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COMUNICADO
Irmão(a), 
1. O Tratamento Espiritual na SER é totalmente gratuito. 
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.
4. Não é permitido fumar nem usar telefone celular nos locais de atendimento 

espiritual da SER. 
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. 
7. Não esqueça o seu Cartão de Tratamento Espiritual, porque sem ele você não 

poderá fazer o tratamento previsto. 
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!

A nossa Casa precisa muito da sua ajuda! Inscreva-se como associado no 
Departamento do Associado - DEPAS - próximo à recepção. Contamos com você!
Agradeço à compreensão e o respeito às normas da Sociedade Espírita Ramatis. 
Boas vindas, siga em frente, muita fé e que Deus abençoe sua caminhada!

Cléia Gonçalves
Presidente da SER
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Nossos colaboradores são voluntários e não 
têm obrigações de horário ou continuidade, não 
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DEDICATÓRIA
Eternamente gratos por todos os 
ensinamentos que recebemos, pela 
possibilidade de expressarmos nossas 
ideias e, acima de tudo, pela grande 
oportunidade de termos mais um veículo 
de divulgação da Doutrina de Jesus, Kardec 
e Ramatis, dedicamos eternamente o 
nosso jornal ao Grande Mestre, Antonio 
Plínio da Silva Alvim, fundador e Presidente 
Perpétuo da Sociedade Espírita Ramatis, 
também fundador deste jornal. 

e agradecimentos
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da Presidente da SER
PALAVRAS
Irmãos queridos,
Que sejam de paz os nossos pensamentos!
Já chegamos ao mês de maio/2021! O 
momento que estamos vivendo continua 
muito difícil! A insegurança, a depressão, 
o medo..., continuam rondando a vida das 
pessoas. É preciso que tenhamos muita fé 
e que a confiança em Deus, Jesus, Ramatis, 
nos Mentores e Guias Espirituais não 
esmoreçam jamais! 
O nosso amigo querido Chico Xavier, em 
uma das suas passagens citou: ”Todas 
as coisas na Terra passam. Os dias de 
dificuldade passarão, passarão também os 
dias de amargura e solidão. As dores e as 
lágrimas passarão. As frustrações que nos 
fazem chorar, um dia passarão.” 
Alerto a todos para que não desistam 
de ir à sua Casa Espírita, participem das 
palestras, quando terão oportunidade 
de estudar e aprender sobre a nossa 
Doutrina. Consequentemente, a vida de 
vocês se tornará melhor! Tomem os Passes 
Espirituais, fluidifiquem a sua água, e não 
duvidem que estarão recebendo a ajuda da 
Alta Espiritualidade!

Irmãos queridos, juntos, em Oração, 
vamos pedir ao Pai que a saúde e a paz 
de espírito pairem sobre o nosso Planeta! 
Que logo possamos retornar à vida diária, 
bem dispostos e agradecidos a Deus por 
estarmos aprendendo e servindo àqueles 
que estão próximos a nós. Juntos somos 
mais fortes! 
E neste mês tão lindo, comemoramos 
também o Dia das Mães! Todas as mães, 
biológicas, de coração, encarnadas e as que 
já partiram para a Pátria Espiritual! Mães 

queridas, que doam muito de si para que 
seus filhos sejam felizes.
 “Ser Mãe é perceber que, por mais que 
seu filho dependa de você, é você que não 
consegue viver sem ele.” 
A Direção da Sociedade Espírita Ramatis 
deseja a todas as Mães muita saúde, muita 
paz, muitas alegrias e grandes vitórias na 
sua vida!
Que Deus abençoe a todos!

