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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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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 agradecimentosda Presidente da SER
PALAVRAS
Queridos irmãos
Que todos estejamos em paz e confiantes 
num futuro promissor quando a 
conscientização da fraternidade, do amor 
ao próximo e do perdão estará mais ativa 
no interior de cada um de nós.
Se fizermos uma reflexão sobre tudo que 
está acontecendo, chegaremos à conclusão 
que o mundo terreno não podia continuar 
do jeito que estava. A noção de valores 
morais, materiais, espirituais e sentimentais 
foi invertida. Falso valores. 
Uma epidemia assusta, preocupa, mas 
Deus, em sua perfeição e misericórdia, atua 
através de leis perfeitas e misericordiosas 
para que o progresso seja atingido em toda 
sua Criação. Por isso não há acasos.
A visão espiritualista, nos coloca acima 
dos males do corpo físico, e convida-nos 
ao trabalho e à confiança no futuro para 
superarmos as dificuldades. 
Meus irmãos, é importante que tenhamos 
FÉ, que o medo não ronde os nossos 
pensamentos, e que possamos manter 
vibrações positivas que irão nos beneficiar e 
beneficiar àqueles que se aproximam de nós. 

Tudo passa, e este momento também 
passará. Confiemos! Vamos aproveitar as 
horas de reclusão em casa, e nos dedicar 
a leitura de bons livros, assistir palestras 
dignificantes, participar de um curso on-
line, curtir a nossa família, enfim, fazer tudo 
que for possível para ampliarmos o nosso 
conhecimento e reconhecer na família o 
maior tesouro que possuímos. 
Amigos, procurem acessar o nosso site www.
ramatis.com.br, e ficará atualizado com 
toda a programação da SER neste tempo de 
pandemia, assistir no youtube as palestras 
apresentadas por nossos expositores, e 
tenho certeza que todos se sentirão mais 
fortes. “Juntos somos mais fortes.”
Quando for dada a autorização 
governamental para que possamos abrir a 
nossa Casa, estaremos todos preparados 
para reiniciar os tratamentos e receber as 
benesses espirituais. Algumas adaptações 
terão que ser feitas, mas a confiança que 
tenho nos amigos espirituais me dá a 
certeza de que tudo dará certo.
Que a Paz esteja com todos. Cuidem-se! 

Fraternalmente, 
Cléia Gonçalves
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PÂNICO

Na mitologia grega, o deus Pã (Pan) 
era conhecido como protetor dos 
bosques e fl orestas, sendo parte 

humano e parte caprino. Tomava conta das 
terras da Arcádia, onde era muito venerado, 
e toda vez que alguém se adentrava na 
região sem a sua permissão, ele aparecia 
inopinadamente e o visitante tombava em 
pânico…
Vivemos dias que nos recordam o deus Pã.
Grande número de pessoas se atribuem o 
domínio da verdade e, ao invés de revelá-
la, são tomadas de paixões de toda ordem 
e disseminam menti ras, usando arti manhas 
da sua habilidade intelectual para incuti r 
o pânico. Nem todos estamos em nível 
intelecto-moral de discernimento do que é 
certo e deixamo-nos conduzir por aqueles 
que parecem possuir melhores qualidades 
e mais valores, permiti ndo-nos, não raro, 
ludibriar.
Neste período de graves preocupações, 
esses aproveitadores, desejosos de brilho, 
espalham menti ras que produzem muitos 
danos emocionais.
Surgem estatí sti cas falsas, ao sabor 
daqueles que as propalam e muitas vezes, 
quando são legíti mas, em confronto 
com as fakes da moda, mais confusos 
permanecem.
Há alguns meses o Facebook apresentou uma 

