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Mago Divino que não só instila 
perfumes capitosos nas pétalas das 
flores, como sustenta em equilíbrio 
matemático, bilhões de mundos, 
valsando e rodopiando no éter do 
Infinito, em ritmos de amor, 
beleza e harmonia sob a 
regência do seu Verbo 
Criador!
Ramatis
Trecho do livro 
A Vida no Planeta Marte 
Psicografado por Hercílio Maes
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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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O Jornal Ramatis encontra-se disponível também 
em nosso site. 

Nossos colaboradores são voluntários e não 
têm obrigações de horário ou continuidade, não 
possuindo nenhum vínculo empregatício com este 
jornal, em consonância com a lei de imprensa 
5250/67. 

Os textos e anúncios publicados neste jornal são de 
inteira responsabilidade de seus autores. 

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

Queridos(as) irmãos(ãs),

Estamos todos ansiosos por poder retornar 
ao nosso trabalho espiritual, MAS AINDA 
NÃO TEMOS DATA DEFINIDA.
Sabemos a falta que nos faz. Ao médium, a 
satisfação de cumprir o nosso compromisso, 
ajudando aqueles que chegam à nossa casa 
sedentos de uma orientação, de um socorro 
espiritual. Aos pacientes, o alívio para as 
suas dores, a oportunidade de estudar as 
grandes Verdades Espirituais e com este 
conhecimento, poder compreender melhor 
os problemas que acontecem na sua vida. 
Muitos chegam pela dor, outros chegam 
pela vontade de conhecer o nosso trabalho, 
de estudar! Mas todos se apaixonam pelos 
Tratamentos Espirituais da SER, porque 
realmente vêem uma melhora incrível ao 
final do tratamento! E só posso agradecer 
a Deus, a Ramatis e ao Sr. Antonio Plínio, 
fundador de nossa Casa, em 1964, inspirado 
por amigos espirituais e posto em prática 
pela sua dedicação e fidelidade à Doutrina 
de Jesus, Kardec e Ramatis.
Estamos preparando os nossos salões para 
retornarmos às palestras presenciais e 
aos passes coletivos. Quando? Ainda não 
definimos, porque estamos vivendo uma 
pandemia! E como evitar a aglomeração 
se não houver uma adequação? 
Precisamos seguir as Normas de Saúde e as 
Governamentais, portanto muitos pontos 
precisam ser observados e cumpridos.

É preciso paciência e confiança na 
espiritualidade, e na hora certa, o sinal 
verde será sinalizado, para o bem e a saúde 
física e espiritual de todos.
Conto com a colaboração de médiuns e 
pacientes, para que haja muita calma e 
compreensão.
Quando reabrirmos, (não temos data 
ainda) todos os irmãos deverão estar 
com máscaras, o seu frasco de álcool gel 
no bolso, embora na entrada, terá um 
funcionário com o álcool gel e medição de 
temperatura.
Não poderá haver aglomeração!
Deverão levar também a sua garrafinha (de 
plástico) com água filtrada (não pode ser 
gelada) para ser fluidificada no momento 
dos passes coletivos e também o seu 
pedido de irradiação já escrito (pronto), 
porque serão retirados lápis e papéis.
Os bebedouros elétricos e recipientes com 
água fluidificada estarão fechados.
Meus irmãos queridos, tudo é muito novo 
para nós, e estamos vivendo este momento 
atípico, com muita fé e muita vontade de 
ajudar a todos. 
As nossas campanhas do quilo continuam, 
e consequentemente ajudamos aos 
nossos irmãos, instituições e comunidades 
cadastrados no Departamento Social da 
SER. 
Obrigada a vocês que nos ajudam! Todos 
os meses fazemos as entregas das cestas 
básicas, Graças a Deus!

Estamos tendo muitos GASTOS EXTRAS, e a 
receita caiu muito. Por isso pedimos a todos 
que puderem, que nos ajudem a cumprir 
com os nossos compromissos, fazendo uma 
doação.

Acompanhem as nossas redes sociais! 
Assistam as palestras no youtube, pesquise 
no nosso site www.ramatis.com.br e se 
inscrevam nos Tratamentos  Espirituais, 
coloque o nome de seu parente e/ou amigo 
na Prece Coletiva para desencarnados.  

Meus irmãos, esta pandemia tem uma 
razão de ser.

Todos nós estamos revendo os nossos 
hábitos. Era preciso que essa transformação 
tão importante acontecesse. O progresso 
moral está avançando, a ética, fraternidade, 
inclusão. A dor nos igualou. A natureza está 
em festa!