Cléia Gonçalves 
Presidente da SER
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OS PÉS DE NOSSOS FILHOS
Autor desconhecido

Desde o dia em que tu nasceste, eu criei 
a ilusão, dentro de mim, que poderia 
caminhar por ti.
Imaginei que colocaria teus pés sobre os 
meus e te levaria pelos caminhos que eu 
julgasse mais tranquilos e seguros.
Isso seria eternamente minha 
responsabilidade.
... e foi assim durante um bom tempo, 
caminhei por ti, para ti.
Dessa maneira, tu nunca feririas teus pés 
pisando em espinhos ou em cacos de vidro 
e jamais se cansaria da caminhada, nem 
mesmo precisarias decidir qual estrada 
tomar.
De repente, o tempo veio me avisar 
bruscamente que essa deliciosa tarefa não 
faria mais parte dos meus dias.
Teus pés cresceram e eu já não conseguia 
mais equilibrá-los em cima dos meus, 
daí quando eu menos esperava eles 
escorregaram e alcançaram o solo.
Hoje sou obrigada a vê-los trilhar caminhos, 
nos quais eu jamais os levaria e ainda tento 
detê-los insistentemente, mas só raríssimas 
vezes consigo.
Agora só me é permitido correr com os meus 
junto aos teus, e em certos momentos teus 
passos são tão longos que quase não posso 

acompanhá-los.
Atualmente, assisto aos teus tropeços, 
sempre pronta para levantar-te das tuas 
quedas.
Por vezes tu me estendes as tuas mãos em 
busca de socorro, outras, mesmo estando 
estirado ao chão e ferido, insistes em 
levantar-te sozinho por puro orgulho ou 
para me provar que já és capaz de erguer-
te após teus tombos e curar-te de tuas 
próprias feridas.
Assim vamos vivendo e sinto uma saudade 
imensurável daquele tempo que precisavas 
de mim para conduzi-lo, pois era bem mais 
fácil suportar teu peso sobre meus pés, do 

que sobre meu coração.
No entanto, já consigo compreender como 
a vida é sábia.
Percebo, finalmente, que em algum 
momento tu precisaste mesmo desbravar 
teus caminhos independente de mim...
... como eu, é provável que tenhas que 
fazê-lo com mais alguns pés sobre os teus, 
os dos teus filhos.
Não, claro que não é uma tarefa fácil, mas 
se eu consegui, tu também conseguirás, 
porque plantei em teu coração o melhor e 
mais poderoso aditivo para que suportes 
tanto peso: o amor!
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VACINA CONTRA A DOR PESSOAS 
QUERIDASDivaldo Franco

Emmanuel
O desamparo e a indiferença são irmãs 
gêmeas, doenças pandêmicas que assolam 
a humanidade. Desde eras incontáveis 
carregadas de injustiça, elas driblam todos 
os esforços e se instalaram na modernidade.
A ciência atual com toda sua sabedoria 
ainda não conseguiu compreender como 
tratar aquelas viroses amparadas pela 
competição e luta de poderes que geram 
agressividade, resultando notar-se em 
todo lugar e em quaisquer ideologias os 
atritos que conseguem separar corações 
amigos, que, ainda não confirmados pelo 
amor, sobrepõem-se aos sentimentos para 
fixar-se em desejos de curta duração e que 
geram o vazio existencial.
Só a terapêutica mais simples, de um 
homem simples artesão do amor, que 
foi Jesus, oferece a pauta do roteiro para 
encontrar a vacina que vai prevenir males 
diversos e dores infinitas.
A Dra. Candace Pert esclareceu em seu livro 
“Molecules of Emotion” que as emoções 
estão interligadas com as moléculas e vice-
versa, daí a importância de codificar as 
emoções reprimidas e libertar a alma do 
sofrimento que, em continuação, será uma 
dor física.
No final, o que faz sofrer mais, uma dor 
física ou a separação afetuosa daqueles 
corações queridos que nos iluminam com 
sua presença?
A vacina do amor tem que ser tomada em 
várias doses, que devem ser contínuas, a fim 
de que ofereçam a imunidade necessária e 
assim vencer o sofrimento.
A culpa como sintoma fala incessantemente 
de nossa indiferença perante a vida, 
porque isola a dor e recusa viver, portanto, 
predispondo para sofrer as consequências 
do abandono da ética e moral.
A vacina ideal para esta e as épocas 
vindouras terá que possuir uma boa 
dosagem de gentileza que espalhe sorrisos, 
que traga leveza às mentes atormentadas 
pelo materialismo que ainda não permite 
pensar-se que somos seres metafísicos, 
estelares e filhos de Deus.
A nossa vacinação consistirá em várias 
doses de perseverança para que o bem 
se imponha, para que os bons não fiquem 

