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

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

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

Meu (Minha) Irmão (ã):

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.

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

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

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

Cléia Gonçalves

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

  Presidente da SER.

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

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!

Comun i c ad o
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misericórdia e amor, enquanto os Céus mandam que desçam à Terra aflita 
os seus emissários de luz para tornar os dias da Humanidade menos 
sofredores.

Trabalhai! Tornais-vos archotes luminosos para apagar a densa sombra 
da noite teimosa. Não vos esqueçais de que mesmo à meia-noite 
tenebrosa um segundo após é amanhecer.

É a vida de natureza imortal e vós agora tendes conhecimento de que tudo 
dependerá da vossa contribuição.

Não temais, mesmo que os vossos joelhos estejam desconjuntados, como 
afirmava o Apóstolo Paulo. Avançai, a meta vos espera!

Tudo passa!

Jesus, de braços abertos, repete: Vinde a mim, eu vos consolarei.

Bezerra.  Muita paz, filhas e filhos.

Mensagem psicofônica através de Divaldo Pereira Franco, na conferência de 
encerramento da 66ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, Bahia, em 8 de setembro de 
2019.  Fonte: www.divaldofranco.com.br/mensagens

Já amanhece dia novo. Ainda existem sombras teimosas, ainda pairam 
dores acerbas que vos preparam e a todos nós para a radiosa madrugada 
da vida plena.

Que o Senhor de bênçãos a todos nos abençoe. São os votos do servidor 
humílimo e paternal de sempre, 

Fostes chamados nestes dias, ouvistes os convites mais variados para a 
plenitude. Comovestes-vos algumas vezes com a mensagem de Jesus, 
traduzida pelos Seus discípulos devotados. Não a esqueçais. Retornai 
aos lares modificados. Pensai na paz do mundo iniciando a paz em vosso 
lar. Cantai alegria sorrindo mesmo diante do aparente infortúnio.

É certo que o ultraje, a corrupção, a indignidade campeiam e a pessoa 
digna sente constrangimento em apresentar a sua honradez.

Com certeza uma grande noite desceu sobre a Terra e as criaturas 
aturdidas atiram-se ao precipício da loucura suicida.

A Doutrina de Jesus chega até nós trazida pelos Seus embaixadores para 
dizer: Tende cuidado, a existência carnal é sempre muito breve na 
mensagem do tempo.

Facilmente, os gritos do ontem ressoam no hoje, no amanhã, pedindo 

Jamais houve na Terra tanta grandeza na ciência e tanta miséria moral. 
Nunca tantos anelaram por uma paz que nasce na consciência reta.

À semelhança de estrelas luminíferas, 
tombam os astros do saber e da verdade ao coração das criaturas 
humanas, convidando-as à ordem, à paz, ao amor, à caridade.

Filhos e filhas do coração, tende tento!

São estes dias que prenunciam aqueles bem-aventurados dias 
proclamados pelo Senhor da Vida.

É uma doutrina diferente. Primeiro, o 
fato. Apareceram os fenômenos. 
Foram eles que disseram: Nós somos 
imortais e explicaram a questão da 
Imortalidade da alma. Então, nós 
podemos perceber a grandeza dessa 
mensagem de Deus, quando os Céus 
se abrem e o exército, sob o comando 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, desce 
a Terra para consolar a Humanidade.Divaldo Pereira Franco

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

Jornal bimestral da 

Sociedade Espírita Ramatis
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O objetivo deste livro é 
estudar essa possibilidade 

dentro de uma sequência de 
vários trabalhos 

antecedentes que visam 
entender a origem e o inter-

relacionamento das 
energias que nos transforma 
em seres vivos conscientes 
capazes de habitar este e 

qualquer outro plano de um 
multiverso, teoria segundo a 
qual os universos paralelos 

são infinitos.

Existem outros universos além do que conhecemos?

Sistemas solares idênticos ao nosso com orbes dentro de 
outros orbes, individualidades idênticas às que possuímos 
vivendo em planetas paralelos à Terra, e assim por diante?

Se tudo isso é verdade, por que não podemos ingressar 
nesses outros mundos? Onde afinal de contas eles estão? 
Como os cientistas que neles acreditam chegaram às suas 

conclusões? Caso realmente existam, poderiam ser 
interpretados como sendo 

os planos astrais, celestiais 
ou espirituais pregados 

pelas religiões?