Então, vamos procurar colaborar, vamos 
construir um mundo melhor! 

Com certeza, não seremos mais os mesmos, 
e aos poucos estaremos galgando a escada 
da evolução espiritual.

É este o objetivo da nossa reencarnação: a 
evolução!

Muita Paz, muito Amor Fraterno, muita 
Luz! ●

Cléia Gonçalves 
Presidente da SER
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AMIGOS DE RAMATIS NA ÁSIA
Amigos de Ramatis na Ásia 
(ARA) é um grupo fraterno 
de admiradores de Sri Swami 
Ramatis que vivem na Ásia 
(Japão, Vietnam e Índia). 
A ARA (https://
www.facebook.com/
amigosramatis/) está filiada 
na Associação Mundial 
das Fraternidades Ramatis 
(AFRAM) e mantém 
intercâmbio com diversos 
grupos espiritualistas 
asiáticos. 
Esta página tem como alvo o 
público de língua portuguesa 
e como objetivo divulgar o 
pensamento universalista 
ramatisiano.
Vejam só, que maravilha! Os 
ensinamentos de Ramatis por 
este mundo a fora!
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PERSEVERANÇA
Divaldo Franco

A perseverança é uma virtude pouco levada 
em conta.
Na realização de qualquer objetivo 
existencial, ela é chamada a exercer a sua 
função ante os inevitáveis desafios que se 
encontram pela frente.
Todos os empreendedores das diversas 
realizações tiveram a sua ajuda para que 
alcançassem a meta a que se propunham.
O homem e a mulher de bem, 
invariavelmente, apoiam os seus ideais 
nessa fonte maravilhosa de resistência, 
que lhes permite continuar o labor nas 
horas mais difíceis, persistirem quando 
todos os fatores conduzem ao desânimo e 
à desistência.
O eminente mestre Pestalozzi, no seu 
educandário em Yverdon, na Suíça, 
estabeleceu que o êxito da educação 
era também resultado de três fatores 
fundamentais: Trabalho, Solidariedade e 
Perseverança.
Por seu intermédio, as realizações mais 
graves e desafiadoras exigem a coragem 
do prosseguimento com entusiasmo, a 
fim que seja possível alcançar a vitória. 
O cansaço, o tédio, assim como outros 
fatores que fazem parte do dia a dia do 
trabalho, são inimigos cruéis dos ideais 
de engrandecimento da criatura humana, 
levando-a à interrupção do empenho e 

malogrando na sua continuidade.
A perseverança é a força interna que levanta 
o valor moral e torna-se essencial para ver-
se a plenitude do objetivo buscado.
Conta-se que Thomas Edison, enquanto 
trabalhava na criação da lâmpada elétrica, 
tentou o êxito setecentas vezes sem 
resultado positivo. Insistindo mais uma vez, 
ouviu do seu auxiliar:
Senhor, eu vou desistir, porque já tentamos 
inúmeras vezes sem alcançarmos a vitória.
Ao que ele respondeu, jovial: Agora é que 
vale a pena prosseguir, porque já sabemos 
setecentas formas que não deram certo.
E prosseguiu, conseguindo iluminar o 
mundo.
Igualmente, afirma-se que Walt Disney, 
produtor cinematográfico e empresário, 
quando estava nas suas grandes 
realizações, teve a ideia de construir um 
parque de diversão nos pântanos de 
Orlando, na Flórida. Era um imenso e caro 
desafio. Para tanto, recorreu à ajuda de 
muitos bancos que tentaram dissuadi-lo do 
empreendimento, que seria uma loucura, 
negando-se a conceder-lhe empréstimos 
vultosos. Ele não perdeu a coragem e, 
com perseverança, continuou e terminou 
vencendo. Hoje os seus inúmeros parques 
nos Estados Unidos e em outros países são 
os mais rendosos do mundo e belos para 

crianças e adultos.
Somos todos idealistas e sonhadores, mas 
necessitamos perseverar...
Ante os desafios da atualidade, 
pandemias virais e morais, descontroles 
do comportamento social, torna-se-nos 
indispensável a coragem da perseverança 
para mantermos os sentimentos éticos de 
dignidade e disputarmos a conquista da 
felicidade, que nos pareçam utópicos ante 
os pessimistas de ocasião. ●

Divaldo Pereira Franco
Artigo publicado no jornal A Tarde,  

coluna Opinião, em 23.7.2020.
Fonte: http://www.divaldofranco.com.br/

mensagens
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OS INSTRUMENTOS DA PERFEIÇÃO
Nélio Lucio