calados e que sejamos todos uma família 
disposta a compartilharmos nossos 
problemas, conflitos e juntos vivenciarmos 
a solução do amor.
O remédio perfeito abrirá os olhos de 
todos para discernirmos que as verdadeiras 
lideranças estão nos lares, nos afetos 
legítimos, responsáveis pela superação das 
paixões.
Hoje, quando se têm tantas dúvidas sobre 
vacinas, para conseguirmos a sua real 
efetividade, deveremos primeiro refletir se 
estamos dispostos a tomar a do amor para 
engrandecer nossos corações.
Na tradição evangélica o coração, como 
nascente de bênçãos e de emoções, deve 
ser cultivado pelo bem, pelo devotamento 
à vida em todas as suas expressões.
Quando conseguirmos viver as expressões 
do bem, teremos tomado a vacina contra o 
mal e seremos saúde integral.●

Por Divaldo Pereira Franco
Fonte: Jornal A Tarde (BA), coluna Opinião 

5 de fevereiro de 2021

Claro que já compreendes que a pessoa 
querida é um mundo a parte, muitas 
vezes, com sentimentos e raciocínios muito 
diversos dos teus.
Entendamos a situação de cada individualidade, 
dentro do contexto de necessidades e provas 
de que se faça portadora e respeitemo-la na 
problemática que apresente.
Incentivemos os familiares queridos a 
fazerem o melhor de si mesmos, sem, no 
entanto, lhes desconsiderar a vocação para 
as tarefas mais simples.
Atendemos ao imperativo do diálogo 
construtivo em que as nossas sugestões de 
melhoria possam ser plenamente enunciadas.
Se os nossos roteiros mais nobres não forem 
atendidos, desde que estejamos tratando 
com criaturas a quem as leis humanas já 
conferiram os direitos da maioridade, seria 
violência de nossa parte encarcerá-las em 
nossos pontos de vista.
Planejamos a ventura conjugal para nossos 
filhos, enquanto na Terra, entretanto, na 
hipótese de haverem nascido para uniões 
de resgate difícil, seria perigoso compeli-
los à fuga do caminho a percorrer.
Estimaríamos honorificar descendentes 
amados com os títulos acadêmicos do mais 
alto porte, todavia muitos terão vindo até 
nós, quando no Plano Físico, para os mais 
rudes encargos, cabendo-nos respeitá-los.
Se almas queridas jazem caídas no erro, 
quando terão vindo ao mundo com a 
promessa de superar induções à queda, 
não as reprovemos ou condenemos de 
modo algum e sim saibamos deixar-lhes o 
caminho livre, tanto quanto possível, para 
fazerem da vida que lhes é própria o que 
melhor lhes pareça.
Não obrigues ninguém a viver, conforme 
os teus padrões de comportamento, de vez 
que não suportarias imposições alheias em 
teu modo de ser.
Em suma: conserva serenidade ante as 
escolhas do próximo e vive a própria vida, 
deixando aos outros a liberdade de viver a 
existência que Deus lhes concedeu.

Emmanuel, psicografado por Chico Xavier 
Do livro: Calma
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MOTIVAÇÃO
Lourdes Possatto

Ninguém é capaz  
de motivar você,  
a não ser você mesmo!

Vamos explicar isso. Se fosse possível 
alguém motivar alguém, não existiriam 
depressivos por aí. Assim, o que precisamos 
entender é que ou estamos abertos para 
que o outro nos motive ou não estamos, 
e isto é uma escolha, uma decisão que é 
sempre nossa.
Não há cursinho e não há bom líder que 
consiga motivar alguém, se a pessoa não 
se abrir, não estiver pronta, se não quiser. 
Nem Jesus conseguiria a proeza se a pessoa 
não estiver aberta, e a prova disso são 
os mais de dois mil anos de evangelho, 
informações e ética cósmica que ainda não 
entrou na cabeça de uma maioria que não 
está aberta, pronta para querer levar em 
conta as verdades e caminhos que Ele nos 
transmitiu.
Quando você se apaixona você se sente 
motivado, o mundo fica cor de rosa, e 
você sente vontade de se arrumar, de ficar 
bonito e então pensa que é o objeto da 
paixão que está gerando isso em você. Só 
que isto não é verdade; os potenciais para 
agir quando você está apaixonado estão 

