiano e causam ao transe mediúnico imensas dificuldades. 
Reagem, inquietos, sob o nosso controle espiritual; despertam do transe e 
isolam-se de nossa intuição. Assim como o lago de superfície encrespada 
não reflete, a contento, a luz do luar, o médium perturbado também não 
recepciona o nosso pensamento de modo correto e seguro. Ele impõe 
seus gostos, caprichos e automatismos; repudia, por vezes, nossas 
idéias, ensombra a vivacidade das comunicações dos espíritos, altera o 
sentido das sugestões, modifica até a prescrição mediúnica. Durante 
essas fases negativas, o médium sonâmbulo, mecânico ou de 
incorporação, também está sujeito a equívocos de toda espécie.

                                                 Ramatis no livro Mediunidade de Cura.

Jornal bimestral da 

Sociedade Espírita Ramatis
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PERGUNTA: — Uma vez que 
s o m o s  t o d o s  f a d a d o s  à 
Felicidade Eterna, não será 
fo rça de expressão essa 
apressada seleção compulsória 
sob acontecimentos trágicos? 
N ã o  p o d e r i a  o c o r r e r  a 
maturidade espiritual sem a 
p reocupação  de  u rgen te 
angelização em um terceiro 
milênio feliz?

RAMATÍS:  — Não deveis 
pensar que Deus criou recursos 
extemporâneos, obrigando a 
ca ravana  esp i r i t ua l  a  se 
a p r e s s a r  n a  e s c a d a r i a 

evolutiva. Ele edificou o Cosmo com objetivos definitivos que ainda 
ignoramos. Naturalmente, somos parte do Grande Plano e constituímos 
detalhes de certa importância, apesar das degradações provisórias e da 
insignificância de nossas vidas em relação à magnitude do Universo. Mas 
guardamos a esperança da afirmação de Jesus, de que o reino de Deus 
está no homem, o que nos demonstra que a insignificante gotícula 
espiritual humana é projeto definitivo de um oceano de luz e de sabedoria 
sideral! Assim, como o secular carvalho existe potencialmente na bolota e 
o gigantesco pinheiro no modesto pinhão, o Arcanjo Planetário está 
potencialmente vivo na rudimentar centelha que forma a consciência 
bruta do selvagem. A bolota insignificante se transforma em frondoso 
carvalho, despertando as suas forças latentes e ampliando a sua 
consciência vegetal para dominar o meio ambiente; à medida que a 
semente dá vazão às suas energias internas, abrange maior zona de 
consciência vegetal e apodera-se, também, de maior área de ação. 
Cresce em consciência e em poderio vegetal; serve-se, então, das 
energias ambientais em conexão com as energias que lhe atuam na 
intimidade, para despertar a configuração da árvore benfeitora, cujo 
molde etérico já estava resumido no átomo semente.

Assim como, para a centelha humana atingir a configuração planetária, 
existe um caminho, que é o Cristo, ou seja o Amor em sua plenitude 
cósmica, a bolota só alcança a plenitude do carvalho através da 
"afinidade" química, que é o amor vegetal. A semente centraliza as suas 
forças internas e as combina harmoniosamente com as energias do meio 
em que é chamada a crescer; o espírito do homem concentra o seu 
potencial interno sob a presença mais íntima do Cristo, e se põe em 
relação amorosa e fraterna com a humanidade que o cerca, para então 
abranger maior porção de Deus. No entanto, a questão de pressa, ou 
demora para essa mais breve realização espiritual, é problema do homem 
e não de Deus; é coisa toda particular do próprio espírito interessado no 
assunto. Este é que decide se estuga o passo ascensional ou se o retarda; 
o problema é excepcionalmente íntimo. Deus, em sua Bondade, 

Sabedoria, Justiça e Amor, limita-se a conceder oportunidades para 
aqueles que preferem apressar-se, assim como favorece ambientes 
apropriados para os que preferem demorar na escalonada. A seleção do 
"juízo final", na separação do trigo e do joio, tem por precípuo objetivo criar 
mais decisivamente essas duas oportunidades: o apressamento para os 
direitistas e o recomeço ascensional para os esquerdistas. É uma 
indiscutível decisão pessoal deles, e que o Pai, magnânimo como sempre, 
respeita ao conceder os poderes do livre-arbítrio aos seus filhos, poderes 
estes que só os faz cessar quando eles prejudicam os direitos alheios.

O recurso positivo, mais importante, para o aceleramento da maturidade 
espiritual da nova humanidade, reside precipuamente na seleção 
espiritual do juízo final, quando forem escolhidos os bons, ou direitistas, 
para se tornarem o germe do povo cristianizado. É óbvio que numa seara 
onde pululam os frutos podres, o progresso e a produção sazonada se 
farão rapidamente, desde que, após a derribada das árvores frutíferas de 
má qualidade, sejam escolhidas as sementes sadias e feita a plantação 
futura apenas com essas mesmas sementes, mas escolhidas! E por isso 
diz a revelação do Apocalipe (XXI — 3):

"E NÃO HAVERÁ ALI JAMAIS MALDIÇÃO, MAS OS TRONOS DE DEUS 
E DO CORDEIRO ESTARÃO NELA, E OS SEUS SERVOS O 
SERVIRÃO!"

Trecho extraído do capítulo XV do livro Mensagens do Astral - Ramatis - 
médium Hercílio Maes.