mensagem apavorante como se fosse de 
nossa autoria mediúnica. Muitas pessoas 
assustadas nos escreveram, temerosas 
e enfraquecidas moralmente. A todos 
respondemos que se tratava de farsa de 
algum psicopata que se permite o prazer de 
perturbar os outros e tomamos providências 
junto à enti dade que a divulgou. A mensagem 
foi reti rada e, há poucos dias, verifi co que 
ela está novamente correndo o mundo com 
o seu mister fantasioso e perverso.
Estamos tomando novas providências 
a respeito do tema e lamentamos 
profundamente a ocorrência.
Por isso, vale o esforço de quando formos 
surpreendidos por notí cias de tal jaez termos 
o cuidado de verifi car a autenti cidade antes 
de nos deixarmos conduzir pelo pânico ou 
equivalentes.
No caso do Covid-19, a pandemia que 
ataca o planeta e que não é tão letal 
quanto parecia no início, basta que se 
verifi que o número de pacientes curados 
e dos esforços dos cienti stas em encontrar 
uma vacina ou terapia especializada para 
detê la. É claro que deveremos ter muito 
cuidado, mantendo-nos isolados, lavando 
as mãos com sabão e logo usando o álcool 
em gel, mas, sobretudo, preservarmos 
a serenidade mental e emocional para 
robustecermos o corpo e a alma.

Sempre ocorreram, periodicamente, 
pandemias. E neste século, 
lamentavelmente, a China tem oferecido 
ao mundo diversas e lasti máveis doenças 
devastadoras.
O nosso querido país apresenta outras 
enfermidades destruidoras, como a 
dengue, a tuberculose, a Aids e a pior de 
todas, que é a indiferença em relação aos 
deveres éti cos e morais, o materialismo e a 
crueldade. ●

Arti go publicado na coluna “Opinião” 
do Jornal A Tarde do dia 2 de abril de 2020.

Fonte: htt p://mensageiro.comunhaoespirita.org.br

Divaldo Franco
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O DIA EM QUE A MÁSCARA...
nos mostrou

Em minha últi ma ida ao supermercado fui 
recepcionada com uma borrifada de álcool 
gel nas mãos, antes de me infi ltrar pelos 
vários corredores onde se encontravam 
outros mascarados como eu.
Quem diria? Sorri por baixo do tecido 
branco. Quem diria que nossas faces, 
algum dia, seriam representadas apenas 
pelos olhos? Quem seria capaz de apostar 
que chegaríamos ao ponto de ter que 
decodifi car o sorriso (ou o mau humor) das 
pessoas que encontramos por aí, através 
dos olhares? 
Enquanto selecionava produtos e enchia o 
carrinho de compras, fui me dando conta 
das vantagens de usar máscara, além da 
prevenção ao coronavirus. 
Nunca fomos tão iguais, andando nos 
supermercados , nas ruas, em qualquer 
lugar. De repente o feio e o bonito, 
desapareceram por trás de um paninho 
mágico. De uma hora para outra fi cou 
desnecessário e inconveniente usar 
maquiagem, porque a única coisa que 
temos a exibir são os olhos que, por 
sensatez, dispensam a moda exagerada dos 
cílios posti ços.
Como um uniforme facial, independente 
da cor ou estampa, a máscara unifi cou as 
pessoas. E, ao mesmo tempo, induz a olhar 
para frente sem muito interesse no que 

este ou aquela está vesti ndo ou calçando. 
Se é rico ou pobre, elegante ou cafona, 
novo ou velho...a máscara encobriu estes 
aspectos da hierarquia social.
Tenho a impressão de que se num daqueles 
corredores houvesse alguém usando pijama 
e pantufas, ninguém acharia estranho 
desde que esti vesse de máscara.
A máscara nos trouxe o verdadeiro 
senti do de igualdade que se apresenta 
no momento de vulnerabilidade. Todos 
podemos adoecer e morrer do mesmo 
jeito, e ainda que alguns achem que por 

serem mais jovens, fortes, atléti cos, estão 
protegidos, não são capazes de se arriscar 
e descobrir que estavam equivocados. Pela 
primeira vez, os que ousam infringir a nova 
lei da normalidade não são considerados 
ousados ou revolucionários, mas sim 
desprovidos de inteligência.
Por muito tempo se ouvirá dizer que um 
vírus surgiu na Terra e ti rou tudo do lugar. 
Mas eu gosto de pensar que um dia na 
Terra um simples pedaço de pano colocou 
o mundo inteiro no mesmo lugar. ●

Autor desconhecido
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SOCIEDADE ESPÍRITA RAMATISnas redes

Há uma bela lenda dos índios Cherokee 
sobre o “ritual de passagem” que diz isto:

“O pai leva o fi lho para a fl oresta, coloca 
uma venda nos olhos e o deixa lá, sozinho.
O jovem deve permanecer sentado em 
um tronco a noite toda, sem remover a 
venda até que os raios do sol o avisem 
que é de manhã.
Ele não pode e não deve pedir ajuda a 
ninguém. Se ele sobreviver à noite, sem se 
desmoronar, será um homem.
Não pode contar a sua experiência aos 
amigos ou a ninguém, porque cada jovem 

O TRONCO CAÍDO
Sabedoria ancestral

tem que se tornar um homem sozinho.
O jovem está claramente aterrorizado... 
ele ouve muitos barulhos estranhos ao seu 
redor. Certamente existem feras ferozes ao 
seu redor. Talvez até homens perigosos que 
o machuquem.
O vento sopra forte a noite toda balançando 
as árvores, mas ele conti nua corajosamente, 
sem ti rar a venda dos olhos. Afi nal, é a única 
maneira de se tornar um homem !
Finalmente, depois de uma noite 
assustadora, o sol sai e ele tira a venda 
dos olhos.

E é nesse momento que ele percebe que 
o pai está sentado no tronco, ao lado dele.
Esteve de guarda toda a noite protegendo 
o fi lho de qualquer perigo.
O pai estava lá, embora o fi lho não 
soubesse.”

Nós também nunca estamos sozinhos.
Na noite mais assustadora, no escuro 
mais profundo, na solidão mais completa, 
mesmo quando não nos damos conta disso, 
DEUS nunca nos abandona, e nos guarda... 
sentado ao nosso lado.

Autor desconhecido

Colabore conosco.
Ajude-nos a ajudar!
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



6 no 94 • maio/junho 2020

Ramatis
Jornal

MELANCOLIA E DEPRESSÃO
Margarete Áquila

Um senti mento que nos derruba e 
difi culta nossas relações com o outro 
e com o mundo – a melancolia.

A tristeza tem suas vantagens por algum 
tempo. Por exemplo, o luto é necessário, 
mas quando é prolongado causa a 
depressão, então já não é mais saudável.
O excesso de melancolia leva à depressão 
de um nível leve até um nível profundo.
Existe um padrão de comportamento de 
um depressivo. As principais característi cas 
de sua personalidade giram em torno de 
alguns senti mentos egóicos uti lizados 
como mecanismos de defesa, como:
• Rebeldia: o depressivo não aceita 

a realidade dos fatos, não tem 
fl exibilidade;

• Vi� mismo: o depressivo se acha 
impotente para mudar os fatos e se coloca 
numa posição de víti ma. Essa postura 
defl agra o processo de depressão, porque 
não existe  nada pior para a mente do que 
se senti r sem saídas;

• Orgulho / arrogância: característi ca 
comum entre os depressivos. Sempre 
têm muita razão para senti rem o que 
sentem e o orgulho os leva à rebeldia e 
a não aceitação;

• Perfeccionismo: característi ca interessante 
que o faz ser infl exível diante dos reveses e 
da vida caóti ca que leva;

• Culpa: característi ca importante, 
porque vem sempre pesada no 
depressivo, ou porque ele errou ou 
porque alguém errou com ele, e errar é 
insuportável e imperdoável;

• Perda: aqui entram a não aceitação 
e o excesso de identi fi cação com 
o ego, colocando coisas e pessoas 
como partes de si mesmo e, como tal, 
insuportável perder.

A ruminação pode aumentar a depressão. 
Mulheres têm maior tendência à ruminação 
caindo em depressão; os homens, no 
alcoolismo.

ESTRATÉGIAS PARA COMBATER A 
DEPRESSÃO:

• Aprender a contestar os pensamentos 
da ruminação;

• Programar acontecimentos agradáveis 
e alegres para distração;

• Desenvolver a desidenti fi cação com o 
ego e seus mecanismos de defesa;

• Aprender a sair da posição de víti ma e 
impotência;

• Focar no aqui e no agora para não se 
prender ao passado;

• Olhar tudo o que aconteceu com outro 
foco, positi vo, ressignifi cando tudo para 
seu crescimento e proveito;

• Desenvolver vários aspectos da 

resiliência como aceitação, grati dão, 
perdão a si e aos outros, coragem, 
paciência;

• Sair de seu estado egóico olhando 
apenas para si mesmo, e ajudar quem 
necessita. ●