dentro de você o tempo todo, e é você 
mesmo quem decide usá-los quando se 
apaixona, ou seja, você só se abriu para o 
objeto da paixão e não foi a tal pessoa que 
levantou sua motivação.
Ora, se os potenciais e capacidades 
motivacionais estão dentro de nós, por 
que então não nos apaixonarmos por uma 
ideia, por um projeto, por nós mesmos, 
pela natureza, por uma ação solidária, 
enfim...???
Reflita carinhosamente em seus potenciais, 
virtudes que estão em sua natureza, assuma 
o seu poder de fazer escolhas positivas e 
nutritivas, e não, mas não mesmo, delegue 
seu poder para alguém fora de você, pois 
esta ação irá enfraquecê-lo. 
Só uma ideia, energia, poder que merece a 
nossa devoção, reconhecimento e gratidão 
por estarmos Nele e por nos ter criado: 
Deus-Pai-Mãe! Ou se preferir, chame 
também de Vida, ou Universo!
Grande abraço! 

Lourdes Possatto 
Psicóloga, Gestalt terapeuta e escritora

Sugestão de leitura:  
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E AUTOESTIMA. 

Vc pode adquirir nas boas livrarias pela Internet  
ou direto com a editora: www.boanova.net
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A BEIRA DO DESÂNIMO
Chico Xavier

Há dias em que não queremos fazer 
nada. Acordamos um tanto pra 
baixo, não sabemos a razão.

Tivemos sonhos ruins, acordamos 
desorientados, não dormimos bem.
Há dias que parecem parados no tempo. 
Olhamo-nos no espelho e não vemos nada. 
Nada além de um rosto cansado, triste.
São dias desafiadores, pois fazer as coisas 
sem vontade de fazê-las é verdadeira 
tortura. No entanto, esses são dias de 
autodescobrimento também.
Por que nos sentimos assim? O que nos 
alterou dessa forma?
Temos vivenciado muitos dias como este? 
Ou este é apenas uma exceção?
A autoanálise precisa ser uma constante em 
nossas vidas. Não podemos deixar que as 
emoções tomem conta de nossa existência. 
Somos nós que temos as emoções e não 
elas que nos têm.
Dia ou outro de desânimo é até natural. 
Estamos em plena batalha e, por vezes, 
precisamos descansar.
Porém, lembremos, o desânimo não pode 
tomar conta da nossa vida. Podemos senti-
lo, acompanhá-lo de perto, cuidando, 
como um bom médico que monitora seu 
paciente.
Por mais dura que seja, a reencarnação 
é oportunidade singular, magnífica, 
conseguida após planejamento minucioso 
e cuidadoso por parte das leis maiores.
Valorizá-la é lutar contra tudo aquilo que 
pode vir a sabotá-la e paralisá-la.
Amarmo-nos, em primeiro lugar, 
descobrindo-nos cada dia mais lúcidos e 
gratos por tudo.
Os dias atuais nos colocarão diante de 

muitas beiras. À beira do desespero, à beira 
da cólera, à beira do desânimo e tudo o que 
com ele vem.
Sábio é aquele que chega na beira, olha para 
o despenhadeiro, contempla o horizonte e 
pode dizer: Eu fui o mais forte. Sobrevivi 
mais um dia. Cresci mais um dia.
Logo estaremos de volta à pátria espiritual, 
todos nós, alguns antes, alguns mais tarde. 
Não sabemos ao certo o dia da partida.
Que o desânimo não nos roube um dia 
sequer até a chegada da grande hora do 
retorno.
Quando nos observarmos, à beira do 
desânimo, aceleremos o passo para frente, 
proibindo-nos parar.
Oremos, pedindo a Deus mais luz para 
vencer as sombras.
Façamos algo de bom, além do cansaço em 
que nos vejamos.
Leiamos uma página edificante, que nos 
auxilie o raciocínio na mudança construtiva 
de ideias.
Tentemos contato de pessoas, cuja 