Neste dia, teremos também, o Bazar Beneficente de Natal da 
DOHE FÍGADO - Associação dos Doentes e Transplantados 

Hepáticos do RJ, com presentes e artesanatos diversos.

Local: Sociedade Espírita Ramatis - Rua José Higino, 176 - Tijuca.
Ingressos antecipados - disponíveis a partir de 14/11 na secretaria

da Ramatis, na Rua José Higino, 176.

1 Ingresso = 3 kg de alimentos não perecíveis ou R$15,00. 

INGRESSOS LIMITADOS
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A vida corta suas asas e poda suas 
raízes, até que não precise de asas 
nem raízes, mas apenas desapareça nas formas e seu ser voe.

A vida encurta seu tempo, para você se apressar em aprender a viver.

A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir.

A vida te machuca e te atormenta até que você solte seus caprichos e 
birras e aprecie a respiração.

A vida te esconde tesouros até que você aprenda a sair para a vida e 
buscá-los.

A vida te nega Deus, até você vê-lo em todos e em tudo.

A vida envia raios e tempestades, 
para acordá-lo.

A vida lhe nega bens e grandeza até 
que pare de querer bens e grandeza 
e comece a servir.

A vida o humilha e por vezes o derrota 
de novo e de novo até que você 
decida deixar seu ego morrer.

A vida te ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então torna-se 
tudo.

A vida lhe nega milagres, até que entenda que tudo é um milagre.

Bert Hellinger

A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta... Mas creia, isso é para 
que seu melhor se manifeste... até que só o AMOR permaneça em ti.

A vida decepciona-o pra você parar de viver com ilusões e ver a realidade.

A vida destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante.

A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida 
aprender a lição.

A vida vai retirar o que você tem, até você parar de reclamar e começar 
agradecer.

A vida não te deixa em paz, para que deixe de culpar-se e aceite tudo como 
"É".

A vida envia pessoas conflitantes para te curar, pra você deixar de olhar 
para fora e começar a refletir o que você é por dentro.

A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você 
pare de querer controlar tudo e flua como um rio.

A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário, até que você 
perca o medo e recupere sua fé.

A vida lhe distancia das pessoas que você ama, até entender que não 
somos esse corpo, mas a alma que ele contém.

A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a 
sério e rir de si mesmo.

A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para a luz 
penetrar em ti.

A vida coloca seus inimigos na estrada, até que você pare de "reagir".

A vida repete a mesma mensagem, se for preciso com gritos e tapas, até 
você finalmente ouvir.

A vida confronta você com rebeldes, até que você pare de tentar controlar.
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CONVÊNIO PETROBRÁS

www.portalabpr.org

No entanto, desde a origem do vosso orbe, ele jamais deixou de presidir os 
vossos destinos, atento ao esquema evolutivo traçado há trilhões de anos 
terrestres na elaboração do atual "Grande Plano", que vos proporciona a 
aquisição individual de consciência espiritual.

RAMATIS: — Mais uma vez tomais 
a palavra do espírito pelo espírito da 
palavra, porquanto não estamos nos 
referindo a qualquer situação 
geográfica ou astronômica nestes 
relatos. Jesus deixou o seu reino 
espiritual apenas quanto a redução 
do seu campo vibratório e da sua 
consciência sideral, mas não veio de 

qualquer outra latitude astronômica ou cósmica. A esfera dos Amadores é um 
conjunto sideral de almas excelsas e identificadas por um padrão espiritual 
semelhante ao de Jesus. São espíritos eletivos, entre si, que formam um 
todo ou coletividade sideral e vibram, felizes, unidos pela mesma natureza 
angélica. Não se trata de uma "esfera material" ou planeta físico, mas de um 
"estado vibratório" peculiar e de natureza superior. São entidades portadoras 
de um Amor incondicional; e sentem-se felizes quando eleitas para qualquer 
missão redentora nos mundos físicos, dispondo-se a todos os sacrifícios em 
benefício dos seus irmãos que ainda se encontram nesses planos inferiores.

A esfera dos Amadores pode ser concebida a semelhança de uma "esfera 
social", "esfera militar", "esfera científica" ou "esfera religiosa", em que se 
agrupam criaturas pela mesma afinidade, simpatia ou tarefas semelhantes. 
Jesus foi um "Avatar" eleito da esfera dos Amadores para baixar à Terra no 
tempo predito, porque só um espírito do quilate dessa esfera seria capaz de 
tanto amor e renúncia para a missão de redimir o homem terreno.