Naquela noite, Simão Pedro trazia à 
conversação o espírito ralado por extremo 
desgosto. Agastara-se com parentes 
descriteriosos e rudes. Velho tio acusou-o 
de dilapidador dos bens da família e 
um primo ameaçara esbofeteá-lo na via 
pública.
Guardava, por isso, o semblante carregado 
e austero.
Quando o Mestre leu algumas frases dos 
Sagrados Escritos, o pescador desabafou. 
Descreveu o conflito com a parentela e 
Jesus o ouviu em silêncio.
Ao término do longo relatório afetivo, 
indagou o Senhor:
- E que fizeste, Simão, ante as arremetidas 
dos familiares incompreensivos?
- Sem dúvida, reagi como devia! - respondeu 
o apóstolo, veemente. Coloquei cada um 
no lugar próprio. Anunciei, sem rebuços, 
as más qualidades de que são portadores. 
Meu tio é raro exemplar de sovinice e 
meu primo é mentiroso contumaz. Provei, 
perante numerosa assistência, que ambos 
são hipócritas, e não me arrependi do que 
fiz.
O Mestre refletiu por minutos longos e 
falou, compassivo:
- Pedro, que faz um carpinteiro na 
construção de uma casa?
- Naturalmente, trabalha - redarguiu o 
interpelado, irritadiço.
- Com quê? - tornou o Amigo Celeste, bem 
humorado.
- Usando ferramentas.
Após a resposta breve de Simão, o Cristo 
continuou:
- As pessoas com as quais nascemos e 
vivemos na Terra são os primeiros e mais 

importantes instrumentos que recebemos 
do Pai, para a edificação do Reino do Céu 
em nós mesmos. Quando falhamos no 
aproveitamento deles, que constituem 
elementos de nossa melhoria, é quase 
impossível triunfar com recursos alheios, 
porque o Pai nos concede os problemas da 
vida, de acordo com a nossa capacidade de 
lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o 
ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. 
A ovelha dará lã ao pastor; no entanto, 
ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao 
homem foram concedidas outras tarefas, 
quais sejam as do amor e da humildade, 
na ação inteligente e constante para o bem 
comum, a fim de que a paz e a felicidade não 
sejam mitos na Terra. Os parentes próximos, 
na maioria das vezes, são o martelo ou o 
serrote que podemos utilizar a benefício da 
construção do templo vivo e sublime, por 
intermédio do qual o Céu se manifestará 
em nossa alma. Enquanto o marceneiro 
usa as suas ferramentas, por fora, cabe-
nos aproveitar as nossas, por dentro. Em 
todas as ocasiões, o ignorante representa 
para nós um campo de benemerência 
espiritual; o mau é desafio que nos põe a 
bondade à provação; o ingrato é um meio 
de exercitarmos o perdão; o doente é 
uma lição à nossa capacidade de socorrer. 
Aquele que bem se conduz, em nome do 
Pai, junto de familiares endurecidos ou 
indiferentes, prepara-se com rapidez para a 
glória do serviço à Humanidade, porque, se 
a paciência aprimora a vida, o tempo tudo 
transforma.
Calou-se Jesus e, talvez porque Pedro 
tivesse ainda os olhos indagadores, 
acrescentou serenamente:
- Se não ajudamos ao necessitado de perto, 
como auxiliaremos os aflitos, de longe? Se 

não amamos o irmão que respira conosco 
os mesmos ares, como nos consagraremos 
ao Pai que se encontra no Céu?
Depois destas perguntas, pairou na 
modesta sala de Cafarnaum expressivo 
silêncio que ninguém ousou interromper. ●

Néio Lúcio
Do livro: Jesus no Lar  

Psicografia de Francisco Cândido Xavier
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VACINA 
DA ALMA

Meus filhos,
Enquanto aguardam ansiosos pela 
descoberta de uma vacina que os imunize 
contra o vírus que atordoa a humanidade, 
não vos esqueceis da imunização espiritual 
que se alcança com a vivência dos princípios 
do Evangelho de Jesus.
A imunização do espírito precede a 
imunização do corpo físico, que nada mais 
é do que um espelho da nossa alma.
Quanto mais o homem se inferioriza, 
mais ele se fragiliza. Quanto mais ele se 
espiritualiza, mais ele se imuniza. 
Embora distantes da imunologia perfeita, 
dada a condição evolutiva da humanidade, 
ainda caracterizada pelas paixões 
decorrentes do orgulho e do egoísmo, as 
quais criam o campo mórbido favorável 
para a instalação da maioria das patologias 
médicas, psicológicas e espirituais, o 
homem precisará ainda de muitas vacinas 
até alcançar a saúde integral do espírito. 
Enquanto isso, continuamos orientados 
quanto à necessidade de cuidarmos do 
corpo e da alma, atendendo às orientações 
da medicina da Terra, mas, sobretudo, não 
olvidando os apelos da medicina do Céu, 
através do uso diário dos remédios da 
oração, do amor, da humildade, do perdão 
e da caridade.  
Vacinem o corpo, sim. Não esqueçam, 
porém, de vacinarem a alma!
São as singelas recomendações do nosso 
coração, em nome do Cristo Consolador.