conversação nos melhore o clima espiritual.
Procuremos um ambiente, no qual nos seja 
possível ouvir palavras e instruções que nos 
enobreçam os pensamentos.
Prestemos um favor, especialmente aquele 
favor que estejamos adiando.
Visitemos um enfermo, buscando 
reconforto naqueles que atravessam 
dificuldades maiores que as nossas.
Atendamos às tarefas imediatas que 
esperam por nós e que nos impeçam 
qualquer demora nas nuvens do desalento.
Guardemos a convicção de que todos 
estamos caminhando para adiante, através 
de problemas e lutas, na aquisição de 
experiência.
Também de que a vida concorda com as 
pausas de refazimento das nossas forças, 
mas não se acomoda com a inércia em 
momento algum.

Psicografia de Francisco Cândido Xavier
Redação do Momento Espírita, com base no 

Texto Antidepressivo, do livro Busca e Acharás,  
por espíritos diversos.
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MARIA E SUA MISSÃO NA TERRA
Ramatis

PERGUNTA: —Por que motivos os Mestres 
Siderais escolheram o espírito de Maria, 
para ser mãe de Jesus?
RAMATIS: — O Alto escolheu Maria para 
essa missão porque se tratava de um espírito 
de absoluta humildade, terno e resignado, 
que não iria interferir na missão de Jesus. 
Ela seria a mãe ideal para ele, amorosa e 
paciente, sem as exigências despóticas 
dos caprichos pessoais; deixando-o, enfim, 
manifestar seus pensamentos em toda sua 
espontaneidade original. Aliás, ainda no 
Espaço, antes de Maria baixar a Terra, fora 
combinado que as inspirações e orientações 
na infância de Jesus seriam exercitadas 
diretamente do mundo invisível pelos seus 
próprios Anjos Tutelares.
Embora Jesus fosse um espírito sideralmente 
emancipado e impermeável a qualquer 
sugestão alheia, capaz de desviá-lo do seu 

compromisso messiânico, é evidente que 
ele poderia ser afetado, em sua infância, por 
uma influência materna demasiadamente 
viril, dominadora egocêntrica, com sérios 
prejuízos para sua Obra.
Muitos escritores, cientistas, líderes 
religiosos, poetas, pintores, músicos ou 
filósofos célebres tiveram sua vida bastante 
influenciada pelo domínio tirânico dos seus 
genitores, prejudicando de certo modo as 
qualidades extraordinárias de seus filhos.
Jesus teria de desempenhar um trabalho 
de sentido específico e de interesse comum 
a toda humanidade; seu tempo precioso 
não poderia ser desperdiçado no cultivo 
de qualidades artísticas, científicas ou em 
abstrações filosóficas do mundo profano. A 
sua Obra seria prejudicada, caso seus pais 
tentassem impor-lhe rumos profissionais 
que alterassem os objetivos fundamentais 

da sua missão. Jesus precisaria crescer 
completamente livre e desenvolver suas 
forças espirituais de modo espontâneo, a 
fim de estruturar o seu ideal messiânico 
sem quaisquer deformações, desvios ou 
caprichos do mundo.
Jesus era um espírito de graduação Angélica, 
distinto de todos os seus contemporâneos; 
e sua autoridade espiritual dava-lhe o 
direito de contrapor-se a própria família, 
desde que ela teimasse em afastá-lo do seu 
empreendimento messiânico! 
Eis, portanto, o motivo por que o Alto 
preferiu o espirito dócil e passivo de Maria, 
para a missão sublime de ser Mãe do 
Messias, protegê-lo em sua infância e não 
lhe turbar a missão de amplitude coletiva.

Ramatis, psicografado pelo  
médium Hercílio Maes

Texto extraído do livro O Sublime Peregrino

Colabore conosco.
Ajude-nos a ajudar!
Colabore conosco.
Ajude-nos a ajudar!