Trecho do livro CORDATUS I
Margarete Áquila
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MEDO/PÂNICO X FÉ
Lourdes Possatto

Tenho conversado muito com as 
pessoas, tanto clientes como leitores 
e amigos virtuais e sinto que o maior 

problema neste momento, mais do que o 
vírus é o medo. E pedindo inspiração para 
meus guias e mentores, gostaria de fazer as 
seguintes colocações.
Quais são os seus medos? Medo de morrer? 
Medo de sofrer? Medo de perder os entes 
queridos? Apreensões do tipo até quando 
vai isso, cultivando os pensamentos mais 
catastróficos e amedrontadores possíveis?
E você acha que realmente tem controle 
sobre suas apreensões? Você não percebe 
o mal que se causa quando fica o dia inteiro 
sintonizando as piores e mais catastróficas 
notícias e previsões? Se você for um 
profissional que está na linha de frente 
fazendo realmente alguma coisa, ainda 
é aceitável; porém, se não for, e aqui sei 
que você é a maioria que só se preocupa 
e ainda acha que “tem que” se preocupar, 
porque associou preocupação a ser 
responsável, perceba quanto esta crença é 
errada e ilógica.  Reflita que preocupação 
só tem sentido se houver ação e ações eu 
sei que você está tendo e devia reconhecer 
e valorizar isso.
Vamos também ponderar que sempre 
houve crises na história, sempre houve 
pestes e doenças e agora estamos lidando 
com mais uma, poderia ser uma crise 
individual, mas não é, é coletiva e requer 
o cuidado e cooperação de todos. Será 
que tentar achar um culpado para isso 
vai lhe apaziguar? Então fique à vontade 
para criticar outros povos, o sinistro 
governo secreto, a nova ordem mundial; 
e aí pergunto: E daí? Arranjar um culpado 
seja real ou fantasioso, seja encarnado, 
como governadores e prefeitos, ou 

desencarnados como os espíritos trevosos 
vai resolver seu problema?
Pare e analise: o que está em suas mãos? 
Qual o controle real que você tem? E 
perceberá que o seu campo de ação é bem 
pequeno. Seu campo de ação é cuidar-se!
Reflita Sobre os Medos – medo de morrer? 
Todos nós vamos morrer - faz parte da lei 
da vida. Se iremos perder entes queridos? 
Sim, se você não desencarnar primeiro. 
Então pare com a neurose, pare com a 
ideia de controle, pare com a ideia de 
dependência emocional; acredite que você 
tem potenciais e força para lidar com seus 
problemas e com este desafio atual.
Ninguém morre na hora errada. E nada 
acontece por acaso. Pensem nisso: Se você 

está encarnado aqui neste momento, é 
porque foi sua escolha cármica, certo? 
Então, não reclame, peça sabedoria para agir 
dentro do seu campo de responsabilidade 
e possibilidades.
Afinal, cadê a fé? A fé começa quando 
percebemos que estamos fazendo nossa 
parte, quando admitimos que nada 
acontece por acaso, e que tudo nos traz 
uma aprendizagem; o que está fora de 
nosso campo de ação entreguemos Ao 
Alto, aí começa realmente a fé e confiança 
em Deus!
Lembre-se:  Não estamos sós ou 
desamparados. Nunca mesmo! ●

Grande abraço da Lourdes Possatto.
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Vanessa Doria
6 21 99411-9100
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RESILIÊNCIA
Inteligência emocional

Para a física, o conceito de resiliência diz respeito 
à capacidade que um material tem de suportar 
grandes impactos, absorvendo a energia 
aplicada e voltando à sua forma original.
Nas pessoas, a resiliência representa a 
capacidade de se adaptar ou até mesmo 
evoluir após momentos de adversidade. 
Para a psicologia, ser resiliente é ter a 
capacidade de dar a volta por cima, lidando 
e superando adversidades e transformando 
experiências negativas em aprendizado.
Todas as pessoas já passaram por traumas, 
perdas, rupturas, transformações e 
desafios. Se você é capaz de se recuperar 
desses momentos, aprendendo com cada 
experiência, pode se considerar uma pessoa 
resiliente. Além disso, o resiliente não entra 
em desespero diante dos imprevistos e 
adversidades, mantendo o equilíbrio para 
enfrentar cada situação.