PERGUNTA: — Em nossas reflexões concluímos que o Amor absoluto e 
incondicional há de ser, no futuro, uma qualidade comum a toda humanidade 
cósmica. Mas em face de vossa exposição, parece-nos que só a "esfera dos 
Amadores" agrupa, realmente, as almas já cristianizadas por esse Amor. 
Não é assim?

PERGUNTA: —Jesus não é o 
governador espiritual da Terra? No 
entanto, dizeis que ele veio da 
e s f e r a  d o s  " A m a d o r e s " , 
provavelmente de algum orbe 
situado muito além do nosso 
sistema solar?

Não é difícil comprovarmos que a figura tradicional do anjo, cultuada pelo 
Catolicismo, é realmente um símbolo da alma completamente livre de 
quaisquer deveres ou preocupações para com os mundos materiais, e goza 
do livre arbítrio de doar o Seu Amor e Sabedoria a quem melhor lhe apetecer. 
O Anjo possui duas asas, mas ele só se equilibra, no tráfego do "reino do 
céu", quando ambas estão perfeitamente iguais ou uniformes, porquanto a 
asa direita simboliza o intelecto ou a razão, e a esquerda o coração ou o 
sentimento. A angelitude ou perfeição exige completo e absoluto equilíbrio 
entre o Amor e a Sabedoria. Por isso, quem vive na Terra, humilhado, e 
submetido às provas cruciantes da carne, desenvolve a paciência, o amor, a 
resignação e a ternura. E, em futuro próximo, há de voltar a Terra ou a outro 
orbe, tantas vezes quantas forem necessárias para desenvolver a asa 
direita, ou seja, a Sabedoria da razão pura.

RAMATIS: — Inegavelmente, o Amor é a essência espiritual indestrutível e o 
fundamento da angelitude de todo ser; mas o anjo, como símbolo da alma 
perfeita, só é completo quando também já adquiriu a Sabedoria Cósmica. 
Embora todas as almas afins a Jesus sejam portadoras de amor tão 
semelhante quanto ao dele, elas podem se agrupar em conjuntos diferentes, 
unidas por outras características e gostos preferenciais.

Em consequência, embora a "esfera dos Amadores" congregue espíritos 
angélicos, cuja característica fundamental é o Amor e a Renúncia da própria 
vida, para o bem do próximo, não é a única nesse gênero, pois todos os 
espíritos angelizados e já libertos das encarnações planetárias obrigatórias, 
embora sejam sábios, também são amorosos. Mas o amor também pode ser 
manifestado de vários modos e conforme a índole psíquica de cada ser, seja 
um homem ou um anjo. Os Amadores, portanto, são um tipo de espíritos que 
depois de eleitos para qualquer missão nas crostas planetárias, jamais se 
prendem aos bens do mundo onde atuam. E além do seu amor incondicional 
para servir e ser útil em tarefas de alta responsabilidade, a pobreza é a 
principal característica de suas vidas.

Embora o amor incondicional e absoluto seja, realmente, no futuro, uma 
qualidade comum de toda a humanidade cósmica, tal sentimento toma 
características peculiares da índole e do temperamento de quem o 
manifesta.

Eles não vacilam em suas lutas messiânicas, pois as enfrentam desde o 
princípio com uma decisão heróica e absoluta renúncia pelo ideal superior 
que esposam e divulgam. Esse é o tipo dos espíritos peculiares da "esfera 
dos Amadores".

Do livro: O SUBLIME PEREGRINO (cap. VI) - de Ramatis - por Hercílio Maes.
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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

Para ser feliz,
próspero, vencedor,

receber amores e dádivas,
bênçãos e distinções,
podes formular votos,

tecer esperanças,
alinhavar projetos,

enumerar decisões,
vestir cores certas,

brindar à sorte.
Porém, se no coração,

o homem velho prossegue,
se o ontem ainda te governa,
se melhoras apenas te farão,

mais forte no que te é dispensável,
então prosseguirás,

ano após ano,
imerso no mesmo tempo,

estacionário,
por livre e espontânea vontade,

de um eterno ano velho, passado.

André Luiz
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Momento Espírita - Referência: Do livro: Opinião Espírita, Médiuns: Francisco 
Cândido Xavier e Waldo Vieira.

Mero ferrolho, deve estar no lugar próprio, para atender à serventia que se 
lhe roga dentro de casa.