Banco Itaú
Ag. 3031 c/c 30425-0
Sociedade Espírita Ramatis
CNPJ 33.991.423/0001-70
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ACOLHER E ENSINAR
Raphael Conceição

“Evangelizar uma criança é como honrar 
o mundo com grandeza dos deveres 
maiores, adornando o futuro de gemas 
valiosas. Quando se ensina, transmite. 
Quando se educa, disciplina. Mas quando 
se evangeliza, salva. Instruído o homem 
conhece, educado vence, Evangelizado, 
serve sem cansaço, redimindo-se.”
(FRANCO, Divaldo Pereira. Sementeira da 
Fraternidade. Ditado por vários espíritos. 
1979. Pág. 127)
Com a compreensão de que somos espíritos 
imortais transitando na pluralidade 
das reencarnações, a evangelização 
é uma premissa fundamental para 
o desenvolvimento de cada pessoa. 
Sobretudo na infância e na juventude, 
quando cada ser molda seu caráter e 
características que irão lhe acompanhar 
naquela existência. 
A Sociedade Espírita Ramatis (S.E.R.) 
conta com o Departamento de Infância e 
Juventude (DIJ), um ambiente acolhedor, 
capaz de aproximar, de forma amorosa, 
crianças e jovens aos ensinamentos de 
Jesus, Kardec e Ramatis.
A evangelização infantil é, inclusive, um dos 
tratamentos oferecidos pela S.E.R. para o 
auxílio espiritual aos pequenos. Contudo, 
qualquer criança de três a 12 anos, mesmo 

aquelas que não estejam se tratando na 
Casa, pode fazer parte do nosso grupo.
O grupo infantil é dividido em ciclos, de 
acordo com a faixa etária e a mesma 
temática é trabalhada e adaptada às idades, 
de maneira lúdica e intuitiva, sempre 
com vistas a despertar o interesse pela 
realidade espiritual que nos cerca. Os pais 
encontram no DIJ um espaço com palestras 
e debates que contribuam para sua missão 
junto àqueles que lhe chegaram no papel 
de filhos. 
Ao completar 13 anos, o adolescente 
ingressa em nossa mocidade espírita que, 
recentemente, passou por uma releitura e 
tornou-se o projeto S.E.R. Jovem Ramatis. 

Também com ciclos organizados por idade, 
nosso grupo jovem estimula o debate 
constante e a participação interativa dos 
jovens, trazendo assuntos que lhe sejam 
mais afins, sempre sob a ótica da doutrina 
espírita. Os encontros são mediados pelos 
evangelizadores com o papel de facilitador, 
que promovem a exposição dos jovens com 
a orientação evangélica devida. 
Atualmente, devido ao contexto sanitário 
do Brasil, os encontros acontecem 
virtualmente. Se você tem filhos ou 
conhece alguém que tenha e se interesse 
em conhecer mais o DIJ, basta fazer contato 
por email (dijser@ramatis.com.br).

Colaboração de Raphael Conceição - médium 
voluntário e Dirigente do DIJ da SER.
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A FOME MAIOR
Pedro de Camargo

Desde algum tempo, uma grande 
mobilização se iniciou em nosso país e no 
mundo, com o intuito de acabar com a 
fome.
Todos se mobilizam no ideal de saciar a 
fome dos corpos. Ação mais do que justa.
O assunto, contudo, não é novo. O problema 
da fome sempre rondou a Humanidade, em 
épocas variadas.
O autor Amado Nervo, em seu livro 
Plenitude, capítulo Todos têm fome, 
escreve: Neste orbe, todos têm fome: fome 
de pão, fome de luz, fome de paz, fome de 
amor.
Este é o mundo dos famintos. A fome de 
pão, melodramática e ruidosa, é a que 
mais comove, porém não é a mais digna de 
comiseração.
Existe a fome de amor. Muitos desejam ser 
amados, ter alguém que os queira e passam 
pela vida sem ninguém que lhes conceda 
uma migalha de carinho.
Há os famintos de luz. Espíritos que anseiam 
por conhecimentos e não conseguem ter a 
sua fome atendida.
Finalmente, a fome de paz que atormenta 
a quantos trazem os pés e o coração a 
sangrar.
Muita sabedoria encerra estas palavras. A 