Bezerra de Menezes

Bezerra de 
Menezes
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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

EDUCADORES SENSÍVEIS
Adeilson Salles

A experiência tem revelado que o acesso 
ao coração das crianças e jovens é sempre 
mais difícil, quando os pais e educadores 
não conseguem abandonar o próprio 
mundo para ir ao mundo dos educandos.
O educador de verdade tem o tamanho do 
educando.
Me refiro a capacidade de ter a estatura 
psicológica do interlocutor para poder 
compreender o que se passa na mente e 
no coração das crianças e jovens.
Sem que eu tenha percepção do que o 
outro sente e da maneira como ele vê a 
situação problema é impossível se acessar 
o universo alheio.
Jesus como grande educador tinha essa 
prática pedagógica ao nos ensinar o 
evangelho, pois era sabedor da nossa 
condição de analfabetos das verdades 
espirituais.
O Mestre não nos arrebatou para mundos 
superiores para nos explicar como chegar 
a eles, pelo contrário, Ele se utilizou 
de uma linguagem adequada ao nosso 
entendimento e veio a nossa escola 
planetária, a Terra.
Quando confundimos educação com 
opressão e nos utilizamos de práticas 
autoritárias não nos colocamos como 
interlocutores com acesso ao coração das 
nossas crianças e jovens, pelo contrário, 
nos distanciamos cada vez mais do circulo 
de adultos confiáveis.
Quem se utiliza da gritaria como método 
educativo impede que o outro se sinta 
confortável para se mostrar como é.
Muitos adolescentes tendem a se isolar 
porque identificam nos pais uma censura 
prévia sobre todo e qualquer assunto que 
eles tentem abordar.
Dessa forma, um abismo vai se criando e 
dificultando o estabelecimento de relações 
saudáveis.

Educadores sensíveis se colocam no mundo 
do educando.
A questão é de autoridade educativa, e 
toda autoridade não pode prescindir do 
respeito.
A diferença dos que transitam no mundo 
infanto-juvenil e são aceitos por esse 
público reside justamente na maneira 
como nos dirigimos a eles.
Educadores sensíveis respeitam o 
educando, e isso não significa aceitar 
posturas inadequadas e que precisam ser 
corrigidas.
Adultos exigem limites em suas relações, 
o educador sensível sabe que as crianças 
e jovens em formação não são como 
massa de modelar e também precisam ser 
respeitadas em seus limites.
Cresce o número de pais que colocam a 
mão na cabeça sem saber como administrar 
a educação dos seus filhos.
Muitos indagam: Onde foi que eu errei?
Nenhuma relação está condenada porque 
vive um momento difícil, mas é preciso 

fazer um esforço e abandonar certos 
conceitos de os pais estão sempre certos e 
os filhos errados.
Educar é também um processo de 
autoeducação e de aprendizado.
Educadores sensíveis sabem que os 
educandos são professores também na 
dinâmica da vida.
Educadores sensíveis estão sempre 
construindo pontes de entendimento 
porque em suas relações agem com 
empatia sempre se colocando na posição 
do educando.
Professores passam, pais ausentes que 
estejam dentro de casa, mas fora da vida 
dos seus filhos também passam, mas 
os educadores sensíveis permanecem 
sempre no coração dos que foram tocados 
por eles. ●

Adeilson Salles 
Fonte: http://adeilsonsallesescritor.blogspot.

com/2020/07/as-criancas-e-jovens-que-educam-
os-pais.html?m=1
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AS FLORES EM MARTE
Ramatis