O mais humilde dos utensílios tem qualidades polimórficas.

Entretanto, qual ocorre ao trabalho, é forçoso que o servidor dela seja leal 
ao próprio dever, para que a obra alcance os fins em vista.

Qualquer médium também é suscetível de ser mobilizado, na produção de 
fenômenos múltiplos, favorecendo pesquisas e observações, com algum 
proveito, mas se quisermos rendimento medianímico, seguro e incessante, 
na composição doutrinária do Espiritismo, cada tarefeiro da Mediunidade, 
embora pronto a colaborar, seja onde for, no levantamento do bem, é 
convidado logicamente a consagrar-se à própria função, conquanto possua 
faculdades diversas, amando-a, estudando-a, desenvolvendo-a e 
praticando-a, no serviço ao próximo, que será sempre serviço a nós 
mesmos.

Sobretudo, é imperioso recordar que todos podemos ser medianeiros do 
bem, sob a inspiração de Jesus, honorificando encargos e 
responsabilidades, em posição certa, no plano de construção da felicidade 
geral. É por isso que ele, o Cristo de Deus, não nos disse que o maior no 
reino dos Céus será quem saiba fazer tudo, mas sim aquele que se fizer o 
servo leal de todos.

Emmanuel.

Simples fio, para canalizar os préstimos da eletricidade, necessita ajustar-
se à ligação correta, de modo a garantir a passagem da força.

Mediunidade é igual ao trabalho: acessível a todos.

Se fomos chamados a ensinar, através da palavra falada, aprimoremos a 
emoção e selecionemos a frase, para que os instrutores da Vida Maior nos 
utilizem o verbo, por agente de luz, construindo esclarecimento e 
consolação nos que ouvem; se designados a escrever, façamos em nós 
bastante silêncio interior, a fim de que a voz do mundo espiritual se 
manifeste por nossas mãos, instruindo a quem lê; se indicados ao labor 
curativo, sustentemos o magnetismo pessoal tão limpo quanto possível, 
para que os emissários celestes nos empreguem as energias no socorro 
aos doentes; se trazidos a cooperar na obsessão/desobsessão, 
mantenhamos o pensamento liberto de idéias preconcebidas, a fim de que 
os benfeitores desencarnados nos encontrem capazes da enfermagem 
precisa, no amparo aos companheiros desorientados e sofredores, sem 
criar-lhes problemas...

E quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque viver é 
participar, progredir, elevar, integrar-se.

Entretanto, ouçamos a experiência.

Aliste-se em qualquer serviço no bem comum.

A receita de vida melhor será sempre melhorar-nos, através da melhora 
que venhamos a realizar para os outros.

Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros.

Engaje-se na fileira dos servidores que se lhe afine com as aptidões.

Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros.

A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você 
espalhe, não daqueles que se acumulam inutilmente.

Conquanto às vezes sem qualquer consolação, você dispõe de imensos 
recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento.

A vida é dom de Deus em todos.

Todos queremos ser felizes, viver melhor.

Tanto isto é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer 
sem possuir nenhuma.

Se aspirarmos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do 
bem de todos.

Para isso, não precisa você acondicionar-se a alheios pontos de vista.

É tão importante colaborar na higiene do seu bairro ou na construção de 
uma escola, quanto auxiliar a a uma criança necessitada ou prestar apoio a 
um doente.

Procure a paz, garantindo a paz onde esteja.

Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia e a vida nos 
fará receber o melhor dela própria.

Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se 
queixe contra ninguém. E os outros nos farão encontrar Deus.

Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você 
que ainda se acha na Terra. Se você acredita que os chamados mortos 
estão em paz gratuita, o engano é seu, porque os mortos se quiserem paz 
que aprendam a sair de si mesmos e a servirem também.

Autor: André Luiz - Psicografia de Chico Xavier. Do livro Respostas da Vida.

Seja feliz, fazendo os outros felizes.



9Jornal RamatisJornal Ramatis Edição nº 92 - Novembro / Dezembro de 2019

O Médium Jerônimo Mendonça, 
já falecido há 20 anos, vivia em 
uma cama, cego, e em meados 
d e  l 9 6 0 ,  q u a n d o  a i n d a 
e n x e r g a v a ,  t e v e  u m a 
hemorragia nas vias urinárias. A 
hemorragia não cedia e ia 
desencarnar…

Alguns médiuns o levaram de 
avião até Chico Xavier para se 
despedir, sendo este seu grande 
amigo. Quando Chico o viu 
envolto em um lençol vermelho 
de sangue, disse para que todos 
o  be i j assem um a  um,  e 
comentou que ele parecia uma 
rosa vermelha.