EXEMPLO DE RESILIÊNCIA
Existem muitos exemplos de pessoas que 
transformaram verdadeiras tragédias em 
oportunidade de crescimento. Um deles é Nelson 
Mandela, um dos mais importantes líderes da 
história mundial, conhecido principalmente por 
sua luta por um mundo melhor.
Nascido em 1918, na África do Sul, Mandela 
criou a Liga Juvenil do Congresso Nacional 

Africano (CNA), partido pelo qual se tornaria 
presidente do país. Em um regime político 
que considerava o negro uma raça inferior 
e, portanto, sem direitos, Mandela lançou 
o manifesto ”Um Homem, Um Voto”, no 
qual mostravam que 2 milhões de brancos 
dominavam 8 milhões de negros.
Mandela, junto com o CNA, adotou o 
princípio de não violência como norteador 
de sua luta. Porém, em 21 de março de 
1960, durante um protesto pacífico contra 
a Lei do Passe (que obrigava os negros a 
carregarem uma caderneta informando os 
lugares que poderiam frequentar), a polícia 
abriu fogo contra as 5 mil pessoas que 
participavam do ato.
Mais de 60 pessoas morreram e mais 200 
ficaram feridas. A partir deste dia — hoje 
conhecido como Dia Internacional contra a 
Discriminação Racial —, Mandela entendeu 
que não seria possível mudar a grave 
situação do país apenas por vias pacíficas, 
passando a buscar treinamento militar.
Por conta de sua luta, Mandela foi 
condenado à prisão perpétua em 1964. 
Passou 27 anos preso e, durante a reclusão, 
percebeu que seria importante aprender o 
africâner — a língua dos brancos. Mesmo 
na cadeia, tornou-se internacionalmente 
conhecido como símbolo da luta contra o 
regime segregacionista.

Com o aumento da pressão internacional, 
após muita negociação, Mandela foi solto 
em fevereiro de 1990. Apesar de terem 
tirado 27 anos de contato com sua família 
e com seu país, os discursos de Mandela 
ao sair da prisão eram mais conciliadores e 
menos inflamados.
A mudança foi fundamental para a 
refundação do país, que o elegeu presidente 
em 1993. Sua política foi marcada 
principalmente pela ausência de domínio 
dos brancos sobre negros, instalando uma 
democracia multirracial.
Mandela ensinou o dom da resiliência a 
seu povo, e seu governo buscou reconciliar 
oprimidos e opressores. Ao longo de seus 
95 anos de vida, Mandela foi um verdadeiro 
“herói de carne e osso”. O dia de seu 
nascimento, 18 de julho, foi declarado o Dia 
Internacional Nelson Mandela, que tem o 
objetivo de valorizar a luta pela liberdade, 
justiça e democracia.
Fonte: Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional

G
oo

gl
e 

Im
ag

en
s



10 no 94 • maio/junho 2020

Ramatis
Jornal

# SEM LACTOSE # SEM FRITURA # GOSTOOOSO

HOJE É DIA DE HAMBÚRGUER

100% VEGANO 
R. JOSÉ HIGINO, 115 • TIJUCA (EM FRENTE À RAMATIS)  
2ª, 4ª, 5ª E 6ª A PARTIR DAS 18H | SÁB E DOM A PARTIR DAS 17H 

SAUDÁVEL SEM NEUROSE
@HAREBURGERTIJUCA

Peça delivery pelo

RUA JOSÉ HIGINO, 176 - TIJUCA
(21) 2572-1302 | www.ramati s.com.br

LIVRARIA RAMATIS APROVEITE AS PROMOÇÕES DO MÊS
MANUAIS, CDS DAS PALESTRAS E 
DAS MÚSICAS DOS TRATAMENTOS 
ESPIRITUAIS, LIVROS ESPÍRITAS E 
TODAS AS OBRAS RAMATISIANAS

Os 
Degraus da 
Progressão
Rapha Santos

Intercâmbio
com o mundo 
espiritual
Antonio 
Pimentel

Dentro de 
Mim
José Carlos de 
Lucca

Parábolas 
de Jesus
à luz da 
Doutrina 
Espírita
Rafael Papa

A Dor
O anjo bom 
disfarçado de 
mau
Alice 
Vasconcellos