PERGUNTA: As flores, em Marte, 
apresentam disposições similares ou iguais 
às da Terra?
RAMATIS: A química e a botânica marciana 
operam em uníssono, realizando tarefas 
maravilhosas e impressionantes aos 
sentidos humanos. Conseguiram, no ser da 
botânica, a “luz vegetal”, a qual é produzida 
pelas flores, fazendo que, elas mesmas, 
nos jardins, à medida que o lusco-fusco 
crepuscular anuncia a noite, comecem, 
gradativamente, a “exsudar” luz, até se 
transformarem em verdadeiras lâmpadas 
vivas. Os efeitos que a vossa química 
obteve no setor das tintas fosforescentes 
e que iluminam os cartazes de propaganda 
comercial, em Marte se concretizam no 
quimismo do vegetal. Flores semelhantes 
às vossas açucenas, jasmins, copos-de-leite, 
hortênsias e rosas multicores possuem a 
faculdade de absorverem a luz solar durante 
o dia; e, à noite, com a modificação da 
temperatura que lhes contrai as tessituras 
íntimas, exsudam, em suave luminosidade, 
todo o conteúdo sugado dos raios solares. 
Essa luz polarizada e que encanta nos 
jardins públicos proporciona nuanças 
de um colorido sedativo e aveludado, 
lembrando cenários de um conto de 
fadas. Os parques marcianos lembram 
maravilhoso lampadário irisado de cores 
vivas e que se casam com os mais exóticos 
perfumes cientificamente combinados aos 
diversos tipos vegetais.
PERGUNTA: A preocupação tão exaustiva 
na esfera das flores refere-se apenas a fins 
decorativos ou a objetivos industriais?

RAMATIS: Em face de a humanidade 
marciana solucionar genialmente os seus 
problemas de trabalho e manutenção, 
como adiante vereis, fica-lhe disponível 
extenso período de inatividade, o qual 
emprega no aperfeiçoamento de todos os 
fenômenos que a natureza pode oferecer 
através do magnetismo divino da vida. Mais 
achegados à realidade espiritual e afeitos à 
“contemplatividade criadora”, os marcianos 
enriquecem o campo de sua visão física, 
criando panoramas de fascinante beleza e 
em sintonia com o espírito, quase liberto 
das contingências dos mundos materiais. 
As flores significam-lhes um dos recursos 
emotivos de satisfação à ansiedade 
espiritual, em vez da preocupação 
utilitarista ou industrial que ainda é a base 
fundamental de vossa existência. Buscam 
intrínseca e essencialmente a beleza da 
flor, como um reflexo de Beleza Divina. 
Atenuando a aridez do mundo de formas, 
integrados plenamente no conceito de 
que o “reino de Deus está na intimidade 
do homem”, eles organizam, edificam e 
decoram os detalhes do seu “habitat”, 
compondo encantadora preliminar do 
“Céu”. Infelizmente, enquanto em Marte 
se criam os motivos elevados para o prazer 
paradisíaco, o homem terreno se serve das 
mesmas energias criadoras para deformar e 
destruir, substituindo o ambiente aprazível 
da natureza pelas condições dantescas do 
Inferno.

Fonte: livro ‘A Vida no Planeta Marte’,  
de Ramatis - psicografado por Hercílio Maes  

(à venda na livraria da Ramatis).
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Ramatis
Jornal

Estamos completando 21 anos de atuação em defesa 
dos pacientes e dos transplantes, com muito trabalho, 
carinho e amor.
Muitas coisas aconteceram nestes anos, mas nunca 
desistimos de conquistar nossos objetivos.
Vamos continuar nosso trabalho e queremos contar 
sempre com o apoio dos nossos associados, amigos, 
colaboradores e todos que acompanham a nossa causa.
Uma coisa é certa, sem a sua ajuda, jamais chegaríamos 
a completar a maioridade.
O presente que queremos para a DOHE FÍGADO, é que 
todos continuem participando e apoiando o nosso 
trabalho.

21 ANOS APOIANDO OS TRANSPLANTES
www.dohefigado.org

21 ANOS DE APOIO E AMOR
Dohe Fígado

A Dohe Fígado não tem nenhuma ajuda governamental. Ela é mantida pelas 
contribuições do quadro social e de colaboradores. 

COLABORE COM AS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELA DOHE FÍGADO. SEJA UM 
ASSOCIADO COLABORADOR. 

Ajude-nos a ajudar!
(21) 2577-6890 / 99979-3818  |  www.dohefigado.org

MIRA SERRA PARQUE HOTEL/MG
05 A 07 DE MARÇO
VALOR R$ 1.250,00

Hospedagem com pensão completa, atrativos no 
hotel, serviço de bordo.

SÃO LOURENÇO/MG
09 A 11 DE ABRIL

VALOR R$ 1.000,00
Hospedagem com pensão completa, atrativos no 

hotel Metrópoles, serviço de bordo. 