Jerônimo sentia a vibração da 
energia em cada beijo que 
recebia. Finalmente Chico 

Xavier lhe deu um beijo e colocou a mão em seu abdómen, permaneceu 
assim por alguns minutos. 

Veio a explicação de Chico Xavier a Jerônimo Mendonça:

Que aquela hemorragia foi porque ele havia aceitado o “Coitadinho”. 
“Você desenvolveu a autopiedade”. 

A hemorragia parou e a convite de Chico Xavier, veio a fazer explanação 
do Evangelho, ele que havia ido ali para se despedir.

Seguiu o conselho e viveu quase mais trinta anos após o acontecido.

“Vença o coitadinho, tenha bom ânimo, alegre-se, cante, brinque, para 
que os outros não sintam piedade de você”.

Que essa história nos seja um exemplo para que nos momentos difíceis, 
tenhamos bom ânimo, vencendo nossa tendência natural de 
autopiedade e esmorecimento.

Fonte Mensagem Espirita.

Começou a ter dó de você mesmo. Isso gerou um processo destrutivo. O 
seu pensamento negativo, fluidicamente interferiu no seu corpo físico, 
gerando a lesão.

CHICO XAVIER BEIJANDO, ABENÇOANDO E CURANDO JERÔNIMO 

MENDONÇA RIBEIRO, "O GIGANTE DEITADO".

Aqui você encontra:
Manuais, Cds das Palestras e das

músicas dos Tratamentos Espirituais,
Livros Espíritas e todas as Obras

Ramatisianas.

ATUALIDADE

DO PENSAMENTO

ESPÍRITA
Divaldo Franco

pelo Espírito

Vianna de Carvalho

AVE LUZ
João Nunes Maia

pelo Espírito
Shaolin

OS DEGRAUS
DA

PROGRESSÃO
Rapha Santos
pelo Espírito

Eusébio

Apostila
Naturalmente

Saudável

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

 www.ramatis.com.br

Vidência,
Clarividência,
Psicometria,
Halioscopia

(Antonio Alvim)

De R$39,90
por R$35,00
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A SER, orienta para que o paciente continue a fazer os exames 
radiológicos ou seja, de imagem, como RX, tomografia e/ou ressonância e 
os laboratoriais, como os de sangue, urina... enfim, que continue em dia 
com o tratamento junto aos seus médicos, sendo alopáticos ou 
homeopáticos.

Nossa Casa, a SER, orienta ao paciente que não pare o tratamento 
médico, nem deixe da tomar as medicações passadas pelos médicos 
terrenos, junto a isso oferece os recursos da Casa, a água fluidificada, o 
Passe, os Tratamentos Espirituais e acima de tudo o mais importante, “a 
Reforma Interior”, a que dá mais trabalho.

Durante nossos trabalhos de desobsessão, nossos Benfeitores Espirituais 
atenuam as aflições dos dois pacientes atendidos (encarnado e 
desencarnado), concedendo aos dois, através da doutrinação amorosa, a 
reparação, principalmente pela “reforma íntima” e dos meios grandiosos 
do amor.

Muitas vezes, pessoas sofridas chegam à Nossa Casa à procura do 
“milagre” e esse milagre ainda deve vir “rápido”, pois a aflição não espera 
“quando desconhece a causa!”

Em um de seus livros, nosso Mentor Ramatis orienta o “passe e o xarope”!

enfermos, enfim, toda a espécie de desequilíbrios, com os recursos 
espirituais que constam em nosso cartão de Tratamento Espiritual.

Dentre as várias doenças, sabemos que a depressão abre espaço para 
energias negativas, pela atração da própria emoção descontrolada, sendo 
muitas vezes um transtorno de ordem espiritual.

Somos regidos por Leis Cósmicas, uma delas, a do Retorno (causa e 

A ciência já nos trouxe vários recursos para o tratamento da depressão, 
como os medicamentos adequados a cada estágio, atividades... porém, 
algumas pessoas não se recuperam de seu desequilíbrio emocional. 
Continuam ciclotímicas, isto é, têm variações de humor, ora eufórico ora 
melancólico.