fome do corpo é uma só. Mas a fome do 
Espírito apresenta várias faces, cada uma 
de efeitos mais alarmantes.
A fome de pão atinge somente o 
indivíduo. Não contamina a terceiros. 
As outras espécies de fome generalizam 
suas consequências e comprometem a 
coletividade.
A fome de amor, de luz e de paz fomenta 
muitas tragédias. Quem não se sente 
amado, quem não tem luz e nem paz é 
a criatura que se torna manchete como 
promotora de crimes terríveis.
O crime, nos seus aspectos mais variados, 
resulta de uma falha moral, de um 
nível baixo de Espiritualidade, de um 
desequilíbrio psíquico.
A grande solução está na educação 
convenientemente compreendida e 
ministrada. Educação que se volta para o 
ser espiritual.
Dessa forma, a Humanidade encontrará a 
sua solução na educação.
Educar a criança é semear o bom grão. É 
preparar uma nova sociedade. É criar um 
mundo melhor onde habitará a justiça.
Um mundo onde reinará a solidariedade, 
garantindo o pão para todos.
Um mundo de fraternidade que a 

todos oferecerá ensejo de revelar suas 
capacidades.
É tempo de investir na transformação 
do indivíduo. É tempo de deixarmos de 
permanecer alheios ao processo cuja 
eficácia é indiscutível na melhoria individual 
e social: a educação.
Cabe-nos, assim, o engajamento na luta 
contra a fome.
Voltemos nossa atenção para a escola. 
Eduquemos a criança no lar, desde pequena.
Naturalmente, é um projeto a longo prazo. 
Trata-se do preparo e cultivo do solo que, 
após os devidos cuidados, produzirá frutos 
de acordo com a sementeira feita.
Para atender a fome do corpo, basta um 
pedaço de pão.
Para atender a fome generalizada do ser 
humano, necessária se faz a luz da razão, 
que espanca as sombras de quem avança 
em sofrimento ou limitação.
E educação é o desenvolvimento harmônico 
de todas as faculdades do Espírito, para 
que este se torne luz, adquira paz e exercite 
o amor.

Redação do Momento Espírita, com base no 
cap. 25 do livro O Mestre na Educação, de 

Pedro de Camargo. Ed. FEB, em 10.10.2015
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MANTENDO A SERENIDADE
Consideremos que existem atitudes e 
assuntos que preservam o equilíbrio e a 
serenidade do grupo de criaturas a que 
pertençamos na Terra, como já se dispõe 
no mundo de vacinas diversas que fazem a 
defesa da saúde humana.
Sabemos que nada sucede sem permissão 
da Divina Providência, mas todos somos 
chamados a cooperar com a Providência 
Divina que nos consente a liberdade de 
atuar nos acontecimentos do cotidiano, em 
nossa condição de espíritos responsáveis.
Saibamos arredar da nossa influência 
pessoal o que seja claramente desnecessário 
à sustentação da paz no campo dos outros.
Se ouviste algum apontamento 
desagradável, ao redor de pessoa 
determinada, assume a função de extintor 
do comentário infeliz, porque a transmissão 
de conhecimento desse naipe não tem 
qualquer significação construtiva.
Diante de um amigo, que se queixa desse 
ou daquele parente, não comuniques ao 
parente acusado o desabafo havido, porque 
apenas agravarias uma guerra familiar 
que adia indefinidamente a comunhão 
daqueles que nascem nos mesmos laços 
de consangüinidade para o aprendizado da 
união fraternal.
Não dramatizes os próprios problemas, 
para não difundir impressões exageradas 

de temas negativos, capazes de prejudicar 
a muita gente.
Abstém-te de vaticinar calamidades que 
provavelmente jamais aconteçam.
Protege-te contra o veneno dos boatos, 
aprendendo a ouvi-los e esquecê-los.
Se tiveres algum pressentimento ou algum 
sonho, vislumbrando ocorrências infelizes, 
silencia e ora pela paz dos que estejam 

Emmanuel

incluídos em tuas impressões, porque a 
Espiritualidade Maior te permite esses 
informes imprecisos para que ajudes a 
atenuar o mal ou extingui-lo e não para que 
lhe favoreças a expansão.
Recorda: em muitos lances difíceis da 
vida, a serenidade dos outros depende 
exclusivamente de nós.

Emmanuel, psicografado por Chico Xavier 
Do livro Calma
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