A ciência nos vem mostrando que nossos neurônios secretam 
neuropeptídeos, como a serotonina e a noradrenalina que são 
responsáveis pela “afetividade, portanto, pela depressão”!

Dentre os graves momentos que afligem a humanidade, se destaca a 
depressão. Podemos quase dizer que a depressão se transformou numa 
verdadeira epidemia, que ela pode ser endógena como a hereditariedade, 
enfermidades e suas sequelas e exógena, que está ligada às dificuldades 
da vida, muitas vezes sócio-econômicas e que podem ser bipolar e 
unipolar.

A Doutrina Espírita explica que “entre os distúrbios mentais e orgânicos 
está a Lei de Causa e Efeito”, afirmando que o doente é um ser eterno, 
imprimindo em seu perispírito, aquilo que tem necessidade de evoluir, 
mostrando no corpo físico, os seus conflitos mais íntimos, que devem ser 
depurados pelas provas e expiações.

“ Vinde a mim todos vós que sofreis, que vos achais oprimidos 
e sobrecarregados e Eu vos aliviarei!” – Jesus.

Nossa Casa, a SER, junto à Jesus, Kardec e Ramatis tem a tarefa 
grandiosa de atender grande número de desesperados, obsidiados, 

Acreditamos que muitas vezes a origem da depressão chega por causa de 
“perdas”.

Util. Públ. Municipal - Lei 3825 de 30.08.2004

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.

Tels: 2577-6890 / 99979-3818
Site: www.dohefigado.org

NATAL DAS CRIANÇAS 

TRANSPLANTADAS DE FÍGADO

Ajude-nos a realizar o NATAL de mais de 

150 crianças, adquirindo este 

PANETTONE BAUDUCCO
(Frutas ou Chocottone) 500 gramas.

E leve de BRINDE uma linda

SACOLA de ráfia ECOLÓGICA 

RETORNÁVEL COLEÇÃO PINTURAS. 

Panetone:

R$ 25,00

Unidade

Encomendas
Tel: 99979-3818

(whatsApp) 
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DE SEGUNDA À SEXTA
SOMENTE COM HORA MARCADA

Tel.: (21) 3178-5829 / (21) 7855-0085
Av. Rio Branco, 26 - Sobreloja - Centro - Rio de Janeiro - RJ

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

É da natureza humana buscar as coisas que ainda necessita no prazer do 
paladar e na sensação de se sentir forte e alimentado. No futuro, a própria 
evolução nos oferecerá um “novo cardápio”... e estimulada pelo interesse 
dos estudos da saúde, despertará também, pela importância da vida 
animal. “A Natureza não dá saltos”!

Nosso Mentor pertence a uma falange oriental, portanto preconiza a 
alimentação vegetariana, fundamentando-se na verdadeira convicção de 

A SER não realiza milagres, porque o “verdadeiro milagre está dentro de 
nós”, no nosso despertar, na nossa conscientização de aperfeiçoamento, 
nos tornando um ser humano melhor para o mundo, e pela Lei recebendo, 
ou melhor, “colhendo o que semeamos”.

Quanto a alimentação carnívora, é opcional. A SER nada proíbe, nem 
critica, ou discrimina, mas também não estimula o consumo. Apenas é 
solicitado aos pacientes e aos médiuns, que desde a véspera do 
tratamento espiritual (pacientes) e trabalho mediúnico (médiuns), não 
consumam carne animal, por dificultar o atendimento ao paciente, e ao 
médium, o exercício de algumas atividades mediúnicas.

Só o Amor conquistado pela vivência, a partir do auto-conhecimento 
poderá elevar a criatura e encaminhá-la na realização superior, a 
espiritual!

É preciso diariamente exercitar a tolerância e compreender as mensagens 
que as situações difíceis nos trazem ao nosso aprendizado.

efeito) e também, a da Conservação, onde buscamos os recursos de cura 
e minimização de nossos sofrimentos, afinal Deus “vaporizou” no mundo, 
tudo para nosso crescimento espiritual - quando digo espiritual me refiro 
ao moral.

A SER trabalha no auxílio aos “desencarnados equivocados ainda com as 
Leis Cósmicas e suas companhias encarnadas que acabam sofrendo com 
eles pela sintonia”. Através de seu Departamento Social, a Ramatis 
assiste às famílias, instituições e comunidades, todas carentes, que 
recebem benefícios, como enxovais para recém nascidos, aulas para 
gestantes e a juventude dessas comunidades carentes, num ambiente 
aconchegante e agradável. Nossas caravanas do grupo dos Franciscanos 
visitam asilos, orfanatos e hospitais, sempre prontos a levar a palavra, um 
abraço, um sorriso, àqueles irmãos carentes do corpo e da alma.

C o l a b o r a ç ã o  d e  C a r m e n 
Sanches - médium da SER.

que à medida que a alma progride é necessário também que o corpo físico 
se harmonize ao progresso espiritual alcançado - a alimentação varia 
conforme a delicadeza e sensibilidade das espécies.

Aqui na SER, temos a felicidade de reencontrar sempre amigos-irmãos na 
comunhão da fraternidade, nos unindo no desejo profundo de “conjugar o 
verbo AMAR”, não apenas com 
os lábios, mas como coloquei 
ac ima,  mov imentando-o , 
através dos atos caritativos!

O Amor-Terapia, nos aponta o 
caminho do autoconhecimento, 
nos orienta no roteiro de 
segurança e iluminação, para 
melhor nos conduzir, mais 
afinizados com a Lei do Amor, 
da Caridade e da Justiça!!!!!

Muita Paz....   

Amor sempre!    
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1 presunto defumado de soja (900g)

Ingredientes:

1 xícara (chá) de calda de pêssego (aquela que vem na lata dos pêssegos)

Cravos-da-Índia o suficiente

1 e ½ xícara (chá) de suco de laranja natural

1 colher (sopa) de suco de limão

1 colher (sopa) de açúcar demerara

1 colher (sopa) de mostarda Dijon (pode ser a amarela normal)

2 colheres (chá) de alecrim fresco

Modo de Preparo:

Retire o presunto do congelador e deixe descongelando na geladeira por 6 
horas. Depois retire-o da embalagem, faça riscos pela superfície, 
formando losangos.

Misture o suco de laranja, a calda de pêssego e o suco de limão dentro de 
uma vasilha que caiba o presunto. Coloque o presunto, tampe e leve para 
a geladeira por 5 horas, virando a cada hora para que pegue bem o sabor.

Preaqueça o forno, pincele o presunto com o óleo vegetal, espete os 
cravos nos cruzamentos dos losangos. Coloque dentro de uma forma, 
feche com alumínio e leve para assar por 20 minutos.

Enquanto isso, coloque dentro de uma panela o caldo que o presunto 
estava marinando, adicione o açúcar, a mostarda e o alecrim, misture tudo 
e deixe ferver.

Retire o papel alumínio do tender, despeje a calda e volte ao forno por 
mais meia hora.

Regue seu tender com essa calda e leve para assar novamente por 1 
hora, sem o papel alumínio.

Na hora de servir decore com os pêssegos. Prontinho!!

DICA: Pode ser trocado o molho de laranja pelo de maracujá.

Óleo vegetal

Ingredientes:

1 xícara de arroz branco ou integral

1/2 xícara de champanhe

2 xícaras de caldo de legumes

1 cebola média picada

Refogue a cebola no azeite, coloque o arroz, os pimentões e a cenoura 
picadinhas, coloque o caldo de legumes e deixe cozinhar com a panela 
semitampada.

Modo de Preparo:

Quando a água estiver secado adicione o champanhe, as uvas-passas e 
as ervilhas.

1/2 xícara de ervilhas frescas (opcional)

Salsa picada a gosto

Fonte: receitanatureba.com/ceia-de-natal-vegana-economica/

1 cenoura pequena picada

Cozinhe por mais 5 minutos e pronto!

Desligue o fogo acrescente o restante dos ingredientes e sirva!

1 pimentão vermelho sem sementes picado

1 colher (sopa) de azeite de oliva

Amêndoas torradas e picadas a gosto

Uvas-passas sem sementes a gosto

A l g o q u e n ã o p o d e f a l t a r n a m e s a é o u m b e l o t e n d e r. 
É o p r a t o p r i n c i p a l e m a i s b o n i t o d a c e i a d e n a t a l . 
E s e v o c ê é v e g a n o o u v e g e t a r i a n o , s i m p l e s m e n t e

v a i a m a r e s s a r e c e i t a d e t e n d e r.

E p a r a a c o m p a n h a r s e u t e n d e r v e g a n o , q u e t a l u m 
a r r o z d e N a t a l v e g a n o ? É u m a r r o z n a t a l i n o s i m p l e s 

c o m c a s t a n h a s e c l a r o , u v a s - p a s s a s .


